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Silviu GUGA 

 

 

 

Relația cititorului cu scriitorii 

Să nu uităm că în prima revistă literară 

importantă, „Dacia literară”, se cerea criticii să fie 

nepărtinitoare, să se critice„ cartea, iar nu 

persoana”. Arbitrarul și „discuții ce ar putea să se 

schimbe în vrajbe” trebuie excluse din judecata 

literară, „scandalul” să fie „o urâciune izgonită”. 

Această revistă, ce stă la temelia literaturii noastre 

moderne, s-a vrut„ un repertoriu general al literaturii 

românești, în care, ca într-o oglindă, se vor vedea 

scriitori moldoveni, munteni, ardeleni, bănățeni, 

bucovineni, fieștecare cu ideile sale, cu limba sa, 

cu tipul său”. Susținând o critică a operei, nu a 

autorului, revista (în partea a patra, „Telegraful 

Daciei”) nu elimina „știri despre literatorii noștri”, 

„înștiințări de cărțile ce au să iasă”, poate și despre 

procesul de creație pentru că era cuprins în „tot ce 

poate fi vrednic de însemnat pentru publicul 

român”. Așadar curiozitatea cititorului era 

satisfăcută, pentru că o relație între cititor și scriitor, 

recunoscută sau nu, a existat totdeauna. Cititorul a 

detașat, în rare cazuri, opera de persoana celui 

care a creat-o, el vrea adesea să conoască 

biografia autorului cărții pe care o citește și uneori, 

poate exagerând, consideră opera o autobiografie 

bine deghizată.         

 Din 1840 a trecut cam multă vreme, 

mentalitatea cititorului, vreau să spun a „simplului 

cititor”, nu s-a schimbat, dar a criticii și a 

redacțiilor/editurilor s-a schimbat cam mult. Și dacă 

o ținem tot așa se ajunge ca valoarea unui scriitor 

nu mai e dată doar de opera sa pentru că se 

consideră că opera nu mai are o existență proprie 

și nu se poate delimita de greșelile făcute de 

autorul ei. Situația devine periculoasă când se 

trece la epurări.      

 Mă număr printre acei cititori care cred că 

un scriitor cu o operă valoroasă nu trebuie 

considerată necorespunzătoare literaturii; criticii și 

istoricii literari să-i judece „cartea, iar nu persoana” 

(vorba lui Kogălniceanu).  Să nu mai ținem seama 

de ce e valoros în opera unui scriitor pentru că el a 

avut o orientare ideologică aiurită, a simpatizat un 

personaj istoric dezavuabil, a fost dezorientat pe 

plan social, a colaborat cu cine nu trebuia,  a fost 

„prea” ortodox sau n-a fost ortodox, a fost bețiv sau 

curvar etc ? Să nu delimităm opera sa de greșelile 

pe care l-a făcut în viață?  Dacă se discută pro și 

contra despre toate acestea, nu s-ar putea ca 

discuțiile să nu „se schimbe în vrajbă” (vorba 

aceluiași Kogălniceanu)? Nu se poate să avem 

păreri diferite și scandalul să rămână„ o urîciune 

izgonită”?      

Cititorul îndrăgește polemicile, dacă sunt 

făcute, cum se spune”, „fără atac la persoană”. Mă 

consider un simplu, dar pasionat cititor și în 

această „calitate” am „confecționat” niște liste cu 

câte o sută de scriitori de tot felul. Am primit tot 

felul de reproșuri care nu m-au deranjat pentru că, 

în ciuda eforturilor, nu pot să spun că am fost total 

obiectiv. Subiectivitate are orice cititor, dar 

subiectivitatea mea ține de gust, de percepția 

operei și nu de elementele biografice ale scriitorilor. 

Așa că la întrebarea: „cum am putut să trec, printre 

cei o sută de poeți ai ultimilor o sută de ani, pe 

legionarul Radu Gyr?, răspund că n-am trecut pe 

legionarul, ci pe poetul Radu Gyr pentru că a scris 

„Iisus în celulă”. La întrebarea – să mai dau un 

exemplu – „cum am putut să-l trec pe Adrian 

Păunescu?”, răspund simplu, pentru că a scris 

versurile: „În lumea plină de urmări/ eu sînt un om 

pe niște sări”.  „De ce n-am trecut doar scriitorii pe 

care i-am cunoscut personal?” Pentru că nu trebuie 

să cunoști scriitorii pentru a aprecia opera lor. Dar 

mă pot lăuda că am avut prilejul, aproape 

neverosimil, să cunosc foarte mulți scriitori. Un 

prieten care mi-a citit listele din „Algoritm literar”, ca 

să mă incite, și-a mărturisit îndoiala că pot alcătui o 

listă cu o sută pe care i-am cunoscut.                           

    Incertitudinea lui (probabil și a altor cititori 

ai revistei noastre) aș putea s-o spulber dacă fac o 

listă cu 100 de scriitori pe care i-am cunoscut, dar 

care să fie trecuți de apa Styxului, așa cum am 

procedat și în celelalte liste publicate. Condiția 

impusă îmi limita posibilitatea realizării, dar i-am 

spus că voi încerca. Primele exerciții de „stoarcere 

                                   EDITORIAL 
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a memoriei” le-am făcut chiar cu el povestindu-i 

cum l-am cunoscut pe George Călinescu și cum 

am fost chiar la el acasă dus de George Ivașcu, 

cum l-am cunoscut pe Marin Preda, la Mogoșoaia, 

pe vremea când publicam în revista ”Amfiteatru”, lui 

prezentându-mă Fănuș Neagu și cum l-am 

cunoscut pe Nichita Stănescu, despre care am 

amintiri comune cu domnul Mircea Tomuș. Ca să îl 

amuz, i-am povestit cum l-„am cunoscut” pe Eugen 

Ionescu, participând la înmormântarea lui. 

Întâmplarea am rememorat-o într-un număl recent 

al revistei „Oltart” care apare la Slatina. I-am mai 

amintit de încă vreo douăzeci de scriitori, dar până 

la 100 mai erau mulți.     

 Am reușit, oblăduit de memoria care nu m-a 

părăsit și privind rafturile bibliotecii unde aveam 

cărțile cu autografe, să realizez lista scriitorilor 

cunoscuți. Lista nu cuprinde scriitorii pe care numai 

i-am văzut, dar cu care n-am schimbat nici o vorbă,  

bunăoară Emil Cioran sau Tudor Vianu.       

 Mi-a fost imposibil să realizez lista în 

ordinea în care i-am cunoscut, să alcătuiesc 

cronologica întâlnirilor cu ei și am apelat la ce era 

mai simplu, ordinea alfabetică:   

 Ion (Ioan) Alexandru, Vasile Andru, Ion 

Arieșanu, George Astaloș, Vasile Avram, Nicolae 

Balotă, Ion Băieșu, Ion Dodu Bălan, Ștefan 

Bănulescu, Valeriu Bârgău, Geo Bogza, Ion Brad, 

Emil Brumaru, Zoe Dumitrescu Bușulenga, 

Constanța Buzea, Augustin Buzura, Laurențiu 

Cerneț, G. Călinescu, Matei Călinescu, Nicolae 

Ciobanu, Șerban Cioculescu, Constantin Ciopraga, 

Ilie Constantin, Anton Cosma, Ovidiu Cotruș, 

Gheorghe Crăciun, Petru Creția, Maria Luiza 

Cristescu, Ovid S. Crohmălniceanu, Dan Deșliu, 

Ștefan Augustin Doinaș, Daniel Drăgan, Anghel 

Dumbrăveanu, Geo Dumitrescu, Dana Dumitriu, 

Eugen Evu, Traian Filip, Petre Got, Romulus Guga, 

Virgil Ierunca, Ion Th. Ilea, Gheorghe Iova, George 

Ivașcu, Cezar Ivănescu, Mircea Ivănescu, 

Alexandru Jebeleanu, Ion Lăncrănjan, Andrei A. 

Lillin, Monica Lovinescu, Iv Martinovici, Virgil 

Mazilescu, Teodor Mazilu, Dumitru Micu, Mircea 

Micu, Marin Mincu, Florin Mugur, Francisc 

Munteanu, Romul Munteanu, Alexandru Mușina, 

Gellu Naum,  Fănuș Neagu, Mircea Nedelciu, Ion 

Negoițescu, Constantin Noica, Ioanichie Olteanu, 

Ada Orleanu, Alexandru Paleologu, Octavian Paler, 

Iustin Panța, Horia Pătrașcu, Adrian Păunescu, 

Petru Poantă, Ștefan Popescu, Titus Popovici, 

Veronica Porumbacu, Marin Preda, Cornel 

Regman, Lucian Raicu, Romulus Rusan,  Petre 

Stoica, Mihai Sin, Mircea Sântimbreanu, I.D. Sârbu, 

Marin Sorescu, Dimitrie Stelaru, Nichita Stănescu, 

George Suru, Sorin Titel, Eugen Todoran, G.I. 

Tohăneanu, Aurel Turcuș, Nicolae Țic, Laurențiu 

Ulici, Damian Ureche, Mihai Ursachi, Nicolae 

Velea, Alexandru Vlad,  Romulus Vulpescu, Mircea 

Zaciu, Franyó Zoltán.     

 Cu bună știință am omis câțiva pentru că nu 

s-au făcut cunoscuți, dar vreau să mai spun că n-

am știut să cultiv prietenia cu nici unul dintre 

scriitorii cunoscuți personal, relația mea cu aceștia 

s-a menținut doar prin cărțile lor. Am convingerea 

că relația cititorul cu scriitorul se face prin operă și 

nu trebuie să apreciem scriitorul decât prin ceea ce 

a scris.       

 Am avut ocazia  de a cunoaște mari 

personalități ale secolului care a trecut, dar, 

încheind această listă, nu pot să nu-mi exprim 

regretul că am pierdut prilejul de a-l cunoaște pe 

Nicolae Steinhardt. Mi-am terminat „cota” de 

benzină și n-am putut să-l însoțesc pe Constantin 

Noica când acesta a vrut să-i facă o vizită la Rohia. 

Același amar regret îl simt că n-am putut să-l 

însoțesc pe ilustrul filozof nici în vizita sa la Petre 

Țuțea. Dar „Jurnalul fericirii” de Nicolae Steinhardt 

și „322 de vorbe memorabile ale lui Petre Țuțea” 

sunt cărțile care le recitesc mereu.  Nu e necesar 

să cunoști scriitorii pentru a îndrăgi cărțile lor.  
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Lucian VASILIU  

 

 

 

 De foarte departe 

De foarte departe se vede: 

poezia mea 

poarta aceeași cămașa de șapte ani. 

Sângele străpuns prin țesătură  

a reușit să o înroșească.  

Bobotează 

  

În pântece asemănătoare, 

dar în ani diferiţi, 

s-au născut 

- în aceeaşi zi cu mine - 

Iuliu Maniu, Elvis Presley, Adrian Mutu... 

  

La seara unchiului Ion, 

de Sfântul Ion, 

mama a dansat cu mine în pântece 

până m-a slobozit 

precum explozia unui proiectil 

la marginea satului. 

  

Părinţii mei ar fi dorit să mă înregistreze 

cu numele Ion, 

dar deja în numeroasa familie 

existau mai mulţi cu acest prenume 

  

Încât 

m-au numit Lucian, 

după cartea de versuri semnată de Lucian Blaga, 

fiul preotului din Lancrăm. 

  

La minus 24o, 

într-o iarnă sovietizată 

când mama dansa, dansa, dansa - 

pe când harta României era un gheţar uriaş 

pe care morţii familiei continuă să patineze. 

  

 

 

Vedere din tren, noaptea 

                        Prietenului Ioan Holban 

  

Privesc pe fereastra întunecată 

oraşul vegheat de Calea Lactee 

 

urbea prin care curge bizantină 

apa care a inundat 

bordeie, biserici, pivniţe - 

apă a broaştelor şi a ţiparilor, 

a mâlului care a înghiţit migratorii 

 

târgul în care am descoperit 

praful de puşcă, 

praştia şi boxul, 

gimnastica şi incunabulul, 

burgul în care mi-am tăiat degetele 

cu briciul suedez al bunicului interbelic 

 

oraşul în care am aflat 

alte câteva cuvinte pentru Dicţionarul româno - turc 

la care lucrez încă de la Căderea 

Constantinopolului: 

işlic, mizilic, bucluc, harbuz, ciorap, chiftea 

muşteriu, havuz, casap, giumbuşluc, huştiuliuc... 

  

cetatea în care am schimbat şapte gazde, 

îndrăgostit de uşa casei de la ţară 

pe care o port în spate 

ca pe un palimpsest. 

  

Edgar Allan Poe 

  

Corbul domnului profesor e o închipuire. 

Loveşte în fereastra de gheaţă 

cu pliscul subţire – 

pe cât de hirsut, pe atât de incult, 

descins dintr-un neam păsăresc de demult. 

  

El se arată pe neprevăzute. 

Ne îmbrăţişează cu aripile-i slute – 

atât de negre şi atât de bizare, 

dintr-o cu totul altă lume, se pare 

  

                 MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ                



5 
 

într-o vreme, am vrut să-l împuşcăm, pe seară – 

acoperise, cu ţeasta-i 

luna sfântă şi clară, 

  

Dar corbul domnului profesor e o închipuire, 

lovind în fereastra de gheaţă 

cu pliscu-i subţire 

 

 

 

Poem final 

 

Hălăduiesc de unul singur într-un oraș 

cu peste 300 de mii de oameni. Un cer 

ca un imens cargou petrolier în nemișcare: 

văd cum Dumnezeu se aruncă sub roțile 

silentiosului tramvai 

 

Prietenul lucrează în asceza la 

Tractatus de impotentia: astfel 

izbucnește incendiul la periferie 

explodează inima într-un câmp minat 

Sare în aer laboratorul alchimic: 

inima putredă prin care bate vântul, 

inima de piatră la temelia unui edificiu 

al carui nume îmi scapă, 

Dar nimeni nu se sinucide... 

 

Trece un bețiv cu un câine sub braț. 

Gesticulează, vorbește: 

corabie în larg pe care o pierd 

în scurt timp din vedere, 

Dar noaptea aceasta e prea lunga.  

Cine o poate scurta? 

 

Îmi tai un deget. 

Celelalte în cor: taie-ne și pe noi! 

Exprim un cuvant. 

Celelalte în cor: și pe noi, și pe noi! 

Acum observ ca bocancii îmi sunt ferfeniță 

și mă grăbesc să-i arunc, 

 

Dar poemul acesta e prea lung. 

Noaptea aceasta e prea lungă. 

Scot cutitul și... harști, un deget. 

Celelalte în cor: și pe noi, și pe noi! 

HARȘTI! HARȘTI! HARȘTI! 

  

 

 

Cimitirul cu un om în plus  

A murit, la 99 de ani,  

vărul Dumitru al tatălui meu Ştefan. 

 În iarna prodigioasă, 

 Încât, chiar dacă aş fi dorit să particip  

la înmormântarea lui, 

 nu aş fi avut cum. 

 

 Acolo, în târgul sud-moldav, 

 zăpada este înaltă  

cât uşa bisericii domneşti,  

viscolul îngână Nocturne de Chopin 

 moartea face pârtie cu lopata  

 

Când m-am născut, 

 în satul cu flori de gheaţă,  

vărul Dumitru mi-a devenit  

un fel de al doilea tată 

 (părintele meu era deseori  

ridicat de la domiciliu, anchetat,  

internat în Spitalul de Psihiatrie –  

un fel mascat de detenţie politică)  

 

Vărul tatălui meu/ tată de rezervă  

revenise,  soldat siberizat,  

de pe Frontul de Est...  

Incomod, dar util,  

antipatizat de autorităţi, dar necesar 

era Vlăjganul bun la toate,  

haiducul, gospodarul – 

sacrifica porcii în ogrăzile văduvelor, 

şamaniza, descânta, împăca, 

singurul în stare să repare  

clopotniţa şi turla bisericii  

dizlocate de cutremur.  

 

S-a dus, la 99 de ani 

vărul / tatăl Dumitru – 

l-a îngropat zăpada  

muc de lumânare pâlpâi, absent,  

pe pieptul lui de vlăjgan bun la toate. 
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Jurnale II 
 
    Prima mea vară de student am petrecut-o 
muncind la CAP. Trebuia să arăt că sunt harnic, 
puternic, înţelept – că merit şi aici zece pe linie. Nu 
trebuie să devin un alienat, munca  intelectuală 
alienează. Alterează esenţa umană.  Era greu, dar 
depuneam eforturi. Îi scriam lui Ghiţi Beltechi 
despre  noile mele  lecturi din Garaudy  şi din 
Dostoievski. Anul al doilea a început bine, aveam 
bursă, eram repartizat într-un cămin nou, 
suportabil, într-o cameră de patru persoane: cu 
Beltechi, cu Ion Sorescu, fratele poetului Marin 
Sorescu, redactor la Viaţa studenţească, încă nu 
celebru: dar prieten al nostru, supus fidel  lui Ionică, 
frate mai mare. Marin trebuia să asculte de fratele 
său Ionică. M-a invitat să scriu cronică de teatru, să 
comentez spectacolele de la teatrele din Timişoara. 
Am scris, mi-a publicat o cronică, i-am enervat pe 
actori şi chiar pe Gheorghe Leahu, director al 
teatrului; la o conferinţă a atacat nervos cronica. Ce 
ştie acel student Ursuleanu cine-i Leahu?! La 
sesiunea ştiinţifică a studenţilor  am ţinut o 
comunicare despre Nicolae Labiş, cu citate din 
Baudelaire şi Rimbaud, iar profesorul Ignat  
Bociort,  odinioară redactor la Contemporanul, 
speriat de aventura exegetică, mi-a spus că 
seamăn cu Labiş şi m-a dus la revista Scrisul 
bănăţean. Am scris, am fost invitat la cenaclul 
revistei, deveneam o tânără speranţă. Mai era în 
cameră cu noi Ion Florian Panduru, prozator şi 
comediant de elită, venit din Plugova, enclavă 
arhaică a Banatului. Era căsătorit la Topolovăţ, un 
sat la o oră distanţă de Timişoara, cu o doamnă 
care îi veghea tandru studenţia. Dar fără  
exagerări. Prietenul său de bază era Cuţer: ei doi 
se desfăşurau în comedii memorabile, intrate în 
folclorul filologiei timişorene. Panduru trecea rar pe 
la  Facultate (avea familia la Topolovăţ,  trebuia să 
muncească acolo). Repeta anul, dar nu le purta 
pică dascălilor. Îi ierta de fiecare dată. Era om bun. 
Cenaclist intermitent, dar de nădejde. Era coleg de 
cameră cu noi atunci când avea timp să fie 
timişorean – iarna, mai ales. Şi în perioada 
examenelor. Altfel, patul lui putea fi ocupat de 

vreun musafir de seamă – uneori Marin Sorescu 
era acela. 
   Într-o dimineaţă m-am descoperit, la panoul 
de afişaj al facultăţii, alături de încă 17, invitat la 
Cadre. Trebuia să ne completăm dosarele. Ce 
trebuia să ne completăm, să clarificăm? Eram într-
o uşoară panică, n-am scris în dosarul de înscriere 
la Facultate că tatăl meu fusese liberal, că mama 
mea fusese – după moartea tatălui – chiabur. Şi 
nici că tatăl meu a fost, în vremea războiului, notar 
în Vărticăuţi, în Basarabia. M-am dus cu inima 
îndoită, m-a primit un domn brunet care m-a 
întrebat ce părere aveam de colegul meu de liceu 
S. Au nevoie de o referinţă. Aveam o părere foarte 
bună. Nu vreau să scriu – să-i fac o caracterizare? 
Cum să nu. A fost şi corigent, dar cu ajutorul 
tovarăşilor s-a  îndreptat. Are lipsuri, dar cu ajutorul 
tovarăşilor... Da, bine, s-a arătat încântat brunetul, 
el serveşte patria? Daaaaaaaaaa, am exclamat 
repede.  
    Dar dumneata vrei să serveşti patria? O 
serveeesc, am răspuns şi mai repede,  ca să nu 
existe vreo îndoială. Vrei să ne ajuţi?  Vă ajut, am 
exclamat repede, fericit să-i ajut. Dacă vrei, vino 
mâine la sediul nostru, a exclamat, ceva mai sobru, 
grasul. Ce sediu, am întrebat cu jumătate de gură. 
A rămas mirat că nu ştiu unde-i sediul lor – nu 
ştiam. Eu credeam că toate se desfăşoară aici, în 
Facultate. Că tovarăşul face parte dintre profesorii 
noştri sau, mă rog, dintre oamenii instituţiei. Ce 
sediu, am bâlbâit speriat, ce sediu? Păi te aştept  la 
Podul Decebal, ştii unde-i podul? Ştiam, era lângă 
cinematograful Sahia. Mi-a spus că mă aşteaptă la 
ora nouă, să nu întârzii, îmi motivează ei orele. 

După amiază am discutat cu Beltechi 
întâmplarea, el le ştia pe toate. Omul e ofiţer de 
securitate, vrea să mă ducă la sediul securităţii. Ai 
tăi sunt la închisoare, m-a chestionat expert 
Beltechi? Ai pe cineva la închisoare, condamnat 
politic? Nuuuuuu, nu! Doamne păzeşte.  N-am avut 
decât un unchi pe Bărăgan, s-a întors.  
Nu i-am spus lui Beltechi nici de Vărticăuţi, nici de 
tractorul pe care tata l-a adus din Basarabia, nici de 
faptul că, după moartea tatălui meu, în 1951, 
mama a fost făcută chiabur. N-am scris de toate 
astea nici în hârtiile pentru  admiterea la Facultate. 
E chiar atât de rău? Dar câte ceva trebuia să 
mărturisesc, era momentul. Că fratele mamei era 
ginerele unui ministru ţărănist de odinioară, mort la 
Sighet. Că vara trecută am fost la el, că mi-a trimis 
cărţi.  E rău? Eugen Beltechi a clătinat din cap, da. 
E foarte rău. 

N-am dormit toată noaptea. Am ajuns la 
Podul Decebal  - brunetul era acolo. A spus că  
aşteaptă de la mine lucruri importante, dacă sunt 
un student de zece, dacă am bursă, trebuie să 
servesc şi eu statul român. De zece. Am ajuns la 
sediu – am trecut pe lângă un leşin, convins că mă 
vor aresta; acolo  erau toţi în uniformă. Am urcat 

                                       JURNAL 
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două etaje, brunetul m-a aşezat la o masă. Eram 
uimit, nu mă arestaseră încă. S-a întors cu o hârtie, 
cu un pix, mă va ruga să scriu ceva. Mi-a spus (mi-
a atras atenţia, de data aceasta) că am bursă, că 
statul socialist are grijă de mine, mă protejează. 
Ştie că fără bursă n-aş fi putut urma facultatea. Dar 
statul socialist are duşmani care îi vor răul, că 
există mulţi care vor să răstoarne socialismul. 
Trebuia să ajut şi eu. M-am mirat, cum aş putea să 
ajut eu, ce pot face eu? Eu stau doar între oameni 
care iubesc socialismul. Hăhăhă, a râs tovarăşul. 
Păi, uite, poţi. Şi iar cu duşmanii, cu bursa. Mi-a 
întins hârtia, m-a întrebat iar dacă vreau să-i ajut 
(cum să nu!) şi mi-a dictat. Am scris vreo două 
pagini, pe urmă m-a dus în alt birou, acolo era şeful 
şefilor care mi-a atras atenţia asupra misiunii mele. 
Era confidenţială. E secret de stat. Mi se face o 
mare onoare. Ei au încredere în mine. Înţeleg ce 
înseamnă asta? Am mai semnat o hârtie prin care 
înţelegeam importanţa misiunii mele. Am ieşit 
repede afară şi tovarăşul mi-a dat o listă, mi-a dat o 
listă pe care erau scrise vreo 20 de nume – colegi 
ai mei. Vreo zece din grupa mea – 325 – alţii din 
322. Să  transmit tot ce zic dânşii! Să fiu atent ce 
vorbesc ei, ce fac, cu cine se întâlnesc, cu ce se 
ocupă. Să stau în mijlocul lor, să-i ascult...dar cu 
atenţie, să nu zică.......să nu te deconspire. Să nu 
zică: uite turnătorul.  
  El îmi va lăsa la cămin, la poartă, un plic pe 
care va scrie, la expeditor, numele meu – cel nou. 
În plic îmi va scrie ora şi locul întâlnirii. 
  Eram între ruşinea de a fi turnător -  noua 
mea identitate -  şi bucuria că mă lasă, totuşi, să 
plec.   Deocamdată am scăpat.  Am ajuns până la 
cămin, l-am tras în sala de lectură pe Beltechi şi 
am încercat să-i spun: să nu vorbeşti nimic, suntem 
urmăriţi. Beltechi a început să râdă. Să râdă. Cine 
să ne urmărească, de ce, ce-am făcut? M-am 
speriat, am lăsat-o baltă, am reluat discuţia a doua 
zi cu Ionică Sorescu. Nici el nu ştia cine poate să 
ne urmărească, de ce? Păi sunt printre noi care 
raportează. Ahhhhhhhhha, a râs Sorescu, 
securitate! Cum să nu ştiu! Câteva zile n-am scos o 
vorbă, nu ştiam ce-i bine să spui şi ce-i rău, dacă 
cei care mă ascultă mă au pe lista lor? Şi-i spun 
tovarăşului că sunt duşman? În săptămâna 
următoare am găsit la poartă plicul: eram invitat la 
etajul al patrulea al spitalului municipal cu hârtiile. 
Mă va aştepta la ora patru.  
  La ora patru brunetul era acolo în chip de 
bolnav, eu soseam gâfâind: am urcat în pas 
alergător cele patru etaje, să nu întârzii. Hârtiile, 
mi-a zis vesel Ş. I-am explicat că studenţii de pe 
listă n-au zis nimic rău. Chiar nimic-nimic? N-au zis  
nimic? Constantin Rădulescu a întârziat la ore, i-
am spus. În Viaţa studenţească apăruse un articol 
despre fraţii Rădulescu care... Bine, mi-a spus, 
scrie. Mi-a întins o hârtie şi un creion. Am ezitat, 
Jan era nepotul, povesteau  cei care le ştiau pe 

toate, lui Dej, primul secretar al partidului era 
prietenul tatălui său, el nu era pe liste, ce i se poate 
întâmpla? Am scris că tovarăşul Constantin 
Rădulescu întârzie de la ore, dar cu ajutorul 
tovarăşilor  se va îndrepta.  Mi-a atras atenţia că 
trebuie să vin cu pagini scrise, multe, semnate, nu 
fluieră vânt. Am o misiune importantă. 
   La următoarea "întâlnire " n-am mai venit, 
pe urmă m-am mutat la alt cămin. Speram că mă 
uitasderă, nu mai mă  ţineau minte. Până când m-
am întâlnit, în drumul spre facultate, cu un domn 
elegant care m-a oprit: Ascultă, de ce n-ai mai venit 
la întâlniri? Sunt locotenentul Ianto, mă ocup eu 
acum de tine. Te  exmatriculez! Ai fost ieri la meci 
şi ai scăpat de miliţie?  

N-am fost la meci, am protestat, nu merg la 
meciuri! Da,  se jucase cu o zi în urmă meciul 
Ştiinţa - Uta şi fusese război, bătaie, capete sparte, 
câţiva studenţi fuseseră arestaţi,  miliţia  mai căuta 
prin cămine. Tovarăşul Ianto spunea că m-a văzut 
el în fotografiile cu derbedeii de pe stadion. Cum 
dau cu o sticlă într-un tovarăş miliţian. Vii mâine la 
noi să vezi pozele. Vii la noi, dacă nu eşti tu în 
pozele noastre, eşti liber. Dacă nu apari la ora zece 
fix,  vin eu după tine şi. Şi. 
   Da, dar dacă sunt în pozele lor? L-am rugat 
pe Ion Florian Panduru să mă însoţească, dacă nu 
ies într-o oră să se ducă la "Scrisul bănăţean" să-i 
spună lui Alexandru Jebeleanu, lui Anghel 
Dumbrăveanu, lui Andrei A. Lillin că m-au arestat. 
Că n-am fost la meci şi că e la mijloc o gravă 
confuzie. Păi, zice Panduru, tu nu eşti cu fotbalul. 
O să te pună să semnezi un angajament că te vei 
întâlni săptămânal cu securistul...Panduru mi-a 
povestit că în urmă cu un an l-au luat şi pe el, a 
semnat angajamentul, s-a dus de două ori, a făcut 
pe prostul apoi  nu s-a dus. Şi pe urmă l-au chemat 
din nou, el s-a făcut iar prost, l-au lăsat în pace. 
Semnezi, ieşi afară şi gata. Nu te mai duci, te 
cheamă din nou ...da tu eşti deştept, rămâne 
meditativ Panduru. Cum să fii tu prost? 

Păi sunt, i-am spus. 
Ăsta ar fi norocul tău. Te duci, promiţi, atâta 

tot. Panduru avea totuşi îndoieli, el poate fi prost, 
eu nu.  El le scria de fiecare dată despre amorurile 
lui Cuţer – cum îi dădeau mereu blenoragie 
bucătăresele brunete de la  cantina studenţească şi 
cum el îi dăduse boala nevestei, care îl bătea  cu 
mătura. Cuţer ura bucătăresele blonde, scria 
Panduru, se culca numai cu brunetele. Nevasta lui 
era  superbă, dar era blondă. Şi îi dădea mereu în 
cap cu cursul lui Todoran. Până când Ş. a aflat că 
la cantina studenţească nu-s bucătărese brunete şi 
că prietenul Cuţer nu-i căsătorit, a mers. Ş. citea, 
râdea, uneori rupea foile. Pe urmă m-a înjurat, a 
râs şi  am scăpat. Da cu tine nu merge aşa, să 
încercăm altfel.   
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     Mi-a spus că mă aşteaptă un sfert de oră, 
dacă nu ajung la cămin în ziua următoare se duce 
la "Scrisul bănăţean" să le spună... despre fotbal.  
   Da, din nou Ianto, cu avertismentele: vreau 
să compromit securitatea, vreau să-l compromit pe 
tovarăşul care răspundea de mine. De-acum 
înainte o să lucreze el cu noi. 

Era bine, l-am găsit pe Panduru în faţa 
clădirii, era şi el curios să afle ce mi-au făcut. Nu 
mi-au făcut nimic, am semnat anul trecut un 
angajament de care nu m-am ţinut, acuma m-au 
chemat să mă avertizeze. N-au ce să-ţi facă, mi-a 
spus Panduru. Şi iar îndoindu-se: ce să-ţi fac dacă 
eşti deştept.  

Pe locotenentul sau căpitanul Ianto l-am 
mai întâlnit de câteva ori în faţa Facultăţii, îmi 
şoptea zâmbind: te citesc, te citesc. Şi, cu un 
zâmbet mai larg: să ştii că eu o să te bag la 
puşcărie. Pe urmă, prin octombrie: uite, nu vrei şi 
nu vrei, haide să discutăm să vedem ce facem. Ce 
facem cu tine. Ştii unde e arhiva. Nu ştiam. Mi-a 
explicat de mai multe ori, era liniştit, trebuia să aflu 
unde era arhiva. 

Ianto mă aştepta la uşă, m-a condus prin 
câteva camere unde erau rafturi-rafturi cu dosare 
înnegrite de vreme (sau mi se părea mie? sau erau 
becuri chioare şi penumbre?). În cameră era încă 
unul, mi l-a prezentat, da, începea o discuţie foarte 
serioasă. Dacă îmi iubesc patria. Dacă îmi iubesc 
patria, să mă întâlnesc săptămânal cu tovarăşul şi 
să spun. Să scriu. Îmi iubesc patria, dar eu vreau 
să scriu. Public prin reviste, fac critică literară, 
vreau să fac literatură. Servesc patria scriind. Păi, 
strigă Ianto, crezi că  scriitorii nu sunt oamenii 
noştri? Uite, după ce termini te luăm la noi. Să 
citeşti şi să vezi care sunt cu noi şi care împortriva 
noastră. Cei doi stăteau jos, la o măsuţă plină de 
hârtii, celălalt scria din când în când, Ianto se mai 
ridica să gesticuleze: crezi că între scriitori ...crezi 
că între academicieni... că la Academie nu sunt 
oamenii noştri? A urmat un discurs despre 
cuceririle socialismului şi un omagiu lui Corneliu 
Mănescu. E preşedintele ONU, ţara noastră are 
mari bărbaţi – între cei mai mari din lume. De ce nu 
vreau să servesc ţara? 

Cum să nu vreau. Scriu despre şi despre, 
vreau să scriu şi romane. Discuţia s-a animat, 
există şi cei care urăsc socialismul. Patria. Noi 
avem...şi aici tovarăşul Ianto arătă podeaua – noi 
avem şi pentru ei soluţii. Îi punem sub. Sub. 
Apărăm socialismul. 

Eu  eram candidat la Sub.  
Ei cu apărarea socialismului şi felul în care 

se pot debarasa de duşmani, eu,  că nu am timp 
pentru altele: vreau să scriu. Şi să realizez studii 
importante despre scriitorii noştri contemporani, cei 
care şi-au închinat opera socialismului biruitor. 
Colegul lui Ianto mă ascultă atent, se bucură, aş 
putea lucra la Bucureşti, în serviciul lor. Intervine şi 

Ianto, categoric: dacă vii săptămânal, dacă scrii 
săptămânal ce discută colegii dumitale. Dacă apar 
tovarăşi care vor să răstoarne orânduirea, sunt 
imediat la dumneavoastră, am exclamat. Ianto a 
zâmbit, bine, dacă aşa vreau eu. Altfel, ce să vă 
spun? 
   Dacă aşa vreau. Adică dacă nu vreau să 
colaborez cu ei. Trebuie să înţelegem, se adresă 
colegului său, că tovarăşul  nu vrea să colaboreze 
cu noi. Nu sunt capabil, am oftat. Bine, a încheiat 
zâmbitor  Ianto. Nu mai avem nimic cu dumneata. 
Şi, mai tare: Vreau să-ţi atrag atenţia... Dacă spui 
ceva despre astea...dacă discuţi cu cineva despre 
noi...şi iar cu degetul către podea. Înţelegi ce te 
aşteaptă. Altfel, îţi urăm succes.  

Am ieşit repede printre rafturile arhivei, 
printre umbrele dosarelor, cu bănuiala că ar putea 
să-mi cadă în cap...un raft. Am luat-o la fugă, am 
scăpat.   La examenele de pe ultimul 
semestru am luat câteva note mai ciudate, între 
care şi un şapte la Practica pedagogică. Era 
singurul meu şapte din întreaga facultate. Şi câţiva 
de opt care îmi coborau media generală. Altfel era 
bine, puteam să-mi aleg un post după pofta inimii. 
Terminasem, era bine. Eram profesor. 
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Traduceri de Ioan 
Radu 
VĂCĂRESCU 

 

George Bacovia 

 

Gaudeamus 

 

In vain the flutes play 

In these pagan days - 

Strivings in the wind, 

Nothing remains ... 

 

In the wind and oblivion standing, 

On hard and defeating days, 

Whoever, whatever lived, 

Nothing remains ...  

 

 

Lucian Blaga 

 

St. Michael's Summer 

 

Loving mistress, increase your bard, 

change the lake with your hand in my heart, 

and all you see, the flame and the cold, 

the grove, the stags, the reed and the age of 

gold. 

 

As we stand face with autumn, voiceless,  

increase my heart with a thought, an ignition. 

Solar is the sense you always know 

so many things to lend a vision. 

 

Oh, the world, if isn't a delusion, 

it is a tranquil raiment of effusion. 

Either you are a word or the solid ground, 

you ever don't undress of this rebound. 

 

Oh, the world is a blue garment, 

in which we embrace ourselves in a blue urn, 

for the summer of blood not to be lost, 

for the charm of tale will always burn. 

 

 

Adrian Maniu 

 

The Autumn Voice 

 

The autumn made gold hearts from leaves and 

grains. 

 

Not a word, not a voice. Belated silence. 

 

A bird shrivels in the sky that will be white of 

rains. 

 

Heart, temper your struggling. 

The earth has rest for all. 

The high assigns oblivion,  

from clouded sky that fall. 

 

Quiet the ground where the seed stays awake, 

peace in the defeated soul, 

stillness on the getting off leaves 

and in the star that is about to fall. 

 

 

Ion Barbu 

 

Uvedenrode 

 

At the Uvedenrode Ravine 

What a lot of gastropods! 

Supersexuals 

Supermelodious shine; 

 

Gastropods! 

Clear rhapsods, 

Modes of odes 

Scarf heavens 

Antennas in harps; 

 

Uvedenrode 

Over time and mode 

Olympus ode! 

 

Clock in hyalin 

Next to maiden Geraldine! 

 

                                      TRADUCERI 
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Her trimming lace 

Like the flower of herb grace, 

 

Through her hand 

Glaciers in planned, 

 

At the holy sun, 

Equal - this sound: 

 

Tidy whirl, 

Note 

Fruit of shell, 

Beside sensible dead end close,  

Mythological cradle, 

From the great tents 

Sets in: 

Seahorse from the wave 

Over rush 

With the chalk above the spiral! 

 

Lust built-in, 

Behold! A maiden ! 

Sliding one time, 

Sliding two times 

Until nine, 

Until she's enwraped 

In gentle quiver, 

Until she's in  

gastropodal jelly spin. 

 

Until, in slowly  

And careful anntenas 

She descends: 

 

Swinging poise, 

Useless bale, 

Under time, 

Under mode 

In Uvedenrode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radu Stanca 

 

Argonautical 

 

The things of the world around 

Are like reed in the raging sound,  

But our love stands upright 

Waiting in the storm alight. 

 

Free to all lure and mood swings, 

Carefully closes its wings, 

And from there, from the topmast, 

Is the master of seas and the wrath.  

 

No surge breaks the sights of its whelm, 

No screak the recline of the helm, 

In the mild mist that dispel around 

Alone its golden strands of hair flaunt. 

 

The tempest around and the blow 

Thirsty riot the deep of the flow, 

But all it happened in vain. 

At the end the waters their level regain. 

 

And now here is the pure tide, gliding 

In the swell through the lightnings, 

Unimpaired image, exulted. 

Yet all around us is deserted. 
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Mircea MOȚ 

    

 

 

   În colb de școală 

 

 

 

Într-un volum publicat în urmă cu câțiva ani 

la editura Paralela 45, Ion Creangă sau pactul cu 

cititorul scriam că în romanul lui Ion Creangă, 

Amintiri din copilărie, există o tensiune 

semnificativă între natură și cultură, care 

marchează în fond personajul și face din carte una 

dintre scrierile triste ale literaturii române. Nu este 

vorba doar de tristețea părăsirii satului ori de 

despărțirea de părinți, ci de anularea unui anumit 

mod de existență, care plasa copilul sub semnul 

consubstanțialității cu întregul. Relația lui Nică cu 

lumea este una afectivă prin excelență, sub semnul 

unui drag/dragi, care adună laolaltă oamenii 

satului( să nu uităm că  satul este un Humulești, cu 

trimitere evidentă spre teluric și primar), părinții și 

frații ori tovarășii copilăriei, dar și datinile( la care, 

deloc întâmplător, peronajul participa cu 

„însuflețire”):„Dragu-mi era satul nostru cu Ozana 

cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul, în 

care se oglindește cu mâhnire Cetatea Neamțului 

de atâtea veacuri! Dragi-mi erau tata și mama, frații 

și surorile, și băieții satului, tovarășii mei din 

copilărie, cu care, în zile geroase de iarnă, mă 

desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara, în zile 

frumoase de sărbători, cântând și chiuind, 

cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, prundul 

cu știoalnele, țarinile cu holdele, câmpul cu florile și 

mândrele dealuri, de după care-mi zâmbeau zorile 

în zburdalnica vârstă a tinereții!  

Asemenea, dragi-mi erau șezătorile, clăcile, 
horele și toate petrecerile din sat, la care luam 
parte cu cea mai mare însuflețire! De piatră de-ai fi 
fost, și nu se putea să nu-ți salte inima de bucurie 

când auzeai, uneori în puterea nopții, pe Mihai 
scripcarul din Humulești umblând tot satul câte c-o 
droaie de flăcăi după dânsul și cântând...” 

Naratorul surprinde tocmai despărțirea 
personajului de o anumită condiție în care trăia în 
această relație cu întregul. Trimis la școală, copilul 
nu mai are o legătură exclusiv afectivă cu lumea, 
cu universul satului și cu natura. Școala îi impune 
perceperea mediată a întregului, prin intermediul 
semnelor ca echivalent al acestei lumi. Din 
momentul în care merge la școală școala, Nică 
trebuie să redescopere lumea prin universul de 
semne.Semnificativ este faptul că Ion Creangă nu îl 
surprinde pe copil scriind, ci doar citind. Și unde 
citește? În cimitirul satului, spațiu delimitat(gardul) 
de cel „profan”, în care cartea însăși este asociată 
morții ființelor nevinovate: „În lipsa părintelui și a 
dascălului intram în ținterim, țineam ceaslovul 
deschis, și, cum erau filele cam unse, trăgeau 
muștele și bondarii la ele, și, când clămpăneam 
ceaslovul, câte zece-douăzeci de suflete 
prăpădeam deodată; potop era pe capul muștelor! 
Într-una din zile, ce-i vine părintelui, ne caută 
ceasloavele și, când le vede așa sângerate cum 
erau, își pune mâinile în cap de necaz. Și cum află 
pricina, începe a ne pofti pe fiecare la Balan și a ne 
mângâia cu sfântul ierarh Nicolai pentru durerile 
cuvioaselor muște și ale cuvioșilor bondari, care din 
pricina noastră au pătimit”. 

Reține atenția secvența în care Nică și vărul 
său Dumitru se duc la școala de la Broșteni. 
Bunicul David Creangă din Pipirig face o adevărată 
apologie a cărții( a cititului cu alte cuvinte), 
devenind un adevărat mesager al acesteia în 
universul satului: „ — Nu-i rău, măi Ștefane, să știe 
și băiatul tău oleacă de carte, nu numaidecât 
pentru popie, cum chitește Smaranda, că și popia 
are multe năcăfale, e greu de purtat. Și decât n-a fi 
cum se cade, mai bine să nu fie. Dar cartea îți 
aduce și oarecare mângâiere. Eu, să nu fi știut a 
citi, de mult aș fi înnebunit, câte am avut pe capul 
meu. Însă deschid Viețile sfinților și văd atâtea și 
atâtea și zic: „Doamne, multă răbdare ai dat aleșilor 
tăi!“ Ale noastre sunt flori la ureche pe lângă cele 
ce spune în cărți. Ș-apoi, să fie cineva de tot bou, 
încă nu este bine. Din cărți culegi multă 
înțelepciune, și, la dreptul vorbind, nu ești numai 
așa, o vacă de muls pentru fiecare. Băiatul văd că 
are ținere de minte și, numai după cât a învățat, 
cântă și citește cât se poate de bine”. Înainte de a 
pleca la drum, personajul mănâncă bine, 
fortificându-și trupul pentru o experiență decisivă: 
„— Gata, bunicule, haidem, zisei, necăjindu-mă cu 
niște costițe de porc afumate și cu niște cârnați 
fripți, ce mi-i pusese mama dinainte”. Naturalul 
însuși pare să se opună plecării: după cum se 
cunoaște, copiii cad în apă, fiind transportați pur și 
simplu pînă la Broșteni unde sunt întâmpinați cu 
adevărate bocete de o bunică miloasă. 

                                     ESEU 



12 
 

Școala devine amenințătoare, tulburând prin 
frică seninătatea copilului, care este de fapt 
seninătatea naturii înseși. Nu mă refer la 
amenințarea Calului Bălan, ci la fuga lui Nică de 
teama celor doi hojmălai care voiau să-i 
pedepsească neștiința de carte. Salvarea coincide 
cu o inmormântare simbolică, cu trecerea în natură, 
într-o grădină, la rădăcina unui păpușoi: „Și când 
mă uit înapoi, doi hojmălăi se și luaseră după mine; 
și unde nu încep a fugi de-mi scăpărau picioarele; 
și trec pe lângă casa noastră, și nu intru acasă, ci 
cotigesc în stânga și intru în ograda unui megieș al 
nostru, și din ogradă în ocol, și din ocol în grădina 
cu păpușoi, care erau chiar atunci prășiți de-al 
doilea, și băieții după mine; și, până să mă ajungă, 
eu, de frică, cine știe cum, am izbutit de m-am 
îngropat în țărnă la rădăcina unui păpușoi”. 

În sfârșit, drumul la Socola poate fi asimilat 
unui exil, unui exod. Plecarea este hotărâtă de ziua 
tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul( Valeriu 
Cristea comenta cu subtilitate momentul, ca 
sugestie a delimitării ferme a capului, spirit, rațiune, 
de trupul cu trimiterile sale spre tăierea nereținută a 
plăcerilor vieții). Plecarea la școală devine pentru 
personaj echivalentul alungării dintr-o condiție 
paradisiacă, de aici motivul păcatelor, insinuat în 
finalul romanului: „Am ajuns într-un târziu, noaptea, 
în cieriul Socolei și am tras cu căruța sub un plop 
mare, unde-am găsit o mulțime de dăscălime 
adunată de pe la catiheți, din toate județele 
Moldovei: unii mai tineri, iar cei mai mulți cu niște 
târsoage de barbe cât badanalele de mari, șezând 
pe iarbă, împreună cu părinții lor, și preoți și mireni, 
și mărturisindu-și unul altuia păcatele!” 

Diferențierea între viață și școală este 
motivul unui text eminescian, În zadar în colbul 
școlii:„În zădar în colbul școlii,/Prin autori mâncați 
de molii,/Cauți urma frumuseții/Și îndemnurile 
vieții,//Și pe foile lor unse/Cauți taine nepătrunse/Și 
cu slovele lor strâmbe/Ai vrea lumea să se 
schimbe.//Nu e carte să înveți/Ca viața să aibă preț 
/Ci trăiește, chinuiește/Și de toate pătimește/Ș-ai s-
auzi cum iarba crește”. Școala este(și la Eminescu) 
un univers al cărților, o reprezentare a lumii prin 
carte și text, presupunând receptarea mediată a 
realului. Aici nu se pot descoperi impulsurile 
realului(„îndemnurile vieții”), câtă vreme filele sunt 
„unse”, alunecoase și perfid ispititoare, ca un 
simulacru al vieții( cartea pe care o citea Nică a lui 
Ștefan a Petrei în țintirim avea și ea filele unse, 
„cum erau filele cam unse...”). Mai mult, slovele 
sunt „strâmbe” ca o posibilă sugestie a imposibilei 
identificări a universului cărții cu universul natural. 
Între lectură și trăire, Eminescu optează pentru 
trăirea nereținută a vieții, aceasta din perspectiva 
receptării naturalului prin simțuri(„Ș-ai s-auzi cum 
iarba crește”). 

Peste aproape un secol, școala este 

prezentă la un Bacovia, în Liceu: „Liceu, - cimitir/Al 

tinereţii mele -/Pedanţi profesori/Şi examene 

grele.../Şi azi mă-nfioriLiceu, - cimitir/Al tinereţii 

mele ! //Liceu, - cimitir/Cu lungi coridoare -/Azi nu 

mai sunt eu/Şi mintea mă doare.../Nimic nu mai 

vreu -/Liceu, - cimitir/Cu lungi coridoare...//Liceu, - 

cimitir/Al tinereţii mele -/În lume m-ai dat/În vâltorile 

grele,/Atât de blazat.../Liceu, - cimitir/Al tinereţii 

mele !” . Liceul devine un metaforic cimitir câtă 

vreme adoptă austeritatea și rigiditatea unor 

„pedanți profesori”, în contrast cu tumultul 

tinereții.În această situație, pentru Bacovia școala 

limitează și încearcă să mute în universul propriu 

ceea ce este specific exclusiv vieții. Liceul este un 

spațiu al coridoarelor lungi, ideea de pustiu (și de 

singurătate)nefiind străină în acest caz de 

imaginarul bacovian. Este un spațiu care, prin 

amintita rigiditate, străină vieții, înstrăinează ființa 

însăși:„Azi nu mai sunt eu/ Și mintea mă doare”. 

Deformarea produsă de un asemenea univers își 

pune vizibil amprenta asupra condiției individului: 

„În lume m-ai dat/În vâltorile grele,/Atât de blazat”. 

O concluzie: în imaginarul celor trei autori, 

școala/liceul concretizează o anumită relație cu 

naturalul, izolând în același timp individul de acest 

natural.Într-un anumit fel, școala impune reluarea 

experienței relatiei cu lumea și perceperea acesteia 

pri „modelul” ei. În această situație, relație dintre 

natural și școală devine echivalentul relației dintre 

trăire și lectură. 

 
 

 

                  
 

Liviu Ofileanu – Manualul inginerului de drumuri 

și poduri – Iași, 2020 
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  Despre cărți și soarta lor 
 

  E bine cunoscut dictonul lui Terentianus Maurus 
– Habent sua fata libelli – dar mai puțin știut e faptul că, 
sub această formă, el circulă, de fapt, trunchiat. Prima 
parte – Pro captu lectoris... – eludată de obicei, 
precizează în mod esențial expresia, revelându-i sensul 
corect: nu pur și simplu „Își au și cărțile soarta lor”, ci 
„Încăpute pe mâna cititorului, cărțile își au soarta lor.”* O 
reflecție venerabilă, care nu și-a pierdut actualitatea nici 
după aproape două mii de ani, ba azi pare mai vie decât 
oricând dacă privim cu atenție spectacolul evaluării 
cărților, care, fie că se desfășoară corect, fie că se face 
conjunctural sau din unghiuri neadecvate, are 
întotdeauna consecințe asupra destinului lor. 

 N-am răspuns, bunăoară,  și n-am să răspund 
niciodată întrebărilor de genul „care considerați că ar fi 
cartea anului?” Nu răspund sau, mai bine zis, nu mă 
simt îndreptățit să răspund, pentru simplul motiv că 
nimeni nu poate să citească toate cărțile care apar într-
un an curent, chiar dacă întrebarea vizează doar un 
anumit gen. Și atunci cum să-mi asum infatuarea de a 
numi un singur titlu, de vreme ce nu cunosc decât 30-40 
dintre sutele de titluri, câte vor fi apărut în anul 
respectiv? (Recordul meu e 42 de cărți, citite efectiv într-
un an, cu creionul, nu în diagonală...) Întrebarea corectă, 
la care aș accepta să intru în joc ar fi „dintre cărțile pe 
care le-ați citit în acest an, puteți numi una memorabilă 
pe termen lung?” Da, sigur că aș putea, aș numi poate 
chiar două, trei. Iar dacă s-ar iniția un sondaj cu această 
întrebare, cu siguranță s-ar detașa titlul cel mai des 
numit. Doar că... 

Am folosit expresia „a intra în joc” nu pentru că e 
un fel de a zice, ci pentru că ea îmi exprimă convingerea 
că toate aceste tentative de a fixa într-un „top” niște 
opere de artă nu sunt decât un joc intelectual care poate 
fi captivant, chiar pasionant, dar devine riscant și inutil, 
întrucât opțiunile celor care acceptă să-l joace nu pot fi 
omologate în absolut. Valorile se rânduiesc în crugul 
vremii, oarecum de la sine, și atunci nimic nu le mai 
poate disloca. După cum opere care nouă, individual, ca 
persoane cultivate, ni s-au părut memorabile pe termen 
lung, pot să cadă într-o nedreaptă uitare, ignorate sau 
intenționat omise în obișnuitele bilanțuri, victime ale 

                                                           
* Vd. și Vasile Matei, Dicționar de maxime, reflecții, expresii, 
latine comentate, București, Editura Scripta,1998. 

unor, tot obișnuite, malversațiuni „colegiale” sau pur și 
simplu din cauza absenței sau a defectuoasei 
promovări. Caz în care, în virtutea existenței unui 
Principiu implacabil al echilibrului universal, în care cred 
cu tărie (să concedem că acesta e „fixul” meu), mai 
curând sau mai târziu, într-un fel sau altul, ele vor reveni 
din uitare confirmându-și calitatea de memorabile, care 
le fusese conferită inițial.  

Mi-au fost suscitate aceste reflecții de curând, 
când, având de căutat un anume pasaj din jurnalul anilor 
'70, am dat – poate nu tocmai întâmplător acum, la 
aniversarea sa - peste următoarele însemnări, făcute la 
interval de doi ani, cu privire la două dintre romanele lui 
Ovidiu Genaru. Este vorba de al doilea roman al său, 
Fidelitate, apărut în 1977, și de al treilea, Iluzia cea 
mare, din 1979. Primul, Weekend în oraș, 1969, nu îmi 
era cunoscut și nu-mi este nici azi. Pe Ovidiu Genaru, 
poate și din solidaritate de generație, l-am remarcat încă 
din anii '60, când m-a cucerit prin poezia sa de o 
tulburătoare sensibilitate și pregnant personalizată. 
Figurează ca „Autor de dicționar”, categorie instituită de 
domnul Nicolae Manolescu în Istoria critică..., iar în 
ipostaza de poet, care rămâne sa qualité maîtresse, e 
de regăsit în celebra „listă” a celor o sută de „poeți 
canonici”. Nu însă și în cea, la fel de celebră, a celor o 
sută de „prozatori canonici”, deși romanele sale nu sunt 
cu absolut nimic mai puțin „canonice” decât atâtea 
altele. De atunci însă, după faza de ecou de după 
apariție, nu le-am mai regăsit citate în prima linie a 
frontului literar. Însemnările care urmează sunt scrise la 
cald, sub impresia surprizei pe care mi-a prilejuit-o  
acest important scriitor, știut până atunci doar ca poet, 
dar care-mi apărea de o mare originalitate și, ca în 
poezie, definit de un stil inconfundabil. 

Așadar, în 1977, cu precizarea că textele 
reproduse sunt „la prima mână”, însemnări de jurnal, 
fără intenția, atunci, de publicare și fără a le cosmetiza 
acum: 

„Cârciumarii, spre deosebire de hangii, au avut 
parte în literatura noastră de un tratament drastic. Hanul 
e aşezat întotdeauna undeva afară, la răscruce de 
vânturi şi de drumuri. E aureolat de poezie dacă nu de 
mister. Deasupra lui se văd stelele care îi conferă 
îndeobşte o dimensiune cosmică, o anume măreţie care 
se răsfrânge şi asupra hangiului. Ei, hangiii, sunt trataţi 
de autori cu consideraţie chiar când le rezervă un rol 
malefic. Dar de obicei hangiii, cu atât mai mult hangiţele, 
au un farmec aparte. Sunt un fel de relee ale veştilor din 
cele patru vânturi şi totodată depozitari ai unor datini de 
ospeţie. Hangiul e serviabil, cârciumarul e servil. 
Cârciuma stă în târguri sau în mahalale, e meschină, 
înghesuită, lipsită de orizont. Hangiul poate fi complice 
cu haiduci, cârciumarul cu şarlatanii electorale şi 
tăinuitor de şuţi sau turnători, după împrejurări. Pe 
cârciumar autorul îl priveşte îndeobşte de sus, de la o 
anume altitudine etică. Trebuie să te gândeşti la toate 
astea când citeşti noul roman, de fapt al doilea, al lui 
Ovidiu Genaru, pentru că el a avut curioasa idee de a 
face dintr-un cârciumar un personaj pozitiv şi, mai mult, 
o victimă a epocii de tristă memorie a terorii, la fel ca 
doctorul Cristian din Orgolii al lui Buzura sau ca atâţia 
alţii. Experienţa lui Genaru reuşeşte şi Fidelitate va 
rămâne unul dintre romanele bune apărute în ultimul 
timp. Cârciumarul lui Ovidiu Genaru – Benedict 
Paşalega – duce pe umerii săi întreaga carte, devine, 
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aşadar, un personaj de anvergură şi încă un purtător al 
unei întregi generaţii. Spiritualiceşte, el e un personaj 
moromeţian şi acesta e un al doilea amănunt insolit care 
reţine atenţia în legătură cu el : un Moromete citadin. 
Aceeaşi propensiune înspre meditaţie, înspre 
comentariul solitar, aceeaşi viziune ironică asupra lumii 
şi asupra sa însuşi, acelaşi simţ al umorului, aceeaşi 
funciară onestitate, aceeaşi obstinaţie de a-şi rămâne 
fidel sieşi – de unde şi titlul cărţii. Prezenţa lui 
dominatoare e secondată în permanenţă de prezenţa 
Oraşului. Ben şi Oraşul sunt, de fapt, cele două 
personaje-piloni ai întregii cărţi. Oraşul ca fundal şi ca 
laitmotiv. Oraşul vechi, târgul bacovian de odinioară, cu 
lumea lui care moare şi oraşul nou, aerat, luminos, 
neutru, cu oamenii săi noi, necunoscuţi și imprevizibili, 
care se naşte. Talentul lui Genaru de a reconstitui 
această lume – prefigurat încă din poezii – îşi dă aici 
întreaga măsură. Ben, cu fidelitatea lui faţă de el însuşi, 
aparţine vechiului oraş. El e ultimul mohican, ultimul 
deţinător al secretelor şi farmecelor acelei lumi pornită 
inexorabil pe calea extincţiei : "Dacă moare el, Ben, nu 
mai există nimic din ce a existat." Și Ben moare, într-
adevăr. 

În sfârşit, stilul, unul dintre acele stiluri pe care le 
invidiez : alert, economicos, colorat, spiritual.  

Și în 1979: 
„Ciudat că, deși am citit-o de aproape două luni, 

n-am reușit să scriu încă nimic despre Iluzia cea mare a 
lui Ovidiu Genaru. Deși e o carte foarte bună, 
cuceritoare, limpede, îi dau mereu târcoale fără să știu 
de unde s-o apuc. Între timp, am scris cronica la volumul 
lui Radu Tudoran și am început să citesc romanul lui 
Ovidiu Bârlea, dar inspirația pentru Genaru mă ocolește. 
De ce? Și încă ceva: deși cartea a apărut în urmă cu 
mai bine de șase luni, nu s-a scris despre ea, după câte 
știu, decât o singură cronică, în „Convorbiri literare”. De 
ce? 

Romanul e scris cu aceeași virtuozitate ca și 
Fidelitate. Acolo exista însă o ușoară nuanță de bizar – 
poate generată de ideea de a face dintr-un cârciumar un 
personaj purtător de mesaj – și, fără discuție, mustea de 
lirism, de acel lirism cald și totuși sceptic cu care ne-au 
familiarizat poeziile sale. Fidelitate era apoi romanul unui 
personaj și al orașului său. Al doilea personaj ar putea fi 
considerat orașul : Ben și orașul sunt cei doi piloni care 
susțin întreaga structură a cărții. Fidelitate s-a născut 
dintr-o dragoste, Iluzia cea mare – dintr-un fel de mal de 
siécle care se cerea exorcizat. Al doilea roman e mai 
sceptic și mai subtil, într-un cuvânt, mai matur. Și acesta 
e romanul unui personaj, mai exact spus, al eșecului 
unui personaj. Titus Oniga, omul principial, dinamic, 
eficient, trăind aproape exclusiv în mijlocul colectivității. 
Își descoperă la un moment dat, stupefiat, trecerea și 
singurătatea. Orașul - element de esență lirică în celălalt 
roman – lipsește aici. Locul său e luat de un alt 
personaj, așadar de un element epic, necesar acestei 
compoziții atât de incisive și de neîndurătoare. Titus 
Oniga și Alec, actorul ratat, bufonul, măscăriciul, sunt 
aici cei doi piloni de susținere a acestei structuri solide și 
de anvergură. Amândoi – și Titus, și Alec – două certe 
reușite artistice. Amândoi perfect definiți încă din 
savuroasa scenă pe care aș numi-o „a merelor” : "În 
cameră e întuneric și toți trei [e și Edmonda de față] 
mâncau mere și priveau absorbiți la televizor [...] când 
emisiunea s-a oprit brusc și sonorul a dispărut. Toți trei 

[...] au rămas în așteptare la locurile lor, ecranul cenușiu, 
mut. O secundă, două, trei, patru [...] deodată au auzit : 
o liniște teribilă în care ei mestecau mere. Până atunci 
nu-și dăduseră seama ; acum mestecau și mestecau 
mere în tăcere, clefăiau îngrozitor, prindeau miezul între 
măsele, între mandibule, îl sfărâmau fără cruțare ca 
niște animale în staul ; de fapt, mestecau omenește, dar 
tăcerea amplifica zgomotul [...] Edmonda închise ochii. 
Pentru ce, pentru ce, Dumnezeule? Toți trei arătau jalnic 
cu gura plină, apoi înghițitura înfundată. Să mănânci 
pentru a supraviețui, atât, atât, ce sărăcie! [...] Edmonda 
se simți rău. Căzuseră parcă într-o cursă întinsă de nu 
știu cine, apucaseră pe o pistă ce ducea spre un oraș și 
nimeriseră într-o mlaștină și parcă auzea pe cineva în 
spatele ei râzând, râzând de condiția lor precară de 
oameni care mâncau să supraviețuiască. Era un gând 
negru și rău al unei minți obosite sau nemulțumite?" Și 
obosită, și nemulțumită, mai ales nemulțumită este 
Edmonda – care se definește și ea în scena de mai sus 
– iar nemulțumirea crește, sporește zi de zi lângă Titus, 
fără ca el să observe ceva, uluit abia când se vede în 
fața unui deznodământ care nu-i trecuse nicicând prin 
cap, așa cum, în tăcerea din jurul televizorului, nu 
bănuiește că voluptatea elementară de a mânca mere ar 
putea deveni în vreun fel odioasă. Titus e „omul-cu- 
picioarele-pe-pământ”, „omul-dintr-o-bucată”, păstrează 
o secretă și vagă suspiciune împotriva cărților și împarte 
lumea dihotomic în pesimiști și optimiști. Doar Alec simte 
ceva, el e raisonneur-ul  și totodată seismograful casei, 
"omul care aprinde cel mai bine lumina la timpul 
oportun", "tamponul care pune surdină relațiilor agitate, 
dar și spiritul care scormonea aparențele ; un ferment și 
un coagulant deopotrivă". Între masiva, dar falsa iluzie a 
lui Titus și neliniștea incitantă a lui Alec, stă Edmonda cu 
orgoliul ei de familie, din ce în ce mai snoabă, mai 
duplicitară, detașându-se tot mai mult de dragostea pură 
a tinereții, cultivându-și masochist deziluziile, visând 
evadarea spre alte orizonturi. Iar undeva, în afara 
balanței aflată într-un echilibru precar – Titus-Edmonda-
Alec – își urmează destinul lui, aparținând altui timp și 
altei lumi, Dinu, fiul Edmondei și al lui Titus, un june 
aparent cinic și superficial, creație a acestui sfârșit de 
veac, dar având în cele din urmă un fond uman de o 
calitate neîndoielnic superioară fondului uman al mamei 
sale. 

Alaltăieri, la o masă rotundă televizată, câțiva 
critici discutau proza anului trecut. Mircea Iorgulescu și 
Cornel Ungureanu încercau să demonstreze că au 
apărut sumedenie de cărți bune – și erau într-adevăr pe 
masa aceea cărți remarcabile – dar Nicolae Manolescu, 
în opoziție cu ei, afirma că niciuna dintre acele cărți nu 
reușește să se detașeze în vreun fel, să iasă din rând. Și 
la un moment dat, probabil ca un argument decisiv, i-a 
întrebat pe ceilalți : în definitiv, ce personaj propun și 
impun acele cărți? Întrebarea a fost mai mult retorică, 
nimeni n-a încercat să-i răspundă și nici Manolescu 
însuși n-a insistat, poate că timpul nu permitea 
insistența, dar subtextul ei era dramatic. Căci niciuna 
dintre cărțile lăudate, unele, repet, într-adevăr bune, nu 
reușea să impună în conștiința cititorului vreun personaj, 
n-aveau personaje. Pe când celelalte, cele cu personaje 
autentice – Figuranții, Noaptea Împăratului, Emisfera de 
dor, Iluzia cea mare, Fiul secetei și altele câte vor mai fi 
fiind,  n-au fost pomenite și nici măcar aduse pe masa 
aceea, împreună cu celelalte. Ce se poate deduce de 
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aici? Că scriitorii care își întemeiază cărțile pe personaje 
sunt ignorați în mod deliberat de critică (snobism?), fiind 
probabil socotiți niște retardați? Din fericire, se pare că 
dl Manolescu pune preț tocmai pe acestea... 

Ei bine, romanele lui Ovidiu Genaru vor rămâne 
grație faptului că investighează lumea cu ajutorul unor 
personaje. Adevărurile sale el ni le propune nu prin 
intermediul unor siluete inconsistente sau al unor „voci”, 
ci prin gura și destinul unor personaje. El creează în 
sens demiurgic personaje vii, pregnante, conturate ferm, 
care plâng sau râd, mănâncă mere, se uită la televizor, 
își au, fiecare, lumea proprie și alcătuiesc, toate la un 
loc, lumea de sine stătătoare, unică și irepetabilă a cărții. 
Modern și actual este modul de a aduce aceste lumi în 
contact, obligându-le să se confrunte. Rămâne astfel cu 
totul memorabilă, bunăoară, scena când, revenind 
pentru câteva ceasuri în satul de baștină, Titus are 
revelația, stupefiantă pentru el, că în afara universului 
său acaparat de preocupări ce nu pot fi, desigur, decât 
majore, există și alți oameni care își au și ei o lume a lor, 
cu nimic mai puțin importantă. Aici, în asemenea 
momente de adevăr, generoase în semnificații – de fapt, 
elemente de construcție a ansamblului – animate de 
personaje autentice, despre care e greu să accepți că 
nu „există”, că nu sunt palpabile, aici, ziceam, cred că 
stă în primul rând puterea de seducție a acestei cărți.  

Ar mai fi multe de spus despre măreția lui Alec, 
personaj cu totul remarcabil, despre ponderea lui în 
detaliul cotidian, despre stil – cu aceleași calități din 
Fidelitate – ca și despre unele umbre, cum ar fi, de pildă, 
relația Titus-Luiza, convențională, banalizată prin uzură 
(directorul și secretara, doctorul și asistenta, pictorul și 
modelul etc.) Mă opresc însă aici, pentru că, în definitiv, 
așternând aceste reflecții, n-am urmărit decât să-mi 
clarific niște impresii creându-mi astfel, poate, o pistă de 
pe care să-mi pot urni cartea.” 

Revenind acum la zi, tocmai când așterneam 
aceste însemnări au apărut în presă nominalizările pe 
care echipa „României literare” le propune pentru titlul 
de Cartea Anului. Aici nu e vorba de o „listă”, ci de 
opțiunile personale ale fiecărui „jurat”, dintre care, 
presupun că prin vot, se decide titlul laureat. Așadar, o 
treabă de încredere. Nu cunosc decât o parte dintre 
cărțile nominalizate, dar n-am nici un motiv să mă 
îndoiesc de corectitudinea și bunul gust care au 
determinat toate opțiunile. Aș remarca doar un detaliu 
demn de un mai amplu comentariu. Printre titlurile 
nominalizate se numără și cel de o simplitate 
dezarmantă, Poezii, al lui Adrian Popescu. E vorba de o 
antologie lirică, cuprinzând opera de o viață a poetului, 
1971-2018. Se pare că e un moment fast pentru 
asemenea antologii lirice de autor. Anul trecut a apărut 
cea întru totul remarcabilă, Mușcătura timpului,  1999-
2017, de Sânziana Batiște, iar în acest an, încă două, 
superbe: Versuri și uscate (1970-2019) de Grete Tartler 
și Întredeschideri (1970-2019) de Monica Pillat. Am 
folosit cuvântul superbe nu doar în sens estetic, ci și ca 
spectacol pe care toate aceste patru antologii îl oferă 
asupra unor existențe creatoare exemplare, fiecare în       
felul ei,  în opera cărora se reflectă atitudinea, 
sensibilitatea și credințele lor, la conjuncția deloc lină 
dintre două milenii. În ceea ce mă privește, n-aș putea 
opta doar pentru una, ele aparținând unei categorii 
aparte, toate patru având oricând aceeași pondere și 
drept la nominalizare. Cât despre mine, în calitate de 

cititor profesionist și comentator diletant, în 2019 n-am 
citit, vai, decât 25 de cărți, dintre care 15 din literatura 
română, majoritatea apărute în 2018. Individual, nu 
putem, deci, numi care e „cartea anului 2019”, ci care e 
cartea memorabilă dintre cele pe care le-am citit în 
2019.  Iar dintre acestea, definitiv memorabile îmi vor 
rămâne Variațiuni pe o temă dată de Ana Blandiana și, 
dintre romane, Ultima cruciadă, de Simona Antonescu. 
Ambele, cărți străbătute de fiorul unei foarte fine 
sensibilități metafizice care pulsează în structuri 
ingenioase,  de o reconfortantă prospețime. În memoria 
mea afectivă, ele vor avea parte de același destin ca și 
aparent uitatele romane ale lui Ovidiu Genaru, citite în 
urmă cu patruzeci de ani.  

Cei sub ochii cărora ajung cărțile sunt foarte 
mulți, diverși și imprevizibili. Nu altfel decât divers și 
imprevizibil este dintotdeauna și destinul cărților pe care 
le-au citit. 
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 Felix NICOLAU 

 

 

Jurãminte ale 
tãcerii  

 
 
Iată cum Aurel Pantea devine percutant, 

când scrie scurt, fără bucle prea bulbucate în jurul 
sâmburelui poeziei. Volumul Negru pe negru (alt 
poem), Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 
continuă un alt volum de-al său, Negru pe negru, 
din 1993. Ciudată gravitarea aceasta în jurul 
identităţii cromatice, respingând efectele speciale 
obţinute prin contrast. Versurile sunt adesea 
grupate în distihuri sau terţine polizate până la a 
ajunge sentinţe. Se renunţă la titluri, la 
discursivitatea verbioasă, dar mesajul e puternic, 
concret. Acestea mi se par marile calităţi ale 
volumului: economia de mijloace şi formularea 
clară a gândului poetic, plus conturarea fermă a 
decorului.  

Un decor sec, pustiit, ca în pictura 
metafizică, generând în jurul său un halo pulsatil ce 
hipnotizează cititorul: „Vocea care a ieşit din 
ea/încă o aşteaptă//Moartea e lungă/şi cuvintele 
toate sunt duse,//ceva ca o cazarmă în care 
timpul/fumează chiştoacele soldaţilor 
plecaţi,/aşteptându-şi conceptul”. Ingredientele sunt 
timpul, moartea, blocarea limbajului şi retragerea în 
muţenie. Conceptele sunt plasate în comparaţii 
metaforice, care le dau o concreteţe 
surprinzătoare. Nu numai că arta lui Aurel Pantea 
nu plictiseşte, dar reuşeşte să surprindă fără să 
apeleze la şoc ori la găselniţe. De multe ori 
tematica este apropiată celei shakespeariene, din 
cunoscutele sonete baroce: „Şi timpul nu va mai 
dura, şi se va despărţi/de sine, şi va rămâne sinele 
său, şi acolo se va urla/într-o imagine mare,//acum, 
el stă cu sinele său, ca o femeie care, în cele din 
urmă,/acceptă, stă cu sinele său încărcat de sâni”. 
Lipsa de contrast cromatic pe care o anunţă titlul 
este susţinută de un continuu understatement 
apocaliptic. „Am putea fi materia unei priviri 
dezintegrate”, bănuie poetul, iar aceeaşi bănuială 
priveşte şi limbajul: „mama limbajului se dă 
beţivilor, drogaţilor,/politicienilor,/marea prostituată 
cu uterul sfârtecat, dezarticulata/şiroind de 
interjecţii”. Dacă Poemul de carton al lui Bogdan 

Ghiu prezicea inflaţia de cuvinte, în defavoarea 
comunicării reale, aici limbajul se contractă, 
nesuferind rostirea întâmplătoare: „Să fii de o parte 
sau de alta a limbajului,/când el este lucrul perfect, 
fără faţă şi spate,/lucrul absolut transparent, ce te 
poate elimina/dintr-o foarte simplă greşeală”. 
Aşadar, o nouă fază lingvistică, una esenţializată 
până la geometrizare: „Limbajele îşi ridică feţele/din 
mâluri pentru alte răsărituri semantice”.  

Timpul-rostirii odată abrogat, sunt 
condamnate şi „lumina antropofagă” şi „amoralul 
estetism”. Rămâne timpul golit de evenimente, 
eventual umplut cu relatări despre vid: „stau cu 
moartea în gură/şi vorbesc în neştire”. Poetul 
prevesteşte un eon al postlimbajului, în care 
feminitatea, conservată etilic, visează (re)naşterea 
comunicării: „marile femele, mamele,/în lenevii, 
gravidele, în alcooluri, visează limbajul”. Este o 
strategie anti-textualistă concretizată în încăluşarea 
emitentului: „Să stai în opacitate, în ăla care nu mai 
zice nimic, în/mut, chiar aşa,/ să stai în mut”. 
Vinovată de degradarea limbii adamice până la 
stadiul de logoree ar fi imaginaţia: „a dat imagini/a 
băgat texte despre ea, băga-o-aş în mă-sa 
de/imaginaţie, a băgat texte, iar acum/stai în mut, 
în limbajul ce absoarbe toate sintaxele,/stai în mut 
şi speri în Domnul”.  

La prima vedere, superficială, poetica 
aceasta ar avea implicaţii religioase. Un jurământ al 
tăcerii, în vederea perfecţionării rugăciunii inimii. 
Doar că poetul este furios pe cei care au ratat 
limbajul, cheltuindu-i valenţele pe fleacuri. Limbajul 
a fost compromis, deci toate emoţiile şi aspiraţiile 
au fost poluate. Ne-am înghiţit limba, stăm pe 
întuneric într-un „timp coclit”, iar Mesia, Fiul Rostirii, 
nu face decât să dezvăluie dimensiunile 
dezastrului: „salvatorul aprinde lămpi vechi, încât ni 
se văd toţi prizonierii”. 
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Angela  

NACHE MAMIER 

Mișcarea continuă în  

poezia lui Ioan Barb 

 

Imnul frumoasei Olivetti 

     Ca orice poet contemporan, Ioan Barb nu este 
indiferent la farmecul misteriosului în poezie, deși cu 
delicatețe. "Delicatețea" sa poate fi considerată 
revoluționară, căci azi poezia este mai ales agresivă, 
fără jenă, impertinentă, rebelă, ceea ce nu este cazul 
acestui incorigibil neoromantic. Poetul deschide cutia cu 
diverse și multiple sertare, pline ochi cu vise și retururi în 
căutarea timpului pierdut ,ori al unui SPERAT eden 
mistic. Poetul aderă complet la Manifestul lui André 
Breton: “Tout porte à croire qu'il existe un point de 
l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le 
passé et l'avenir, le haut et le bas, le communicable et 
l'incommunicable cesseront d'être perçus 
contradictoirement.” Osmoze (surpriză) între realitate, 
vis, dragoste, nostalgii, suveniruri, dorințe refulate, 
sinceritate, e evident că perfecționismul îi ocupă 
existența. O întâlneste  pe această mare artistă în 
spusele adânci : “Le surréalisme est la surprise magique 
de trouver un lion dans un placard, là où on était sûr de 
trouver des chemises. J'ignore si mes tableaux sont 
surréalistes ou pas, mais je sais qu'ils sont l'expression 
la plus franche de moi-même” (Frida Kahlo / Lettres 
1922-1954).  
       Cartea sa este un imn explicit al "frumoasei Olivetti". 
Între corp, spirit și pagina albă, autorul a trăit povești de 
dragoste în tac-tac-ul mașinii legendare, care își are 
locul de cinste în marile muzee ale lumii. Michel Tournier 
afirma că dispariția mașinii de scris în istoria scrisului, a 
marcat o dată importantă.  Olivetti MP1 a ieșit pe piață 
în 1932, creată de către Riccardo Levi cu un design 
semnat de către Aldo Magnelli. Ioan Barb se aliniază 
numeroșilor autori fascinați de această lejeră și practică 
tovarășă dragă de drum: ”Azi îmi par desuete primele 
noastre zile împreună/în alb și negru/înrămate în minte 
printre alte nimicuri/poate nici nu am fost noi/ci doar 
zilele vechi făcând planton/lângă mașina de scris 
olivetti/conspiram împreună/opt ore pe zi fără pauză de 
masă/rătăciți prin aerul rarefiat/contemplând cele mai 
lungi poeme/dizolvate în paharul cu votcă/silabele 
întrupându-se/sub timpul umbrit de filigran/lumina lui 
mată alintând/ideile sub fardul literelor de 
plumb/țăcănitul zilelor fără șir/pe pagini 
îngălbenite/îngerul de carton contemplându-ne ” (imnul 
frumoasei olivetti, pag. 7). 
      Camelia Iuliana Radu remarca la debutul în proză 
al lui Ioan Barb, odată cu apariția cărții ”Orașul 
scufundat”, la editura ”Cenaclul de la Păltiniș”: « am 

sentimentul că întâlnesc aevea o lume reală și, în 
aceeași măsură, reflectată, o lume ale cărei ziduri își au 
fundația în adâncul memoriei, iar granița dintre ele nu 
poate fi percepută cu precizie ». 
          Ioan Barb este avocat, poet, prozator, jurnalist. 
Viața de poet a lui Ioan Barb începe în 1979, când a 
debutat într-o antologie a cenaclului "Radu Stanca" din 
Călan, "Sub arcuri de lumini". A urmat din nou o lungă 
perioadă de pauză în care n-a mai publicat niciun vers 
însă revine în viața literară în 1998, an în care 
debutează cu volumul ”Tăcerea ca o flacără”, editura 
„Călăuza”, după care nu mai publică nimic până în anul 
2010,  an în care fondează la Călan revista de cultură și 
literatură "Algoritm Literar" și publică volumele 
"Picătura de infinit" și "Sub via ființei plâng 
strugurii", ambele foarte bine primite de critica literară.  
         A obținut Premiul pentru poezie al U.S.R. - Filiala 
Sibiu, în anul 2011 și în anul  2017. De asemenea  
„Imnul frumoasei Olivetti” primește premiul pentru 
poezie al Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România 
pe anul 2018. Este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România – filiala Sibiu din anul 2011.  

    ”Ioan Barb porneste mai de fiecare data de la acel 
memento al realului impus ca prag de Camil Petrescu si 
se lasa dus apoi de un trend parabolic al imaginarului. 
Pe liniile mai active ale acestuia ajunge ba la o poezie 
cu priză la concretul cotidian (sau anamnetic), ba la o 
poezie ce se pierde in ritualuri de iluminare, ba - mai 
adesea - la o țesătură de stări păzite de ironie să nu dea 
în confesiuni sentimentale”, consemna  Al. Cistelecan 
despre poezia lui Ioan Barb.  
          Acelasi critic menționa: ” …E un imaginar cu 
tupeu, uneori cinic, alteori simpatic, pe care Ioan Barb îl 
încurajează la indrăzneli împinse până-n marginea 
suprarealismului (dar nu mai încolo).Tocmai acest tupeu 
al inventivitatii îl ferește de repetivitate”. 
        Despre volumul Orașul alb, scriitorul Felix Nicolau 
scrie: „Nostalgiile pitorești și culturale ale lui Ioan Barb 
sunt deja marcă înregistrată. Aceste picturi în alb 
constituie o inovație și nu au nimic în comun cu vechea 
tehnică chineză a pictării vidului. Albul aici este un fel de 
zahăr tos presărat peste memorii ce mixează 
macroistoria cu literă mică”. Autorul dă dovadă de 
sensibilitate și finețe în perceprea delicată a lumii, a 
vibrațiilor și fluxurilor sale secrete. Frica de vid, căutarea 
fericirii diafane, umane, pe Terra, stabilitatea lucrurilor și 
evenimentelor dezvăluie o natură  intimă  stabilă, 
asociată unui caracter insesizabil. Cuvintele îi fac viața 
evanescentă, febrilă, duc la o stare de beatitudine. Poet 
de AZI, poetul trece dezinvolt de la mașina Olivetti, la 
Facebook si alte rețele, este un om al timpului său. 
”postez un poempe o rețea de socializare/tolănit pe o 
rogojină de umbre/în camera roz umbrită de 
candelabrul/ce susține planetele/balansat ușor pe un 
păienjeniș de gânduri/o păpușă tremură de frică uitată 
pe pervaz/pe masa întinsă cu resturi rămase de la 
petrecere/paharele suspină rătăcite printre tacâmuri/îmi 
aburesc gândurile/ca un oftat evadat în propriile-mi 
obsesii/dintr-un poem de Sylvia Plath” (moment, p. 54). 
Poezia este un vast consimțământ, o căutare spirituală a 
sensului vieții. Limbajul este sobru, o stare de grație 
uneori naivă, o poartă spre  interiorul microcosmosului 
personal care impune o logică suprarealistă care 
interferează cu tehnici cotidieniste, ori postromantice. O 
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experiență poetică ca o rezultantă a unei explorări 
autentice a unei bogății spirituale. Poetul plonjează în 
obscuritatea unei lumi imperceptibile, caută primele 
semne luminoase. Poezia nu este un turn de fildeș ci îl 
apropie de cetate, de uman, dar în același timp e o 
scară spre  divin. ”Nemurirea/ se va uita în ochii mei/ în 
care albastrul cerului n-a mai încăput/privirea 
nepământeană/îmi va amorți gândurile/mâinile se vor 
topi/în palmele sale iernatice/doar gândul tău Doamne 
măva încălzi/eliberându-mi glasul/din plasa trecutului”, 
(întâlnirea, pag.22).                            
         Poetul se interoghează asupra condiției umane, 
cum să reziste  între zidurile cetății alienate. Are nevoie 
de cuvintele alese ale imaginației, căci limbajul comun 
ordinar nu îl satisface complet. Poezia este un prea plin 
sufletesc, o luptă cu sine, de autodepășire, o poezie în 
așeptarea minunatului moment al întâlnirii dintre corp și 
spirit, cea care duce la nașterea poemelor care absorb 
lumea și o restituie prin imagini-Har !(sic). Suntem într-o 
poezie liberă al unui  autentic lirism, acest JOC e 
preferat "obișnuitului", rutinei plicticoase. Nu e un 
fabricant de imagini frenetice, ci suntem  într-o foame de 
stări, emoții, dezvăluiri încredințate limbajului, momente 
de iluminări, întregistrate  mașinal. Ne racordează la o 
realitate ce îi aparține și care pune pe același plan 
poezia cu dragostea, dorința, nostalgia. Mașina Olivetti 
este o parteneră dragă, fidelă pentru care are o 
adevărată pasiune. Prin ea poetul dezrădăcinează 
cuvintele, le sustrage utilizărilor comune, amestecă abil 
lucidul cu lirismul. Timpul destructor cristalizează și 
stilizează o reacţie fugitivă a sensibilităţii. Lumea este 
tragică, absurdă , dar căutarea dragostei îi dă un sens 
înalt vieţii. Poezia sa poartă transformări umane și 
sociale. Poetul privilegiază poezia fără punctuație, fără 
ornamente inutile ,imaginația irațională, autoironia fină, 
un prozaism fără a cădea în platitudine. Orașul este 
decorul războaielor zilnice, o "cazernă" uriașă, unde toți 
suntem soldați, cu un destin trasat de potentați, sumbru 
și exasperant. Poezia este remediul, utopia dramatică și 
nenorocirea ambiantă. ”Mi-aș fi dorit să iau cu mine 
forever/sunetul goarnei și mesajele de dragoste/trimise 
pe feisbuc în zori/și privirile tale ucigașe/ce mă 
săgetau/când mă întorceam noaptea târziu/lovit de 
destin și de schije marca Jack Daniels/să mai iau și 
dorințele mele neexplodate/ca niște mine antipersoană 
pe câmpul de luptă/și scrisorile mele de dragoste necitite 
încă/sunând ca niște lozinci (forever, pag. 34). Răul îl 
poiecteaza într-o evadare spre un eden pierdut, poetul 
este cel care arată cu degetul nebunia oamenilor. Cât de 
tragice ar fi aluziile catastrofiste, în ansamblu domină o 
eleganță a exprimării, dă de gândit, dar nu suntem într-
un rechizitoriu à la Zola și al său" J'accuse "...  
Dimpotrivă, poetul ne spune printre rânduri "J'excuse" ... 
Stări hipnotice, semitreziile sunt exploratorii 
inconștientului, într-o mișcare perpetuă, de vizionar, 
dincolo de o percepție ordinară, banală. Este un 
îndrăgostit fervent de frumusețe, adevăr , de absolutul 
feminin. O stare de trezie poetica, non stop. ”Casa 
numită melancolie/are balcoanele mascate de un nuc 
bătrân/fără frunze/un prizonier îngenuncheat cu mâinile 
sus/împungând cerul cenușiu/de câte ori îi trec 
pragul/mă ademenește o îmbrățișare 
nepământeană/aerul topit în plămâni/o răsucire a cheii 
în broască/suntem singuri stăpâni în acest templu/în 
oglindă/corpurile noastre levitează/prin odăile 

mari/icoana amăgirii de ieri/într-un balon de săpun 
(captivitate, pag. 21). 
       Din volum emană o poezie secretă care decurge și 
se alătură marilor intuiții ale universalului uman, într-o 
poezie clară, limpede de acces. Poezia este oglinda 
sufletului, cu accente mișcătoare în care resițim o 
întoarcere spre origini, într-o lume de senzații rare, de 
impresii necunoscute, proaspete și variate râuri 
existențiale, într-un fel de pieta paradoxală, o respirație 
a nenorocirii  combinată cu o poezie hieratică, care 
înlătură vulgarul . ”Casa numită speranță/nu are prag și 
nici ușă/are temelia în mintea mea/mă strecor zilnic prin 
palmele lipite/în clipele rugăciunii/fără să-mi prăfuiesc 
gândurile/multe ispite defilează prin fața mea/le așez 
frumos în șifonierul de sub pleoape/îmi aduc aminte/ că 
am îngropat în imaginație/mai multe femei/despre care 
nu știam aproape nimic/le mai aud în fiecare 
dimineață/cum întorc filele din calendar/și-mi resetează 
pe lentilele de contact/o nouă primăvară/ca și când 
mereu se întâmplă ceva/neasemuit de frumos/în spatele 
ușii care lipsește” (casa numită speranță, pag. 19). 
         Deoarece moartea îl preocupă, poetul distilează 
sentimente și idei personale , dar nu cade în delcamativ, 
este o artă pură, dezinteresată, chiar dacă imaginile vin 
din supranatural ori din inconștient, numeroase poeme 
poartă plaje largi de liniște de velur, poetul având o 
robustețe sufletească mai puternică decât orice răni ori 
obstacole. La fel ca la Verlaine se percepe dorința unei 
libertăți interioare, aspirația la un ideal creștin plenar, un 
câmp liber extazelor. ”(Căutam începutul iluziei/ce-mi 
străbătea moartea/o funie pe care pendulam/încă de la 
naștere/în sus și în jos/în capul meu se pripășise un 
demon/existența/un amalgam/beția în numele șarpelui/și 
somnul nimfei în rugul aprins/denumit amăgire” 
(înșurubat în fumul femeii fluture, pag 57). 
          Ceea ce scrie Ioan Barb pare venit de pe altă 
lume, visele, dorințele se desfășoară libere, se relevă în 
mecanismele intime ale unui limbaj fluid, lucid, solemn. 
Suntem în « imedietatatea » lui Eluard, scrisul este al 
unei nostalgii de exilat prin scris, într-o lume derizorie a 
Temporalului înrădăcinat  în eternitate, în acel slpleen al 
melancoliilor grave, fără o cauză explicabilă. Teama de 
trecerea timpului se atenuează prin acest efect  căutat 
de art-terapie al cuvintelor, cartea este oglinda 
consolărilor de tot felul, duce la umanitate . Saint John 
Perse afirma că ” Nimic nu e  mai frumos, mai moral ca 
adevărul”. Suntem într-o poezie  generoasă, aspirând la 
plenitudinea ființei . 
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Andreea ZAVICSA 

 

Un roman ca o piesă de 
Beatles 

 

 Considerat de către Livres Hebdo „liderul unei 
noi generații de scriitori a Israelului”, Eshkol Nevo devine 
un fenomen literar și pe piața de carte autohtonă. În 
2017 apărea la Humanitas traducerea în limba română a 
romanului din 2015 Trei etaje, pentru ca anul acesta 
scriitorul israelian să revină în București cu prilejul 
traducerii romanului din 2007, Simetria dorințelor. Într-un 
interviu pe care mi l-a acordat la momentul lansării din 
noiembrie, autorul mărturisea că, așa cum putem simți o 
anumită chimie între persoane, în același fel simte o 
reală simpatie și legătură cu Bucureștiul-gazdă, în care 
cele două romane ale sale deja traduse și-au găsit o 
nouă casă și un public primitor. 
 Întâlnirea cu Eshkol Nevo și cu romanul Simetria 
dorințelor s-a dovedit a fi o nesperată sărbătoare a 
spiritului. Armonia, melodicitatea, ritmul și vibrațiile 
prozei sale ni-l apropie pe scriitor într-o manieră în care 
numai un cântec al trupei The Beatles o poate face. Iar 
asemănarea nu este una deloc întâmplătoare. În fapt, 
romanul urmărește încercările la care este supusă 
prietenia dintre patru adolescenți, pe parcursul întregii 
lor vieți, și modul în care o provocare lansată cu ocazia 
Campionatului Mondial de Fotbal le va schimba și 
încrucișa destinele în cele mai negândite posibilități. Pe 
scurt, Amichai, Yuval, Ofir și Churchill, patru „Beatles” ai 
vremurilor noastre, profită de tradiția lor de a urmări 
fiecare Mondial împreună, indiferent de circumstanțe, 
pentru a-și nota pe niște bilețele, cu ocazia ediției din 
1998, câte trei dorințe pe care să încerce să și le 
împlinească până la următorul Campionat, din 2002. 
Propunerea lui Amichai sună bine pentru toată lumea, 
dar nimeni nu intuiește tertipurile prin care viața le va 
juca o farsă uriașă: niciunul dintre ei nu își va îndeplini 
propriile dorințe, ci pe ale unui alt prieten din grup. Cu 
alte cuvinte, nu Yuval se căsătorește și are un copil cu 
Yaara, ci Churchill, nu Churchill are o idee revoluționară 
care va ajuta la binele societății, ci Amichai, nu Ofir va 
publica o carte, ci Yuval șamd. Astfel, se realizează 
simetria dorințelor, o împletire armonioasă a destinelor și 
o inconfundabilă prietenie care trece proba timpului, în 
ciuda dificultăților și a necazurilor care o încearcă. 
 Romanul lui Eshkol Nevo nu este previzibil și 
nici nu are un final fericit, pentru că autorul scrie despre 
viața însăși, în întregul ei, și nu despre un decupaj 
anume din ea, menit a sublinia o anumită lecție pe care 
cititorii s-o desprindă din text. Scriitorul israelian 
pătrunde cu atât mai adânc în profunzimile sufletului 

omenesc cu cât romanul său derivă, în bună măsură, 
din propria experiență de viață și de... prietenie. La 
întrebarea „Cât anume este ficțiune și cât este 
autobiografie în Simetria dorințelor?”, Eshkol Nevo nu a 
știut ce să îmi răspundă, întrucât, pe parcursul actului de 
creație, el însuși și-a dat seama că aspectele reale, din 
viața lui de zi cu zi, s-au contopit armonios în planul 
ficțional, până la identificare. Cercul de patru prieteni, 
provocarea lansată de Amichai, tradiția respectată cu 
sfințenie de a urmări fiecare Campionat Mondial, toate 
sunt realități din experiența de viață a lui Eshkol Nevo și 
toate, totodată, sunt aspecte ficționale, miza romanului 
său din 2007. De aici fascinanta întrepătrundere a 
planurilor și fina analiză psihologică reușite de scriitor, 
pe fundalul Israelului de început de secol XXI. Din acest 
motiv, romanul lui poate fi citit și în cheia unei veritabile 
întâlniri a Orientului cu Occidentul, a două stiluri de viață 
complementare. 
 Personajele lui Nevo sunt, fără îndoială, 
reflexiile în oglindă ale autorului însuși. Pragmatismul lui 
Churchill, entuziasmul lui Amichai, spiritul ludic al lui Ofir 
și înțelepciunea lui Yuval sunt atributele fragmentate ale 
lui Nevo în persoana fiecăruia dintre cei patru amici. 
Ceea ce îi reușește cu adevărat scriitorului este 
modalitatea în care, din cele patru unghiuri ale 
pătratului, el creează un cerc al valorilor și al aspirațiilor 
divergente, unite, până la urmă, de puterea modelatoare 
a prieteniei și a destinului. Liderul de facto al grupului 
este, în mod tacit, Churchill, care și tehnoredactează 
manuscrisul lui Yuval, despre prietenia dintre toți patru. 
Prin cartea pe care o scrie și pe care i-o încredințează 
lui Churchill, Yuval face mai mult decât să împlinească 
dorința lui Ofir și astfel simetria dorințelor. El scrie 
romanul a patru vieți puternic interconectate și 
semnează, totodată, un pact cu propria viață. Este 
promisiunea care îl salvează de la sinucidere și care îl 
obligă, în același timp, să preia controlul asupra sorții 
sale. Aflat în ipostaza singurului personaj care nu a 
realizat nimic pe plan personal și profesional în ultimii 
patru ani, Yuval se pierde pe sine în mijlocul unei adânci 
depresii, până când își descoperă vocația de scriitor. 
Astfel, romanul este scris, în mod simbolic, de trei mâini: 
în primă fază de Yuval Fried, care este victima unei 
altercații în trafic, fiind nevoie de Churchill pentru a se 
ocupa de manuscrisul său, și mai apoi de Eshkol Nevo 
însuși, care, în fața personajelor sale, este o instanță 
narativă lispsită, paradoxal, de superioritate.  

În acest fel, Eshkol Nevo joacă pe cartea 
metaliteraturii și câștigă sensibilitate, emoție, veridicitate 
și o cale prielnică de apropiere de sufletul cititorului. 
Poate din acest motiv autorul își compara romanul cu un 
concert rock: atunci când toate instrumentele cântă, 
când ritmurile se potrivesc și sunetele se armonizează, 
numai atunci putem ajunge la Simetria dorințelor. 
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Irina NECHIT 

Valul 

dacă m-ar lua 

dacă m-ar lua valul, 

așa mă linișteam 

închipuindu-mi o corabie 

pe timp de furtună 

și eu pe punte 

așteptând valul, 

dacă m-ar lua 

dacă m-ar lua 

și m-ar târî pe fundul mării 

apoi scufundătorii m-ar scoate la mal, 

așa îmi ziceam 

așa mă linișteam, 

și niște păstori de capre 

m-ar îngropa într-un loc însorit 

vărsând un strop de vin 

peste bulgări, 

dar să nu fiu lăsată 

să nu fiu lăsată 

mult în pământ, 

arheologii cu pălării de paie 

să-mi caute oasele, 

să le dezgroape atent și să le dea foc, 

să toarne apoi cenușa 

într-o amforă 

pe care s-o ridice în vârful unui copac, 

o negură să se întindă atunci pe cer 

să tune și să scapere dintr-odată, 

un fulger să treacă prin tulpina copacului 

și să-l despice 

amfora să se spargă 

cioburile zburând în toate părțile, 

cenușa să se împrăștie pe coline 

fulgii negri să plutească 

deasupra văilor, 

particule de scrum să cadă în fântâni 

oamenii să bea 

și să simtă gust de cenușă pe limbă, 

așa îmi ziceam, 

așa mă tânguiam, 

așa mă linișteam. 

 

 

Ioan BARB 

 

 apă din Samaria 

 

în fiecare dimineață 
de Paști când ne întorceam de la slujba de Înviere 
tata ne arăta locul pe unde cursese cândva râul 
morii 
ne povestea cum pe luciul apei 
se hârjoneau rațe si gâște 

 în fiecare zi de sărbătoare 
morarul oprea măcinatul 
ridica stăvilarul 
și râul seca  iar tata își amintea 
că se zbăteau pe uscat 
clenii și mrenele cu solzi de argint 
îi adunau copiii și la fiecare început de săptămană 
era dezlegare la pește 

dar Tu îmi spui că dacă vom veni la Tine 
niciodată nu vom mai flămânzi 
pentru că ai împărțit in lume 
în vremea când umblai pe pământ 
cinci pești și trei pâini 
pe care le înmulțești 
în fiecare dimineață 
în traista Ta de veșnicie 
și cine vine la Tine 
nu va mai înseta 
cum odinioară ai însetat in Samaria 
în fiecare inimă 
vei sădi un izvor 
îl vei împrospata 
la primul cântat de ziuă 
al cocoșilor 
undele i se vor prelinge pe sub 
crengile pomului fără început 
și fără sfârșit 
nu va seca niciodată 
așa cum a încetat să mai curgă râul morii 

orcine va vedea 
în oglinda valurilor 
cum toate lucrurile din jur 
s-au înnoit 
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Ioan EVU 

 

Gustul disperării  
 
Tu nu ştii ce înseamnă să naşti 
cuvinte 
să le rupi din tine ca fătul din 
trup 
molecule de lacrimi şi sânge 
din noaptea unui timp mereu nenăscut. 
 
Eu te-am inventat concretă ca moartea 
și totuşi abstractă cum e lumina  
pentru orbi şi zborul pentru piatră. 
Eu te-am inventat. Înfruptă-se alţii 
din livada sânilor tăi.  
Zmeura buzelor tale în zori  
vor prăda-o delicate mâini de călăi. 
 
Pentru tine am învăţat sârba-n câmpie 
m-am îmbătat în ajunul Paştilor   
mama ei de băutură am înjurat 
la sărindarul Sfintei Marii 
și-am plâns cu lacrimi de bărbat 
ca marinarul Grozoni trezit din beţie 
în aşternuturile gheişelor din Singapore. 
 
Pentru tine am absolvit şcoala 
de şoferi fără dacie întru slava 
femeii volan şi-a miresei parbriz 
mi-am îmbogăţit lexicul cu noi cuvinte 
jojă chiulasă vilbrochen antigel. 
 
Pentru tine am fost la Stambul 
și-am făcut noapte albă la hotelul 
Iscander unde focoase moldovence 
toate cu nume de flori continuau 
peste veac un război de mult  
încheiat cu spahiii şi achingiii  
 
încât mi-am izbit capul de toţi pereţii 
urlând ca somnambulii treziţi brusc 
la realitatea abisului istoric 
într-o isterie a cuvintelor 
bolborosite de posedaţii Satanei 
 
eu ardeleanul cel blând  
alăptat cu mitul resemnării mioritice 
și-al renunţării demne manoleice 
am înţeles că tu erai cuvântul  
pe care de milenii îl căutam  
frunzărind cenuşa bătrânelor dicţionare. 
 
Pentru tine oricând  
aş fi putut muri fericit ca un caşalot  
ajuns în sfârşit în apele ecuatorului  
și aş fi renăscut pentru tine  
pe insula Phoenix  

printre ciudatele vapoare încărcate 
cu ceaţă şi jar olimpian. 
Despre toate acestea îţi aduc mărturie 
cămaşa mea arsă de strigăt 
sub care încă pulsează numele tău. 
 
Te-am iubit pe toate meridianele 
globului te-am iubit la tropice  
și la poluri pe ţărmul  
Mării Bering şi la Capul Horn  
te-am iubit în marile metropole ale fierului 
și-n acele obscure cartiere 
unde aşteptam zăpada  
ca pe-o târzie veste din Candoria. 
 
Tu eşti somnul pe care nu  
pot să-l dorm tu eşti aurora  
ce-o întâmpină mateloţii escaladând  
catargele roase de sarea solitudinii. 
Lângă tine devin un biet nume 
silabisit de vameşi în zori 
la straniul ceas al apelului general. 
 
Când te văd plutind prin oraş cu 
Oltcitul cum generoasă culegi de pe  
trotuar un buchet somnoros 
de domnişoare asistente  
cu alintate nume: Cláu Márci Dóini  
când faci semne duioase  
biciclistului care sunt 
ies din carosabil descalec pegasul 
să reînvăţ mersul pe jos al cuvintelor 
pe vechiul traseu crâşmă spital 
mânăstirea Prislop şi iar înapoi. 
 
Căci îmi aduc aminte cum făceam 
dragoste sub mângâierea călduţă 
a duşului ca-n secvenţele alea  
din filmul suedez Casa pierdută 
ne derulam poveştile cărnii 
pe muzică de Gandalf  sub pâlpâirea 
excitantă a ledurilor roşii  
clipind complice cu moartea  
până când fericite trupurile noastre  
se prăbuşeau în nirvana  
 
sub privirile indecente ale ochiului  
magic al magnetofonului 
domnişoarei profesoare de înot  
în apele mistice ale sistemelor budhiste  
Laya Mantra Bhakti Shakti Yoga   
posesoarea cheii destinelor 
cea care împrumutându-ne cheia 
budoarului personal retrăia de fapt 
în memoria ei senzitivă voluptatea 
nopţilor petrecute lângă pectoralii 
domnului profesor de arte marţiale. 
 
Ah eram gelos pe nisipul  
ce-ţi săruta călcâiul eram gelos  
pe valul îngenuncheat lângă gleznele tale 
tresăream numai la gândul că vântul 
ce-ţi răsfira frunze de aur în păr 
ți-ar putea picura în auz un cântec 
mai coerent şi mai tandru 
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decât povestea ghitării mele. 
 
Astfel cât o bătaie de aripi  
în văzduhul timorat al înserării  
cât o descărcare de fulger în beznă 
am avut revelaţia disperării poeţilor lumii  
și-am căzut în genunchi 
implorând cu glasul ucenicului făţarnic: 
nu mă lăsa Doamne pururi tânăr 
să învăţ a muri vreodată! 
 
Uneori femeie toate acestea îmi par 
atât de îndepărtate ca şi cum  
într-o altă viaţă s-ar fi petrecut 
și-mi spun că n-ai fost decât  
pura invenţie a bietelor mele cuvinte 
un fel de herpes benign pe buzele 
realului însetat de ficţiune. 
 
Alteori ca sculptorul ce-şi zvârle 
uneltele-n nisip într-un acces 
paranoic iscat din neputinţa  
de a dăltui în stâncă  
foşnitoarea arhitectură a mării  
am sentimentul dureros că iubirea  
e crudă ca un copil ce poate gâtui  
o pasăre din prea multă tandreţe. 
 
Atunci mă rog Tatălui Nostru Ceresc 
să-mi redea liniştea normalitatea 
acelui timp când ne înţelegeam  
doar privindu-ne în ochi. Fără cuvinte. 
 
 

Ghilotina lirică 
 
Altfel te-am cunoscut eu poezie. 
N-am fost nici donator de lacrimi  
plânsului general 
nici arlechin al circurilor ambulante  
să-mi dau cu fard cuvintele  
numai de dragul culorilor melancoliei.  
Mereu am fost absent la carnavalul tău uriaş. 
 
Altfel te-am cunoscut eu pe tine. 
Am auzit urletul în stare să decapiteze magnolia   
uruitul formelor dinţate complicatele  
angrenaje ale scrâşnetului sabotând trilul. 
 
Dimineaţa când soarele rupe sigiliul  
de pe auzul humei când pasăre şi piatră  
vorbesc aceeaşi limbă străveche  
cine-i străinul care umblă singur  
pe câmpiile tale pline de larme? 
 
În zori când soarele spală  
ghilotina privighetorilor  
când văzduhul atârnă de zdrenţuite alămuri 
ce să-i rămână poetului  
decât cenuşa amară a fulgerului stins  
pe buzele sale încleştate în Marea Tăcere?  
 
Ce să-i rămână lui  
decât această hârjoană seculară cu moartea  
dansul acesta mut  

sub umbra greoaie a spânzurătorii? 
 
 
 
 

Poem declaraţie  
 
Sub cerul zilnic preschimbat în ring 
eu nu mai dau în floare nu mai ning. 
 
Biet peregrin în secolul ocult 
am vrut puţin dar mi s-a dat prea mult. 
 
Pot declara pe faţă că în promisul rai 
sunt din belşug potcoave şi că lipsesc doar cai. 
 
Pot declara deschis aşa precum şi zic 
sunt mulţumit de toate nu-mi trebuie nimic 
 
doar o caleaşcă verde trasă de şapte fluturi 
să pot în tihnă trece spre vămile din luturi. 
 
 
 

Somnul în munte   
 
S-adorm în munţi şi să mă pască mieii 
ca pe o iarbă crudă în april 
cu boturi moi să rupă blând din mine 
până-mi ajung la trupul de copil. 
 
Să-mi înflorească aerul pe gură 
vocalele pe care le-am uitat 
și eu eliberat de sub armură 
să fiu pământul bun pentru arat. 
 
Când vor porni ţăranii să îl are 
și vor înfige fieru-n carnea mea 
din pieptul meu vor răbufni izvoare 
să oglindească-nlăcrimata stea. 
 
 

Dispăruți în toamnă  
 
Ce-ar fi să dispărem iubito într-o zi 
ca puful păpădiei pe coline 
de australe vânturi purtaţi din miazăzi 
spre miază-noaptea iernii care vine? 
 
Şi să uităm anume drumul înapoi 
fugari prin labirinturi de burniţe şi brume 
înlănţuiţi să trecem sub zarişte de ploi  
doi evadaţi spre ziuă dintr-o aceeaşi lume. 
 
Să fim noi condamnaţii procesului antum 
ce ni-l vor intenta-n absenţă lacheii din oraşe 
că am trădat cetatea de zgură şi de fum 
și-am părăsit-o-n taină mânaţi de gânduri laşe. 
 
O dată la o toamnă le vom trimite veşti 
din vegetala lume evlavioase rânduri. 
Cu degete de brume le-om bate în fereşti 
tăcuţi precum copacii brusc desfrunziţi de gânduri. 
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Adrian 
MUNTEANU 
 
     Am și uitat 
  

 
În timp ce corpul leneş aţipeşte, 
Eu navighez prin spaţii paralele 
Şi mă transport în templele rebele 
Ce-mi vor plăti strădania regeşte. 
 
Un trist bătrân ce umblă în atele 
Pe coridoare mă călăuzeşte 
Şi-un straniu ritual îndeplineşte 
Stropind cu sânge şiruri de mărgele. 
 
Avea un chip ce semăna cu mine, 
Aşa cum sunt, când toate le socot. 
Dar ce-aş putea din gestul lui reţine 
 
Şi ce-mi spunea c-ar trebui să pot? 
M-am ridicat, ca să-l privesc mai bine, 
Dar ce-am visat am şi uitat de tot.  

 

Bogat mă vreau  

 
 
Bogat mă vreau pe-o scară a fiinţei, 
Dar mă afund în propria-mi durere. 
Înţepenesc în scheme austere, 
Şi dau prinos şi jertfă neputinţei. 
 
Nu mă disting prin rang şi prin avere 
Şi nici prin gestul searbăd al dorinţei. 
Lovesc tăcut în poarta cuviinţei 
Ce nu-mi primeşte bruma de plăcere. 
 
La colţ de gând rămân cu mâna-ntinsă, 
Dar nu primesc obolul aşteptat. 
Păşesc timid, cu patima învinsă, 
 
Dar am decis să urc eliberat. 
Sparg sticla-n care mintea mea e prinsă, 
Din cioburi să compun un trup curat.  

 

 

Cu pas fragil  

Cu pas fragil m-aş pierde-n fundătură, 
Dar două căi zăresc, nepietruite. 
Pe una zac fantome gârbovite 

Şi ochi perfizi pândesc la cotitură. 
 
E calea cu fecioare despletite 
Ce-şi pun un văl de spaime peste gură. 
Pe cealaltă se-nalţă cu măsură 
Năluci de gând în haine primenite. 
 

Cum voi scăpa din labirint mai bine? 

Care e calea de a birui 
Şi de-a urca pe drumul către mine? 
 
Cu firul Ariadnei voi porni, 
Luptând nestăvilit cu propriul sine, 
Cu tot ce-a fost şi încă va mai fi.  

 

Ideea mea de zbor  

 

Ideea mea de zbor şi de fiinţă 
Nu e făptura, slabă desfătare. 
Ea nu-i decât arίpă plutitoare 
Şi dorul de a fi, după voinţă. 
 
Să nu mă tem de somn şi nemişcare, 
De nesfârşit, de este cu putinţă, 
Ca să-mi păstrez o clipă de silinţă 
Pentru oprirea clipelor fugare. 
 
Să nu mă plec când visul se ridică, 
Sperând să am statornic panaceu 
În bâjbâiri de gest ce se implică. 
 
Să nu mă cred un bulgăre de seu. 
La moarte de-oi gândi, fiindu-mi frică, 
Nu voi putea să mă transform în zeu.  

 

Privesc tăcut 

 
 
Privesc, tăcut, în spaţiul ce mă leagă 
De-atâtea întrebări şi neputinţe. 
Ceva e nou în palide credinţe 
Cu forma lor subtilă şi dulceagă. 
 
De ce-s aici? Ce scâncet de fiinţe 
Împestriţează clipa mea întreagă? 
Ce să mai văd într-o lumină vagă 
Filtrată de mirare şi dorinţe? 
 
Unde-am suit? Ce zare-mi este dată  
Să o parcurg în ora de popas? 
Privesc tăcut fereastra luminată, 
 
Să înţeleg ce drumuri mi-au rămas 
Şi-n care lumi mă regăsesc deodată. 
De ştiu să văd, mai fac din trup un pas. 
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Menuț  
MAXIMINIAN 

 

Copilul de apă 
 

Locuieşte 

La marginea pădurii 

Neamul lui e 

Cunoscut 

Ziua culege ierburi 

Iar noaptea prinde peşti în braţele 

De toate zilele 

 

 

Singur 
 

 

 

Iubirea noastră – 

precum pălăria luată de vânt. 

În urmă 

Cuvinte 

Scrijelite pe inimă. 

 

 

 

 

Crucea nopţii  
 

 

Crucea nopţii 

Mireasmă de flori sălbatice 

Peste valea 

În care vântul îşi are culcuşul. 

Iisus priveşte spre cerul înstelat, 

Iar licuricii se ascund după lună. 

 

 

 

Învăţături 
 

Să înalţi suflet mare 

În casă mică. 

Să presari sare în pantof – 

talisman 

În vremuri grele. 

Să mângâi cerul 

Precum psalmistul. 

 

 

 

 

 

 

Il bimbo d’accqua 

 

Habita 

Al conturno  della foresta 

 

La sua parentella è 

Conosciuta 

 

Di giorno raccoglie  erbi 

Ma di notte  pesca  nelle  braccia 

Dei  tutti i giorni. 

 

 

Solitudine 
 

 

Il nostro amore- 

Come il  capello volato da vento 

 

Dietro 

Parole 

Scritte su anima. 

 

 

 

La croce della notte 
 

Odore di fiori selvatici 

Su della valea 

In quale il vento dorme. 

 

Iisus guarda verso il cielo instellato, 

Ma luccioli si nascondono indietro della luna. 

 

 

Proverbi 
 

Che alza un cuore generoso 

In casa piccola. 

 

Semini sale in calzi- 

 

talismano 

Nei  tempi  brutti. 

 

Che acarezzi il cielo 

Come il psalmista 
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   Alexandru 
Cristian MILOȘ 
 
 
 

 
Poezii despre Bistrița 
 

Liceul 
 
 
O amintire vine şi ne-ntreabă,  
Ce fortăreaţă Albă-a Luminii  
Stăruie-n legende?  
Ea are trepte multe,  
Pe ele, 
Elevii Stelelor şi-a Lunii,  
Profesorii şi noi  
Scriem Extemporale,  
Ne minunăm de ora 8  
Când coridoarele învie  
Şi plopii par înalţi cât Cerul,  
Aşa în uniformă de adolescent,  
Iubirea rămâne, mereu, trează!  
Ce a rămas în mine, ce a plecat?  
Într-un penar ascuns, îmi ard tristeţea,  
Dar n-am uitat,  
Surâd de bucurie,  
Am să înalţ  
Oraş de Soare,  
Simplu, matematic: şi măreţ, 
Când Cosmic, Timpul,  
Chiar el trece şi se-ntreabă  
În Zbor, la un Liceu cu  
Zeii-mi sufleteşti!  
 
 

În casa lui Andrei Mureşanu 
 
Poetul are patria sa.  
Un ţinut în formă de inimă  
Cu văi, cu mame, dealuri, furnale şi cartiere albe  
Unde cuvântul liber şi puternic e  
Trimis să schimbe lumea.  
Omule, te îndeamnă să înalţi Tricolorul  
O revoluţie a binelui ce nu se termină nicicând.  
Ciocârlia visând cu norii. 
În munţi străbunii ard fluiere vechi, cosmice.  
Poetul are patria sa.  
Se ştie că istoria îl iubeşte ca pe un fiu.  
Pe aeroporturi şi pe solarele planşe ale zilei  
Copiii au soare în ochi.  
Aşa gândesc şi intru în casa lui Andrei Mureşanu, 
Ea ne aparţine.  
Mă întâmpină flăcările din "Deşteaptă-te române",  

Fotografii de familie, lecţii de virtute, documente de 
epocă 
Facsimile, mobilier respirând din 1848  
Şi multe ferestre izbucnind spre lumină.  
Aşa gândesc şi intru. 
 
 
Cel mai bun chitarist al oraşului 
 
Cel mai bun chitarist al oraşului, Sfechiş  
Si-a vândut chitara şi s-a apucat de yoga,  
Cândva am cunoscut o seamă de băieţi şi fete 
zdravene.  
Dansatori de shake, cu inimile ca dimineţile bistritene,  
Cândva parcul era aeroportul pe care ne lansam visele,  
Pe care ne duelam ca nişte  
Cavaleri romantici pentru o pereche de buze dulci,  
Pe care sorbeam cu nesaţ, serile de dans,  
Fumul poştei la un chiştoc  
Şi auzeam ultimele bancuri  
Era in jurul anilor 70 şi ne iubeam fără ceasuri pe mâini  
Şi Beatlles-ii erau Luna şi covorul nostru zburător,  
O seamă de băieţi şi fete zdravene. 
Dansatori de shake, 
Cu inimile ca dimineţile bistriţene.  
Vremea aceea să fi apus?! 
Cel mai bun chitarist al oraşului, Sfechiş  
Şi-a vândut chitara şi s-a apucat de yoga. 
 

  La cascadă 
 
     Patricienilor Bistriţei 
 
E vară. Din nou gîndurile-mi pleacă hoinare 
Şi eu pe urma lor caut locurile unde apa sub sălcii 
Tinere mai păstrează veselia băii, iubirii şi a bronzului 
    Cu care tăceam în ciudă iernilor ce veneau. 
Băieţi şi fete tinere, pe biciclete ori pe jos băteam în 
Soarele auriu drumul de lângă Creasta Cocoşului, 
Împroşcînd timpul cu stropii clipei. 
Furînd căpşuni de sub gardul înalt. 
Oraşul cu turn ne măsura bucuria de a fi prieteni. 
Mingea sărea în aer ca o gîză ştrengară, iar sarea de pe 
Trupuri devenea veşnicie. În bazinul mare o femeie 
învăţa 
Să înoate, la turbină îşi bălăceau picioarele oameni cu 
Părul cărunt. Şi copiii. Aici apa era potrivită. 
Cei curajoşi din cale afară săreau în lac unde amintirile 
Erau mai adânci. 
Locul se numea LA CASCADĂ. 
Nu l-am uitat nici azi, cu după-amiezele lungi cînd ne 
Întorceam acasă, unde mama încălzea laptele, cu burţile  
Bolborosind în gol şi totuşi atît de plini de raze  
Şi seri de dans. 
E vară. Din nou gîndurile-mi pleacă hoinare, întîia fată  
Sărutată sub soare, prin grîul ce creşte acum pe malurile  
Abrupte, chitara o iau sub braţ în apa ce nu mă minte  
Arunc frunza albă a anilor, furtunile lor.  
Ca altădată. 
Soare. Vară.  
Ca altădată. 
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Orașul Regal 
 
Regele Carol al II –lea a locuit 
În Bistrița, pe str. Al. Odobescu 
Lîngă Catedrală. 
În Casa Regală. 
A lăsat, se pare urmași – 
Spirit tipărit în Cărți 
Și aur bancar trecător. 
Poate, de aceea 
Casa lui Carol al II-lea 
A fost pe rând, gazda 
Băncii Naționale Române 
Și a Bibliotecii Cetățenilor Cititori 
În Viitor 
Și, astfel, mai ales în Stele! 
 

 
 
 

Sugălete 
 
 
Pe Sugălete trec-mereu 
Ca prin mai multele noastre vieți 
La fiecare Arcă a Timpului 
Stau la timonă 
Ca un adevărat Căpitan Stelar. 
Și de aceea cu muzica greierilor tereștrii – 
A trebuit să iau numeroase Înfățișări. 
Și totuși, cine vrea și poate-ne recunoaște. 
Construcția lor geometrică e o 
Coloană a Infinitului pe orizontală 
Și în complexitatea Multiversului. 
De atâtea vieți-vă scriu și vă spun 
Că Viața Omului Albastru din Cer – 
Adică a noastră- 
E un calcul astronomic uriaș 
Mereu – în mișcare-zbor-al 
Viitorului Orizont! 
 
 

Platanii 
 
Platanii, prietenii mei americani,  
Străjuind Biserica Evanghelică 
De sute de ani- 
O, de ne-ar putea povesti!... 
Despre 
Șiruri de Generații 
De copii, femei și bărbați 
Ce au semnat în cartea de Onoare a Timpului 
Astfel ni s-ar mai potoli setea de  
Absolut 
Și bucuria-tristețea  
Unui Călător 
Prin Timpuri și Vieți. 
Români, sași, evrei, maghiari 
Intrând și ieșind din cețuri. 
Dar ei, platanii-tac și foșnesc tainic 
În vântul istoriei. 
Un Alfabet Astral ce trebuie, mereu 
Să îl Cuvântăm! 
 

 
 

Schullervald 
 
Trecător-zburător printre copacii bătrâni 
Ai Bistriței- 
Aud un clopoțel misterios prin nori… 
Deodată, în infraroșu și paranormal- 
Văd, ieșind din trupul zeilor vegetali 
Rânduri, rânduri-generații 
De elevi de Lumină parcă 
Dintr-o Școală Astrală 
Pe un tablou de absolvire întrezăresc și chipul meu. 
Doar cei treziți au un al Treilea Ochi 
Ei pot distinge pe elevii și profesorii albi. 
Numiți într-un catalog nins cu stele, 
Câteodată căzătoare  
Dar care cu Chip Omenesc 
Vor străluci-iarăși 
În infinitul Cerului. 
Cetăţeni ai Cosmosului- 
Educația Cosmică continuă! 
 
  

Prietenul Parc 
 
Primarului Municipiului Bistrita dnul Ovidiu Teodor Crețu  
 
În parc cad Frunze ruginii de toamnă, 
Îmi place să pășesc prin sufletul lor 
Trezindu-le foșnetul 
Pe o bancă târzie, cu ani în urmă 
Mi-am uitat romanul de dragoste – deschis la un nume. 
Era ca și azi, Septembrie – zburau sfioșii 
Fluturi, furioase mașini goneau pe marginea sa  
Din crengi curbate vechi statui și buburuze și copii 
Așteptau venirea zăpezilor pe aripi de vulturi albi –  
Îmi vine să-ți spun: - Ce mai faci, bătrâne? 
Zile și nopți petrecute împreună, mi-ar da dreptul  
Să te întreb aşa și tu, tu parcule – să îmi răspunzi la fel. 
În parc cad Frunze. În parc fanfare a plecat demult, cu 
tinerețea. 
Știu, ar trebui să mă plimb din nou pe aleile tale,  
Știu n-ar trebui să fiu atât de nostalgic – 
Dar două veverițe singuratice, acum,  
Ronțăie alunele Timpului. 
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Corespondență din Germania 

Augustin OSTACE 

Întâlnire cu HERTA MÜLLER 

 

      Köln - Cologne, metropola internaţională de pe 

Rhein, Săptămâna 20-25 ianuarie 2020, Festivalul 

Mondial de Literatură POETICA, Weltliteratur 

Festiva l – POETICA 6, sub genericul de Artă a 

Rezistenţei, Widerstandkunst – The Art of 

Resistance… 

        Invitaţi din toată lumea, extremă afluenţă de 

public spectator, de public scriitor, de public 

comentator, de public poetic şi noetic, atraşi 

magnetic de mirajul parafrazărilor şi alegoriilor, al 

suflurilor de ritm şi rimă, al inspiraţiilor de 

individualitate creativă, venite din adâncurile 

necunoscute ale creatorului, gekommen aus der 

unbekannte Tiefgrunde der Erschaffener.   

        Am fost prezent la toate cele şase ediţii de 

POETICA, fiecare cu invitaţii săi, fiecare cu 

tonalităţile sale, fiecare cu metaforele sale, fiecare 

cu vedetele sale literare, notând şi videofilmând şi 

întrebând tinere speranţe sau maturităţi literare 

consacrate, mereu în vâltoare de studiu ca 

Studierender, de căutător ca Suchender sau 

întrebător ca Fragender, sau ca scriitor, 

Schriftsteller, sau rescriitor, Wiederschriftsteller.

      

Anul acesta, vedeta festivalului literar 

mondial, POETICA 6, este scriitoarea germană 

născută în România, laureată a Premiului Nobel 

pentru Literatură, pe anul 2009, care este… 

HERTA MÜLLER! O privesc luni seara, 20 Ianuarie 

2020, întru prezentarea de sine, de cărţi, de istorie 

şi de operă în ansamblul ei, de pe imensa scenă 

(care poate grupa 150 de instrumentişti şi corişti 

întru simfonic), din imensa Aula II din clădirea 

centrală, Hauptgebäude, a lui Albertus Magnus 

Universität, de fapt un imens amfiteatru de 800 de 

locuri!       

O linişte ireală în încercarea de înţelegere a 

unui fenomen literar, a unei excepţii de excepţie, 

eine Außergewöhnliche aus sich selbst, care, 

depăşind dificultăţile dintr-un sat bănăţean, Banat - 

Schwabendorf, din anii comunismului din 

România, ajunge printr-o perseverenţă 

extraordinară, atât în România cât şi în Germania, 

în vârful lumii literare germane şi mondiale, 

apreciată, evident şi invidiată, aplaudată, evident şi 

contestată, şi cu Box-Office-uri deosebite în 

domeniul literar de marketing-books & business-

books…      

Pe imensa scenă, de fapt un scenologicum 

video-literar, Herta Müller pare o copilă, o 

adolescentă, o nevinovată găsindu-se şi regăsindu-

se întâmplător în spaţiile literei şi semnului, sich 

zufällig gefunden in der Räumlichkeit der 

Buchstabe und Bedeutung, gesticulând larg şi 

emoţional, prin cuvânt, prin respiraţie şi prin 

modelare de idei şi concepte… 

   Mai ireală mi se pare Herta Müller, cu 

fizicul ei fragil şi inocent, la finalul programului 

poeto-simfonic, când solicitându-i un autograf pe 

cartea sa „Mein Vaterland war ein Apfelkern” - 

„Ţara mea a fost un sâmbure de mar”, îmi 

mulţumeşte tresărind, „Ich bedanke mich sehr 

dafür“…       

            Marţi seara, 21 Ianuarie 2020, la 

Kulturkirche în Köln - Nippes, Herta Müller are din 

nou o asistenţă incredibilă, undeva la peste 500 de 

pasionaţi ai cărţii, ai frazei alegorice, a literei 

literaturizându-se şi resemnificându-se, a literei 

devenită istorie şi scut împotriva cenzorilor din 

Geheimdienst – Securitate, şi reprimatorilor, 

Ablehnender aus der Schriftstellerunion…  

  

Sunt în video înregistrarea cuvintelor ei 

mereu refiltrate, a gesturilor ei mereu imprevizibile, 

a tăcerilor ei ascunse în ea însăşi, a privirilor ei de 

dincolo de ecranele gândirii, de fapt un mister în 

desfăşurare,  cu un public sculptat întru ascultare şi 

emoţionare nemişcată, parcă nevenindu-i să 

creadă că această necunoscută copilă, diese 

unbekannte Mädchen, de undeva din Răsăritul 

Europei,  a cucerit neaşteptat şi tulburător laurii 

intrării în eternitate, als Siegerin der Ewigkeit…  

 Din nou în rând la autograf, de data aceasta 

pentru cartea sa  „Der Mensch ist ein großer 

Fasan auf der Welt” – „Omul este un mare fazan 

în lume”…   

 Succes pe toata linia, aplauze pe toata 

linia, îmbrăţişări din partea publicului şi a mea 

personal…   Am un set de discuţii cu 

admirabila scriitoare, în germană, engleză, 
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română… Aceste Gespräche vor fi 

reproduse/repovestite mai târziu, dar un lucru este 

mai mult decât cert, că HERTA MÜLLER este 

categoric numărul unu în literatura germană 

prezentă, în literatura româna prezentă, fiind de 

departe, personalitatea numărul unu a Diasporei 

Române (DiaspoRom)!  și nu a uitat locurile 

natale. 

„Oare vom găsi acea cale mirifică a 

întoarcerii sau reîntoarcerii înspre rădăcinile sinelui 

nostru, Umkehrung zur Derselben, simetrizând 

paşii din zăpada albă de altădat’, immer derselbe 

Schnee, ca o cheie a cerului, Himmelschlüssel, 

ce îmbrăţişând pământul, se îndrăgosteşte de sine 

însuşi?... Oare vom intui vreodat’ acel sat pierdut al 

copilăriei, verlorene Dorfkindheit, care părăsit şi 

uitat fiind, gefallen in der Vergessenheit, devine 

visul de nestins în noi şi prin noi, implorând să-l 

purtăm mai departe prin lumi străine şi adverse, ca 

marama pilduitoare de lacrimă şi mistificare, în acel 

dor de necuprins, Sehnsucht der Ungreifende?”... 

Am folosit, şi poate nu întâmplător, câteva 

din „accentele” literare prezentate de Herta Müller 

la POETICA 6, în faţa unor audienţe 

impresionante; toţi încercând s-o înţeleagă, s-o 

descifreze, s-o decodifice, ca un fel de 

Entschlüsseln, ce, apropiindu-te de el, îşi măreşte 

misterul…       

Poate că literatura Hertei Müller ar trebui 

abordată prin însuşi misterul vocii sale, aparent 

copilăreşti, prin însuşi carpianismul mâinilor sale, 

aparent inocente, prin însuşi paşii ei mărunţi prin 

memoria unor timpuri şi spaţii trecute, 

Gedächtnisvergangenheit, toate aparent uitate, 

probabil prin acel de sine care nu are o strictă 

identitate de critic literar sau explorator 

psihanalitic…  Poate că această Fiinţă împotriva ei 

înşişi, eine Dasein gegen sich selbst, răscolește 

prin cuvânt şi îndrăznire nerăscolitul pierdut în 

meandrele istoriei, die Verbotenegeschichte,  

necuprinsul absolutului, die Absolutenheitumriss, 

tocmai prin acel ceva ce multor literaţi le scapă, 

acel infailibil de comun în prea comun, de om în 

prea om, de vis în prea vis, care, la prima vedere, 

nu sunt literaturizabile, nu sunt metaforizabile, nu 

sunt poetizabile, dar care, reprofundizate şi 

reanalizate, conferă revelaţia de indeterminant în el 

însuşi, aglutinat prin magicul scris, în literă, cuvânt 

şi carte. 
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Simona Trifu – dragoste şi neant 

Hotărât lucru, poezia nu reprezintă un limbaj 

obişnuit. O demonstrează încă o dată volumul de 

versuri Pledoarie pentru copacii fără pădure (Ed. 

Dinasty Books Proeditură şi Tipografie, Bucureşti, 

2019) semnat de Simona Trifu. „Stranie şi 

atrăgătoare aşa ar putea fi caracterizată poezia 

Simonei trifu” – afirmă Alex. Ştefănescu pe 

postcoperta cărţii. Stranie îmi pare pentru că este 

lucidă şi suprarealistă în acelaşi timp. Atrăgătoare 

pentru că te captivează şi incită la meditaţie. Să 

exemplificăm. Luciditatea : „Lovituri crunte ale 

valurilor morţii/ ne brăzdează inimile palide,/ 

tremurând întru speranţă.” (Patimă-n gara apusului 

tău) Şi suprarealismul: „Cu limbi de şerpi în iarnă 

plâng,/ În noaptea glacială-i frig şi uraniu,/ Petale 

de dor între gene te strâng/ Şi calmul tău îmi pare 

straniu.” (Pasăre albă codalbă). 

Tema principală a volumului o constituie 

dragostea, nu senzuală ci aluzivă îndeobşte. 

Atmosfera de legendă izbucneşte din prima poezie 

a volumului: „ Pe vremuri, când erai unicorn,/ ochii 

mei umezi vedeau numai zăpada fiinţei tale, aura ta 

îmi era jar îmbietor/ şi hăţul miresmelor tale, dulce 

hrană.” (Unicorn de iarmaroc) 

Nevoia de iubire devine irepresibilă: „Mută 

curcubeul mai aproape,/ trage-l drept cortină/ peste 

umerii mei goi în ploaie.../ Aşterne-mi un nor cald şi 

odihnitor,/ trainic mesager întru aşteptare.../ Fie-mi 

iertare, lasă-mă să te iubesc...” (Şi iartă goliciunea 

curcubeului meu) 

Femeia se cere alintată: „Dezmiardă-mi părul 

lins pe coama gândurilor,/ fă-mă să-ţi torc dorinţele/ 

împletindu-ţi-le în intuiţiile mele caline./ Unduieşte-

mi arcada sprâncenelor/ întru mirarea clipei/ şi 

umileşte-mi existenţa/ cu frenezia ta pentru 

ancestral.” (Suflet rece, rece Prut) 

Sub ameninţarea destinului omenesc de fiinţă 

muritoare, iubirea la Simona Trifu devine ero-

thanatică: „Şi uită-mă-n gloată de praf şi noroi,/ 

osie cruntă zdrobi-mi-ar destinul,/ să plec miruită în 

şir de cocori,/ în veşnică moarte căzând.” (Fură 

pelerina, sceptru ţi-e toiagu) 

O singură dată iubirea şochează: „Încuiată 

voi rămâne/ sub cerul tău flămând de plăceri,/ pe 

care vei continua să îl cauţi./ Amor nebunesc pe-un 

dric ostoit sub destine?” (Greşeală-n Si bemol) 

Sub masca dezmierdărilor se ascunde o lume 

gravă. Să schiţăm această viziune asupra lumii din 

lirica Simonei Trifu. Universul pare pustiu, 

transcendenţa este goală – caracteristică 

modernismului teoretizat de Hugo Friedrich în 

Structura liricii moderne: „În vastitatea deşertului 

cosmic privesc./ În deşertăciunea propriei vieţi 

rămân.” (Iezuită clapă stinsă) 

Viaţa în această singurătate cosmică e 

deşertăciune: „Simt răsucirea nopţii în pocalul 

singurătăţii/ Viaţa e goală şi umedă,/ dedându-se la 

deşertăciune,/ precum o curtezană tristă/ ai cărei 

admiratori sunt plecaţi la război.” (Conchistador 

profet plecat pe meleaguri) 

Mai mult, viaţa poetei, în lumea în care 

comunicarea se face tot mai dificil, se desfăşoară 

într-o colivie:  „În frigul prea mutului meu sanctuar./ 

În bezna din crater şi-n frigul pustiei,/ un 

halucinatoriu vis hoinar/ îmi sfâşie cu dinţii uşa 

coliviei.// (...)/ Mi-e colivia efemer tărâm/ în care 

plâng, deplâng amar festin.” (Colivie onirică, 

dagherotip pe Someş) 

Ameninţarea unui război nuclear persistă: 

„Someş arhaic pe rănile mele post Hiroşima.../ 

Fragmente de Eu împrăştiat/ în universul tunat cu 

uraniu.../ (...)/ Mitraliere şi dans de tun/ şi viaţa din 

afara ţevii de puşcă...” (Ruletă rusească post 

Hiroshima) 

În altă versiune,onirică, deşertul cosmic e 

populat de mai mulţi Dumnezei, ceea ce 

echivalează cu haosul. Aşa consideră şi Lucian 

Blaga motivând tot astfel de ce Marele Anonim nu 

a creat mai multe fiinţe aidoma lui: „Toţi Dumnezeii-

s juni şi strălucesc,/ Azvârle din fiinţa mea orice 

idee,// care ar putea să facă sens în moarte,/ prin 

moarte peste moarte-n gând călcând, „ (Regiment 

de Dumnezei). 

Dragostea reprezintă antidotul la această 

viaţă efemeră, crepusculară: „Rune de zăpadă,/ 

dune de amor,/ cad cosaşi pe stradă/ ´mpovăraţi 

sub dor.// Doru´ acela care/ vine de nici unde,/ se 

tot duce-n zare,/ unde-o să-mi afunde// vraja 

dumnitale./ Presimţire sumbră/ pleacă înspre vale,/ 
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fă-mi din palme umbră.” (O notă de subsol la viaţa 

ta)  

Figurile de stil sunt numeroase în economia 

volumului. Iată câteva metafore: „Pe vremea când 

erai inorog”; „ceru-ntreg i-o haină”; „Sunt numai 

Duh fără vedenii”. Impresionează epitetele 

surprinzătoare: „îngeri... nesăbuiţi”; „Soarele zălud”; 

„asteroizi plăpânzi”; „vânt crud”; „grindină tristă”; 

„plete desuete”; „nimfe diforme”. 

Inconştientul izbucneşte la suprafaţă prin 

imaginea lupilor simbolizând iubirea sălbatică 

instinctivă: „lupi carnali întru căutările lor” şi prin 

mişcările aprige ale dansului: „Să urle cazacii de 

dor scurs în râu/ Şi cizmele lor muiate-n plăcere/ să 

soarbă din viaţă, din vis şi desfrâu, / Destine 

corupte pe veci în nevrere” (Cazacioc). 

Poeta nu este tributară vreunui curent sau 

model literar. Şi-a creat un stil propriu, 

recognoscibil ceea ce este foarte impostant. 

Ce va rămâne? „Vor rămâne nişte versuri/ 

scrijelite pe o scoarţă de copac.” (Un refugiu în 

ciulini) – care vor creşte! 

Transcendenţa goală, frison modern şi viaţa 

la fel: Suprarealism: „Cu limbi de şerpi în iarnă 

plâng,/ În noaptea galactică-i frig şi uraniu,/ Petale 

de dor între gene te strâng/ Şi calmul tău îmi pare 

straniu.” (Pasăre albă codalbă)   

 „Cronicarii morţii noastre,/ prefăcuţi în 

Dumnezei,” (Empatie şi compasiune) 

 „De  dor mă voi scurge bezmetică-n tine/ şi 

printre nori voi bântui în vis./ Îţi depăn viaţa-n litere 

aldine/ şi stau pe marginea căderii în abis.” (Eu 

prelins pe caldarâm) 

„Veni-va ziua ceia pentru plată/ pentru 

minune, dragoste şi chin.” (Iele, ambiţii şi idealuri) 

„împleteşte-mi cosiţele şi dă-mi licoare şi apă 

vie./ Dezmiardă-mă/ în enciclopedia inconştientului 

tău,/ între falduri de suflet/ şi reminiscenţe tresărind 

în ecouri.” (Protest în fiecare bob de grâu)  

„Mă plimb mută pe canalele veneţiei/ plânsă 

sub ape,/ chemarea ta întru Isus să mă poarte spre 

cer.” (O Veneţie pentru Isus) 

„Ante-trăite himere, imago-uri ale 

deşertăciunii.” (Ineacă-mă-n vicioase priviri) 

„Lovituri crunte ale valurilor morţii/ ne 

brăzdează inimile palide,/ tremurând întru 

speranţă.” (Patimă-n gara apusului tău) 

„Vie candelă a apusului existenţei mele,/ 

traumă sfântă a peregrinării noastre prin univers./ 

Strigătul disperat al pescăruşilor nenăscuţi.” (Tai şi 

strig. Supravieţuiesc.) 

„Ai uitat să-mi pui şi-o rază/ prinsă-n păr cu fir 

d edor.” (Fast şi onor. Lavă sângerândă) 

 „Efemeră necuviinţă ni-i existenţa asta/ întru 

doctrină./ Un noiembrie în ploaie sub speranţe 

luate de ape./ O hirotonisire-n deşert şi-o pavăză 

dreaptă./ Vuieşte Niagara în Versuri de dimineaţă 

şi/ Hiroshima-şi arată ochii negri către ai săi 

ucigaşi./ Sunt zorii zilelor noastre păgâne,/ sunt 

deşteptările ursitelor noastre păgâne,/ ni-s pruncii 

nenăscuţi pătaţi cu cromozomi/ ajustaţi de empiric.” 

(Idilă pe Niagara) 

„Viaţa mea călimară de doi bani,/ plină de 

ceaţă şi aburi de foame./ O foame neagră, o NE 

saţietate de tine./ O NE chemare întru nisipuri 

măcinate/ în clepsidra timpului tău astec.” 

(Amăgirea doliului amăgit) 

„Frigul e-n mine, frigul e-n tine,/ frig ne e- 

togă şi-n robe,/ frig în pacific şi trup mângâiat 

dinspre valuri,/ moarte catarg înspre zare aduce.” 

(Black Jack în pădurea confuziei) 

„Mi-e pântecul plin de suspine a tine,/(...)/ e 

colivia mea în care timpul mi-a comprimat/ povara 

erotismului.” (Albă ca Zăpada-n clepsidră) 

„povestea noastră,/ un tren fără locuri la 

geam...” (Interdicţie pentru  Hefaistos) 

„Nu-i iubire, nu-i ursită,/ ´n univers este doar 

noapte.” (Legi în cpitoliu) 

 „Delicateţe sălbatică şi vorbe murdare” 

(Desfrânată  crăiasă, timid trubadur) 
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Tudor NEDELCEA 
 
Ada Stuparu și vocația eseistică 

 
Până nu demult, femeile se afirmau mai 

ales în poezie, lirica feminină românească reținând 
nume sonore, de la Veronica Micle până la Ana 
Blandiana. În literatura franceză a secolului trecut, 
numele Elenei Văcărescu, al Martei Bibescu și 
contesei Ana de Noailles, născută Brâncoveanu, 
erau rostite cu respect și prețuire. Esteticiana Alice 
Voinescu era, în perioada interbelică, „cea mai 
rafinată intelectuală din câte avem”( Șerban 
Cioculescu). Primele exegeze pe marginea creației 
soresciene aparțin Mihaelei Andreescu, Mariei 
Vodă Căpușan și Anei Maria Tupan. 

Șirul acestor personalități feminine este 
continuat azi de craioveanca Ada Stuparu, doctor 
în filologie cu teza în domeniul Stilistică și poetică 
la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în 2005. 
Pe lângă volumele didactice privind metodica 
predării limbii și literaturii române, Ada Stuparu a 
editat, îngrijit și prefațat cărțile Elenei Farago (Era o 
fântână, 2012) și ale lui Marin Sorescu  (Poezii 
populare, 2013; În corespondență cu personalități, 
împreună cu G. Sorescu, 2017; Marin Sorescu în 
Suedia și Singapore, 2019). Pe lângă aceste ediții, 
Ada Stuparu a ales și calea exegezei, tipărind șase 
cărți despre scriitorii români: Marin Sorescu – 
starea poetică a limbii române (2006), Elena 
Farago în scrisori și documente inedite – recuperări 
biografice (2010); Elena Farago. Viața și opera 
(2014); Sonetele lui Marin Sorescu (2016); Marin 
Sorescu în postume (2017), toate în edituri 
românești consacrate. 

Recent, Ada Stuparu a elaborat un studiu, 
cu valențe științifice, dedicat unei cunoscute 
personalități sibiene: Anca Sîrghie în lumina slovei. 
Eseu monografic (Sibiu, Techno Media, 2019, 528 
p.). Este o lucrare riguros întocmită, după criterii 
clasice, prezentând viața scriitoarei în date și 
imagini, urmărindu-i evoluția didactică și științifică. 
Într-un capitol important, Cercetare și creație, Ada 
Stuparu îi urmărește activitatea în critică și istorie 
literară, studiile acesteia dedicate dramaturgului, 
poetului și eseistului de la Cercul literar din Sibiu, 
Radu Stanca, memorandistului Nicolae Cristea, 
filosofului Lucian Blaga, scriitorilor clasici reuniți în 
cele două volume de interviuri radiofonice, Întâlnire 
pe calea undelor, realizate în colaborare cu Al. 
Brașovean, apărute în 2008, respectiv 2011, cu un 
Cuvânt-înainte de Ana Blandiana. Astfel, cititorii pe 
post de ascultători au aflat date importante despre  
Cantemir, Școala Ardeleană, Alecsandri, Coșbuc, 

Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, Bacovia, 
Rebreanu, Sadoveanu, Marin Preda, Arghezi, 
Blaga, Voiculescu, Eliade, Nichita Stănescu, 
Sorescu, Cantemir, Maiorescu, Camil Petrescu, 
Radu Stanca, îndreptățind-o pe Ana Blandiana să 
scrie că această carte „este scrisă de un profesor 
care încearcă să adauge noi mijloace de 
comunicare între catedră și bănci, completând 
predarea propriu-zisă cu noi metode de 
persuasiune intelectuală”. 

Ada Stuparu continuă analiza activității 
Ancăi Sîrghie în domeniul didactic, a cursurilor și 
cărților privind istoria scrisului, a literaturii, 
biblioteconomiei, apoi a edițiilor prefațate, a 
studiilor și articolelor din publicații periodice (despre 
mișcarea memorandistă din Transilvania, 
Eminescu, C. Noica, Emil Cioran etc.), comentează 
conferințele și comunicările susținute în țară și în 
străinătate, activitatea culturală. Un alt capitol se 
referă la receptarea operei Ancăi Sîrghie în lucrări 
de sinteză și în publicații, dar mai cu seamă 
aprecierea filosofului de la Păltiniș, Constantin 
Noica („Domniță Anca, știi ce mi-a spus Andrei 
Pleșu? Că ești o femeie frumoasă. Eu am fost atât 
de preocupat de frumosețea dumitale intelectuală, 
încât nu m-am gândit și la partea aceasta 
exterioară. Dar știi că Andrei are drepate?”).  

Sunt menționate distincțiile, ordinele, 
medaliile, premiile și diplomele primite, iar în final, 
Ada Stuparu întocmește pe 70 de pagini 
bibliografia creației Ancăi Sîrghie (27 volume, 20 
volume îngrijite și prefațate, 500 de articole, 120 de 
conferințe și comunicări științifice susținute în țară 
sau în Franța, Germania, SUA, Australia, Finlanda, 
Spania, Turcia). În anexă, sunt redate fotografii ale 
scriitoarei la diverse manifestări științifice și 
culturale, alături de mari personalități românești și 
din străinătate (Alain Guillermou, I. Vlad, Șt. Aug. 
Doinaș, N. Balotă, Ov. Drimba, Romul Munteanu, 
Th. Damian, Andrei Marga, Antonie Plămădeală, 
Ana Blandiana, A. Buzura, M. Cimpoi, R. Vulpescu, 
N. Manolescu, N. Prelipceanu, Horia Gârbea etc.). 

„Ca preocupare constantă și, în aceeași 
măsură, onorantă pentru Anca Sîrghie – scrie Ada 
Stuparu – se poate remarca strânsa legătură pe 
care o construiește cu hărnicie prin numeroase 
activități cu diaspora românească din America și 
Canada, participând, în acest fel, la conservarea 
identității naționale a românilor de peste hotare. 
Este un act recuperator, dar, mai ales, un efort de 
recunoaștere și afirmare a unității noastre 
spirituale, pentru promovarea scrisului românesc în 
lume”. 

Prin această nouă carte, Anca Sîrghie în 
lumina slovei, un valoros eseu monografic, Ada 
Stuparu dovedește vocație și acribie științifică, 
înscriindu-se tacit în rândul criticilor și istoricilor 
români contemporani. 
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Gunnar WALDER 
 

Zeul adversității 
 

 Cerul era atât de înnorat încât nici nu se puteau 

distinge norii. Sub el, părea să se întindă un plai 

nesfârșit, pustiu și acoperit de zăpadă. Granițele acelei 

întinderi constau doar din pereți de ceață. Nu se afla 

acolo nimeni și nimic, țipenie de om sau bestie sau 

plantă, doar un stejar bătrân și gros, care parcă răsărea 

din mijlocul pământului. Ramurile îi erau înghițite de 

brumă, iar trunchiul se înclina într-o rână peste o tăietură 

adâncă, dată roată în jurul lui. Arăta de parcă ar fi fost 

doborât cu totul și apoi pus la loc cu stângăcie. De după 

el, ca din neant, s-a ivit un om. Era înalt și înfășurat într-

o mantie gri și își folosea sulița cu lama înaripată pe post 

de toiag. Purta o barbă la fel de gri și era complet chel, 

dar la chip nu părea foarte bătrân. Ochiul stâng era 

albastru deschis și îi juca frenetic în toate direcțiile. Cel 

drept zăcea mort în orbită, tăiat pe verticală. Omul gri și-

a rezemat sulița de-o ramură inferioară, apoi și-a lipit 

spinarea de trunchi și a scos o pipă. A pocnit din degete 

și iarba uscată a luat foc. Un fum albăstrui și cețos a 

plecat către văzduh. Omul gri s-a uitat către cer. 

 -În vremuri de ăstea nici soarele nu iese, a 

croncănit el. Imediat a auzit un cobit prelung. 

 -Știu, prietene, știu, a zis omul gri, fără a se uita 

la corbul ce tocmai a aterizat pe una dintre ramurile 

bătrânului stejar. E vremea deznădejdii, vine amurgul, la 

ce te așteptai? S-a întors clepsidra, ca de obicei. Ce 

spui? Cum va fi de data asta? Păi tot așa, cum să fie. 

Ce tot îndrugi? Un pic altfel, zici? Ar fi culmea să nu fie 

măcar un pic altfel. Până la urmă doar poveștile rămân. 

Păi fiindcă așa e. Neorxnawang... 

 Din întinderea înzăpezită veneau doi pe o iapă 

neagră. S-au oprit în dreptul stejarului și se holbau la 

omul gri. În față era o femeie subțirică, frumoasă și 

feroce, cu părul lung, căpșuniu și ochii verzi, focoși. Era 

în negru din cap până-n picioare, purta cizme înalte pe 

lângă care se întindea lama unei săbii sclipitoare și era 

înfășurată într-o pelerină lungă cu glugă. Mâinile pline 

de cicatrici ale războinicului din spatele ei o țineau de 

brâu. Avea o barbă încâlcită de culoarea bronzului și 

niște ochi cenușii, siniștri, iar chipul îi era brăzdat de 

încă alte cicatrici. Era îmbrăcat în blănuri și piei de cerb 

și lup și de sub curea îi ieșea un topor cu lama 

încovoiată. Războinicul se uita la omul gri ca la urs.  

 Străinul a rămas o vreme rezemat de stejar și nu 

i-a băgat în seamă. Apoi a tras un fum adânc și s-a făcut 

că-i întinde pipa războinicului. Barbă-de-bronz nu a 

reacționat. Omul gri și-a pus două degete pe ochiul mort 

și și-a tras pleoapa în jos, apoi le-a tras un zâmbet 

morbid. 

 -Știi cumva în ce direcție e sudul? l-a întrebat 

călăreața cu ochii verzi și vocea îi suna foarte obosită. 

Cred că ne învârtim în cerc de o vreme. Nu prea știm 

unde suntem. 

 -Sunteți în ceață, le-a trântit-o omul gri. 

Călăreața s-a întors către războinic. Erau amândoi 

cuprinși de o confuzie fantastică. S-au privit o vreme de 

parcă cineva i-a fermecat, dar apoi și-au întors subit 

capetele. Pereții de ceață veneau către ei, înghițind 

pământul. Curând, vasta întindere s-a prefăcut într-un 

mic perimetru în jurul bătrânului stejar. Și atunci, pereții 

de ceață s-au oprit, înconjurându-i pe călăreți și pe omul 

gri, luând forma unei stele cu cinci colțuri. 

 -Mhm, a mormăit omul gri.  

 Iapa neagră a nechezat panicată, s-a ridicat și s-

a lăsat pe spate, rămânând doar pe membrele din urmă 

și dând nebunește din copite. Războinicul a căzut din 

șa. 

 -Umbră, ce e? a zis femeia cu ochii verzi, 

încercând s-o strunească, dar fără succes. Iapa parcă 

era posedată. S-a zbătut de câteva ori și a aruncat-o și 

pe călăreață din șa, apoi a luat-o la goană prin negură. 

 Cei doi s-au ridicat buimăciți doar ca să observe 

că din cele cinci colțuri se îndreptau către ei cinci făpturi. 

Primele erau de cealaltă parte a stejarului. Erau 

acoperite de robe negre cu glugi care la ascundea chipul 

și păreau să plutească. Celelalte trei apariții i-au 

înconjurat imediat. Erau războinici toți trei. Cărau săbii și 

topoare, purtau cămăși de zale, coifuri de fier cu gardă 

nazală și bărbi lungi prinse în inele. Atâta că erau 

aproape transparenți, de parcă ar fi fost făcuți din ceață. 

Războinicul cu barba de bronz nu a ezitat nicio clipă. A 

lovit direct deasupra șoldului unuia dintre soldații 

fantomatici. Creatura a scos un sunet care nu era nici 

răcnet, nici plâns și nici râs, ci toate trei la un loc. O 

substanță vâscoasă de un roșu închis a țășnit din rană. 

Arăta ca o combinație între sânge și fum. Barbă-de-

bronz a mârâit și l-a asaltat din nou. Soldatul străvechi s-

a ferit și a contraatacat cu securea lui dublă. Lama 

gigantică, pictată în alb, înfățișând doi lupi, i-a huiduit 

războinicului la un deget de ureche, dar cumva nu a 

reușit să-l nimerească și să-i dea drumul la sânge. 

Creatura a făcut o față ușor surprinsă, dar apoi a revenit 

imediat la inexpresivitatea de dinainte, după ce toporul 

încovoiat i-a mușcat din corpul cețos, chiar între gât și 

umăr. Același sânge fumuriu a ieșit și parcă s-a infiltrat 

în aerul greu care-i împrejmuia. Soldatul a scos un oftat 

gros și satisfăcut, apoi a dat să cadă, dar n-a apucat să 

lovească pământul, ci s-a dispersat și s-a împrăștiat 

exact ca sângele lui. Războinicul cu barbă de bronz s-a 

ferit parcă la nimereală de securea celuilalt soldat care 

venea cu un vuiet din spate, lăsându-și capul în piept și 

rotindu-se, în același timp descriind un arc cu arma. 

Metalul rece l-a mușcat pe inamic de gambe și i-a 
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secerat picioarele. Barbă-de-bronz s-a îndreptat apoi și 

a prins cu ambele mâini de coada toporului. Lama 

încovoiată a cântat dizarmonic de sus în jos, a trecut 

prin coif ca prin ceață și s-a oprit între ochi. Făptura a 

scos un râs macabru și s-a întors în negură. 

 În timp ce războinicul dansa cu fantomele, 

femeia cu ochii verzi s-a concentrat pe a treia creatură 

care venea spre ea rânjind cărând o sabie cenușie și 

zimțată, cu lama decorată de rune sângerii. Vrăjitoarea a 

întins mâinile și a rostit o incantație. O bilă de foc i-a 

fulgerat din palmă și a trecut prin mijlocul soldatului din 

vechime. Dar n-a avut nici un efect. Creatura s-a 

strâmbat doar și a scos un mârâit înfundat. Na, na, na... 

s-a auzit vocea omului gri. Soldatul fantomatic a ridicat 

sabia în ambele mâini și a dus-o în jos cu putere. 

Vrăjitoarea abia a apucat să-și tragă și ea sabia și să 

pareze lovitura, dar forța impactului a pus-o pe 

genunchi. Făptura și-a descleștat lama de a ei și a dat s-

o lovească din noi. Cu un geamăt, vrăjitoarea cu ochii 

verzi s-a rostogolit pe lângă el și un pumnal cu lamă 

neagră i-a apărut în mână stângă. L-a înjunghiat în 

spinare pe soldat, fără să stea pe gânduri. Sânge 

fumuriu a țâșnit din nou dintre coastele fantomatice. 

Creatura și-a coborât sabia în rever, întorcându-se, dar 

vrăjitoarea s-a rostogolit din nou. Soldatul străvechi s-a 

întors la rândul lui, căutând-o, dar ea era deja în picioare 

și vârful sabiei ei sclipitoare îl mângâia pe gâtlej. 

Creatura a zâmbit ușor. Ochi-verzi a apăsat, gemând din 

nou. A urmat încă un oftat dureros și senin, și cei trei 

soldați din vechime s-au întors în Neorxnawang. 

 Barbă-de-bronz și Ochi-verzi s-au întors către 

ultimele două creaturi și au constatat imediat că acestea 

s-au lepădat de robe, apoi s-au blocat. Corpurile celor 

două făpturi erau din aceeași substanță cețoasă ca și 

celelalte apariții, dar în rest, arătau exact ca ei doi. Era 

ca și cum se priveau în oglindă, atâta că războinicul 

purta sabia și vrăjitoarea toporul. Omul gri a mai tras un 

fum și s-a ridicat de lângă stejar. A dat să-și vâre un 

deget noduros pe gura pipei, dar deodată i-a aruncat o 

privire curioasă lui Barbă-de-bronz și a aruncat pipa. A 

bătut apoi de două ori plictisit din palme și le-a întors 

spatele. A ocolit bătrânul stejar și s-a făcut nevăzut. 

Creaturile din oglindă au dispărut și ele. Pereții de ceață 

au început să se retragă și curând cei doi au rămas în 

mijlocul unui plai înzăpezit, îngrădit în depărtare de 

păduri de pin. De după ele s-a auzit ecoul unor urlete. 

Barbă-de-bronz a făcut câțiva pași înainte și a ridicat 

pipa de pe jos, apoi i-a luat locul omului gri lângă 

trunchiul stejarului și a tras și el un fum.  

 -Grym, ce s-a întâmplat aici? l-a întrebat 

vrăjitoarea.  

 -Nu știu, Skade, a răspuns el. Dar omul gri cred 

că era zeul adversității. 

 -Cine? 

 -Odr, zeul adversității. 

 -Grym, Odr e zeul înțelepciunii și a războiului. 

 -Știu, Skade. Și adversitatea e exact între ele, 

nu crezi? 

 -Știi, Grym, de obicei gândești cu toporul, dar 

acum chiar m-ai uimit. 

 -Să nu te obișnuiești. 

 -Nu-ți fă griji, a zis ea zâmbind, apoi a zăbovit 

umpic. Dar ce a vrut? Odr? 

 -Să ne spună ceva, mă gândesc, a răspuns 

războinicul. 

 -Ce anume? 

 -Păi ce ne-a spus. Că suntem în ceață. 

Vrăjitoarea a pufnit. Războinicul și-a ridicat capul și a 

privit-o în ochi. Skade, ce crezi că înseamnă? 

 Skade a rămas o vreme pe gânduri, apoi s-a 

îndreptat către stejar și s-a așezat în umbra lui lângă 

Grym. I-a trecut o mână pe după gât, zâmbindu-i și și-a 

apropiat buzele de urechea lui.  

 -Înseamnă... 

 

 Grym s-a trezit subit. Părea să fie devreme în 

zori. S-a frecat la ochi și și-a amintit că au adormit în 

umbra unui stejar care stătea într-o rână pe marginea 

drumului. Skade era trează și ea, rezemată de trunchi. 

 -Ce înseamnă? a întrebat-o ucigașul, încă 

buimac. Vrăjitoarea a făcut ochii mari și pentru câteva 

momente a rămas cu gura întredeschisă. 

 -Înseamnă că am avut amândoi același vis, a zis 

ea apoi.  

 Grym s-a scărpinat în cap și s-a uitat în jur. Erau 

în mijlocul unui câmp pustiu tăiat de o cărare care ducea 

către sud. Și-a amintit că într-acolo se îndreptau dar s-

au hotărât să facă un popas ca să o aștepte pe Eydis, 

care a zis că-i va prinde din urmă, dar bardișa nu s-a 

mai ivit timp de două zile.  

 S-a auzit un nechezat. Și-au întors amândoi 

privirea către cărare. Umbră, iapa vrăjitoarei, venea 

ropotind către ei, urmată de o femeie cu părul auriu și 

haine colorate, călare pe o iapă sură. 

 -Grym și Skade! a strigat Eydis. În sfârșit dau de 

voi! Vă caut de două săptămâni! 

 -Ce tot vorbești, Eydis? a zis vrăjitoarea. Au 

trecut două zile. Ne-am oprit aici ca să ne ajungi din 

urmă. 

 -Ce? a făcut bardișa. Părea foarte surprinsă. Am 

trecut pe aici de vreo patru ori! M-am dus până aproape 

de granița cu Yreden și nici urmă de voi! Am luat-o 

înapoi spre nord și în sfârșit am dat de Umbră. 

 -Nu se poate, a zis Skade. N-are cum să fii 

trecut două săptămâni. 

 -Ba cred că se poate, a zis Grym sumbru, 

arătându-i pipa care-i zăcea în palmă. 

 -De unde ai chestia aia? a întrbat Eydis aproape 

șocată. 

 -Din Neorxnawang, i-a răspuns Skade fără să o 

privescă, ci cu ochii ațintiți pe Grym. Din 

Neorxnawang...oriunde ar fi. 
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 Marian DRUMUR 

 

 

Schimbi haina, schimbi norocul 

 

O familiară chemare prelungă m-a întors tocmai 

când să traversez ultima stradă către obiectiv: firește, 

soția; se grăbea înspre mine, agitând o pungă cadou 

galbenă… trebuia s-o aștept. Cine știe, poate era ultima 

oară. 

– Bine că te-am ajuns, a vorbit ea întretăiat. 

Doar n-ai de gând să mergi așa îmbrăcat! Ți-am adus eu 

ceva cuviincios! 

– Asta-i bună, am protestat. Sunt haine bune, de 

zi… adică nu mă duc la Operă. 

– Daʼ ascultă și sfatul meu, s-a răstit, că nu-ți 

vreau răul! Contează și impresia pe care-o faci, chiar 

dacă te cunosc! Hai, ia-o! Găsești tu cotlon să te 

primenești! 

Inutilă orice împotrivire; balansând nonșalant 

bagajul în mână am traversat strada îndreptându-mă 

către clădirea mătăhăloasă a vetustului Colegiu, cu 

poarta sa monumentală și decupajul ușii de serviciu. 

Cunoșteam suficient interiorul, așa că nu identificam 

vreun loc potrivit primenirii; am urcat agale treptele 

principale, am parcurs coridorul primului etaj până la 

capăt, unde era scara de evacuare și m-am uitat în 

pungă; conținea un pantalon maro și o bluză polo 

albastră. Tocmai atunci un cârd de tineri a venit din 

urmă, chitiți să descindă; știam, se duceau să fumeze, 

chipurile, așa că am coborât în urma lor și… m-am aflat 

pe strada laterală. Nu era un loc potrivit; am făcut cale-

ntoarsă înainte de a se închide ușa unisens. 

Palierul etajului părea pustiu; am scos la iuțeală 

pantalonul dar cel înlocuitor mi-a dat de furcă – pare-se 

mă îngrășasem… și-a apărut de neunde Zaharia, fostul 

coleg. 

– Uliuu, a exclamat el fără să se mire, ți-ai găsit 

și tu! Hai, că te ajut! 

A împăturit pantalonii purtați, i-a pus pe pervazul 

ferestrei apropiate împreună cu cămașa, apoi a strâns 

bine cureaua celor noi în timp ce-mi sugeam burta… 

treabă serioasă! 

– Bluza o pui pe deasupra, a sugerat. 

Nici nu se putea astfel! 

– Ai venit la nostalgie? s-a interesat. 

– Chiar nu, am de preluat ceva… de la doamna 

secundă. 

– Te înțeleg!  

Când să iau lucrurile – pervazul gol! Dar gol! 

– Asta-i bună, m-am necăjit. Așa se fură acum?! 

– Exclus, a protestat Zaharia. Doar că 

personalul spălătoriei strânge tot ce vede! Precis sunt la 

ei! Hai, te însoțesc eu acolo, să te convingi! 

M-am ținut după mirosul său de antiperspirant 

printre adolescenții ce năpădeau coridorul; cât p-aici să 

mă ciocnesc de un halat portocaliu în care l-am 

recunoscut pe „Fizicianul”; și dânsul pe mine. 

– Oho, a reacționat, salʼtare umbră veche! Să nu 

te deosebesc așa! Socoteam că te-ai pustiit! 

– Când mi-am schimbat numele toate s-au 

preschimbat – gânduri, mers, chiar înfățișarea… pe 

nesimțite, am destăinuit. 

– Asta era! Eu tot cu timpul inconsecvent 

prezent mă ocup… am descoperit unde era falia! Dar 

șșt! e ubicuă! 

– Tică, am scăzut tonul, spune drept, ce-ți 

amintești de mine? Brusc, pricepi?! 

– Șuteai periodic lădițe cu bureți de baie produși 

la Spumoplast, a răspuns ca în transă, aducându-mi un 

fior de gheață pe șira spinării… și îi plasai lui Copa… 

altă relație… 

– Tică! 

– Bre, aveți zăbavă de confidențe?! a răsărit 

Zaharia. Te pierzi în detalii! N-am vreme! 

„Fizicianul” mi-a întins mâna și… m-a electrizat! 

Clasicul truc al condensatorului ascuns în palmă, așa-mi 

trebuia! 

Zorind în urma ghidului am coborât către 

demisolul aripii vechi a clădirii; la capătul culoarului se 
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afla intrarea în sala spălătoriei, - mare, mecanică, 

înconjurată de stelaje înțesate cu saci, teancuri de 

textile, ambalaje de tot soiul, năpădită de mirosurile 

umede ale detergenților și vibrații periodice. 

Pe masa de sub fereastră domina torsul mineral 

al unui satir servind ca prespapier teancului de 

imprimate; femeia din spatele ei s-a ridicat; halatul alb îi 

accentua trupeșia iar boneta pepit posăceala; s-a răstit: 

– Nu mai respectă nimeni orarul! 

– Forță majoră, a replicat Zaharia. Dumnealui a 

rămas fără haine adineauri, la pervazul din capătul 

coridorului B1! 

– Văd că are! 

– Astea-s de rezervă… și nici nu-i de aici, e 

vindic! 

La vorba aceea șefa s-a transfigurat! 

– Păi zi așa! Dreptu-i că mai colecționăm, la 

normă… dar separat! Hai, luați-o într-acolo și identificați! 

Atât doar că mașina mătăhăloasă de spălat îmi 

provoca amintirea maelstromului… o atracție circulară 

fatală! 

– Visez numai camere, am îngăimat. Mici, mari, 

de bloc sau de internat… două-trei persoane ici, o 

mulțime dincolo… probabil vor urma celulele, cutiile 

incinte tot mai mici până la implozia finală. 

– Nu-i problemă, s-a ivit silueta feminină difuză 

a unei armături cauciucate, întinzând o sticluță. Inspiră 

adânc! 

Adierea familiară, dulce aromată trandafirie a 

eterului și regresia corpuscular-ondulatorie a timpului 

către obârșie… Devin o pereche de celule ce dansează 

îngemănate, atrase-respinse deopotrivă în cadența 

erotică a involuției originare… Sunt girueta 

multidirecțională a convulsiilor genitorii de exuvii 

primordiale nesfârșite într-o lume atemporală fără de 

lume… 

Ghionți strașnici îmi relevă tavanul alb şi 

rumoarea înconjurătoare! 

– Te zbânțuiai ca un posedat, strigă Zaharia la 

ureche. De mirare că n-ai lovit nimic! Hopa sus! 

În jur, lângă mașinile imperturbabile, câteva 

oficiante ale albiturilor, apetisante în ținutele 

caracteristice, își fac de lucru; încăperea s-a modificat, 

legănatul ei este suportabil! 

– Acum iar exorcizăm incinta, constată sumbru 

șefa dindărătul liniei de rafturi. Macrina, te ocupi! 

Dumneata, ia ce-i al tău și pleacă…! 

Din nou scara suitoare, coridorul și ușa 

imperială a consiliului, unde ghidul meu se oprește 

bălăbănind… minune… punga galbenă cadou… a mea! 

Intru decis! 

O perdea groasă cărămizie albastră, izolantul ce 

scris era că se va despica dintr-odată cândva, separă un 

capăt de restul încăperii; aroma de tămâie face vârtejuri. 

Interfonul - plasat la vedere pe gheridonul adiacent. M-

am poziționat ca să anunț: 

– Prezent întocmai, doamnă secundă! 

Vocea a început audierea, o lungă verificare ce 

îndepărta blocajele energetice ale trecutului, în fine, 

trecerea PERSONALĂ a podului libertăţii totale… atât! 

În vreme ce graiul puternic rârâit mă convingea că nu 

este artificial, simțeam curățarea eliberatoare, ce mă 

ducea la alt nivel. 

Și concedierea, așa cum tainic doream, mi-a 

dăruit o altă înfățișare, sub care puteam pleca 

imperturbabil către noua locație predestinată. 
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 Ana 

ARDELEANU 

Gloria artistului 

 
Ai vizitat vreodată, în plină vară,  
Galeria de artă a sufletului meu? 
Nu, n-ai vizitat-o! 
Pentru că nu ţi-am văzut autoportretul 
Sub formă de flori de anthurium, 
Care ar fi putut da titlul tabloului. 
 

- Ce-i aia “gloria artistului” şi pentru ce? 
Întrebi. 
Cui i se potriveşte? 
Căci toţi au perfuzii puse  
Între filele operelor de artă. 
Nici măcar nu ştim ce conţine perfuzia, 
Cum sunt amestecate culorile în ea, 
În ce moment al zilei 
Şi ce boală tratează, 
Pentru a putea cumpăra tabloul 
Cu actele de sănătate, ale culorilor şi trăirilor,  
La zi. 
 

- Dar poeţii de ce îşi pun sare pe cuvinte? 
Întreb. 

- E o tradiţie a caselor mari, pline de musafiri, 
Răspunzi, 
Care, pentru o bună conservare a memoriei,  
Consumă poeme cu o carne pietroasă,   
Înlăuntrul căreia musteşte verbul. 
 
Poţi să dai pisicilor care miaună la uşa inimii tale, 
Ce mâncare vrei, 
Ele tot cu ghemul poeziei se joacă, 
Deşirându-i firul printre picioarele iepurilor 
Ce vor fi, în curând, împuşcaţi, 
Pentru banchetele seniorale. 

Strig în mine 

 
Tunele de clipe poartă ecoul departe, 
Pe câmpia dată cu pudră verde, de talc, 
Împotriva oripilării şi-a vulturilor, 
Care, şi acum, îşi caută cuibul în ochii mei. 
 
Strig în mine, ca într-o peşteră, 
Strigătul activează dinamita. 
O explozie se aude în viitor, 
În totalitate inapt să recomande 
O lectură cu substrat psihologic, 
Care să analizeze, în amănunt, 
Ceea ce se va întâmpla 

Cu amintirea mea.  
 
Îmi citeşti poezia 
Şi nu găseşti, în următoarea clipă, 
Ceva mai bun de făcut,  
Cu viaţa ta. 
Eu voi continua să strig  
În metafora despre mamă şi Dumnezeu, 
Mă vei prinde în pumn,  
Ca pe un fluture de noapte, 
Ce caută luminiţa ochilor tăi. 

Impresiile lăsate 

 

Ce aş putea spune dorului tău,  
Dacă l-aş simţi în pântecul inimii,  
Precum un făt? 
Singurul lucru care te salvează e faptul că nu-l simt, 
Dar de ajuns, tot ajung 
La maternitatea cuvintelor sale, 
În care intru însoţită de omul cu papion, ca la teatru, 
Pentru a mă aşeza în primul rând, 
Acolo unde spectacolul nu are niciun fel de cusur. 
 
Tot ce se aude în primul act 
Dă lumii din bucuria sa,  
Cum ai da portocale, copiilor orfani.  
 
Am de alcătuit o mie de propoziţii 
Despre cuvântul dor, 
Care să-mi definească starea, 
Să mă ajute, acolo unde îmi este greu,  
Pentru a putea înţelege şi ajunge 
În locul unde : 
“Înfloresc grădinile/ceru-i ca oglinda” 
Şi unde va trebui să respect sfertul academic, 
Căci va fi prezent la întâlnire şi-un trifoi cu patru  foi, 
În pereche cu o viorea. 
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Lazăr MAGU 
 

 

întâlnire 

în casa veche, casa de-altădată, 
s-aprinde, noaptea, lampa, câteodată. 
pocnesc în sobă lemne verzi și ude 
și vocea mamei uneori se-aude. 

pe scaun se-ntinde un motan tăcut, 
trezit de glasul mașini de cusut 
la care mama coase amintiri, 
sau, poate, eu le cos și tu te miri. 

afară-n curte, tata, taie lemne 
cu mâini de fum și gesturi largi și demne. 
- să ne grăbim că vine dimineața, 
îmi spune tata - ne omoară ceața... 

și ne-am grăbit - ei au plecat spre deal 
- eu, m-am întors în timpul meu real. 

 

 

dăm viață părinților -1  

 

ca un înger de hârtie, 
peste zare, chipul mamei, 
dintr-o umbră colilie, 
strălucește-n geamul toamnei. 

e la fel de obosită 
ca și în copilărie... 
poartă o haină ponosită 
și-are un drum la primărie. 

poate, pentru noi ea cere 
loc în cer, de un răzor... 
strânge pentru noi avere 
sub o lacrimă de dor. 

sărut mâna, mamă dulce, 
rătăcită într-o cruce. 

 

 

dăm viață părinților – 2 

 

acum cincizeci de ani, chiar lunea, 
tata făcuse o poartă înaltă, 
probabil vrând să-mpartă lumea 
sau, vrând s-o pună laolaltă. 

și ca să-i fie viața lungă, 
de poartă a legat un gard. 
când rigla nu putea s-ajungă, 
eu i-o dădeam, copil - cu drag. 

un brad mi-a mai cerut la urmă, 
să-ncheie gardul ca o turmă... 

dar n-am avut să-i dau în seară 
ultima riglă necesară. 

și a rămas ca o eclipsă, 
un garg frumos cu-o riglă lipsă. 
mă-ntorc acum la el cu "bradul" 
- încheie tata astăzi gardul. 

 

dăm viață părinților - 3 

 

păsări călătoare părinții, 
cum zboară printr-o toamnă cu frig. 
cu-al apelor murmur îi strig, 
dar mult mai aproape sunt sfinții. 

e moartea impiegatul tăcut 
ce-n glezne ne pune plecarea, 
când pleacă din albie marea 
și omul din rostul știut. 

un medic puțin obosit, 
orbit de caierul ceții, 
a tăiat în carne grăbit 
și-a tăiat și firul vieții. 

 

dăm viață părinților - 4 

 

e ruginită rama și are icter poza 
din care, de-o vecie și ceva ești plecată... 
ai colindat banatul și timișoara toată. 
eu mă afund în lume citindu-l pe spinoza. 

mă cauți prin cafenele, întrebi pe fiecare 
de n-a văzut un tânăr umblând la braț cu toamna. 
ți-e veștedă privirea și sângerează rana 
pantofului cu care alergi pe trotuare. 

te caut și eu la rându-mi... te strig printre izvoare. 
am răscolit pădurea de maci și crizanteme 
și am rugat un înger să vină să te cheme, 
să-mi dai de-acasă cheia, să faci ceva mâncare. 

e lungă noaptea, mamă - mai pune de un caier 
și-așteaptă-mă cu tata la vechea casă baier. 

 

 

dăm viață părinților – 5 

 

cu pielea tăbăcită de sudoare, 
părinții mers-au seara la culcare, 
dar, negăsind odăle cu mir, 
ei s-au culcat pe jos, în cimitir. 

spre dimineață, au luat din cui 
secera lunii și un lan gălbui 
au secerat pe rouă și devreme, 
cum seceri azi o carte cu poeme. 

la arie au fost văzuți, cu grâul, 
apoi spre moară traversară râul 
și focul l-au aprins cam pe la opt 
- o pâine albă, rumenă au copt. 

a lăcrimat o pleoapă de fântână, 
când două umbre se țineau de mână. 
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dăm viață părinților – 6 

 

ca niște scrisori trimise de mama, 
frunzele toamnei îmi mângâie fața. 
citindu-le seara și dimineața, 
văd cât de-aproape de mine e vama 

prin care voi trece foșnind ca un crin, 
spre amfora morții dăltuită în lut. 
voi cere lui deus un nou început, 
să-i fiu mamei iarăși durere și-alin. 

clădesc amintiri prin galbena ploaie 
și galbenă fi-va și lumea de sus, 
în care un înger, o clipă, ma dus. 
și-acolo e toamnă, e vreme de ploaie. 

aceasta mie ruga - în lumea de flori, 
să fiu eu poștașul ce duce scrisori. 

 

dăm viață părinților – 7 

 

ce tineri sunt acuma trecuții noștri unchi! 
bătrâna veșnicie îi ține pe genunchi... 
îi mângâie pe creștet cu rădăcini și ploi 
și-n glumă îi întreabă când vom veni și noi. 

mi-e sufletul de înger boțit ca un cearșaf, 
când văd cum rostul vieții se-acoperă de praf. 
pe-același drum coboară iubirea și credința, 
ca o mănușă neagră ne-mbracă suferința. 

sămânță suntem numai, de bocet și de har, 
și mâna Lui divină ne samănă-n hotar. 
ce bulgări mari, de aur, pământul poate avea 
și printre ei, noi creștem, cum crește-n cer o stea. 

iar flutură în bernă un steag drapat cu ace, 
de lemnul rece, pânza, grăbită se desface 
iar duhul - o egretă - napoi la El se-ntoarce. 

 

dăm viață părinților – 8 

 

se lasă-ncet uitarea peste mame... 
o, nu lăsați uitarea să se-aștearnă 
ca o ninsoare neagră-n prag de iarnă 
înămețind miresele din rame! 

și scutece ne-au fost, și ne-au fost haine, 
și medici obosiți la căpătâi... 
mi mult ne-au fost - și primăveri și toamne, 
și ne-au veghet iubirea cea dintâi. 

tot mame sunt, plecate la odihnă, 
în stațiuni de munte, peste zare... 
fac băi de soare și de lut, în tihnă, 
și-n jurul lor ard stelele-n cărare. 

ascult în vântul frunzelor de tei 
când glasul mamei, și când pașii ei... 

 

 

 

dăm viață părinților – 9 

 

în dimineața aceea de decembrie, 
soarele s-a ridicat deasupra dealului, pe culme. 
a alunecat pe bruma groasă 
și s-a rostogolit până în sat. 
oamenii au ctezut că a venit mașina cu pâine 
și așteptau ca cineva să o felieze. 
spre seară am văzut că tata 
a ieșit din rând și s-a dus pe deal, 
unde a început să cânte dintr-o aripă de pasăre. 
apa, în vale cânta dintr-un pește 
ca dintr-un nai. veverițele binevoitoare 
țineau nucilor de frunze, iar salcâmii 
chemau gaițele la cină. 
luna, ca o mireasă furată căuta drumul spre sat. 
atunci am înțeles că degeaba țin pentru tata 
locul în rând. aripa de pasăre, cu cântec cu tot, 
cu tata cu tot, bătea tot mai departe. 
acum, amintirea tatălui arde ca o lumânare 
în grădina cu strămoși. 
sunt singur pe țărmul istoriei. 
sunt vecin, cu gaițele, cu veverițele, 
cu noaptea. 

 

dăm viață părinților – 10 

 

unde să-i caut ,Stăpâne Doamne, 
pe toți cei care nu mai sunt? 
în lumea mea cu gust de carne? 
în lumea Ta cu gust de unt? 

ce lacăte nespus de grele 
duc ei în spate ne-ncetat, 
pe-un țărm de viață cu zăbrele 
sub care toți s-au încuiat? 

ce slujbă de înmormântare 
i-ai pus să țină pe vecie? 
privesc cum trista lor cântare 
usucă florile-n câmpie. 

să cânte, Doamne, mai departe... 
încep să mor de-atâta moarte! 

 

dăm viață părinților – 11 

 

cutii cu amintiri și suveniruri, 
bătrânii stau în prag de cimitir 
- o expirată ungere cu mir, 
alunecând spre-o strângere de biruri. 

o mănăstire de mătuși și unchi, 
un armistițiu cu lăsați la vatră, 
în care lupta vieții încă latră, 
dar alergarea cade în genunchi. 

ce datorii putut-au ei avea 
de vine fiscul viața să le ia? 
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Mirela ORBAN 
 

 

trocul a rămas la modă 
 

tremură sângele sub pielea amorţită 

ca un copil abandonat  

lângă un stâlp de telegraf  

 

scorojit de anotimpurile impregnate cu de-a sila 

numără secundele 

în sens invers 

se crede zmeu pe coama timpului 

şi loveşte pintenii cu patos 

 

paraziţii din scoarţă sug roşu carmin 

cu accente latifundiare furate la colţul străzii  

dau la schimb dansuri din buric  

şi piroşte umplute cu marmeladă 

coapte în magherniţa din dos 

 

dangătul clopotului sub coastă  

amplifică spaţiul aerisit  

de biserică într-o joi pe la două 

când fericirea credulă cu care 

ai umplut sala festivă aplaudă 

din încheieturile artrozice momentul adevărului 

chiar dacă frigiderul ţi-e plin 

de colţunaşi mucegăiţi 

iar aparatului auditiv 

i-a murit bateria                                                                

 

Ciocolată cu piper sau  

 dizertație seacă despre timpuri spumoase  
   

 am pielea neagră și culeg în draci bumbac  

 pe plantația unor arieni  

 dacă încetinesc ritmul timpanul mi-e biciuit sistematic  

 spre orizont tot mai mult bumbac sau  

 căpșuni sau căpușe sau orice  

 nu cunosc ziua de mâine  

 pentru mine aerul are 100 de grade  

 pentru ei ziua înseamnă treizeci de ore  

 am două mâini două picioare un creier și  

 nici un pahar cu apă  

 eu nu știu că de sus se poate privi   

 doar mai sus  

 dincolo de zei nu mai e loc  

  

 revelație:  

 ei mă cred probabil Shiva   

 numai el are uneori opt brațe și   

 două căpățâni 

 

 

 într-o marți neagră felina jubila,  
 

 antrenată să ridice pulsul  

 în iatacul tretracameral al unor creduli  

 contaminați cu miez de tensiuni nedecuplate.  

 Neinițiați sau doar prinși cu scutul lăsat,   

 își scuipau în sân, privind suspicioși peste umăr,  

 să nu le taie drumul pe dinainte sau pe dinapoi.   

 Uneori li se vâra direct printre picioare miorlăind isteric,  

 cu accese vădit primitive,  

 alteori se așeza languroasă pe podium,  

 cu alură aristocrată juca propria-i piesă,  

 disimulată într-o mata hari postmodernistă  

 unsă cu tot felul de uleiuri occidentale 

 încărcate de feromoni nedemni pentru muritorii de rând.  

  

 Era o altă marți, cum ziceam, dar putea să fie miercuri,  

 joi sau duminică, cincisprezece octombrie sau doi iunie,  

 în plutonul de execuție tot douăsprezece suflete 

aliniate.  

   

abstract 
 

nu e loc de iraţionalitate 

prin lumea ta cu gust metalic 

pi-ul nu rămâne netocat în bucăţi fără zecimale 

şi combătut cu argumente confecţionate ad-hoc 

în propria-i rostogolire cercul trebuie  

să fie cuprins perfect iar virgula  

secretă enzime incompatibile 

pe retina obişnuită cu imagini photoshopate 

 

totul se împarte exact la câţi suntem 

la cât mai puţini dacă s-ar putea să fim 

nişte perpetuum mobile prin mozaicul zilei 

supradimensionat  

dar îţi lipseşte sabia lui damocles în degetul mic 

chiar dacă totul îţi este cunoscut 

şi nimic destul 

 

în jocurile eligibile ale puterii 

sforile de manevră ale unor marionete 

cu articulaţii scrântite 

au ridicat dreapta în unanimitate şi 

tronul e-mbrăcat de-atunci la gucci 

dacă rămânea cu alură vintage 

cafeau se servea tot la comun. 

 

ai plimbat pe cerul gurii vreodată 

mirosul verde al ierbii 

                                       POEME 
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Nina CORDUNEANU 
 
 
 
             *** 

m-am gândit să scriu scrisori  
de dragoste pentru alții precum  
floretino ariza în vremea 
 holerei  
să găsesc o nueva  
fidelidad cu care să 
 cutreier pe firul roșu 
 al sângelui desfacându-i 
 nodurile până când orice  
urmă va fi ștearsă  
poate că el 
 nu a existat 
 cu adevărat o iluzie 
 provocată de vibrio cholerae  
în vremea când se murea 
 pe capete din cauza  
iubirii 
 
 
             *** 
inima ta o pasăre care 
a uitat zborul 
 epuizând toate argumentele iubirii 
cădea în lacrimă și 
lacrima o ploaie grea încercând 
 să spele păcatele din așternuturi 
oare de ce poetul își tace 
sentimentele de ce se teme 
astăzi de literele  
din alfabetul nescris 
voi fi muza tăcerii 
la ce bun  
poezia când nu putem 
să fim nici măcar niște 
bieți amanți mediocri 
 

 
 
 
 

 

Ioan MAXIM 

Omul comun 
 

Atâta cât să îl poți ajunge 

se descompune cuvântul 

prea complicat îmi pare 

                            răsadul. Exodul lui 

mereu în afară-mi. Vecini docili 

îmi sunt Nimic și Nimănui. 

 

Voi stați deoparte pe strazile 

                  Capsate cu eșapamente 

călcați indiferent peste cuvinte 

ori ascultați prognoza vremii și 

închideți butonul tv cu mâna care 

a semnat chitanța pentru fier vechi 

indiferența își face rondul, bonomă, 

pe strazile îndepărtate de luminoasele 

                                                ținte... 

 

Elegia întâia 
 

De asemenea sufletul arde îm numele 

ochiului deschis spre bucurie 

iar rădăcina gândirii își trage seva 

din înfiorarea lucrurilor 

din înfiorarea cuvintelor 

din dragoste pentru statuile soarelui 

și pentru plăcerea căutărilor 

sufăr durerile nașterii 

cuvintelor... 

            

Sonet 

 

Tu veri să mă ucizi cu tăcerea 

Sângerând în galere să fiu 

Singur pe drumul Damascului 

Așteptându-te până târziu. 

 

Sunt pustiit de cuvinte, 

Intre noi se cerne mister, 

Ce inimă am care minte 

Ce aripi cuprinse de ger? 

 

De atât așteptat nu mai stiu 

În Itaca bolnav să mă-ntorc  

Penelopa, îmtre noi e pustiu 

Se închide și ultimul port. 

 

Când speranța îmi dă mângâierea 

Tu iarăși mă ucizi cu tăcerea. 

                                       POEME 
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Ana DOBRE 
 
 

Ecourile lirice ale 
irisului curcubeu 

 
 

 Noul volum al Melaniei Angi Cristea,  

Giaggioli. Flori de iris1 se organizează ideatic în 

jurul simbolismului irisului. Reflexele mitice provin 

din sugestiile ce trimit la zeița Iris, corespondent 

feminin al zeului Hermes, despre care Hesiod 

spunea în Teogonia că era fiica lui Thaumas 

(uimirea) și a Electrei (‹electron„chihlimbar”). 

Ușoară, înaripată, rapidă, zeița, al cărei nume, în 

limba greacă, înseamnă curcubeu, era 

personificarea curcubeului, făcând, astfel, ca 

mesager al zeilor, legătura dintre Cer și Pământ, 

dintre spirit și materie. Călătoria ei prin cer trasa 

urme de culori, curcubeul fiind, poetic și mitic, o 

urmă a pașilor săi. 

 Urmele pe care irisul le lasă în poezia 

Melaniei Angi Cristea răsfrâng aceste simbolisme, 

cărora poeta, care se poate revendica din această 

ascendență mitică, le adaugă propriile sale 

conotații. O posibilă conotație ar răsfrânge 

simbolismul creștin care include ideea de protecție 

divină, credință, înțelepciune, valoare.  

Asociat iubirii, irisul ar simboliza dualitatea 

sentimentului, sinteza de carne și spirit, plutonic și 

uranic, de, în conceptualizarea lui Ortega y Gasset, 

iubire curtenească și iubire corporalistă. Există, în 

modul specific omenesc de a trăi și de a se lăsa 

trăit de iubire, un dionisianism exultant și exaltant, 

ordonat, disciplinat de apolinicul rațiunii, al 

spiritului. 

În decorul imaginat de Melania Angi 

Cristea, o proiecție într-un viitor probabil și a unuia 

posibil, adus în durata unui prezent al trecutului, 

iubirea este un sentiment universal, pancosmic, iar 

urma zeiței, fulgurantă în florile de iris ale 

cosmosului: „Va ninge ne vom face din zăpezi 

tranșee/ ca niște soldați sub luna ovală./ Țurțurii 

nopții vor clincheti semeț,/ lumina va răsări 

boreală./ Ape vor îngheța printre pietre de râu,/ caii 

lumii vor necheza pe pământuri/ dezlegați de un 

cer de o stea, de iarbă,/ liberi pe pusta înghețată și 

singuri./ Zăpada se va scutura ca cireșii/ sau ca un 

fir palid subțire de nalbă./ Va ninge adânc, ne vom 

așeza pe omăt/ cu palmele roșii lipite de soare./ 

Cuvinte înghețate vor roi efemer,// albatroși vor 

plana solitar peste mare./ Îmi vei prinde tăcerile-

stalagmite/ de crestele înzăpezite sihastre./ Vom 

dezgheța farul lumii, copertina,/ flori de iris vor 

răsări între astre”.  

Flori de iris, iubirea poate reînsufleți lumea, 

o poate reconstrui într-o permanentă reîntoarcere, 

reflex poetic al mitului eternei reîntoarceri. Însăși 

ivirea în lume este marcată de lumina curcubeului, 

urma pașilor zeiței Iris, contrabalansând efectul 

„morții narcotice”: „Nu mai am suflu să îi vorbesc 

despre/ dimineața nașterii mele/ sculptată pe iris./ 

Voi păși spre moarte cu tot cerul ancorat/ de 

emisfera stângă”. 

Din viitorul virtual, poeta coboară în 

contingentul profanizat, într-o „urban life”; o ieșire 

semnificantă din virtualitatea acestei lumi este 

posibilă doar prin iubire, idee afirmată tranșant cu 

argumentul metaforei: „S-a demonstrat:/ iubirea de 

semeni s-a metamorfozat în pasărea paradisului”. 

Complexitatea sentimentului include, în viziunea 

poetică a Melaniei Angi Cristea, și sensul christic: 

„...Calea cea mai scurtă spre fericiri efemere/ într-

un oraș de corifei și pamblicari/ este minutarul care 

scrijelește în carne/ criști”.  

Poeta denunță exhibiționismul vremurilor 

profanizate: „Astăzi se trăiește în vitrină, în locuri 

comune,/ cu toate ale sufletului la vedere,/ precum 

în Amsterdam unde poți să cumperi din priviri/ 

femei și bărbați cu acea libertate nemăsurată/ din 

care Dumnezeu scade spre zero infinit...”, un timp 

ce stă, pe axa minus/plus infinit, sub semnul 

catabazic al lui „zero infinit”, timp care lipsește omul 

de noblețea discreției în trăirile intime ale sinelui. 

Totul pare expus, de vânzare, mercantilismul fiind 

sancționat prin tăișul metaforei caustice: „În oraș 

lucrurile merg cumva...(...)// Cerul de deasupra 

orașului se agită, simte intrușii/ care pedalează pe 

bicicleta gigantică a timpului”. 

Desenele lirice ale poetei prind în contururi 

diafane imagini ale lumii presimțite de retina 

sufletului. E un delir al existenței, fixat în insectarul 

unui „timp ubicuu”, pe care  Melania Angi Cristea îl 

interiorizează: „Frunze din coastele zilei/ cad de pe 

acoperișul caselor./ Sufletul tău aprinde lumini,/ 
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dansează cu îngerii nopții (...)// Îți beau metaforele, 

tăcerea,/ fluidul clipelor putrede,/ apoi mă așez 

lângă nucul/ din care se prelinge ploaia/ ca din 

umbrela lui Dumnezeu”. 

Tendința de a se elibera de temporalitate nu 

încetează, deși există conștientizarea imposibilității 

desprinderii: „Iarna asta zăpada acoperă ochii 

cailor orbi. (...)// Viața este o iarnă dezghețată între 

mii de poeme albe.”, iar poeta  face zadarnic gestul 

scuturării de „timpul viu”, „salamandră ce fierbe/ pe 

piatra filosofală”. Eliberarea de profan este o 

opțiune constantă: „Îți arunc singurătățile în cutia 

milei. (...)// iar eu scriu cu umbra mâinii tale pe 

gheața/ artificială zig-zagurile morții./ Gura mea 

rostește cuvântul perfid...”, iar aspirația spre 

sacralitate, o stringență, singura eternitate posibilă 

fiind iubirea: „Iubirea începe la noi ca un poem 

lichefiat./ Luăm tăcerea și o modelăm până devine 

vie”... 

În centrifuga lumii, iluziile țin spiritul la 

hotarul dintre vis și realitate, timpul, ca un șarpe, 

„sâsâie”, iar viața, cu mecanismele defecte, „tot mai 

sofisticată, mai rebelă, mai silențioasă”, imposibil 

de adus în matca firescului. Uneori, Melania Angi 

Cristea are viziunea apocaliptică a unei morți 

universale, totale, o moarte în care totul devine 

ectoplasmatic – oameni și sentimente, extinzând 

iluzia la nivel cosmic: „...Colonii de femei ne vor 

înseria,/ vom rătăci prin morțile viitoare,/ numere 

fără noimă/ ectoplasme ale iubirii, ore lichefiate tot 

mai rare./ Îți este mai sete de seva care străbate 

pământul?/ Cozi de comete luminează ultima 

naștere/ peste care se zidește cuvântul”. 

„Cu ochii închiși înăuntru”, cu cordonul 

ombilical prins de „limba ceasului”, poeta 

intraproiectează ultimul ceas, planând într-o lume a 

ei, în marea unor „sentimente de aer”, 

decorporalizată, eliberată de tirania cărnii, aspirând 

la unirea cu sufletul universal și etern. Aceasta este 

una dintre inspirații, urmată de respirația sacrului: 

„Aspir ordinea lui Dumnezeu de pe un munte viu/ 

ce împarte ultima cumenicătură cu cerul”. 

Ultima poezie descrie „zecimalele lumii”: „cu 

o mie de cai/ poți cumpăra o scară spre cer/ dar 

liniștea cu glas de greier/ nu o poți hașura...(...)// 

vor apune iubiri în filigran/ iar noi vom sparge 

fosforul secundelor/ mângâind coama cuvintelor/ ce 

îmi flutură peste umeri”, într-un viitor așteptat cu 

înfrigurarea așteptării lui Godot, și interoghează 

marele mister: „respir sarea albă/ de lună plină/ 

sepie a mărilor înstelate/ cine își va îneca sorții/ 

cine aburul nopții îl va ancora lângă mal?” 

Ca o albină în caliciul florii, Melania Angi 

Cristea se încarcă de polenul poemelor-lotus pe 

care îl transformă, în retortele tainice ale metaforei, 

într-o miere cu parfumul inconfundabil și discret al 

irișilor. Este curcubeul pe care poeta îl arcuiește 

peste lumea cea aievea, lăsând ecoul persistent să 

ajungă până la sufletul cititorului. 

_________________________________________ 

 
1 Melania Angi Cristea,  Giaggioli. Flori de iris, Edizione  
bilingue, Libreria Editrice Urso, 2019. 
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Emilia DABU 

Mihaela Meravei și 

singura religie a omenirii 

− Poezia  

 

 Poetă de esență, de profunzime, Mihaela Meravei 
sporește tezaurul poeziei contemporane, cu fiecare volum de 
poeme. Remarcată de personalități ale lumii literare, fiecare 
nouă apariție, confirmă talentul poetei, iar premiile și recenziile 
cărților, susțin valoarea creațiilor. Mihaela Meravei este de 
asemenea și o distinsă creatoare de cronici literare, 
colaboratoare la prestigioase reviste de specialitate 
majoritatea sub egida Uniunii Scriitorilor din România. 
 Despre apariția volumului „Cu orașul meu se 
întâmplă ceva ciudat”, Editura Ex Ponto, Constanța 2019, 

recent distins de către Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” – 
Galați în cadrul Salonului Literar „Axis Libri” cu Diploma de 
excelență, s-au scris cronici impresionante și se vor mai scrie. 
Mihaela Meravei are darul de a crea, în acest volum, poeme 
de excelență, căutând taina reîntregirii ființei umane într-o 
poezie a luminilor nevăzute.  

Cartea este fascinantă. Poezia pură, încărcată cu 
imagini insolite, metafore și comparații care autentifică o 
cunoaștere a evoluție spirituale mundane, autoarea știe că 
povestea care ni s-a dat, este partea noastră, unică, de viață. 
Sufletul ei albastru, cosmic, născut să fie fericit, după ce a 
trecut prin Taj Mahal-ul iubirii, străbătând fanteziile clipei 
contemporane, văzând cum „înmugurește lumina”, iar „prin 
firida inimii dimineața cu vapori de aer mov/ invada spațiu 
dintre două coaste de cer” (pag. 83/ și a înmugurit lumina), ca 
al unui poet de netăgăduit, cutreieră zilnic labirintul dramei 
umane, căci: „cumva am putut sparge cerul tăcerea și timpul/ 
apăsătoare precum tavanele din Peșterile Elefanților/ cu una 
dintre tentaculele lui Kraken/ despletind nodul gordian al 
întunericului/ din oceanul interior// odată răpus Raiul/ s-a 
prăvălit peste noi cu rumorile lui/ am întins mâna cum făceam 
în copilărie/ dornică să gust din nori/ să-i modelez în forme 
geometrice/ între degete mi-a rămas steaua sudului/ să-mi 
poarte sufletul// atunci templul din inima antilopei/ ne-a încăput 
pe amândoi/ fără niciun descântec” (pag. 94, Taj Mahal). 
 Întoarcerea spre propriul suflet, spre frumusețea lui 
divină, ajută instanța lirică să înțeleagă esențele regăsirii de 
sine. Pentru că scrie cu/despre înțelepciune, spiritul ei stă de 
veghe ca un kamikaze în lumina adevărului: „timpul anaconda 
descolăcită/ mi se strecoară-n trup ca într-o pădure 
amazoniană/ crezându-se zeul sufletului meu/ îmi fecundează 
nerăbdarea cu picături terapeutice de venin/ ajunge să-ți sorb 
un singur moment chipul și o zecime de secundă glasul/ să mă 
pot împotrivi sfâşierii/ mă abandonez amintirilor din care cresc 
muguri de clorofilă/ cum ochilor tăi nervuri de lumină ce 
explodează împrejurul meu şi tăcerea/ mi se pare o termită 
kamikaze” (pag. 55). 
 Contopirea cu întregul, mai ales cu natura, cu viața, 
cu fascinantul cer, aduc poeta la profunzime și de aici se naște 
un real avertisment al existenței prin sinele nostru raportat la 
conștiința universală. Copacii refuză să mai crească prin 
univers și încep să se înalțe prin oameni: „în mine un copac 
crește de ceva vreme/ ramurile-mi ies prin piele/ îmi devin 
rădăcini” (pag. 17/ în mine un copac crește de ceva vreme), 

ninsorile încep să împrimăvăreze, totul devine altceva decât 
pare: „lumini semafoare și un stop cadru al timpului…// la gară 
o umbră cosea de zor ghiocei/ încercam să-mi fac un selfie cu 
ea/ semaforul amesteca inconștient viața/ două mașini se 
ciocnesc stupid cât clipa spartă din clepsidră/ telefonul îmi 
zboară din mână/ palmele căuș peste gură/ Doamne! de ce nu 
îmi dai voie să țip?// au trecut câteva răsărituri de atunci/ 
copilăria a rămas lipită de mine// azi tata mă roagă să-l scot în 
fața blocului/ picioarele i se acordează la cei doi roboți din 
genunchi/ aud bateriile cum trepidează/ e bine/ încă mai am 
timp// iar ninge împrimăvărat la noi/ bătrânul coboară treptele 
numărându-și anii/ rând cu rând” (pag. 28, iar ninge 
împrimăvărat pe la noi). 

„Cu orașul meu se întâmplă ceva ciudat” este una 

dintre rarele cărți dedicate poeziei și poetului, disperării cu 
care acesta trăiește în numele și prin ființa poeziei. Orașul cu 
viză de flotant din sufletul poetei Mihaela Meravei poartă în el 
poeme smulse din taina supraviețuirii mundane de pe străzile 
nepăsării. Precum un „derviș rotitor” autoarea donează vieții 
poezii cuprinsă de drama „poeților care mai țipă pe roată”. Iar 
„terapia miraculoasă a florii de lotus” nu este altceva decât 
modul de vindecare și poate de aceea poeta ocrotește viața, 
orașul, planeta, iubindu-le „cu o viață mai mult”, între „sufletul 
dorului și sufletul lui Dumnezeu”, cu „inima ca o cruce de lemn 
gofer”, „înfășurată în mantia unui poem”, împreună cu lumina 
adusă în dar. Poezia ar putea deveni „singura religie a 
oamenilor”, dacă uneori oamenii își mai cumpără „sentimente 
pe sub mână”, căci aceasta se lasă răsfățată, ocrotită, născută 
cosmic și pământesc de spiritul creator. O poezie puternică, 
filozofică, dramatică. Fiecare poem devine o lume, o carte în 
sine. Drumul Golgotei poetei este fascinant, iar repetabila 
întrebare devine o flacără a reînvierii: „Eli, Eli, lama 
sabahtani?” 
 Relația cu divinitatea, cu anotimpurile, cu „albastru 
nichitian”, ori „verdele crud bacovian”, cu „Dumnezeul 
cuvintelor” este omniprezentă, nu doar când „lacrima s-a 
prefăcut în apă vie”, aici în „ochiul Pontului Euxin” și „vârful 
sabiei lui Damocles/ atârnă de un fir de păpădie înghețat”, dar 
și când „holograma sărutului galactic” a devenit „cel mai 
frumos poem de iubire”, iar amintirile tale pot exista ca fiind 
amintirile altcuiva. În templul din inima poetei ninsorile primilor 
ghiocei sunt ocrotite de îngerii inspirației, iar poezia și-a găsit 
lumina adevărului celest.  
 Iubitorilor de cultură care mai cred în desăvârșirea 
prin evoluție, creație, artă și mai ales poezie, voi reaminti că 
„aici toate tablourile au geometria mea/ urmele pașilor 
copilăriei se/ mai văd pe covoarele persane/ în colțurile casei 
hohotele mele de râs/ și icoana chipului ascunse/ biblioteca e 
plină cu povești / pe un raft de lemn de trandafir/ cărțile mele/ 
îmbrăcate în busuioc”, iar poezia Mihaelei Meravei a putut 
„sparge cerul/ tăcerea și timpul”, pentru că ea, creatoarea „vine 
din afara lumii”. 
 Inspirată ilustrația copertei semnate de respectatul 
pictor și om de cultură Constantin Grigoruță, membru al Uniunii 
Artiștilor Plastici din România, alături de lucrările plastice, 
adevărate poeme în culori, atât de potrivite poemelor atașate, 
care întregesc cu volum de excepție, magic și vibrant în 
același timp. Mihaela Meravei este o poetă care deja își are 
locul său în poezia contemporană și timpul o va reconfirma, cu 
siguranță, pentru că este născută cu harul creației. 
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Poezia despre poezie în Cerberul din 

clepsidră, de Carmen Tania 

GRIGORE 

 

 

 În general, antologiile de poezie sunt de 

două feluri: una în care selecţia este făcută de 

autorul însuşi şi cealaltă stabilită, aleasă de alţi 

autori, critici literari, editori ş.a. Cerberul din 

clepsidră (tipărită la Editura Neuma din Apahida-

Cluj, 2019) reprezintă o antologie realizată de 

autor, poeta Carmen Tania Grigore, care a selectat 

cele mai reprezentative, şi probabil, cele mai 

valoroase poeme din volumele sale de până în 

prezent: Pulsul ţărânii (2009), Minutul de sinceritate 

(2011), Un sezon cât o viaţă (2012), Secvenţial 

(2017) şi Cu nostalgii la vedere (2018) şi se 

caracterizează printr-o abundenţă amazoniană de 

metafore, epitete şi comparaţii mirobolante 

(subliniate şi de scriitorul Horia Gârbea, pe coperta 

a IV-a a cărţii) şi poezia de confesiune cu surprize 

lirice neaşteptate ori întorsături de situaţii, fraze, 

imagini poematice, ca în exemplul următor: „râsul 

îmi coboară/ anonim prin cetate/, mă uimeşte/ 

argumentul/ poleit cu serbări/,...” şi surpriza, 

cotitura poetică: „şi vorbitorii – deodată/ devin 

omnivori” (textul „poem anonim”).   

Esenţa acestei interesante antologii, în plan 

estetico-literar, este ideea sau concepţia poeziei 

despre poezie, ori a poemului despre poem, sau a 

artei despre artă, despre cum se face sau se 

creează un poem, eventual sub ochii cititorului, 

majoritatea poeziilor din Cerberul din clepsidră fiind 

despre facerea şi identitatea poemului, invazia 

cuvintelor, poeme scrise cu „fir de borangic”, 

poeme turnate în cupe înalte, conchizând cu 

poemele dăruite poeziei, de fapt, cu o viaţă, uneori 

plină de privaţiuni, închinată Poeziei, Artei a 

fiecărui creator, trăirea întru arta cuvântului. Pe de 

altă parte, Poezia produce o sacralizare apriori, 

pentru că poemul se iveşte ca o reflectare a unei 

experienţe anterioare şi imperative, substanţă care 

se propagă prin substantivele şi metaforele 

împovărate de aluzia la un „înainte” insuflat, 

operează acesta sacralizare a genului poezie care 

este în acelaşi timp o „devalorizare a textului: nimic 

nu se petrece, totul s-a petrecut înainte”. 

Chiar prima poezie a volumului, „poemul 

meu de identitate” (toate titlurile poemelor sunt 

scrise cu minuscule şi toate poeziile sunt scrise în 

vers alb) se referă la naşterea poemului, care este 

asemănată cu naşterea de către femeie a unui 

copil, poemul este pur şi simplu expulzat din burta 

creaţiei: „staţi pe aproape/ cu o simulare de frison/ 

voi expulza/ poemul meu de identitate”.Şi în 

poemul „invazia cuvintelor”, poeta recurge foarte 

plastic la încă un simbol al naşterii, placenta, de 

data aceasta expulzarea sau năvala cuvintelor în 

vederea creării unui poem este comparată cu o 

căiţă ori „placentă imponderabilă” în care se 

întâmplă ca eul poetic să fie „intoxicat de atâta 

eroare”.   

În plan metafizico-filosofic, poeziile autoarei 

Carmen Tania Grigore ne vorbesc despre ideea 

sau tragedia despărţirii şi a pierderii celor dragi şi 

apropiaţi, dar şi a înstrăinării, alienării nehegeliano-

marxiste, uneori de propria persoană, ca în poemul 

următor: „... fără să vreau/ mă simt înstrăinată/ de 

tăcerea mea intimă...” („scrisoare pentru mama”).  

Poezia despre poezie sau poemul despre 

poem domină aproape întreaga antologie, fiind 

prezentă în toate volumele menţionate, de 

exemplu, în poezia „altceva decât o stare de 

inspiraţie” din volumul Minutul de sinucidere (2011), 

în care poemul este înzestrat cu o cuminţenie, nu a 

pământului, de tip nonbrâncuşian, ci a unei 

persoane ţintuite într-un cărucior cu rotile, 

subordonat iubirii şi care nu poate să evadeze în 

lume oricum. De asemenea, memoria cuvintelor 

este apăsată de „aerul greu” şi atunci poemul „se 

chirceşte febril”, inima acestuia năvălind afară şi 

faţă către faţă aşteptând cu mare răbdare 

seminţele confesiunii. În două poezii succesive, 

„şopteşte-mi numele” şi „un semn de afecţiune”, 

conceptul de poem despre poem sau de facere a 

poeziei este prezent, mai întâi poemul este văzut 

prin ochiul celuilalt sau al persoanei iubite, fiind 

ridicat, înălţat „spre tăcere”, iar în a doua poezie, 

absenţa persoanei adorate aproape obligă eul 

poematic să stea împreună cu umbra sa (vezi şi 
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nuvela lui Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihl) 

la „masa lungă/ cât un poem de dragoste”. 

Totodată, în volumul Cerberul din clepsidră, 

poemul este „turnat în cupe înalte”, pe fondul plutirii 

spre nefericire a eului poetic; tace ştiutor „ca un 

mugure”; devine „jumătate cântec/ jumătate 

descântec” şi chiar este sfâţiat de un „lup rănit, cu 

limbă de şarpe”, alter ego-ul autoarei 

experimentând „spaima şi moartea lirică”. Ca o ars 

poetica, pe lângă deja menţionatele poeme despre 

poeme, este şi poezia „taina scrisului” în care avem 

o succesiune, o preluare a ştafetei de la gând, la 

inimă şi culminând cu vârsta, toate acestea fiind, 

de fapt, implicate în crearea unui poem despre 

Poezia însăşi, care devine şi o exorcizare a 

instinctelor atavice.  

În fine, în poezia care încheie antologia, 

„poem dăruit poeziei”, Carmen Tania Grigore 

compară Poezia cu un măr îngreunat de miere şi 

se metamorfozează în vis şi plutire în care 

creatorul nu mai ştie să se oprească.  

De menţionat că titlul cărţii trimite la 

juxtapunerea dar şi întretăierea a două elemente, 

Cerber-ul şi clepsidra, care apar, de altfel, şi pe 

coperta întâi, astfel, în mitologia greacă, Cerber era 

câinele monstruos cu trei capete, considerat frate 

cu Hidra din Lerna şi Leul din Nemeea, care avea 

pe spate o mulţime de şerpi provocatori, iar coada 

lui era tot din categoria amintitei reptile oripilante. 

Este “câinele lui Hades”, deoarece păzeşte intrarea 

în Infern, permiţând doar sufletelor morţilor să intre, 

dar mai ales veghează ca nimeni să nu mai iasă, 

împiedicându-le întoarcerea în lumea celor vii. 

Acesta mai are un rol foarte important în 

capodopera Divina Comedie de Dante Alighieri; 

ajuns în Infern, Dante dă peste Cerber, această 

întâlnire având loc înainte de râul Styx, fiind cercul 

al V-lea. Pe de altă parte, clepsidra este un 

dispozitiv folosit pentru a măsura timpul, alcătuit din 

două incinte de sticlă, una deasupra celeilalte, 

conectate printr-un tub fin, de asemenea din sticlă, 

una din incinte fiind de obicei umplută cu nisip, 

acesta scurgându-se în cea de-a doua incintă, cu o 

viteză relativ constant, iar după ce incinta s-a golit, 

clepsidra este întoarsă, pentru a măsura o altă 

perioadă de timp. Aşadar, titlul volumului semnifică 

faptul că Cerberul stă de pază, de veghe, ca nimeni 

să nu iasă, nici măcar nisipul şi evident nici timpul, 

care s-ar dori să nu existe, opunându-se chiar 

scurgerii şi trecerii inexorabile a acestuia.  

   În concluzie, şi dacă tot a fost amintit, în 

cartea Cerberul din clepsidră (în poezia „andante 

prin noapte”), poetul grec nobelizat în 1979, 

Odyseeas Elytis spunea că pentru el Poezia începe 

de acolo de unde ultimul cuvânt nu-l are totuşi 

moartea. Este sfârşitul unei vieţi şi începutul alteia, 

la fel ca prima, dar mergând foarte adânc, până la 

„punctul extrem pe care-l poate cerceta sufletul”, la 

hotarele contrariilor, acolo unde Soarele şi Hades 

(Cerberul fiind câinele lui Hades) se ating. Elytis 

crede că poezia ne dezvaţă de lume, sub forma în 

care ne este dată; lume a pieirii, unde vine o clipă 

când ne dăm seama că ea este singurul drum spre 

a transcende pieirea, în sensul în care moartea 

este singura cale, aş spune, spre Înviere.   
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Calea Victoriei 

       Nicolea Silade a trecut demult  hotarele poetice ale 
unui  rit de iniţiere, căruia trebuie să i se supună,  
respectând unele reguli  formale. Că este aşa, o  
dovedeşte noua sa carte “Calea Victoriei” (Cartea 
Românească Educaţional 2019),  un  mixt al unei  noi  
stări  de spirit ce îşi caută cu obstinaţie un  teritoriu  de 
desfăşurare şi conservare. Modul  mai  puţin  conformist 
al acestei  noi experienţe literare i se potriveşte ca o  
mănuşă. Algoritmul după care îşi modelează creaţia 
este marcat de o  permanentă invaziune a visului, filtrată 
printr-o prismă de arpegii lucide, de permanentă 
(re)descoperire a imperioaselor gusturi groteşti şi iluzorii 
ale unei  lumi acoperite de o  crustă a fascinaţiei 
bulversante şi uneori  frustrate de sens: “atât de azi 
încât nu mai  ştii care e visul care amintirea şi dacă 
nimic nu  a fost nimic nu  va fi ci totul este dacă totul  e 
esenţă şi  prezenţă esenţa noastră nu  e oare cuvântul 
prezenţa  noastră nu  e oare prezentă până la sfârşitul  
veacurilor acel azi în care îţi trăieşti  visul acel azi în  
care îţi povesteşti  visul la o ţigară în  faţa unei  ceşti de 
cafea chiar în  timp ce-l visezi”. Idealului transcederii prin  
simţualitatea metaforei  biblice, privit prin  mai  multe 
unghiuri, i  se pliază cum  nu  se poate mai  bine, acea 
descompunere continua  între întrebare/ răspuns, 
reacţiile în  lanţ ce îi urmează nefăcând altceva decât să 
aducă la suprafaţă formele ei  superioare, viziunile. 
Avantajul unei asemenea modalităţi de abordare şi  
transformare poetică constă în faptul că procesul 
receptării este prelungit mult peste limitele fireşti, fiind 
întemeiat, dacă ar fi să îl cităm pe Eugen Negrici, nu atât 
pe conceptul de înţelegere, “ci  pe conceptul de 
continuare a actului  poetic prin  înmulţirea, cu  orice 
risc, a interpretărilor”. La acest capitol autorul excelează, 
incitând la supravieţuire  prin cufundare în  obsesiile 
transcendente ca într-un  fel de religie oraculară, în mai  
multe registre temporale, prin  propria tentativă de trăire 
artistică, bipolară dintre real – ideal: “cum spuneam  
dimineaţa ne povestim visele cât mai rămâne din ele 
apoi  toată ziua ne vedem de treburi uitând că trăim într-
un altfel de vis de fapt diferenţa dintre realitate şi vis e 
insesizabilă & insuportabilă pentru cine crede că e viu şi 
real ca apoi să se convingă de contrariu altfel spus totul 
este deşertăciune şi  goană după vânt cum  bine zice 
eclesiastul”. “Calea Victoriei” nu  constituie în acest sens 
un  ideal aproape platonic al trăirii, inalterabil,  uitat de 
timp ci mai  degrabă o  frescă a sentimentului  trecerii 
vremii cu magicile ei reflexe metafizice, o arhitectură în 
care nu  mai sunt vizibile toate elementele cu  ochiul 

liber dar ce are capacitatea de a dilata sensibilitatea şi a 
o  iriza cu  semnificaţii substanţiale, miracole mai  mari  
sau  mai  mici ce nu  exclud însă gustul amar: “lumina  
am  văzut o femeie frumoasă care îşi pierdea 
frumuseţea am  văzut femei  urâte câştigând frumuseţe 
laudă generozităţii îmi  vine să zic laudă iubirii da calea 
victoriei este calea iubirii vino pe calea victoriei vino pe 
calea iubirii cum? Tu ne chemi în infernul de pe calea 
victoriei întreabă cineva da vă chem în  infern în  
purgatoriu în  paradis altfel cum vreţi să fiţi”. De aici se 
deschid porţile devenirii îmbinată de multe ori cu  
paradoxul latenţelor nebănuite la  prima vedere. 
Detonatorul, acestă ciudată memorie care eşti înclinat 
uneori să crezi că nu există, lacrimile cuvintelor picurate 
în  conştiinţă,  gândul scurtător ca o  ultimă strălucire 
tardivă a identităţii acoperită de efluviile logosului. 
Simplificând, avem în  filigran,  o ieşire din “starea de 
graţie” a orizontului de aşteptare,  o însufleţire radicală şi 
imperativă a unor moduri  de exteriorizare ale 
sentimentului  existenţei şi a paradigmei cerebrării 
inefabilului şi iluzoriului: “spală-te pe creier aşadar scapă 
de gândirea inutilă de conjugările lui a avea şi a ştii 
înlocuieşte-le cu a iubi a cunoaşte a fi aeriseşte-te în 
întregime înnoieşte-te ca să poţi iubi şi să te bucuri de 
iubire să poţi cunoaşte şi să te bucuri de cunoaştere să 
poţi să fii şi să te bucuri de fiinţă altceva ce  ce să-i mai  
spui acestei  lumi care ştie atât de multe dar cunoaşte 
atât de puţin ”. Metamorfoza viziunii în  revelaţii pe un  
fond de sarcasm şi umor fin este una plină de 
contradicţii. Între teamă de moarte şi speranţa de glorie, 
dncolo de adevărurile crude, “Calea Victoriei” este calea 
regală a luminii,  a lucidităţii umane. Pornind de la 
această reprezentare picturală a şubrezeniei  şi  
solitudinii umane, Nicolae Silade distilează tenace stările 
autentice fascinat de mirajul redescoperirii frumuseţii de 
a fi,  într-un  spaţiu al veşnicelor (re)întrupări, al  
premonitoriului şi misterioaselor vise himerice: “după 
patruzeci de zile de potop după patruzeci de zile în  
pustiu realizezi că eşti viu încă viu şi că a fi viu e o 
minune dar cine să-şi amintească de tine de aventurile 
tale pe mare când tu eşti amintirea tuturor şi numai  tu  
îţi aminteşti de toţi când marea acoperă totul şi cerul 
acoperă marea şi deasupra eşti  tu doar tu  cel născut 
din sine prin sine pentru sine iar trecutul prezentul”.    
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Daniel Marian sau rețetar pentru o 

viață perfectă 
 

Motto: 

”în ideea c-aș avea vreodată chef să mor sau să 

trăiesc mi-am luat o capră” (Daniel Marian) 

 

Anul 2019 a fost prolific pentru Daniel Marian, 

în decursul său poetul editând nu mai puțin de 

șapte volume. Cinci reprezintă selecții din cărți 

publicate de-a lungul anilor (Recunoașteri, reflexe, 

realminteri; Șampanie cu veverițe; Primejdiile de la 

iubirile-ncoace; Prispaș în cartierul cu șoapte; 

Parfum de viață), iar două (Călărețul din zorii unei 

iubiri amânate și Catalogul cu apocalipse) conțin 

poeme inedite.   

Șampanie cu veverițe reunește în cele o sută 

de pagini cam tot atâtea poeme. Într-adevăr, pe 

coperți apare câte o veveriță, cea de pe coperta 

întâi ținând în lăbuță o floare mov. Sub imagine 

descoperim precizarea Kaitangata, New Zeeland, 

dar nu am înțeles dacă se referă la volumul în sine 

sau la... veveriță (cartea fiind publicată în regie 

proprie). Și pentru că tot vorbim de necuvântătoare, 

ar trebui precizat că, paradoxal, în poeme nu este 

vorba de simpaticele rozătoare roșcate, ci mai 

degrabă de înaripate. Pentru că ”ce fel de oameni 

suntem/ cu ce suflet”, se întreabă poetul, ”dacă am 

ajuns/ să mâncăm atâtea păsări/ și zborul tot nu ne 

cuprinde” (ce fel de oameni suntem). Oare în Noua 

Zeelandă se mănâncă și veverițele? 

Prezența păsărilor nu este o premieră în lirica 

lui Daniel Marian, ca simbol al zborului, al 

cântecului, dar în același timp și al căderii. Chiar 

primele două poeme ale volumului (află pasărea 

că-i pasăre, respectiv, încercând zborul singurul 

zbor) se clădesc pe motivul înaripatelor, ca vietăți 

de sacrificiu, aflate în permanență ”în bătaia 

puștilor”. Desigur, simbolistica ne duce tot la om (în 

general) și la poet (în special) și, ca un experiment 

(pentru că lui Daniel Marian nu-i displac asemenea 

provocări), am substituit cuvântul pasăre, din primul 

poem, cu acela de om, și iată ce a rezultat: ”află 

omul că poate să țipe/ află omul să se afle/ poate 

omul să se poată/ țipă omul să se țipe/ pune-l să 

afle, pune-l să nu se/ mai îndoiască nimeni/ cum 

află că poate cum poate să țipe” (s.n.). Titlul ar 

deveni, desigur, află omul că-i om.  

Pentru poetul care se consideră ”scrântit de o 

aripă” (extract de copilărie) și care-și scrie poemele 

”pe limba și pe aripa care n-au fost încă umblate în 

cuvinte” (vulpe), însăși iubirea devine ”semn de 

zbor”, ca în acest poem adresat Alinei: ”eu știu să 

zbor alina chiar dacă uneori frânt/ fără aer și fără 

aripi doar cu lumină și tot zbor/ dacă are cum fără 

tine atunci ce să fac dureros fără tine/ cândva, fără 

importanță: tot eu eu tot te iubesc alina/ acesta 

nefiind bună-seara nici dimineața ci un semn de 

zbor” (eu știu să zbor). 

Undeva, într-un poem, ”bâțâie de frig 

croncănitu’n corbi” (transfer de căldură), în altul 

chiar păpădia fiind considerată ”aproape pasăre” 

(pentru că are puf și zbor). Ca și în mitologia 

populară, cucul e simbol al măsurării timpului/ al 

vieții și, implicit, prevestitor al morții, ca în poemul 

important (”pentru tine timpul e un cuc scos din 

comă/... / pentru mine cucul e tocmit tocmai 

departe”) sau în acest etalon pentru sminteală, 

bazat tot pe un joc de cuvinte: ”și ce să vez’ se 

făcu/ cucu’ huhurez de-acu’/ timpul meu arată 

șapte/ fix în miez de iarnă noapte”. 

Simbolistica păsării reapare și în straniul 

poem intitulat în mod obișnuit visez neobișnuit, în 

care, în vis, poetul ridică o pasăre căzută la 

marginea drumului, încercând să-i smulgă spinul 

negru înfipt sub aripă, când din rana deschisă îi 

apare, cu brațele întinse lateral, Iisus, care se 

înalță, poetul întinzându-și zadarnic brațele înspre 

el. ”M-am trezit pe jos la destul de mare distanță de 

pat și perpendicular pe acesta” – își încheie Daniel 

Marian poemul – ”căzusem. zburasem. căzusem”. 

Vorba poetului: ”măcar o clipă de pasăre/ care să 

nu-și mintă zborul/ pitit în de foarte curând/ în 

destul de aripă” (măcar o clipă de pasăre) sau 

”cum iubind zborul/ astfel încât să nu/ rănești 

pasărea” (cum iubind zborul).  
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Pentru Daniel Marian, fericirea nu trebuie să 

devină temă poetică, aceasta trăindu-se ”în afara 

alfabetului”. Poezia poate fi doar un substitut al 

fericirii (înțeleg cum poezia nu e...), dar asta nu 

înseamnă că a scrie poeme ar fi o îndeletnicire 

lipsită de fascinație, de acea bucurie pe care o 

simți în procesul ”deznodării cuvintelor”: ”cum îți 

plimbi tu privirea printre și peste cuvinte/ le înfășori 

în tainele tale le bucuri și le dai suflet/ se adună în 

rostul lor și descântate fiind încep să cânte” (la 

frumoasa deznodare a cuvintelor). Cu toate 

acestea, ”să iubești este singurul lucru perfect care/ 

ți se poate întâmpla în viață”, conchide poetul. 

Daniel Marian e cel care care-și trăiește 

”viața mințită stoarsă pe clape țăcănite” (pagina 

mea), cel care adună de peste tot morțile și face un 

snop pentru a mătura cu ele (manual pentru ziua 

dintâi). Poetul nu e decât un amărât, un nevinovat, 

biet povestitor care ”mestecă soarta”, așteptând să 

afle dacă se află (bună dimineața). În cămările 

inimii sale, se pun la cale scenarii pentru moarte 

(una din cămările inimii), într-un poem intitulat eu 

sunt radioctiv pentru el, între viață și moarte, 

neexistând diferențe: ”și încă o relație ratată cu 

viața/ și încă o relație ratată cu moartea/ niciuna nu 

mă vrea/ dar nici nu îmi dau bună pace”. 

Desigur, stranietatea poemelor lui Daniel 

Marian nu mai este o noutate pentru nimeni. Fiind 

un veritabil campion al renunțării și al deznădejdii, 

versul său oscilează în permanență între a fi și a nu 

fi, între întuneric și lumină, între nevoia de dragoste 

și negarea ei. Ades, de la rostiri de o subtilitate 

aparte (ca în acest poem într-un singur vers: ”ești 

împletirea îngăduită a iubirilor tale”), poetul trece la 

un discurs intolerant și ofensiv de genul ”tu viață fir-

ai a dracu’/ hai să ne-o tragem ca la prima naștere 

aia/ de care nu mai avem cum ști că s-a pierdut 

printre/ altele celelalte imposibile de dus” (tu viață 

fir-ai a dracu’); sau ”la cât mi-am tras-o cu moartea 

și/ desigur cu tot leșul ei de viață/ chiar sunt mai 

rece decât presupusă/ moartea și viața aia care 

parcă să/ fie o altă curvă/ indecentă-n exprimare...” 

(poezia este intitulată, ironic, acesta este un text de 

cristal binefăcător, însă finalul, din pricina unei 

expresii înjurioase, nu poate fi reprodus). 

Însă adevăratul poem al lui Daniel Marian e 

cel al subtilităților, al jocurilor lexicale duse până la 

extrem, al răsturnărilor de sens, al paradoxurilor și 

raționamentelor absurde, dar și al unei disperări 

existențiale presărate cu ironie și adevăruri adesea 

insuportabile. Iată, de pildă, poemul lună fă-mă să 

spun că nu exiști, excelând în inventivitate și o 

simplitate naivă: ”o cheamă luna și mi s-a/ furișat 

și-ncolăcit nebuna/ în scorbura minții m-a mușcat/ 

de neuronul locomotivă/ azi trenul meu a deraiat/ 

merge spre epoca naivă/ când dacă n-am fost beat/ 

sigur am fost împărat”. Sau bucuria pe care o simte 

în fața hârtiei, când scrisul devine cea mai 

frumoasă petrecere posibilă: ”să te petreci frumos/ 

dar frumos chiar frumos/ pe cea mai fină hârtie/.../ 

știu ți-e uneori teamă/ că vor plânge copacii/ da 

însă tot ei se vor și bucura/ de bucuria petrecerii 

tale/ sufletele lor se întâlnesc și/ se petrec 

dimpreună cu al tău/ pe splendida esplanadă de 

hârtie” (să te petreci frumos). Dar și acest alai 

efervescent al primăverii, în chip de femeie 

frumoasă și tânără, exact la final de volum, ca o 

tușă necesară de sinceritate și optimism: ”când 

primăvara/ umblă despuiată/ i se văd toți mugurii/ 

în care-a adunat/ tot pământul tot cerul/ mai poți să 

respiri/ mai poți să trăiești/ mai poți să scrii” (când 

primăvara). 

Sacrifică-te prin poem și mă inclin în fața 

versului tău. Dacă-l transformi însă într-un exercițiu 

steril, păstrează-l pentru tine; tinzând să atingă 

prozodia perfectă, poemul riscă să devină păstaie 

fără sâmburi. Riscă să înceteze să mai existe ca 

poezie.  

Acest lucru nu se întâmplă în cazul lui Daniel 

Marian. Fără să-și propună proiecte răsunătoare, 

înscrise sub semnul unor ”mărețe” idei, menite să 

revoluționeze poezia contemporană, el scrie poezie 

așa cum respiră, cum bea vin sau tușește. Viața sa 

a devenit poezie. Căutătura sa. Tristețea și 

solitudinea. Iubirile, dezamăgirile, renunțările. 

Datorită acestui fapt, poetul nu trebuie nici măcar 

să-și revadă poemele, să le finiseze, să le aducă la 

un numitor comun. Vorbind de Daniel Marian, 

vorbim de poetul care este. 
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Literatura română sub cod roșu 

 
Constantin Noica (n. 1909 – d. 1987). 

Cu Securitatea pe ultimul drum 

 
 

 
Filosof, publicist și scriitor, Constantin Noica 

s-a născut la 12 iulie (stil vechi) 1909 în comuna 
Vitănești, județul Teleorman. A absolvit gimnaziul 
în capitală, tot aici și liceul „Spiru Haret” (1924-
1928), unde l-a avut ca profesor de matematică pe 
poetul Dan Barbilian, cunoscut sub pseudonimul 
Ion Barbu. Obține bacalaureatul în 1928. A debutat 
în adolescență în revista liceului, Vlăstarul (1927) 
cu eseuri, reunite mai târziu (1934) în volumul 
Mathesis sau bucuriile simple. S-a înscris la 
Facultatea de Filosofie și Litere a Universității din 
București, pe care a absolvit-o în 1931 cu teza de 
licență Problema lucrului în sine la Kant. Unul 
dintre profesorii săi din anii de studenție a fost 
filosoful Nae Ionescu, sub influența căruia a 
manifestat simpatii legionare. În 1933, timp de un 
an de zile, a urmat cururile Facultății de 
Matematică, mai târziu, în 1938, a obținut o bursă a 
Institutului cultural francez de la Bucureşti pentru a-
şi continua la Paris studiile asupra lui Kant. În 
capitala Franței avea să îl cunoască mai 
îndeaproape pe Emil Cioran, care mărturisea 
despre Noica următoarele: „În timpul șederii sale la 
Paris a dovedit o incredibilă abilitate, sau mai 
curând o tehnică de care ar trebui să se servească 
orice străin care vrea să-şi facă prieteni în mediile 
literare sau filozofice. Iat-o: Dinu, care avea geniul 
lingușelii, solicita o întrevedere cutărui profesor sau 
scriitor. Înainte de întâlnire, își petrecea câteva zile 
la Biblioteca Națională frunzărind toată opera 
filozofului sau scriitorului în chestiune. După ani şi 

ani, cutare profesor încă mă întreba dacă am vești 
de la el.”1 Peste puțin timp s-a reîntors în țară și-a 
susținut doctoratul în filosofie, cu teza Schiță pentru 
istoria lui «Cum e cu putință ceva nou?». În 1941 
părăsește din nou România, „cu ocazia unei noi 
plecări în străinătate, de astă dată în Reichul 
fascist. Se pare că a ocupat un post de 
documentarist la Institutul român o-german din 
Berlin. Rămâne aici până în luna iunie a aceluiași 
an.”2 Revenit în țară (1943), și-a depus candidatura 
pentru postul de conferențiar la catedra de filozofia 
culturii a Universității Bucureşti, candidatură care i-
a fost însă respinsă, „filozoful Lucian Blaga, 
membru al comisiei şi care îl susținuse pe Noica, 
demisionează în semn de protest.”3  

Cât privește relația sa cu Mișcarea 
Legionară, aderarea lui explicită ar data din 1938, 
imediat după ce s-a anunțat asasinarea lui Corneliu 
Zelea Codreanu, în acest sens Noica ar fi trimis de 
la Paris o telegramă în care afirmă: «Ca urmare a 
asasinării lui Codreanu, ader la Mișcarea 
Legionară, în semn de protest.»”4 Istoricul Ioan 
Opriș apreciază că „Aderarea la legionari fusese 
pregătită, în cazul Noica, de cercul intelectual în 
care a evoluat şi faţă de ai cărui componenți avea 
numeroase afinități. Factorul esențial care a 
condus la o decizie tranșantă l-a constituit criza 
politică din anul 1938.”5 În aceste condiții, era dificil 
ca umbrele trecutului să nu-l fi urmărit sub 
comunism.  

Criticul literar, eseist și jurnalist, unul dintre 
fondatorii cunoscutei revistei interbelice Criterion, 
Petru Comarnescu i-a scris la data de 3 decembrie 
1938 din București, în încercarea de a-l îndupleca 
să renunțe la ideea afilierii la Miscarea Legionară: 
„Personal, ca prieten şi ca intelectual, ca modest 
coleg într-ale filozofiei şi artei cu tine, socot că faci 
o mare greșeală prin noua ta atitudine, mai ales că 
nu ești un luptător şi nici un politician de rând. Ți-
am spus-o în repetate rânduri cât de uimit am fost 
de judecățile tale politice, cât de neconforme cu 
ființa ta şi cu năzuințele tale de înțelept şi om de 
știință mi-au părut preferințele tale politice. (...) 
Creștinul şi filozoful din tine se anulează în clipa în 
care cad în idolatrie. Şi ţi-o spun sincer: eşti un 
idolatru!”6 Răspunsul lui Constantin Noica nu a 
întârziat, acesta justificând că: ,,(...) nu încape 
vorba de nici un fel de idolatrie şi de nici un fel de 
acțiune «teroristă». Ba de opusul amândurora: de 
interiorizare desăvârșită... În orice caz (scrisoarea) 
încearcă să asigure pe un prieten îngrijorat de 

                                                           
1 Alexandra Laignel-Lavastine, Filozofie si naționalism, Paradoxul 
Noica, Editura Humanitas, 1998, p. 58.  
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 Alexandru Paleologu, Marc Semo, Claire Tréan, Minunatele amintiri 
ale unui ambasador al golanilor: convorbiri cu Marc Semo și Claire 
Tréan, Editura Humanitas, 1991, p. 88. 
5 Ioan Opriș, Cercuri culturale disidente, Univers Enciclopedic, 2001, p. 
94. 
6 Alexandra Laignel-Lavastine, op. cit., p. 59. 
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destinul meu că nu mă consider defel diminuat, ci, 
dimpotrivă, îmbogățit.”7 

În august 1940 scoate, într-un singur 
număr, revista Adsum (în traducere „Sunt aici, sunt 
de față”), scrisă în integralitate de el. În cele patru 
pagini ale revistei a semnat articole ca: „Sunt de 
față”, „Veac de colectivități”, „așadar de elite”, 
„Veac al omului viu”, „Spiritualitate şi moarte” etc. 
„Acest unic şi stupefiant număr, scris în ianuarie, 
apare în august 1940. E vorba în el de rolul crucial 
al elitelor în ctitorirea unei lumi noi, de necesitatea 
suferinței şi a sacrificiului, de salutarul primat al 
colectivității, de revoluția spirituală, de comunitatea 
creștină etc.”8 În toamna aceluiași an, Constantin 
Noica a devenit redactor-şef (prim redactor, cum 
era pe atunci denumirea) al ziarului oficial al 
mişcării legionare, Buna Vestire.9 Nu voi insista pe 
detalii care privesc activitatea sa publicistică și 
editorială, fiind de notorietate notele biografice 
privitoare la formarea sa intelectuală din opera 
postumă sau din confesiunile și din jurnalele 
apropiaților săi. După anul 1990 au fost publicate 
mai multe manuscrise care-i aparțin, au fost 
publicate interviuri cu apropiați de-ai săi și s-au 
studiat zeci de arhive, astfel încât este nu este ușor 
să aducem în actualitate elemente de noutate cu 
privire la persoana sa. Printre alții, s-au dedicat 
studierii personalității și a operei lui Noica: 
Constantin Aslam, Carmen Emanuela Biru, Andrei 
Cornea, Ion Dur, Lucian Nastasa-Kovacs, Gabriel 
Liiceanu, Sorin Lavric, Andrei Pleșu, Isabela 
Vasiliu-Scraba, Mihai Șora ș.a.m.d.  

După 30 decembrie 1947, odată cu 
abdicarea regelui Mihai I, viața lui a luat o 
întorsătură radicală, căzând victimă celeilalte 
extreme politice. În perioada 1949-1958 a avut 
domiciliu obligatoriu la Câmpulung Muscel, a fost  
anchetat pentru legături cu Emil Cioran şi Mircea 
Eliade, de la care ar fi primit cărţi pe care le citea 
prietenilor şi cărora le trimitea materiale ce erau 
publicate în străinătate.10 Condamnat la 25 de ani 
de muncă silnică cu confiscarea întregii averi, sub 
acuzația de uneltire împotriva ordinii de stat. Din 
pedeapsa de 25 de ani de închisoare, a executat 6 
(la Jilava), fiind eliberat în august 1964.  

Din 1965 a locuit în capitală, unde a lucrat 
ca cercetător la Centrul de Logică. În anul 1977, 
Constantin Noica s-a stabilit în localitatea Păltiniș, 
unde a ținut periodic seminarii pe teme filozofice la 
care au participat, printre alții, Alexandru Dragomir, 
Octavian Nistor, Mihai Șora, Marin Tarangul, Ion 
Papuc, Andrei Pleșu, Dan Iacob, Andrei Justin 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Ibidem. 
9 Ion Ianoși, O istorie a filosofiei românești: în relația ei cu literatura, 
Editura Biblioteca Apostrof, 1996, p. 281; Iordan Chimet, Momentul 
adevărului, Editura Dacia, 1996, p. 328; 
10 Cicerone Ioniţoiu, Victimele terorii comuniste: arestati, torturati, 
întemnitati, ucisi : dictionar. N - O, Editura Masina de Scris, 2005, p. 
155. 

Hossu, Gabriel Liiceanu, Alexandru Surdu, 
Constantin Barbu, Monica Pillat, Paul Anghel, 
Marta Guțu, Marta Guțu, Sorin Vieru, Andrei 
Cornea, Francisca Băltăceanu, George Purdea, 
Victor Stoichiță, Thomas Kleininger, Vasile Dem. 
Zamfirescu, Aurel Brumaru, Șerban Nicolau. În 
aceste codiții, ținând cont și de trecutul său 
legionar, de perioada de detenție, era de imaginat 
că va fi permanent în vizorul securității. Printre cei 
care l-au vizitat la Păltiniș îl aflăm și pe poetul 
Adrian Pănescu. Nu mă voi referi însă aici la 
perioada 1965-1986, a făcut-o deja, și a făcut-o 
excelent, Gabriel Liiceanu, în cartea Jurnalul de la 
Păltiniș, Editura Humanitas, 1996, optez să mă 
rezum la ultimele luni din viața filosofului.  

Într-o informare a Inspectoratul Județean 
Sibiu, trimisă organelor de partid (datată în 27 
octombrie 1987), cu privire la „preocupările 
recente” ale filosofului se raporta că acesta, în 
vârstă de 78 ani, „fost condamnat, domiciliat în 
București, dar stabilit flotant de mai mulți ani în 
stațiunea Păltiniș - Sibiu, cunoscut cu legături 
suspecte în străinătate și preocupări de polarizare 
în jurul său a unor intelectuali din principalele 
centre universitare ale țării, mai mulți dintre aceștia 
având antecedente politice și penale reacționare. În 
centrul preocupărilor sale prezente se situează 
găsirea unor modalități pentru revitalizarea actului 
cultural național și afirmarea valorilor culturale 
românești în străinătate, fiind frământat de faptul că 
în multe state europene mijloacele de informare 
publică puține lucruri despre România, iar populația 
acestora nu știe aproape nimic despre cultura 
noastră. În concepția sa, ar exista multiple 
posibilități pentru «a remedia situația», 
circumscrise ideii de fond de creare a mici 
«platforme de deschidere a Europei, prin România 
spre Orient», ca o «întregire a politicii noastre 
externe de mediere între țări»”11 În aceeași 
informare mai aflăm despre o viziune profetică a lui 
Noica, acesta „consideră că un prim pas important 
în direcția materializării acestei idei l-ar constitui 
înființarea la Sibiu a unei «super-universități», 
Sibiul pretând-se, după părerea sa, să devină în 
timp «capitala culturală a României», întrucât este 
situat în centrul țării, are o viață culturală intensă și, 
sub aceste aspect, «credit» în străinătate.”12   

«Super universitatea» pe care și-a imaginat-
o Constantin Noica urma să promoveze «cultura de 
performanță» și să pregătească la un standard 
„foarte înalt” oameni de cultură din România. 
Durata studiilor urma să dureze trei ani și să fie 
axate pe discipline ca economie marxistă, istoria 
artelor și istoria Bizanțului, „circa 80-100 de 
cursanți, care să participe periodic la cursuri și 
seminarii de 2-3 zile, ținute de lectori pe care Noica 

                                                           
11 Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, în 
continuare ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8677, vol. 4, f.194. 
12 Ibidem. 
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Constantin îi apreciază în mod deosebit, cum sunt 
Liicean Gabriel și Pleșu Andrei din București, 
Papahagi Marian și Cornea Silvia din Cluj-
Napoca.”13 În nota informativă a Securității Sibiu se 
arată și că „pentru a nu greva financiar statul, 
NOICA CONSTANTIN preconizează înființarea 
unei edituri pe lângă revista Transilvania din Sibiu, 
considerând că municipiul dispune de mijloace de 
tipărire la nivel calitativ internațional. În editura 
respectivă ar fi urmat să fie publicate lucrări ale 
unor scriitori români, Caietele revistei Transilvania, 
rămase netipărite te de mai mulți ani, precum și 
traduceri din lucrări valoroase ale unor personalități 
culturale străine, care au «mare priză la cititori».14  

În ideea realizării acestui proiect a contactat 
o serie de intelectuali, inclusiv de naționalitate 
germană, aflați în anturajul său. Parcă intuind 
interesul securității în această chestiune „mai multe 
elemente cu antecedente politice și penale din 
rândul acestora și-au exprimat scepticismul cu 
privire la viabilitatea unor asemenea proiecte, fiind 
de părere că grupările de intelectuali pe care le 
presupun ar putea trezi suspiciuni din partea 
autorităților.”15 Pentru a-și spori șansele de reușită, 
„preconizează să angreneze în susținerea ideilor 
sale și o personalitate în prezent controversată a 
vieții culturale românești”16, fără să îi fie menționat 
numele. Peste aproape două luni avea să se stingă 
din viață, fără ca aceste idei fie vreodată puse în 
practică. Monica Lovinescu descrie în memoriile 
sale că, la aflarea veștii, Emil Cioran „e atât de 
emoționat, încât îmi povestește, pe românește, o 
convorbire de pe Pont des Arts, cînd Noica îl 
întrebase ce are el cu Ceaușescu şi Cioran îi 
răspunsese cu o înjurătură pe care o repetă şi la 
telefon, pe şleau.”17 La rândul ei, Monica Lovinescu 
concluzionează: „Orice ar fi spus şi făcut sofistul 
din el (şi în ultima vreme era pe o pantă 
lunecoasă), pierderea e imensă; cum să crezi că în 
penuria spirituală de azi s-ar mai putea ivi un 
personaj de dimensiunile lui? Ar trebui să-mi 
amintesc emoția mea când l-am întâlnit prima oră. 
(...). Ce blestem ca singurul nostru mare filozof să fi 
fost şi... un sofist. Dar, fără el, i-am fi avut pe 
Liiceanu şi pe Pleşu - așa cum sunt acum? 
Păltinișul a intrat în orice caz în legenda 
românească.”18 

Decedat în data de 4 decembrie 1987, 
Constantin Noica a fost condus pe ultimul drum 
două zile mai târziu, pe 6 decembrie, la Schitul din 
Păltiniș. La funeraliile sale, cum aflăm din 
informările securității, au participat circa 350 de 
persoane, rude și cunoștințe: oameni de artă și 

                                                           
13 Ibidem, f. 195.  
14Ibidem. 
15 Ibidem.  
16 Ibidem, f. 196. 
17Monica Lovinescu, jurnal, 1985-1988, Editura Humanitas, 2002, p. 
253. 
18 Ibidem, p. 254. 

cultură, cadre didactice și medicale. studenți de la 
Instituitul Teologic Ortodox din Sibiu și turiști aflați 
în stațiune la momentul acela. „Între aceștia s-au 
aflat și legături apropiate ale lui Constantin Noica 
din capitală, Cluj-Napoca Alba-Iulia, Piatra Neamț, 
Craiova, Maramureș și Argeș, cum sunt scriitorii: 
Ștefan Augustin Doinaș, Alexandru Paleologu, 
Mihai Șora, Paul Anghel, Adrian Mario, criticul de 
artă Andrei Pleșu, filozofii Gabriel Liiceanu, Sorel 
Vieru, Andrei Cornea, actorul Constantin Diplan și 
alții.”19  

În Informarea (raport) trimisă prim-
secretarului Comitetului județean de partid din Sibiu 
cu privire la modul cum s-a desfășurat 
înmormântarea filosofului Constantin Noica, sunt 
menționate și „unele persoane cunoscute cu 
antecedente politice sau penale aflate în anturajul 
lui Constantin Noica, respectiv Aurel Cioran, avocat 
pensionar, fratele lui Emil Cioran, Octavian Nicolae, 
meteorologul pensionar, Liviu Popa, inginer, Țelea 
Gheorghe, medic, Georg Scherg, profesor 
pensionar.”20 Slujba religioasă a fost oficiată de 
Mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală și de 
către un sobor de patru preoți. La înmormântare nu 
au fost prezenți cetățeni străini.21 După terminarea 
ritualului religios, „Antonie Plămădeală a vorbit 45 
de minte despre calitățile umane ale decedatului și 
modul cum acestea s-au reflectat în opera sa, 
folosindu-se adesea de citate din opera filozofică a 
lui Noica. Nu s-au făcut referiri cu privire la trecutul 
politic sau perioada de detenție a lui Noica 
Constantin.”22 

Persoana sa, cum cu ușurință putem 
concluzia analizând numeroasele note ale 
securității care-l vizau, a produs continuu îngrijorări 
serioase în rândul cadrelor securității pentru 
influența pe care a avut-o aspra formării unora 
dintre „discipolii” săi, pentru legăturile sale cu 
personalități proeminente din exil. Urmărit 
permanent de Securitate, după eliberarea din 
detenție, întâmplarea a făcut ca și pe ultimul drum 
să fie însoțit de informatori.  
 
 

                 
 
 
 

                                                           
19 dosar nr. 8677, vol. 4, op. cit., f. 217 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem, f. 218.  
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Un prozator care contează 
 

Pe Ștefan Jurcă l-am cunoscut mai întâi ca poet, 
dar  poemele lui (unele strânse în volumul  Poeme 
uitate, boeme regăsite) cu un lirism cam searbăd, nu 
erau pe gustul meu și m-am bucurat mult când i-am citit 
în presa literară primele proze. Avea vocația povestirii și 
a așezării subiectului într-o structură epică cum nu 
întâlnește la oricine. Promisiunile lui ca prozator s-au 
adeverit prin romanul „Pagina de gardă”, apărut la 
editura Dacia cu mai mulți ani în urmă. Nu știu dacă a 
mai publicat între timp alt volum de proză, dar cel recent 
„Spre inima lui Sisif și alte povestiri”, apărut la editura 
Ethnologica din Baia Mare,  adună peste douăzeci de 
proze scurte și care demonstrează că prozatorul, când 
se degajează de „apucăturile” jurnalistului, și-a rafinat 
arta narativă, că este ajuns la maturitate creatoare și 
existența lui contează pentru proza noastră 
contemporană. 
 Ștefan Jurcă spunea undeva că „Viața este o 
succesiune de întâmplări, nu pot să cred că este 
altceva”, dar la fel de bine crede că, într-o proză,  trebuie 
să „culeagă”  întâmplările relevante pe care să le 
relateze cu talent și inteligență. Volumul „Spre inima lui 
Sisif și alte povestiri”, inspirat dintr-o bogată experiență 
de viață, atestă capacitatea autorului de a șlefui și a 
ticlui textele încât cititorul să caute semnificații dincolo 
de întâmplările narate. Persolajele prozelor din volum 
sunt vii și „adecvate” întâmplărilor, se caracterizează 
prin modul de exprimare și prin gesturi, chiar dacă nu 
impresionea vigoarea imaginației autorului.  
 Subscriu la opinia Eugeniei Țarălungă care, într-
o recenzie la acest volum, din revista „Viața 
Românească” (nr.1/2020), remarca titlurile sugestive ale 
prozelor și numeroasele referințe culturale. Mi-aș 
permite să adăuga faptul că aceste referințe culturale nu 
epatează prin...intelectualism, ci se încadrează perfect 
în contextul epic.       
 Proza care dă titlul volumului este poate cea mai 
întinsă și printre cele mai realizate, dar tot atât de bine 
volumul putea să aibă titlul „Apartamentul cu pereţii albi” 
sau „Pasăre străină” sau „Nuanța șobolanului” sau chiar 
„Plein air”. Remarc talentul prozatorului de a 
metamorfoza o întâmplare aparent banală în una plină 
de semnificații și, ca în „Plein air”, un final ambigu te 
face să recitești povestirile pentru „a te prinde” de ceea 
ce se desprinde din faptul cotidinan, autorul având 
capacitatea de a trece de la cotidian la esențial.   
 Puținele neglijențe stilistice nu împiedică cititorul 
să spună că Ștefan Jurcă este un prozator care 
contează în literatura de azi și să aștepte ale volume 
semnate de el. 

 

 

Un poet care contează 

 Cineva spunea că titlul vestitului volum „Noduri 
și semne” a lui Nichita Stănescu este aproape un 
pleonasm pentru că „ce este un nod, dacă nu un 
semn?”. Dar debarasat de încărcătura metaforică 
cuvântul „nod” în asocierea cuvântului „semn” nu 
„materializează” nici un pleonasm.  Lui Nicita Stănescu i-
a plăcut să ajute cititorul să „înteleagă” poezia lui și 
adesea își explica metaforele. (Exemplul tipic „Leoaică 
tânără, iubirea”.) Cu „Noduri și semne”, ilustrul poet ne 
atenționa, într-un fel aparte, asupra denotației și 
conotației. Legând cele două cuvinte printr-o conjuncție 
copulativă, ne spunea că n-a vrut să dea nici un sens 
suplimentar cuvântului „noduri”.    
 Toate aceste amintiri mi-au fost stârnite de 
volumul lui Gabriel Hasmațuchi, „Noduri”, apărut la 
editura AGNOS din Sibiu. Aici cuvântul ce dă titlul 
volumului e un „semn” - un semn al unei împreunări, a 
unei legături, a unei îmbrățișări – așadar e o metaforă 
susceptibilă de interpretări. Uneori sensul este explicit: 
„În mine însumi să cad/ ca un gând devenit/ lacrimă pe 
mâinile părinților,/ pe nodurile unor cruci/ cu numele lor” 
sau  „Atârnăm unii de alții/ Legați cu sfori/ Nu cu nodurile 
solidarității”, dar  „noduri” sunt, de fapt, poemele însele. 
Volumul cuprinde două cicluri, „În legătură cu mine” și 
„În legătură cu tine”, primul are 36 de poeme și al doilea 
(cel mai bine realizat)  30 de poeme, care sunt tot atâtea 
„noduri” ale acestor legături.      
 Universitarul sibian, autor al unor studii și eseuri 
importante, redactor-șef al revistei „Saeculum”, Gabriel 
Hasmațuchi este mai puțin cunoscut ca poet. Primele 
volume de poezie, „Intemundii” și „Puncte de fugă”, au 
fost prea puțin comentate. N-au fost convingătoare, dar 
valențele unui veritabil poet se întrezăreau și din aceste 
exerciții poetice. Odată cu apariția volumului „Noduri” se 
poate afirma că numele lui Gabriel Hazmațuchi este 
incontestabil pentru poezie, este numele unui poet care 
contează în posibila împlinire a poeziei de azi.  Pe 
coperta a patra a volumului, Răzvan Enache creionează 
succind, dar exact un element esențial al profilului 
poetului: „Deși nu ocolește clișeele imaginarului 
contemporan, el le prelucrează artizanal, obținând 
efecte neașteptate din subtile modificări ale unghiurilor 
din care le abordează.”      
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