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Note de lectură 

Ladislau Daradici 

 

Despre ”bețivaniada” lui Marian Boboc 

 

Marian Boboc e un poet inconfundabil, performer 

al versului insolit, spontan. De la debutul editorial din 

1994 cu de-a iubirea, a publicat încă cinci cărți de 

poezie, remarcabilă fiecare prin tematica îndrăzneață, 

ineditul imaginativ și dezinvoltura discursului liric: prima 

iubire în pat (1996), timpuri grele, femei ușoare (2002), 

femeia din marile colonii ale cărbunelui (2010), orașul 

de la capătul poeziei (2017), str. bețivilor. poeme de 

iubire (2018).  

Anticalofil prin definiție, poetul se regăsește prin 

poezie, transformând-o într-o componentă a vieții de zi 

cu zi, demonstrându-ne că pentru a scrie un poem de 

calitate (și pe înțelesul lumii) nu e nevoie neapărat de 

abordări metafizice și cuvinte bombastice. Nu o lirică 

zgomotoasă ori demolatoare așadar, elaborată până la 

artificiozitate, ci mai degrabă inventivă în simplitate și 

inteligență, în contra tiparelor de orice fel, semnificativă 

prin dimensiunea parodică și un realism liric amar. O 

poezie a omului contemporan, relevând cu empatie și o 

ironie tristă culmile și abisurile alcătuirii noastre 

lăuntrice. 

Una din temele predilecte ale poetului este cea a 

beției/ bețivilor, poemele sale conturând în timp o 

fascinantă bețivaniadă, schiță de epopee contemporană, 

încărcată de accente epice și lirism, discret asociată 

realităților dure ale Văii Jiului. Alături de unele scene, 

mai ales cele colective (de cârciumă), care sunt de-a 

dreptul hilare, imaginația creatoare a poetului nu are 

limite, poemele lui Marian Boboc despre beție 

surprinzând un șir de aspecte palpabile, uneori 

degradante ale realității, îndărătul portretului fiecărui 

alcoolic întrezărindu-se povestea unui destin ratat, nu 

rareori tragic.  

Astfel, dincolo de componenta accentuat 

interpersonală, putem vorbi de o dimensiune existențială 

a liricii poetului, adevăratele teme ale poemelor fiind 

degradarea socială și descompunerea morală a 

individului, autorul devenind martor al spectacolului 

nemijlocit la care asistă, anecdotica stradă a bețivilor 

devenind, în același timp, spațiu existențial cu personaje 

inconfundabile și istorii stranii, uneori doar schițate, 

poetul fiind un campion al relevării laturii (sub)umane a 

realității. 

Dar cine sunt protagoniștii bețivaniadei lui Marian 

Boboc? Bețivi fără număr, desigur, bețivi tineri, cruzi, 

începători, nedeprinși cu băutura, dar și bețivani veterani, 

competenți, seniori cu grad înalt de calificare, trecuți prin 

marile bătălii ale băutului (Despre unele dezavantaje). De 

remarcat că aceștia nu sunt niște cheflii oarecare, 

ocazionali, pentru ei beția fiind o condiție esențială a 

supraviețuirii, rațiunea lor de a fi, o veritabilă filosofie de 

viață. Bețivii sunt însoțiți, de regulă, de soțiile lor, femei 

lipsite de personalitate, cu aerul lor mediocru, cu fețe 

roșii-vineții care ”stau la mese doar acolo/ unde se 

termină umbrele/ paharelor și sticlelor/ se mișcă cu 

încetinitorul/ (din spaima de a nu sparge/ vreun recipient/ 

și a risipi băutura)/ vorbesc puțin și cu gravitate/ (și 

atunci doar despre bărbații lor/ ca despre niște bravi 

soldați ai beției)/ cuvintele lor par turnate în plumb, iar 

lumânările aprinse de ele/ miros a liniște, alcool și 

bărbați/ de neînvins” (Femeile bețivilor). 

Bețivii adevărați, încercați, îi instruiesc și îndrumă 

pe cei cruzi, novici, această ”bravă armată” având 

întotdeauna și o căpetenie, precum și o strajă (care 

păzește cele două teritorii: trezia și beția). La masa lor 

poate fi întâlnit uneori și cronicarul, ”și el un bețiv 

complet/ de berevinromvotcă/ dar iubitor de litere 

parfumate”. Pricepuți în ”îmblânzirea băuturii”, fiecare 

dintre acești ”eroi” a absovit ”o altă școală de bețivi”, 

viețile lor fiind însă la fel de grele: ”au fața plină de 

sânge/ căci trăiesc doar pe muchiile ascuțite/ de sticlă ale 

nopților&zilelor” (Plini de pământ). Un rol important 

printre ei îl au și cărăușii, care toată viața ”au cărat 

băutură în desagi impermeabili/ mirosind a fiară și ierburi 

sălbatice/ indiferent de anotimp/ au spatele și umerii/ roși 

de importanța băuturii” (Cărăușii bețivilor).  

Strada bețivilor e ”cea mai profundă stradă din 

oraș/ dar și cea mai neglijată de autorități”. Însuși poetul 

locuiește aici: ”pe strada noastră avem de toate/ 

grădinițășcoalăcabinetmedicalfarmacie/ 

cinemacurentelectriccanalizareapăcurentăgaze/ ba pe un 

dâmb a răsărit și un schit”. Paradoxal, lipsește doar 

cârciuma (”nici un candidat la municipalitate/ nu a 

cuprins vreodată în programul său electoral/ edificarea 
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unei cârciumi”), fapt pentru care cetățenii străzii bețivilor 

refuză să meargă la vot (Boicot). Situați așadar ”în afara 

istoriei locale”, bețivii sunt siliți să bea pe străzi străine, 

riscându-și astfel viața, luptând pentru construirea unei 

cârciumi (”știe domnul primar câți/ cetățeni ai străzii 

bețivilor/ și-au aflat sfârșitul/ pentru că la întoarcere spre 

casă/ au căzut în șanțuri/ ca în niște tranșee ale ultimului 

pahar/ ca niște popice lovite de o bilă/ ucigașă” (Știe 

domnul primar). Astfel, soarta lor nu este lipsită de 

eroism (tragic), având și ei morții lor (pe lângă faptul că 

mor prin gropi, unul e ucis mișelește de niște ”albine 

perverse” într-o prisacă, și chiar dintre părinții lor mulți 

au pierit îmbrățișați ”în cruciadele beției”). 

Lumea lor se clatină în permanență, poetul 

asociind adesea cârciuma unei corăbii, celebra corabie a 

nebunilor devenind astfel o corabie a bețivilor în 

viziunea lui Marian Boboc (Bețivi în larg). Considerați 

laolaltă, ei formează un personaj colectiv dinamic, 

memorabil, secvențe semnificative de poem constând în 

prezentarea (cu ironie și entuziasm) a acestei armate de 

patrioți care dau pe gât băutură tricoloră din pahare și 

halbe tricolore, cu ”pălării prăfuite și costume mototolite” 

(O zi de toată isprava). Zi de zi, ei se îndreaptă spre 

cârciumă ”ca niște umbre”, ”lipindu-se de ziduri/ din casă 

în casă/ ca niște frunze în descompunere/ duse de 

vânturile patriei” (Poem patriotic). 

Farmecul poemelor lui Marian Boboc constă în 

dimensiunea ironică/ parodică inconfundabilă. Bețivii își 

au demnitatea lor, trăind după legi ale onoarei nescrise pe 

care un bețiv veritabil nu le-ar încălca pentru nimic în 

lume. Paradoxal, cel mai groaznic coșmar al unui bețiv 

veteran e amintirea zilelor când era treaz (trezia, spre 

deosebire de beție, e ca un coșmar, balaur cu numeroase 

capete, care poate înfricoșa un bețiv). Și dacă băutura 

poate fi bună/ luminoasă sau rea, beția e o stare de grație 

și, desigur, există și o frenezie, o apoteoză a beției. Ironia 

e caldă, empatică, mai degrabă un umor inofensiv, 

familiar, nu doar la nivel de discurs, ci și de situație. Deși 

se inspiră din cele mai dure realități, poemul lui Marian 

Boboc debordează prin imaginație, denotând o plăcere 

aproape dureroasă a creației. 

Statutul de bețiv nu este lipsit de primejdii, excesul 

de băutură având adesea efecte incontrolabile: ”niciodată 

nu au băut destul/ însă în acea zi au băut/ încât au înotat 

într-o baltă/ de șerpi și broaște urâte// într-un fluviu/ de 

păianjeni otrăvitori// într-o mare de albine/ într-un ocean 

de viespi” (Bețivi în larg), acestor coșmaruri adăugându-

li-se fluturii negri ”mirosind a formol”, muscoii negri 

”duhnind a cadavre” (Straja bețivilor), râmele, liliecii, 

noroiul coclit, pământul cu care le sunt pline hainele, care 

le intră în ochi, gură, nas, sânge când adorm prin șanțuri 

și gropi: ”de la un timp sunt plini de pământ/ căci trăiesc 

între rădăcini înspăimântătoare, periculoase ca niște 

tentacule// cu greu mai poți ieși din aceste/ rădăcini/ unii 

nici nu mai vor/ s-au obișnuit cu subsolul// ochii gura 

nasul urechile/ sunt pline de pământ// (pământ roșu în 

găvanele ochilor/ pământ galben pe obraji și nas/ pământ 

negru prin vene artere)// oare cât să fie/ de când bețivii/ s-

au retras la răcoare/ între rădicini” (Plini de pământ). 

Bețivii lui Marian Boboc formează o adevărată 

comunitate, o categorie socială tot mai consistentă în 

vremurile noastre, trăind într-o lume subterană, 

periferică, tot mai neglijată de autorități (nu degeaba țara 

noastră ocupă un loc fruntaș în UE privind consumul de 

alcool pe cap de locuitor). 

La nivelul discursului, poemele lui Marian Boboc 

se caracterizează atât prin inventivitatea secvențelor, cât 

și printr-o simplitate a expresiei, poetul izbutind, prin 

mijloace relativ puține, să contureze un univers aparte, 

specific, impresionant și singular. Poetul nu e un vânător 

de metafore, imaginația și ironia ținând loc discursului 

pretențios. Nu lipsesc întorsăturile de sens, răsturnările de 

situații, marea izbândă a autorului constând în această 

convertire a banalului în poematic, nu rareori, la nivel 

semnificativ, atingând sublimul: ”și au băut până au 

devenit insecte/ în chilimbarul alcoolului” (O zi de toată 

isprava); ”frumoase erau bețiile lor// mai ales când/ 

bețivii pitici se plimbau/ pe picioroange uriașe/ atingând 

cu frunțile lor/ tălpile crăpate ale sfinților” (Tălpile 

crăpate ale sfinților); ”ferească-te Dumnezeu de/ plânsul 

bețivilor/ de hohotele lor pline/ de cioburi” (Bețivi 

înlăcrimați); ”văzuți din ceruri/ par niște condamnați/ la 

decapitare/ cu gâtul de lebădă/ pe butucul gâdelui” 

(Spirtul negru). Inserate în poveștile despre bețivi și 

strada lor, întâlnești adesea versuri, secvențe, imagini de 

mare originalitate, poetul fiind un căutător de nuanțe, de 

gesturi cu surprinzătoare semnificații: ”în rostirea lor” (a 

soțiilor bețivilor), ”se simte un doliu absolut/ o tristețe 

metilică” (Femeile bețivilor); ”inima mea/ e în formă de 

frig” (Iarna bețivilor); văzuți de departe, cu sticla în 

mână, bețivii par ”alchimiști în căutarea formei de aur” 

(Bețivii la cumpărături) etc.  
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Fiecare volum semnat de Marian Boboc e un răgaz 

de mirare, edificiu poetic prilejuit de felii crude de 

realitate, ticluit din cuvinte simple, de toate zilele, având 

darul, dincolo de deliciul lecturii, să ne întoarcă spre acea 

față a realității pe care, din comoditate, dezinteres ori 

falsă pudoare, cei mai mulți dintre noi o ignorăm sau o 

negăm chiar. 

 

Constantin Stancu 

 

Matematica zborului la Lörinczi 

Francisc-Mihai 

 

 

 
Vine o vreme a echilibrului. Pentru poet antologia 

reprezintă modul prin care își tezaurizează creația și își 

exprimă punctele ei forte, credințele lirice. Pentru 

Lörinczi Francisc-Mihai, cartea  Reologice*, apărută la 

Editura CronoLogia din Sibiu, în anul 2021, înseamnă o 

reevaluare a traseului parcurs de poet și o nouă 

perspectivă, exprimată indirect. Poemele sunt adunate 

într-o antologie semnificativă și profundă, la acestea se 

adaugă unele inedite, capabile să exprime trăirile 

actualizate. Apropiindu-se de o vârstă a maturității 

împlinite, el își reevaluează drumul parcurs până acum, 

deschide o perspectivă nouă asupra poeziei sale și se 

bucură de efectele produse de poemele care au punctat 

momentele esențiale ale vieții și modul cum au rezistat în 

lumea literară de azi.  

Cartea are mai multe planuri, reluând în haină nouă, 

selecția aparținând chiar autorului, poeme din volumele 

anterioare, alături de câteva inedite: Inedite; Colmatare; 

Fizionomiile pietrei; Haiku. Poeme (Bilingv ro-en); 

Zarvă pe chaise-longue; În fagure de rodii. Sonete; Pe 

vremea secerișului; Cu metafore în rai. Poeme fără 

margini; Anotimpurile dragostei; Michelangelice… 

Cartea se completează cu referințe critice și o scurtă fișă 

biografică, din acestea aflăm câteva date despre viața și 

creația poetului, despre lumea spirituală în care s-a așezat 

confortabil și decis. 

Avem sub ochi rodul produs de trăirile sincere și 

autentice ale poetului, față în față cu viața, ca un dar și ca 

un dat. Avem o antologie care se remarcă prin calitatea 

poemelor, dar și una bogată. Drumul este parcurs 

simultan pe verticală și pe orizontală, cu inerentele 

căutări, exersări și timidități. Titlul este împrumutat din 

științele exacte, el sugerează rezistența poemului la 

forțele exterioare produse de timp, context, curente 

literare la modă, întâmplări sociale neprevăzute, uitare…  

Temele importante ale acestei poezii sunt mirarea în 

fața realităților de fiecare zi, legătura cu natura, valoarea 

lucrurilor mărunte, aparent banale, dar care potențează 

viziunea, dragostea care dă lumină. Se simte o cultură 

bine asimilată, fără a fi ostentativă, ci, din contră, 

integrată în fluxul creației. Regulile științelor exacte 

modelează aceste principii culturale, poetul sugerând că 

nimic nu este întâmplător, în creație se manifestă 

rigoarea, există un proiect divin care se realizează discret, 

generos, sigur. Este țesătura pe care se brodează poemele, 

totul bazat pe valorile eterne ale credințelor care 

modelează mintea spre lucrurile spirituale, spre cele de pe 

creste… Pe unele locuri apare impactul produs de stilul 

de viață actual, care zguduie liniștea unui suflet conectat 

la freamătul și vibrațiile unei creații dinamice. Cu 

siguranță, poetul pune preț pe o existență legată de 

lumină, mirosul pâinii coapte exprimă adevărul trăit la 

maxim, plenar, acceptabil în carnea cea de toate zilele. 

Prezența valorilor cristice coagulează atmosfera de 

ansamblu și dau consistență narațiunii lirice, bazată și pe 

faptele omului prins în capcanele zilei. Peisajul se 

schimbă lent, de la natură la oraș, de la sat pe vârful 

muntelui, aproape de ochii lui Dumnezeu - lacurile 

montane, cu puritatea vizibilă pe pielea apei pure, 

circulată prin timp și geografii ale suferinței…   

Lörinczi Francisc-Mihai are capacitatea de a pune în 

evidență, prin povestea lirică, o lume spirituală, mai puțin 

vizibilă cititorului obișnuit cu o modernitate grăbită. În 

spatele peisajelor lirice se află o lume a tainelor, ele 

susțin existența, discursul poetic. Există și rigoarea care 

fixează rezistența sufletului în timpuri complicate. Poetul 

se simte liber în poemele sale, el regăsește o lume 

pierdută, acceptă o altfel de cunoaștere. O muzicalitate 

discretă dă vibrații cuvintelor, ele se armonizează cu 

memoria poetului, care pendulează între trecut și viitor, 

descifrând speranțele din roadele de fiecare zi. Aparent, 

avem o poezie modernă, dar în profunzime, scriitorul 

duce mai departe firul roșu al trăirilor esențiale, unele 

ancestrale, după cum scrie. Unele poeme tind spre 

rugăciunea autentică, spre lumile pierdute ale 

începuturilor. Temele se exprimă prin mișcările și 
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arderile interioare ale pământului, izbucnind în peisajul 

de munte, vale, sat, anotimpuri luminoase.  

Primul poem aduce în atenție un personaj uitat, 

coșarul. El pășește pe „cărămizile cerului”, ca atare: „de 

funingine se spală poemul”… (coșarul).  

Capitolul Inedite reia acele teme care l-au pasionat 

pe poet, dar la modul acut, deschizând noi perspective 

lirice, mai dense, mai adânci. O presiune se simte asupra 

versurilor, sunt timpurile care mișcă planurile.  

Un virus necunoscut îi face pe oameni să vadă 

„valoarea lucrurilor mărunte”, care aduc fericirea.  

În poemul Oglinda, descoperim mecanismele care 

împing esențele la lumină: „în grădinile tale/ s-au întâlnit 

mierarii/ la festivalul cireșilor înfloriți/ nepătați/ în 

cămăși albe/ rosteau discursuri despre neîncârjire/ despre 

a fi un bun/ oculist al stră-vederii/ nici un pricepător n-a 

rămas la lansarea miresmelor/ deasupra fântânii/ când 

fractalii din oglinda adâncă/ vor reconstrui/ un poem 

ancestral” (p.9).  

Fiecare poem fixează un simbol care marchează 

realitatea, un principiu care face lumea mai accesibilă. 

Iată începutul paradigmei: „miracolul începe cu o zi 

obișnuită”… Poetul își amintește de „un loc din viitor”! 

(p.11). 

Elementele componente ale realității lirice sunt 

diverse, aparent obișnuite: streașina, fântâna, umbra, 

nunta, cina, matematica zborului, casa cu trei lebede, 

cuibul de pe grindă, lebăda de cristal, îngeri de apă, 

piatra, corabia de aur, clopotarul, mere coapte, lan de 

grâu, secerișul, stupul albinelor, mierea vremurilor… 

Sentimentele și prezențele sunt profunde, atinse de 

miracol: Sunt în barcă cu Dumnezeu…  

Prezența naturii se face simțită prin aromele de gutui, 

mirosul pâinii coapte, a merelor coapte, a pietrei sparte, 

lucrate de presiunile și temperaturile adâncului…  

Cititorul este pătruns de versurile care dinamizează 

mintea și inima: iarba fragedă ca pielea de copil, macii 

sunt roșii ca sărutul, spicele cântau și miroseau a pâine, 

poemul răvășit de ultimele ploi de septembrie…  

Când definește poemul, poetul scrie: „din inima 

pietrei/ ieșeau stoluri de lebede de cristal/ dar dacă 

priveai atent/ puteai vedea/ cum/ se așeza/ grijuliu în 

cuib/ poemul” (poemul, p. 65). Materia dinamică naște 

realități dure, asupra lor planează misterul care unește 

lumile. 

Pentru omul modern fericirea înseamnă o serie de 

ritualuri, bine propuse la promoție, la prețuri mari. Pentru 

Lörinczi Francisc-Mihai, fericirea înseamnă altceva: 

„sunt colecționar de lucruri mărunte/ ți-ar lua/ o veșnicie 

să le strângi pe toate/ laolaltă/ ca să afli fericirea/ 

colmatare” (fericirea, p. 57). Drama generației de astăzi 

este pusă pe taraba actualității, lumea s-a frânt, copiii au 

pierdut legătura cu miresmele eterne, cu fiorul dat de 

Raiul de acasă. Ei au locuințe, dar nu au vatră (acasă!): 

„Drama copilului uitat în fața televizorului,/ tragedia,/ 

nașterea în virtual/ copilul se joacă singur în camera de 

bloc/ ca într-o cavernă/ educație în secolul XXI” 

(caverna, p.86). Prin cuvinte minime, poetul definește 

„fractalia”, ruptura. Împreună cu acest fenomen apare 

uitarea, ștergerea memoriei ancestrale, picurată în carnea 

omului încă de la naștere… 

Generații de oameni trăiesc tragedia declanșată de-a 

lungul timpului, războiul, lupta continuă, lipsa păcii, a 

înțelegerii. Descoperim efectele acestor catastrofe 

sociale: „în poartă oameni cu părul de zăpadă/ își așteaptă 

copiii acasă/ din ultimul război mondial” (ruine, p. 87). 

Tentația poetului de a aborda poemul minim, poemul 

care să exprime, nu lucruri multe în cuvinte puține, 

poemul care să exprim esențele în cuvinte minime. 

Sugestia declanșează miracole pentru cel care este inițiat, 

care știe cum apar „lebedele de cristal”. Metafora 

acestora reprezintă o matrice spirituală pentru poet, el 

focalizează în acestea efectele unei vieți în care revelația 

pulsează în calea omului pe Pământ… Poemul minim: 

„cu piciorul gol/ în iezerul de munte – fără cuvinte” (p. 

106); „univers al tăcerii – stup de albine” (miniatură, p. 

105). 

Prezența iubitei înseamnă unirea cu energiile divine: 

„Am urcat o clipă/ în liniștea munților/ să ascult glasul 

cerului/ și să cinez/ pe malul lacului glaciar./ Mi-ar fi 

plăcut să șezi și tu/ pe mal./ Am fi mers pe apă!” (Sang 

real, p. 141). Iată puterea dragostei, spusă simplu, direct, 

penetrant… 

Poemele au grafia modernă, poetul suspendă regulile 

gramaticale, își asumă, la fel ca poeți de azi, libertatea 

absolută, se scaldă în cuvinte curgătoare, versurile au o 

muzicalitatea aparte, iar unele teme cad brusc, avem o 

ghilotină de metafore și simboluri care taie narațiunea 

lirică. Așa sunt potențate gândurile celui care stă pe 

chaise-longue și privește lumea. Alteori stă în pridvorul 

casei părintești și vede dincolo de orizonturile presupuse. 
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Se urcă pe munte, de la înălțimi se văd lucrurile mărunte, 

cele care au importanță pentru fericirea noastră. Din când 

în când, poetul apelează la numele unor locuri exacte, 

familiare, mai ales din zona naturii sau a satului în care se 

ivește veșnicia. El ne sugerează faptul că fericirea are o 

geografie concretă, exactă.  

Ladislau Daradici scria despre poezia lui Lörinczi 

Francisc-Mihai: „Consider că ineditul poeziei se află în 

frumusețea imaginației și a definițiilor poetice. 

Pretutindeni întâlnim echivalențe metaforice, dincolo de 

trăire, de sentiment, rod al unui raționament poetetic 

singular și exemplar” (p. 150).  

Asupra poeziei sale s-au mai exprimat Monica 

Grosu, Ion Brad, Mihai Posada, pr. Iosif Zoica, Nicolae 

Suciu, Ioan Popa, Valentina Marica, Maria-Daniela 

Pănăzan, Aurel Podaru, Ion Mărgineanu, Ovidiu 

Vasilescu…   

Desigur, prezenta antologie aduce argumente pentru 

un poet sensibil, original, capabil să trăiască poezia ca pe 

un eveniment important, apelând la valorile de bază ale 

culturii, pasionat de lucrurile esențiale. Discursul lui este 

tot mai puternic, el crește pe malul poemului, se 

potențează în lumea literară. 

Lörinczi Francisc-Mihai mărturisește: „Stau la masă/ 

cu Dumnezeu/ și privim ploaia. / Tăcem./ Ascultăm/ 

glasul clopotului/ răspund./ Eu cer,/ El cer.” (La masa 

tăcerii, p. 145). Poemele îl leagă pe poet de cele 

importante, de lumile posibile prietenoase…  

 

Poezia în trafic 

 

 
Mihai Manolescu revine în peisajul publicistic cu o 

nouă carte: De la poezie la proză*. Cartea a fost publicată 

la Editura Amarol în anul 2021. Ea urmează altei cărți, 

Între liric și satiric (2015), apărută la aceeași editură.  

Autorul face o legătură între cele două genuri, poezia 

care dă năvală peste proză și proza care susține poezia.  

El este un scriitor sincer, cele mai puternice trăiri se 

materializează în texte cizelate cu atenție, apoi 

debordează într-un umor de bun simț. Lumea are ceva 

jucăuș, fiecare vietate merită atenția cuvenită, fiecare 

anotimp trebuie reținut pe retina timpului, fiecare cuvânt 

are greutatea lui.  

Cartea face legătura între oamenii mari și copii, între 

maturi și tinerii îndrăgostiți. Temele par comune, dar 

umorul le face să fie interesante. Cititorul este avertizat 

de tainele ascunse în orice gest sau faptă. Cu răbdare și 

atenție, lumea intră în scenă cu farmecul ei aparte. Tinerii 

își redescoperă gesturile tandre, iubirea are perspectiva ei. 

Dinamizează situațiile, asigură ieșirea din timpurile 

posace și irațional.  

 

Ca un grăunte de nisip  

Te-ai cuibărit la mine-n suflet  

Şi n-ai mai vrut să ştii de umblet,  

De zăpuşeală, sau de frig.  

 

Crescând din zi în zi mai mare,  

În perlă tu te-ai preschimbat,  

Să-nnobilezi cu-adevărat  

Iubirea noastră, cu valoare (Ca un grăunte de nisip, 

p.13). 

 

Ca stil, Manolescu rămâne fidel celui clasic, cunoscut, 

bazându-se pe valorile coagulate de-a lungul timpului. Ca 

mesaj, el actualizează situațiile, aducându-le la noi trăiri. 

Fiecare generație își caută un loc în lumea literară. Deși 

reia teme cunoscute, umorul dă valoare mesajului, iar 

optimismul atrage cititorul.  

Uneori el se folosește de imagini și stări coagulate în 

mintea receptorului de-a lungul timpului. Alteori găsește 

noi forme de expresie: haine de tril, val etern cu buze 

moi, elixir făcut din stele… 

Temele preferate sunt oferite de viața cotidiană: graba 

din trafic, iubirea ca o evadare, mecanizarea excesivă a 

vieții, dependența de telefon sau de imaginea proprie, 

vizita la medicul dentist sau la spitalul de urgență. Unele 

teme sunt inedit abordate, cu zâmbetul pe buze, cu 

relaxare. În poezii descoperim marile evenimente din 

natură, „lupta” dintre indivizii speciei, după modelul 

omului modern. Fabula își are locul ei, liniile lirice nu 

sunt neapărat morale, dar au ironia fină a celui care știe 

că marile evenimente sunt aproximative.  

În unele poezii găsește o formulă pentru a exprima 

hilarul și rătăcirea individului modern: 

 

Se făcea că într-o lume  

Paralelă cu a noastră,  

Pomii se strigau pe nume,  

Câinii se creşteau în glastră,  

Se dădea cu biberonul  
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De mâncare la furnici  

Şi când mai ieşea bizonul  

Da pe buze cu sclipici  (Într-o lume paralelă, p. 52).  

 

În acea lume paralelă se petrec tot felul de fapte, 

există galaxii dormitor, mâncarea se transfera din poze în 

stomacul indivizilor. Finalul nu a putut fi devoalat - 

individul a căzut din pat…   

Pe baltă stau de vorbă „un crap rotofei la față” și un 

„somn chipeș, cu mustață…”. 

În traficul din marile orașe se petrec fapte care nu au 

legătură cu situația în care se află personajele: „Cu o 

mână delicată/ Ținând trusa pe volan,/ Te-ai trezit deja 

fardată, / Între Dristor și Vitan” (Impresii în trafic, p.53).   

Ideea se continuă cu aplomb: „Și să nu arunce piatra,/ 

căci vorbesc la telefon/ Chiar într-un viraj de dreapta,/ 

Lângă bietul pieton” (p.53).  

Tragedia omului modern este prinsă-n poezia Roboții 

din noi, rezolvată prin doza de fericire luată pe rețetă.  

După ce individul asimilează romantismul, vede cerul 

limpede, problema este repede rezolvată: „Însă nu a 

durat/ Foarte mult până ei să vină,/ O pastilă mi-au dat/ 

Și-am ajuns să fiu iarăși mașină” (p. 42). 

Poezia de față se pretează unor cântece în vogă, cercul 

în care se desfășoară viața unor generații de 

„corporatiști”, mereu căutând evadarea, voia bună, 

natura, captivi stilului de viața în care s-au trezit fără 

nicio vină… Având ritm și rimă, jocuri de cuvinte și 

situații cunoscute, poeziile ar putea deveni șlagăre prin 

realismul și concretețea limbajului…  Și-n lumea din 

cartier timpul zburdă, individul își pierde vârsta… 

Ideile se prelungesc și-n proza scurtă. În aceste texte, 

Mihai Manolescu este mai dezinvolt, are libertatea de a 

prezenta faptele în lumina lor. Ironia, umorul fin, 

simplitatea aparentă a problemelor, ne prezintă un individ 

prins în bula stilului de viață actual, dependent de 

telefoane, sisteme inteligente, roboți, omul în trafic 

continuu, publicitate agresivă, regulamente de ordine 

interioară. Unele teme și idei se mai regăsesc și la 

umoriștii Cornel Udrea sau Dumitru Hurubă, tratate, însă, 

într-o altă manieră, mai profundă. Manolescu vine în noul 

val și, ceea ce este meritoriu, ia lucrurile în serios, lumea 

pare mai complicată decât pare. Întrebarea se impune 

simplu: Viața noastră unde e? Titlurile schițelor sunt 

relevante, directe, brutal de sincere: A înnebunit robotul; 

Ghid practic pentru șoferii din București; Teroristul din 

noi; Regulamentul de Ordine Interioară; Perele din 

cătănie etc.  

Iată cum vede autorul situația traficului din Capitală: 

„Să nu uitați nicio clipă faptul că mașina pe care o 

conduceți posedă și claxon. Însă degeaba îl are dacă nu le 

reamintiți vecinilor de trafic care este tonalitatea acestuia. 

Folosiți-l cu încredere atunci când adormitul din fața 

voastră a uitat că în București trebuie să pleci de la 

semafor ca de pe grila de start a Formulei Unu, când 

pietonul octogenar nu a fost suficient de sprinten încât să 

nu-l prindă schimbarea culorii semaforului pe zebră, sau 

când oricare dintre partenerii de trafic a atentat la vreunul 

din drepturile voastre fundamentale de șofer privilegiat” 

(p. 88).  

Publicitatea îi oferă autorului oportunități pentru a 

constata unele situații paradoxale și stresante: „Cumpără 

acum o centrală Motan și primești gratuit o pisică” 

(p.123). „Altex. De două ori indiferența la toate 

produsele” (p.123). 

În altă parte sfaturile venit din zona televiziunilor sau 

a mijloacelor de publicitate largă oferă situații speciale: 

„Pentru sănătatea copiilor ni s-a recomandat să petrecem 

cât mai mult timp cu ei. Așa că am luat pe cei mici cu noi 

în club și am petrecut împreună până s-a crăpat de ziuă” 

(p. 122). 

„A fost un dur. Până în ziua în care a cunoscut 

fiscul…” (p.120).  

Exemplele pot continua, schițele prezintă viața 

cetățeanului normal în lumea în care s-a trezit ca în 

junglă. Atmosfera este prezentată pe scurt, precis, la fel 

în ca în viața de zi cu zi. Limbajul este simplu, construind 

o lume ludică, având amprenta celui care scrie cu pasiune 

și deschis. Totul se consumă rapid, rămâne individul gol 

în fața oportunităților de tot felul… Cartea este și un 

răspuns pentru cei care pledează spre o artă a urâtului, 

pentru măreția nimicului, pentru eternitatea clipelor 

sfidate. O întrebare planează asupra mesajului: suntem 

vulnerabili?  Răspunsul vine din perlele de cătănie: „- 

Dacă sunteți proști și nu țineți minte, luați-vă un carnețel. 

Și eu am unul” (p.125). 

Cartea începe cu un apel al autorului adresat cititorilor 

săi, cartea de față reprezentând o bornă de reper în viața 

sa, o piatră de hotar în care lucrurile par să se 

limpezească. La final, pe ultima copertă avem câteva date 

biobibliografice despre Mihai Manolescu, născut la 30 

mai 1969, absolvent al Facultății de Mașini și Utilaje 
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pentru Construcții din București (1993), cu o activitate 

literară interesantă, atât la nivel personal, cât și la nivelul 

antologiilor colective promovate de Editura Amarol.  

Literatura reprezintă oportunitatea de a comunica într-

o lumea prea ocupată cu sine, pentru a mai observa 

frumusețe anotimpurilor, natura, muzicalitatea, 

paradoxul, umorul, absurdul, din când în când…  

 

Mircea Popa 

 

Ioan-Aurel Pop,  Hunedoreștii. O familie 

europeană 

 

    Cu noua sa carte, Hunedoreștii (Cluj-Napoca, Școala 

Ardeleană, 2020), acad. Ioan-Aurel Pop  își îmbogățește 

lista lucrărilor sale esențiale despre trecutul medieval al 

românilor, cu una de o mare încărcătură științifică. E 

vorba despre originea, faptele și realizările familiei care 

ni l-a dat pe Iancu de Hunedoara, mare  strateg și luptător 

împotriva turcilor, voievod al Transilvaniei (1441-1446), 

guvernator al Ungariei (1446-1452) și căpitan general al 

regatului (1453- 1456), „ un adevărat simbol al lumii în 

care a trăit”, cum îl dedinește autorul, și cele ale fiului 

său Matia Corvinul, unul dintre cei mai străluciți regi ai 

ungurilor, într-o reconstituire  istorică de mare rezonanță. 

Cum a ajuns această familie boierească din Țara 

Hațegului sau venită din Țara Românească (în timpul 

tatălului lui Iancu, Voicu sau al bunicului Șerb) să 

domine întreg peisajul social-politic transilvănean al 

secolului al XV-lea, având acces la cele mai mari 

demnități, și practic controlând situația întregului regat 

maghiar cel puțin sub doi regi, vom afla din demersul 

istoric pe care-l avem în față. Noul studiu al istoricului 

nostru valorifică în premieră o mare bogăție de 

documente de arhivă, corelate cu  relatările  cronicarilor 

epocii, constituind un aport istoriografic original și de 

mare consistență, care îi va înlesni misiunea  de a contura 

mai bine cadrul  instituțional al epocii și relevarea unor 

idei dominante, care  se impun de la sine : sublinierea 

originii românești a familiei cu legenda înrudirii cu Casa 

regală maghiară, prin povestea tinerei lăsată gravidă de 

rege, prin episodul corbului și inelului. Autorul 

analizează cu mare acuratețe mărturisirile unor oameni de 

epocă, precum Sceva de Curte sau Enea Silvio 

Piccolimini, cel din urmă acreditându-l pe Iancu pentru 

originea sa „latină”, afirmând că numele său  „nu a sporit 

atât gloria ungurilor cât a românilor, din care s-a născut”,  

lucru susținut și de Antonio Bonfini care merge mai 

departe compunând o operă omagială și genealogică 

intitulată de Corvine domus origine libellus, în care 

încerca să demonstreze originea familiei se trage din 

nobilul roman Valerius Messala Corvinus. În orice caz 

încărcătura românească a celor doi Hunedorești, iese 

mereu la iveală, fie prin poemele maghiare închinate lui 

Iankula  Vodă, fie prin titulatura lui Matia de „rege al 

Daciei”. Dincolo de astfel de realități documentare, Ioan-

Aurel Pop insistă și asupra numelui de „Voik Buthi”, 

întrucât ori el, ori soția sa, au avut un strămoș (=bunic) 

Buti (Butea). Funcția  de „bani de Severin”, dobândită la 

un moment de frații Hunedorești, le-a permis acestora să-

l împrumute pe rege cu mari sume de bani, primind în 

schimb zălogul a nemeroase posesiuni. Chiar moșiile 

atribuite castelului de la Hunedoara au crescut în scurt 

timp, de la 20 la 120, făcând din Iancu și frații săi, una 

dintre familiile cele mai bogate din Transilvania, putând 

asigura singură numeroase „lănci” pentru război, 

transformându-l practic pe Iancu într-un nobil fără rival 

sub raport economic și militar. Puterea sa merge în 

paralel cu creșterea importanței Țării Hațegului, țară 

devenită oarecum privilegiată în raport cu altele, prin 

rolul jucat de cnezii români  ai marilor familii Cândea și 

Lelu, dar și a altora din Densuș, Râu Bărbat, Ohabița, 

Baru, Râu de Mori etc.,  familii legate strâns de cea a lui 

Iancu,  și respectiv  de regele Matia. Ca urmașă a celei 

mai pure și mai puternice zone românești zonei din 

Transilvania, acolo unde tradițiile faimei romane erau 

încă vii și puternice, rolul cnezilor și voivozilor locali cu 

tradiții militare consolidate, Țara Hațegului va deveni un 

fel de fief al lui Iancu în lupta de străvilire a expansiunii 

turcești. Chiar dacă autorul ne face mărturisirea că 

lucrarea sa n-a fost scrisă cu intenția de a ne oferi o 

monografie a familiei, ci mai degrabă de a aduna la un 

loc studii și contribuții proprii la lămurirea unor aspecte 

încă insufiecnt de clarificate, cartea lui Ioan-Aurel Pop își 

are coerența ei interioară bine precizată, ca și conturarea 

tabloului general al timpului, a radiografierii mediului 

politic, economic, social și etnic în care se desfășoară 

evenimentele, și a etalării unui adevărat evantai de teme 

și probleme prin care epoca își afirmă valorile de prim 

rang. Sunt schițate schimbările aduse de prezența 

coagulatoare a familiei Hunedoreștilor   (denumire mai 
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exactă decât cea amintind mai degrabă de o sonoritate 

„hunică”), cartea are din această pricină mai multe 

deschideri, inaugurând  o nouă perspectivă din care 

trebuie privit aportul românesc la conturarea 

medievalității Transilvaniei și la impunerea rolului 

acestei etnii la configurarea prestigiului epocii. Dintre 

martorii evenimentelor se detașează  istoricul Antonio 

Bonfini, cel care reperează exact  rolul marelui 

comandant de oști care a zădărnicit în mod constant 

înaintarea turcilor peste Dunăre. Născută și fixată chiar în 

zona centrală a acestei moșteniri daco-romane, familia 

Huniadeștilor a oferit lumii creștine conducători 

predestinați și luptători de anvergură europeană, cei care 

au ridicat ștacheta priceperii,  viziunii și forței militare la 

un nivel de nimeni neatins în epocă, devenind 

emblematică pentru funcțiile deținute, încât rolul lui Ioan 

Românul a crescut vertiginos, devreme ce a fost solicitat 

de diriguitorii unor principate italiene să intervină pentru 

a schimba balanța priorităților între Francesco Sforza al 

Milanului și  dogii Veneției, rolul lui de arbitru capătând 

o valoare de primă linie.  

     Cartea lui Ioan-Aurel Pop e înainte de toate cartea 

unui medievist de talie internațională, care    reconstituie 

cu migală și simț disociativ toate aspectele legate de 

prezența factorului românesc în organizarea statală a 

Transilvaniei, în contextul regalității maghiare, prin 

circumscrierea unor teme extrem de importante pentru 

înțelegerea realităților secolului al XV-lea, câtă vreme 

familia Hunedoreștilor a fost în ascensiune. Ea explică și 

determinarea factorilor care au hotărât ridicarea lui 

Matia, fiul lui Iancu, la rangul de rege al Ungariei și a 

rolului jiucat de el în acest context european.  Capitole 

precum Evul Mediu printre români, Conștiința publică 

despre statutul românilor din Transilvania și Ungaria în 

Evul Mediu, explică în detalii acest statut, care, pentru 

români, a mers din păcate descrescând,  dacă avem în 

vedere că la evenimentele din 1437, de după răscoala de 

la Bobâlna, reprezentanții românilor au fost tratați ca 

„regnicolari”,„univesitas” sau „fraterna uno”, ca apoi, 

situația să se degradeze încet-încet, odată cu întărirea 

atribuțiilor regalității. Ioan-Aurel Pop stăruie și asupra 

altora situații de acest gen, cum a fost cazul voivozilor 

români ai Maramureșului, care dobândiseră la Peri o 

stavropighie, sau altor cnezi români din Banat, ajunși în 

poziții fruntașe. E sigur că toate aceste familii puternice 

au stat în jurul lui Iancu, iar mai apoi în jurul lui Matia, 

rege care a întruchipat pentru unguri triumful 

Umanismului și al Renașterii, prin promovarea unor 

cărturari luminați ca Nicolaus Olahus,  întemeierea  la 

Buda a  celebrei biblioteci Corviniene și a consolidării 

unor instituții juridice de înaltă performanță, regele Matia 

fiina numit „cel Drept”.  În acest context moștenirea lui 

Iancu este bine examinată, iar efectele războaielor sale 

antiotomane, judecate la scară europeană, prin punerea la 

contribuție a rapoartelor venețiene și milaneze, dar și a 

celor sud-est europene. Aprecierea pe care i-a dat-o Papa 

Calixt al II-lea după victoria de la Balgrad reprezintă o 

nobilă încununare a unei vieți de luptă și de succese : „cel 

mai puternic atlet al lui Hristos” (fortissimus atleta 

Christi). Aprecirea trebuie coroborată cu aceea a 

misionarului italian Ioan de Capistrano, care la moartea 

sa a fixat în memoria contemporanilor și a urmașilor  

celebra sentință „S-a stins lumina lumii”, cuvinte înscrise 

pe piatra de mormânt din catedrala de la Alba Iulia.  Alte 

trei capitole vin să întregească acest tablou al faptelor 

celor doi iluștri reprezentanți ai familiei românești a 

Hunedoreștilor, și anume: Matia și românii, Moștenirea 

lui Matia și Hunedoreștii și noi, capitole care trec în 

revistă războaiele purtate de Matia Corvinul, culminând 

cu bătălia de la Câmpul Pâinii din 1479, care a 

transformat Transilvania „într-un spațiu de legătură între 

Peninsula Italică și marea Neagră.” O permanentă 

trimitere la actualitatea de azi, încorporează în demersul 

istoric raportări și preciziuni necesare, iar  reproducerea 

documentelor celor mai importante, însoțite de o bogată 

bibliografie, de un index și ilustrații recomandă cartea lui 

Ioan-Aurel Pop ca una dintre marile reușite ale 

istoriografiei noastre de azi.  

 

Emilia Poenaru Moldovan 

 

Prin holurile strâmte ale universului interior 

(Când îmi voi afla numele, Larisa Calo, Ed. UP, 

2021) 

 
Larisa Calo, o tânără absolventă de psihologie cu 

exeperiență de câțiva ani de psihoterapie și cercetare în 

domeniu face pasul spre literatură direct printr-un roman, 

un demers pe cât de curajos pe atât de dificil. Prozatorul 

clujean Alexandru Vlad obișnuia să spună despre cei care 

încep să scrie primul lor roman că își „răstoarnă” în 
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prima carte tot ce au trăit până atunci, toate evenimentele 

vieții lor, considerându-le pe toate demne de consemnat.  

Curajul Larisei Calo constă tocmai în această 

abordare de profesionist a romanului; lăsând la o parte 

tentația „poveștii vieții mele”, autoarea construiește o 

structură narativă coerentă, creează un personaj suficient 

de conturat, capabil să țină în mână - așa abulic cum e în 

mai tot timpul desfășurării romanului, sau tocmai de 

aceea - hățurile unei fantastice călătorii spe sine însuși. 

Dificultatea demersului este cu atât mai mare cu 

cât eșafodajul prozastic pare precar în lipsa unor 

evenimente concrete de viață, de acțiune trepidantă care 

să te facă să înaintezi în lectură. Surpriza vine dinspre 

extraordinara bogăție a unor trăiri interioare, dinspre 

rafinamentul stărilor alterate ale conștiinței – una dintre 

acestea fiind beția de care se face „vinovat” personajul 

principal, mai apoi așa-zisa nebunie – lectura devine 

vioaie, un resort nevăzut, mânuit cu pricepere de autoare 

te face să dai paginile la fel ca la un roman de aventuri. 

Atâta doar că pe „holurile strâmte ale universului 

interior” paradigma „aventurii” se schimbă dramatic, 

nimic din ce așteptam nu se întâmplă, și totul ia amploare 

în alte coordonate, pe care le putem numi chiar alte lumi. 

Fără să vrem, acum când comentăm, urmăm 

tehnica romancierei de a amâna prezentarea identității 

personajului principal, acesta neavând nume. Și totuși, 

iată-l: un tânăr lingvist, cunoscător a 5 limbi străine, 

traducător de excepție la o firmă de traduceri, colaborator 

la Universitate, dar nesigur pe valoarea lui, dependent de 

alcool, părăsit de iubită, oarecum ratat încă de tânăr cu 

toată excepționalitatea lui. Autoarea, secondată de însuși 

personajul fără nume într-o alternanță de exprimări când 

la persoana a treia, când la persoana întâi (aducând 

aminte de stilul lui Günter Grass din Toba de tinichea) ne 

mai spune că a fost abandonat de mic („oarecum” – ca 

mai târziu să aflăm că a fost de fapt  îndepărtat din 

familie în urma unei tragedii, pe care el, personajul o 

poartă ca pe o povară neștiută), i-a murit fratele (aceasta 

fiind tragedia), iar cea mai mare frustrare era că nu putea 

vorbi deschis cu nimeni: „Dacă ar fi fost să vorbească 

despre durerile lui cu un alt om, ce i-ar spune? Cum să le 

surprindă esența în interiorul unor cuvinte prin care să 

transpară înțelesul nealterat de capcana în care au fost 

prinse? Oare sufletul lui nu este cumva intraductibil?” 

Aici intervine psihologul - autor - romancier care 

va încerca ( și spunem  noi, a reușit) să „traducă” literar  

toate tribulațiile sufletești ale unui personaj emblematic 

pentru societatea alienată  a secolului XXI, să-l poarte pe 

acesta prin toate portalurile unor lumi fascinante pentru 

el, inexistente pentru omul obișnuit și să-l conducă la 

final – cu sprijinul unui „guru” personificat de personajul 

Sever – spre o conștientizare, acceptare și eliberare. 

Vocile, șoaptele, zgomotul pe care tânărul fără 

nume le aude fără încetare și fără să aibă vreo explicație 

„normală” îl aduc în starea în care, la un moment dat își 

pierde cunoștința pe stradă – aceasta fiind I.L. Caragiale, 

este dus la psihiatrie și, pentru că și-a pierdut total 

memoria, i s-a dat numele străzii pe care a fost găsit. 

Ideea ni se pare foarte bună ca demers literar, deși e puțin 

veridică – e greu de acceptat că în realitate, în ziua de azi 

cineva care și-a pierdut memoria nu este „găsit” până la 

urmă de către media, poliție, cunoscuți. Dar se poate 

întâmpla și de fapt asta face autoarea, descrie o stare de 

excepție în care tânărul, înstrăinat total de sine însuși și 

de lume, chiar nu e recunoscut de nimeni! Amnezia lui e 

totală, nu-și mai aduce aminte numele lui și nici al altor 

persoane, așa că autoarea – de la care am fi putut afla în 

prima parte numele – se îndură de cititor, în sensul că mai 

atenuează din suspans și-l numește Caragiale, prin 

intermediul personajului psihiatrei.  

De remarcat că, oricât de dramatică și de gravă 

este situația amnezicului, autoarea – naratoare nu se dă în 

lături de la a puncta ludic pe ici, pe colo, uneori chiar 

ironic, nu de alta, dar psihologul din ea nu vrea să-l lase 

și pe cititor pradă depresiei sau halucinațiilor, are grijă 

să-l conducă de fapt spre un final care să nu-l copleșească 

pe de-a-ntregul. Așa apar „muzul” Imaginescu al Iuliei, o 

iubită pasageră, adresa tânărului din buletin: str. Fericirii, 

colegii de cameră ai acestuia de la Psihiatrie, fiecare cu 

porecla, obiceiurile ciudate și vorbirea pur ardelenească, 

chiar numele lui (de stradă) are o tentă ironică, 

infirmierul poreclit Dulăul, fără vreo empatie față de 

bolnavi, e preocupat doar de recuperarea banilor dați unui 

interlop fugit din țară etc. 

În spital, unde începe o nouă etapă a vieții lui, 

Caragiale își cunoaște colegii de cameră, fiecare cu 

suferința lui și filosofia de viață: Sever, Laurențiu, 

Károlyi, Parkinson, Bombonel, Ghiță, Viorel. Paradoxal e 

că, deși el nu știe nimic despre sine însuși, poate auzi 

gândurile celorlalți, lucru de care își dă seama Sever, 

devenit într-un fel protectorul lui.          „ Simte nevoia să 

discute cu Sever, de fiecare dată se liniștește după ce 
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vorbește cu el”. Este începutul unei prietenii 

vindecătoare, care le face bine amândurora. Tot Sever îi 

spune „uită-te în jur prietene, ăștia toți sunt oameni care 

se protejează de adevăr”, această frază fiind ca un 

declanșator al încursiunii lui în propriile amintiri, oricât 

de firave ar fi.  

Capitolele care descriu „cuibul de cuci” din 

camera de la Psihiatrie sunt cele mai savuroase, Larisa 

Calo cunoaște caracterul și sufletul oamenilor și reușește 

să creeze personaje credibile, cu viața lor aparte, 

recognoscibile chiar și după terminarea lecturii. De pildă, 

Viorel își numește „vocea” care-l îndeamnă la rău, și 

produce răul  - „Jupânu” – responsabil cu internarea lui la 

Psihiatrie. Simte prezența acestuia și în persoana lui 

Caragiale, mai ales aunci când acesta, în mod 

supranatural „îngheață” mințile și voința celor din spital 

ca să poată evada Sever. „Jupânu” se insinuează peste tot, 

având aproape o existență independentă, un fel de 

„Diavolul șchiop” al lui Lesage, care vedea în toate 

casele și mințile oamenilor. 

Universul interior al tănărului nostru fără nume, 

identitatea fărâmițată ca o oglindă spartă în mii de cioburi 

începe să se adune, să se recompună sub imperiul 

acceptării adevărului despre sine, despre amintirile 

dureroase, ascunse atât de mult timp. Una dintre primele 

amintiri, livrescă, e un citat dintr-o carte căreia îi știe 

titlul – Bufnița oarbă -  nu și autorul, „mi-e teamă doar că 

mâine mor și nu m-am cunoscut încă” și i se pare că se 

potrivește perfect cu propria lui stare.  

Într-un final, Larisa Calo ne spune numele pe 

care eroul cărții și-l amintește – Maximilian – nume care, 

etimologic vorbind, derivă din Maximus – cel mai mare 

mare.  

Așadar a meritat așteptarea, amânarea 

dezvăluirii, suspansul, deoarece din identitatea total 

anihilată a tânărului a ieșit până la urmă un întreg, o 

persoană recuperată și vindecată, un personaj care face 

din creatoarea lui, Larisa Calo, o prozatoare cu har, al 

cărei debut impresionează. 

 

 

 

 

 

 

 

Vasi Cojocaru-Vulcan 

 

Poeme Haiku 

 

capătul toamnei - 

o muscă prizonieră 

între ferestre 

 

albul ninsorii - 

mai temeinică pacea 

printre morminte 

 

bând ceai fierbinte - 

în porțelanul ceștii 

tăcerea iernii 

 

drumul nordului 

acoperit de frunze - 

ploi reci mă udă 

 

nu se aude 

glasul privighetorii - 

dorul de părinți 

 

orele nopții - 

un robinet picură 

în tihna casei 

 

un vals vienez 

și-atâtea frunze căzând 

toamna aceasta 

 

viscol în noapte - 

unde ești ciocârlie 

să-ncremenești văzduhul 

 

bate, vântule, bate! 

Nu lăsa această frunză 

s-atingă pământul 

 

pe scrinul meu,  

două crizanteme veștede - 

cu mâneci ude scriu 
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Camelia Buzatu 

 

Degete de ceară 

 

Abia când te-ai îndepărtat de mine am început să te 

aștept, 

când ai fost lângă mine nu te-am văzut, 

n-am simțit umbra mea înnodându-se cu umbra ta, 

deși timpul știe să dezlege orice nod, 

să facă ghem clipele, 

deșirând orice lucrătură, 

oricât de complicată, 

oricât de înaltă, 

când ai fost alături de mine nu te-am atins,  

degetele mele de ceară atârnau 

sub spânzurătoarea căldurii tale! 

Vom rămâne în balans … 

Ca două păsări care vor să se logodească în aer 

vom rămâne în balans până când vom fi târâți 

acolo unde granițele se împletesc, 

ca amintirea a doi cireși 

îndulcind o poveste de mai. 

 

Funia clopotarului 

 

Sunetul clopotului amărui ca pelinul 

îmbată cerul, 

prăpăstiile cad peste noi, 

pe funie privește cum se preling! 

Numele fiecăruia caută pumnii strânși ai pruncului, 

numai copiii știu cum se varsă iubirea în gânduri 

ca mirul în potirul inimii. 

Pâine și vin doar în casa iertării, 

cortina se ridică, cortina se coboară, 

e moale și rărită aura mângâiată, 

aduce un pic cu părul unui nou-născut. 

Se scutură pereții lumii 

umezi de-atâtea rugă, 

poți crede că sunt câini salvați de la înec, 

cum s-au despărțit apele 

se despart gândurile bune de zidurile care se prăbușesc. 

Numai tu, lumină, de când te caut, 

de la o vreme mă tem să te găsesc, 

știu că în curând îți vei lua tainul din ochii mei! 

 

Barca 

 

Fiecare într-o barcă a timpului, 

toți plutim în derivă, 

dacă ai noroc de curenți buni poți ajunge-ntr-un port. 

Numai eu cred că stau agățată de-o bucată de lemn, 

vena care-mi palpită la tâmplă  

îmi dă falsa impresie c-aș fi singurul pârâu din univers. 

Mai am puterea să privesc timpul încolăcindu-se de 

păpuriș 

și oamenii care trec, 

pe unii doar aș vrea să-i cunosc, 

unii aș vrea să rămână fix în acel punct. 

Tocmai atunci se coboară cortina ceții, 

aud sufletul unei viori cântând despre ireparabile 

rupturi, 

oricâte ocoale aș da pe luciul timpului nu-i mai găsesc,  

nici capătul sforii cu care-am început să-mi brodez 

viața nu-l mai știu. 

Poate doar luna care mai pâlpâie ca un bob de porumb 

în stomacul unei păsări moarte, 

poate doar galbenul ei  

ar mai putea îndulci toată această pastă gri a lumii! 

 

My home 

 

My home is where my heart is! 

Doar nu stau la capătul pământului, 

poți ajunge la casa mea doar deschizând misterul. 

Și e casa mea! 

Am amenajat-o cum am dorit, 

aici mi-am crescut sentimentele, 

aici am plămădit liniștea, 

ca lutul la roata olarului în așteptarea statorniciei 

pe rafturi stau aliniate albiturile atâtor trăiri firești. 

Acum e doar un câine docil, 

uite cum mă însoțește versul unui poem de mult 

pierdut! 

Și e casa mea, luminată de pofta de a ști și a uita, 

a uita și a ști e un drum  

 

Semn de carte 

 

În trecut toate mi se păreau a fi frumoase, 

fetele aveau paltoane lungi, 

mănuși și ciorapi mătăsoși. 
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Pe umeri își purtau libertatea, 

chiar dacă era strâmbă și-avea aripile asimetrice 

zilnic o scoteau la plimbare. 

Drumurile urmau unele după altele firesc, 

era o plăcere să le răsfoiești, 

să te așezi la o intersecție și să chibzuiești ca un semn 

de carte. 

Toate erau altfel în trecut, 

tu mă îmbiai cu dansul amețitor al vieții, 

mă înclinam, 

ca două paranteze care vor să-nchidă între ele un 

adevăr 

ne apropiam, 

razele se adunau în jurul nostru în grupuri mici, 

creșteau gardurile de jur împrejur. 

Doar un suspin și ne-am modelat într-un singur piept, 

ca o cutie de vioară la gura metroului 

așteptam să-l umplem cu tot mărunțișul lumii. 

 

Lanțuri 

 

Și mi-a însemnat locul cu dosul palmelor, 

„De aici și până aici e timpul tău!”, 

greu mi s-a părut și dur la atingere 

de parcă îmi măsuram inima în kilogram-piatră. 

Mă înțepau piscurile neatinse, 

rugăciuni nerostite îmi cântăreau dorințele, 

căderile, 

de multe ori le numeam "lanțurile mele", 

alteori le numeam pur și simplu "ale mele". 

Nu luasem cu mine decât amintirea albastră a mării, 

și-un pumn de semințe să-mi semăn cărările, 

plecasem în lumea nouă cu cu-aceeași meteahnă, 

tot spre tine le semănasem pe toate. 

Scriau săracele pe noul pământ o dramă fără cuvinte, 

ca într-un film mut întorcea vântul tăblițele, 

"Nu e nimic rău în tăcere mi-a spus 

mai ales că nicio lume nu te va putea schimba în 

altceva  

decât în ceea ce ai fost dintotdeauna, 

nimic!". 

 

 

 

 

 

Victor Albu 

 

Trupuri 

 

mama din iubire 

ia cea mai uşoară 

formă de trup 

cu adiere de cuc 

mă împinge într-un 

lan cu secară 

trupul meu 

de copil spintecă 

icoane de vară 

uneori mă visez 

pe praguri cu 

trup de lacrimă… 

 
fără umbră 

 
cum să pleci fără 

umbră din 

bucuria de stârc 

cum să te lepezi 

de călcâie într-un 

somn de melc 

cum să te înveleşti 

în pleoapă ca 

plopul nostalgic... 

 
mâine 

 
totdeauna o câmpie 

se adapă din 

liniştea tălpilor 

totdeauna un mâine 

odihneşte în 

coarnele boilor 

rezemat în pântecul 

dealului 

înfulecă apusuri… 

 

potec proaspăt 

 
în răscruce 

sângerează 

copacul 
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şi semaforul naşte 

o femeie cu 

unduire de peşte 

cu tălpi înmuiate 

într-un potec 

proaspăt aştept 

să încolţească 

mierlele… 

 

copac armonios 

 

pe aici toate 

sunt la locul lor: 

gutuile fumegă, 

ploile dor, 

câinele coboară 

dealul cu flori 

caută agale un 

copac armonios 

sub care să 

mai moară puţin... 

 

golgota 

 

pelerin ostenit 

în poteca cu nori 

urcă golgota 

prin 

zdrenţe de flori 

sub mălinul firav 

dimineaţa adastă 

lumina ruginie 

ce 

urcă pe coastă… 

 

bielă 

 

amurgul 

lunecând ca 

o bielă 

bine unsă 

perfecţiunea 

nu durează la 

nesfârşit 

doar amintirea 

ei e veşnică…  

Diana Trandafir 

 

Lumina 

 

prin porii pielii 

respiram pace  

aveam o umbrelă albă 

decupată de țipătul subțire 

al acelui pescăruş rătăcit 

un mers fastuos îmi îmbrăca gleznele 

şi naufragii imense  

mi se cuibăreau în piept 

lângă inimă 

Sub lumina soarelui 

călătoriile mele se loveau de alt țărm 

eram acasă 

cu mine 

îmi aranjam scoicile 

numărandu-le ca pe nişte mătănii 

iar aşteptările stăteau cuminți 

până ce ziua se liniştea şi 

se aşeza  

în genunchi 

 

și atunci fără niciun efort 

am reuşit  

să inventez un măr verde 

 

Dincolo de mine 

 

și copiii mă ceartă pentru poezie 

atât de goală această facere 

condamnată la umbre 

Verific zilnic în horoscop 

rețete de vindecare a sângelui  

însă mi-e teamă  

să nu mi se spună  

că mi-au crescut  

prea mulți ochi în palme 

 

Iarna trecută 

a murit într-o marți 

şi totuşi privirea adâncită în somn  

îmi arată 

un fel de conjuncție a planetelor 
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ce până la urmă ar putea 

să desemneaze o zodie 

 

Livezile din album 

 

deschizi albumul  

alveolele timpului vor aprinde  

lumânările zilei şi  

te vor îndulci cu mierea lor de soi bun 

ştiulumea e în furtună  

şi ți s-au furat aproape toți stupii 

dar dacă jeleşti şi tot plangi 

şi sângele îți aleargă prin spaime 

nu-ți vei mai da seama că trăieşti  

într-o livadă frumoasă  

aflată chiar la buza văilor morții 

 

E plină de albine şi păsări 

iar vântul şi florile 

au fost botezate la fel ca şi tine 

 

Aerul pe care-l respiri te leagă de steaua 

care jos e o piatră  

frunzele nu pot fi triste 

Uneori  

îşi scutură emoțiile ca şi cum  

le-ar fi frig 

alteori chiar cad la pămant 

 

Frunzele nu pot fi triste 

 

calci peste desenul dungat  

al unui scut fără sabie 

Cerul iar sângerează 

deşi tu nu ştii să loveşti 

și nu ai experimentat măcar țipătul 

dublu precum  

cicatricea din pântec  

 

Imediat ce îți limpezeşti ziua  

se arată oasele  

desemnând nordul 

Încropesc peste noapte  

o geneză fin construită în registru-alarmist  

din decor nu lipsesc lacrimile  

ce greblează cu scrâşnet obrajii 

 

Se lasă greu copacul ninsorii 

a rupt aripi albe de păsări în zbor 

probabil cineva e prezent 

cineva e acolo 

gata să intre în adăpostul de animale 

pentru a fi lins pe față şi a asculta 

un lătrat cum nu s-a auzit mai duios 

 

Cine mângâieie  

Trăieşte 

 

duci rolul până la capăt 

îți eliberezi brațele  

din bandajul de lemn 

de Icar răstignit 

 

Marea  

 

păsări stranii  

şi casa foarte departe 

din nou dus-întors  

fără amețeli 

doar un vertij al lucrurilor bune 

şi al sentimentelor  

ce se învolburează 

apoi rămân 

 

pe hipodromul alb 

caii mării cambrează  

precum un pumn  

deschis spre lumină 

nu  

îmblânzitorilor timpului 

nu  

cărărilor de piatră 

nu gloriei 

 

nici valuri 

și nici măcar  

țărm  
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Daniel Lăcătuș 

n-am avut decât să-i devin faclă 

 

La jumătatea zilei 

s-a întors de la marșul 

Zilei Mondiale a Femeii 

care s-a organizat în semn de protest  

față de secolele de dominație și abuz 

de heteropatriarhat  

de cum a deschis ușa 

primul lucru pe care mi l-a spus  

pe cel mai ascuțit ton 

când m-a văzut întins pe canapea  

cu berea lângă pat 

a fost „ești un plăvan nenorocit!” 

și imediat s-a îndreptat spre mine 

în timp ce extrăgea din geantă 

o cutie de spray cu piper 

apoi a început să mă pulverizeze  

direct în ochi în timp striga  

sloganuri feministe 

 

În fiecare cuvânt i-am simțit furia  

ca pe un puternic foc  

care mă străpungea - 

n-am avut decât să-i devin faclă 

candidat pentru gloria veșnică 

 

tocmai s-a ars acum un minut 

becul de 60 wați cu filament incandescent 

agățat de tavanul camerei mele 

înlocuit săptămâna trecută 

 

cel anterior 

de același tip și de aceeași marcă 

a fost aici când am sosit 

în luna mai a anului trecut 

acum 12 luni 

  

termenul de valabilitate al produsului 

conform ambalajului din interior 

este de 1000 de ore 

de ce a explodat becul 

după doar 30 de ore de utilizare? 

încerc să găsesc o explicație rațională 

pentru moartea timpurie a becului meu 

 

întins pe spate în pat 

mă uit insistent la acel obiect bulbos nesemnificativ 

care atârnă deasupra capului meu 

întrebându-mă dacă nu cumva bunicul meu  

care a murit acum 20 de ani de un atac de cord 

vrea să-mi trimită un mesaj de o importanță maximă 

 

ce ar vrea bunicul ăsta să-mi spună 

care nu are răbdare  

până când voi veni ca să-l cunosc în iad 

după ce trece cursul natural 

al șederii mele pe pământ? 

 

să fiu aproape de sfârșit 

în această lume plină de păcat și deznădejdi  

iar ruda mea încearcă să mă avertizeze 

despre venirea iminentă a morții mele? 

 

ar trebui să mă opresc aici cu ipotezele 

și să mă îmbrac pentru a fugi la biserică  

să-mi mărturisesc păcatele comise 

ca infracțiunile morale să-mi fie iertate  

iar eu eliberat de stigmatul prejudecăților 

și să redevin un candidat pentru gloria veșnică 

moartea oricum vine 

 

se ridică de pe bancă 

și își târăște pașii  

în liniștea parcului 

la fel de gol  

ca sufletul unui dictator 

nimeni nu îl grăbește 

nici moartea 

aceasta oricum vine 

 

după ochii ațintiți spre ceas 

dă senzația că măsoară timpul 
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Mihai Merticaru 

 

                

   GEOMETRIA PLECĂRII 

 

Intrând în zona stelei căzătoare, 

în curând cerul amintirilor voastre 

se va întuneca un pic, 

slăvitul soare și toate planetele sale 

se vor alinia să-mi dea onorul, 

în timp ce eu, înveșmântat în al      

renunțării 

întuneric, 

cu floarea uitării la butonieră, 

lăsând în urmă o jumătate de inimă arsă, 

voi sări peste albia înnegurată a clipei  

cea mult pasageră, 

voi trece senin, prin orizonturile     

nepăsării, 

în cumințenia de dincolo de țărmurile  

interastrale ale visării lumii egocentrice, 

să silabisesc valurile mării și 

formula criptică a veșniciei, 

să caut negăsitul și adevărul celor    

nevăzute, 

dintr-o orbită eliptică, 

să deslușesc caratele nimicului și utopiei, 

de mine însumi, să mă rătăcesc 

într-o sclipire de lumină și 

să adăst la umbra unui ecou nelumesc 

din miezul galaxiei minunilor aurorale, 

pudrate cu stele din împărăția divină, 

să simt cum cântă pământul din mine 

într-un illud tempus, 

solfegiind notele alchimiei cosmice divine, 

să aud cum crește iarba indiferenței 

peste veacurile adormite în clepsidra  

fulgerată de tâlcurile ascunse ale providenței, 

să învăț pentru totdeauna sintaxa tăcerii 

de cremene până la declanșarea  

trompetelor învierii... 

 

 

 

  

Eseu 
 

Lőrinczi Francisc-Mihai 

 

 
 

Considerații și interpretări în opera 

dramatică a lui Nicolae Suciu 

 
 

           Cuvântul esențial pe care se așază întreaga 

încărcătură literară a scriitorului Nicolae Suciu de la 
Dumbrăveni este Scena. Crezul artistic al acestuia: 

miracolul în care a fost așezat omul pe Pământ este 

literatura ca artă. Într-o operă cu o siluetă interioară 

omogenă,  a reușit să construiască o lume ficțională 
fascinantă și misterioasă, suprapusă pe un topos afectiv 

profund. Este creatorul unei geografii a spațiului natal cu 

prelungiri, de sorginte blagiană, în mit. Natalul este 
înzestrat cu valențe transcendentale, locul, oamenii, 

limbajul sunt elemente ființiale ordonatoare ale unui 

orizont ficțional al nebănuitului. Scriitorul însuși declară 
că cel mai bine se exprimă prin teatru. De fapt, orice 

scriere, chiar dacă nu este dramatică, preia din fibra 

subteranei măștii: Niciodată nu am cutezat să mă 

gândesc la proză, fără să trec prin teatru – oaza mea de 
fericire. Multe proze, chiar şi scene de roman, au primit 

mai întâi botezul viziunii scenice. Scena și culisele 

dimpreună sunt spații ale reprezentării, teritorii sacre ale 
frământărilor interioare și ale emoțiilor pulsatorii.   

           Într-un joc al oglinzilor, al magicului, prin filtrul 

sincerității, scriitorul ne poartă prin labirintul lumilor 
plăsmuite într-o aventură a conștiinței abisale: să 

exteriorizezi cât e necesar în raport cu ceilalți și din 

aceasta să faci să se înțeleagă toată viața ta lăuntrică. 
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Drama e în noi. Adevărata avere e în suflet și nicidecum 

în altă parte, iar una dintre căile de evadare oferite este 

traversarea spaimelor prin literatură. Cheile de 
dezlegare trebuie căutate în drama omului modern de a 

nu se putea sustrage de sub povara stereotipiilor. Se 

conturează o dependență tot mai profundă a omului de 

material, o dezgolire a acestuia de libertate, în definirea 
lui Kadare.  

Scrierile dramatice ale lui Nicolae Suciu au o 

valoare atemporală: „operele de artă cele mai tinere, cele 
mai noi, scrie E. Ionesco, se recunosc și vorbesc tuturor 

epocilor”. Ele se hrănesc din mitic și oniric, din pasta 

unei țesături a subconștientului personal, trăit, visat, 

imaginat. Visul abundă în creațiile autorului. Descoperim 
chiar o stratificare a acestuia, o adevărate reprezentare 

spirală sau o dispunere pe verticală. Polarizarea onirică 

este o caracteristică a teatrului absurdului, iar aceasta este 
împletită cu alegoria, cu o întreagă simbolistică. Specifice 

în teatrul absurdului sunt gândirea mitică, alegorică și 

fantastică. Încă din volumul de debut, de povestiri, 
Ziguratul iubirii, Nicolea Suciu își declară crezul artistic 

și scrierile sale ulterioare învăluie în mister și halou 

literar acest labirint ficțional. Ziguratul iubirii dezbate 

întregul program estetic al scriitorului. Aest nucleu dur 
polarizează întreaga sa creație literară, într-un fantastic 

joc al gândirii și al scrierii, păstrând rigoarea asumată a 

sincerității și a autenticului, a eticului și a esteticului.  
           Nicolae Suciu montează un teatru de vară al 

absurdului pe o scenă a natalului: cu ajutorul literaturii 

omul reușește să depășească curpenișul dur al 
cotidianului. Să depășească stereotipul în care se vede 

basculat zi de zi. Scrisul trebuie să te scoată din banal, să 

te elibereze de povara stereotipului. Și acest lucru se 

poate face prin „plăcerea nonsensului”, cum scrie Freud, 
adică „libertatea pe care o avem când ieșim de sub 

gravitația logicii”. Teatrul absurdului este definit de 

Ionesco, într-un eseu despre Kafka, astfel: „ceea ce e 
lipsit de scop, retezat din rădăcinile sale metafizice și 

transcendentale, omul este pierdut: toate acțiunile sale 

devin lipsite de sens, absurde, inutile.”1 Nicolae Suciu 

împrumută din tehnica și elementele specifice teatrului 
absurdului, dar cu un accent pus pe ridicol, în accepțiunea 

lui M. Cervantes, după cum însuși Nicolae Suciu 

precizează: Don Quijote învinge, de fapt se învinge pe 
sine; numai așa putea evidenția ridicolul lumii 

contemporane lui: prin neevitarea ridicolului sau după 

formula eliadescă, parafrazez: ridicol înseamnă trăirea 
vieții tale proprii, nude, imediate, refuzându-te 

 
1 Martin Esslin, Teatrul absurdului, Editura 

Nemira, București, 2018, p. 24. 
 

superstițiilor, convenților și dogmelor. Teatrul absurdului 

arată ființa ei în imagini scenice concrete.”2 

           Ideea fundamentală a pieselor de teatru este ieșirea 
din rutină pe calea  ridicolului sau a absurdului. Această 

idee de largă eliberare de sub povara stereotipiilor, 

outputul din cotidian, din convențional este prelucrată de 

Nicolae Suciu în volumele domniei sale de teatru, în 
maniera prozei nonsensului, în nelimitele Scenei, 

deoarece, după afirmația lui  Mircea Eliade, „a evita 

ridicolul înseamnă a refuza orice șansă de nemurire.”   
           Cele două volume de proză pe care ni le dăruiește 

scriitorul sunt De-a teatrul sau imaginează-ți că trăiești, 

publicat la Editura Fundației Alfa, Cluj-Napoca, 2015 și 

al doilea volum de teatru este O lume cu raita-n sus, 
ediție bilingvă româno-franceză, cu o prefață de Darie 

Ducan, apărut la Editura Limes, Florești, Cluj, 2018.  

Tot ceea ce scrie Nicolae Suciu, fie teatru, proză 
scurtă, schiță, povestire sau roman, toate se revarsă în 

tema dominantă a elementelor specifice teatrului 

absurdului, după cum însuși Strindberg scrie, parafrazez: 
imaginația țese modele noi, o împletire de amintiri, trăiri, 

absurdități și improvizații. Și Nicolae Suciu a făcut 

transfuzii din conștiințe superioare, în operele sale ni se 

oferă întâlniri cu nume celebre, precum: Strindberg, 
Joyce, Camus, Kafka, Dostoievski, Beckett, Eliade, 

Cervantes, Ionesco, Vișniec, fără să epuizez nume 

celebre pe care le caligrafiază la răstimpuri în cărțile 
domniei sale. Pentru o analiză complexă cu o profundă 

ținută estetică, Nicolae Suciu apelează la alegorie, cea 

mai sănătoasă cale de a spune lucrurilor pe nume [...], 
capabilă să ascundă suficient vremelnicul acestei lumi 

banale, împiedicată în stereotip. 

 Piesele de teatru care compun volumul De-a teatrul sau 

imaginează-ți că trăiești cuprind: Eurogroapa, Cerere de 
deces, Luați pământul de pe tata și piesa omonimă.  

             O operă fundamentală de inspirație pentru 

Nicolae Suciu este piesa „Așteptându-l pe Godot”, de 
Samuel Beckett.  Nu este important cine este sau când 

ajunge Godot, ci subiectul piesei este așteptarea. Tema 

așteptării este magistral prelucrată de Nicolae Suciu în 

schița omonimă a volumului Povestind vei dobândi. 
Ideea substanțială este ieșirea din rutină, așteptare care 

frizează ridicolul, dar care, la caturile superioare de 

interpretare, se înțelege că aceasta răspunde anumitor 
nevoi superioare ale eroului. Natu așteaptă lângă linia 

ferată. Este poate așteptarea miracolului, a morții, a 

ineditului: Natu știa de undeva că singur ridicolul este 
cel care îi poate aduce omului nemurirea. Natu simțea că 

adevărata lui salvare nu i se adresa trupului său și deci, 

nu era o activitate pur exterioară. Adevărata salvare a 

 
2 Op.cit, p. 25. 
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lui se adresa unei alte lumi din el. Este o așteptare de 

esență, povara trecerii timpului, fără un scop precis, 

acțiune lipsită de sens. Ca și în piesa Eurogroapa. 
           Partener spiritual declarat al lui Vișniec, prin 

referirile explicite pe care scriitorul Nicolae Suciu le face 

prin personajele “Bruno și Grubi”,  groparii Lisi și Disi, 

un duet tragi-comic, un fel de Stanko și Vibko ai lui 
Vișniec din piesa Imaginează-ți că ești Dumnezeu ori 

Antigona din piesa de teatru Luați pământul de pe tata!, 

dar păstrând un fundament special din Beckett, unde se 
regăsește același duet Vladimir-Estragon (Didi & Gogo), 

doi vagabonzi (de unde și lumea de la periferie din opera 

lui N. Suciu), care „știu că tot ce facem în viață este egal 

cu zero, față de trecerea lipsită de sens a timpului, care 
este el însuși o iluzie.”3 Timpul poate fi recuperat doar 

retrospectiv, în sens proustian. Este vorba aici de 

contemplația pură a trecerii timpului: „dacă suntem 
activi, tindem să uităm de trecerea timpului, ne petrecem 

timpul, dar, dacă așteptăm pur și simplu, pasiv, ne trezim 

față în față cu timpul însuși.”4 Nu ajungem niciodată la 
țintă. Ceea ce contează este drumul, parcursul, 

denecuprinsul. Trebuie avut în vedere în travaliul de 

dezlegare a operei lui Nicolae Suciu rețeaua rizomică a 

semioticii: „exegeza e reconstituire, amintirea e o 
regăsire, iar scriitura e renaștere, adică naștere din nou, la 

alt etaj semiotic. [...] Își instituie propria regalitate, 

singura autentică, indubitabilă și legitimă, cea a scriiturii. 
Instituie o nouă dimensiune a existenței: texistența, 

garanție a eternității.”5 Acestea sunt câteva aspecte de 

interpretare proustiene. De precizat că situația 
personajelor dublet este o constantă în opera scriitorului. 

Aș aminti doar personajele din povestirea „Burgul din 

vitrină”, unul cu mustață tip Țiriac și altul fără mustață 

tip Țiriac, un fel de simetrie imperfectă, privesc fiecare o 
vitrină a unui magazin de confecții-dame, situate de o 

parte și alta a străzii, ambele populate cu manechine de 

gips, ca și când s-ar admira în oglinda acesteia. Doar 
turnul cu ceas rămâne obiectiv și măsoară trecerea 

timpului: nu-mi imaginez cum ar trece timpul fără 

marionete, fără turn și fără ceas. Banalul și mistuirea 

într-o alergare dezordonată: marele secret e să nu-ți iei 
ochii de la vitrină. Personajele sunt obsedate de reflecția 

burgului în vitrină și că realitatea ar avea un rol secundar: 

în vitrină, centrul orașului, destul de banal de altfel, pare 
mult mai înălțător decât în realitate. 

O dezbatere profundă este drama “De-a teatrul” 

sau imaginează-ți că trăiești…, care poartă titlul 
volumului, despre buncăr, despre destin și nelimitare, cu 

 
3 Ibidem, p. 69. 
4 Ibidem, p. 58. 
5 Alexandru Mușina, Teoria și practica literaturii, Editura 

Cartier, București, 2017, pp. 254-255. 

trimiteri sugestive spre drama-parabolă soresciană, Iona: 

Cea cu peștele uriaș e zero…Cea cu Buncărul e și mai 

și… Peștele are corpul din carne și oase, nu din tablă. 
Aici ce să spinteci?… Nu au tăiat-o ăia cu rachetele 

lansate în cosmos? Degeaba au lansat rachetele… Au 

putut sparge cumva tabla? Nu. Au ieșit cumva ei într-un 

alt buncăr? Nu… Ca să fi fost convinși mai apoi că și 
buncărul acela e încadrat într-un alt buncăr 

incomensurabil… Scrierea se încadrează în teatrul 

parabolic și cuprinde meditații asupra marilor teme ale 
umanității, întâmplări în formă alegorică despre libertatea 

și limita umană. 

Aceeași idee alegorică a mitului sorescian este 

reluată într-o povestire recentă, Totuși, cine sunt eu? 
parte a unui proiect mai vast al unor exerciții dramatice 

pe tema Covid-19. în care personajul principal Filu este 

„nemaipomenit de singur.” Aceasta este idee soresciană 
majoră, aceea a condiției omului într-un spațiu închis, 

condamnat la izolare, o dezbatere despre condiția omului 

în fața morții, toate acestea conducând la meditația finală: 
De fapt cine sunt, că celălalt Iona nu am cum să fiu 

niciodată? Arthur Adamov scrie în „Mărturisire”, o 

capodoperă dostoievskiană: „Dar cine sunt? Tot ceea ce 

știu despre mine este că sufăr [...]. Singura mea ieșire este 
să scriu”. Aș face o paralelă și cu Alice în Țara 

minunilor, când, la un moment dat, Alice își pierde 

numele, se întreabă: Și-acum, cine sunt eu? Interpretările 
conduc către această dezlegare: pierderea numelui 

sugerează câștigarea libertății, dacă urmărim câmpul 

nonsensului. Filu, aflat într-o situație-limită, asaltat de 
conștiința acestei singurătăți metafizice, alege ca 

modalitate de refugiu mitul. Se retrage în camera de 

dinainte ca să pescuiască, eliberându-se de stereotipii,  prin 

acestă acțiune temerară optând pentru un act mitic, 
esențial.  

Autorul radiografiază multifațetele 

comportamentului uman și amendează paradoxurile 
societății, utilizând tot soiul de expresii fascinante: 

formarea gustului pentru frumos la tinerii gropari; cu 

Hamlet se începe o groapă, cu Bruno și cu Grubi se 

termină; vrem si-criu; Lisi, nu leșina! Ce naiba! Fii 
gropar, nu glumă! categoria de groapă: începând de la 

microgroapă, minigroapă, groapa, supergroapa, 

megagroapa și eurogroapa ori replica profundă, 
subliniată și de Mihai Ardelean, care semnează Postfața 

volumului cuprinzând patru piese de teatru, ei însă nu 

știu că nicio fântână nu se mai poate săpa azi fără să nu 
dai de morminte (Eurogroapa); formator-gropi cimitire; 

tatăl meu, mort și înmormântat aici acum exact șapte 

luni, are prin constituție, dreptul nelimitat să stea în 

mormântul lui, liniștit și neapăsat; el stă acum frumos 
într-o criptă de beton…viermii lui nici nu-s chiar așa de 
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hrăpăreți și tentați în cripta de beton, ca în pământul – 

pământ, acolo unde voi merge eu, cu toate că la Cartea 

Sfântă nu se zice nicăieri: Beton ești și în beton te vei 
întoarce sau mozaic ești  și în mozaic te vei întoarce 

(Luați pământul de pe tata!). 

Cele cinci piese de teatru care alcătuiesc volumul 

sunt: Exaltarea întâmplării, Glasul cenușii, O lume cu 
raita-n sus (piesă care dă titlul volumului de teatru), 

Nevoia de stereotip, Vrei să previi Alzheimer-ul? Citește 

mai mult.  
Când încetezi să trăiești și nu mai vezi 

extraordinarul, nu mai ești nimeni.Or, parafrazându-l   pe 

Camus: în vremea noastră lipsită de iluzii, lumea a încetat 

să mai aibă vreun sens. Fără ridicol viața nu are sens, idee 
de sorginte eliadescă, singur acesta poate să îi aducă 

omului nemurirea. Motive reprezentative din scenariul 

povestirilor oglinda, vitrina, groapa (din străfundul 
ființei), sicriul, caruselul, visul, iluzia, lumea ca teatru, 

călătoria, oglinda, toate revin în scenele dramatice. În 

eseul scriitorului, Identitatea oglinzilor, citim despre 
multisensurile acestuia: magic portal de intrare în 

fantastic, obiect de uimire, de magie, de descoperire: de 

acolo, din fața oglinzii, aveai altă perspectivă. Și să nu 

uităm de exclamația autorului: A! Era să uit. Cele mai 
grozave oglinzi și mai impunătoare erau înseși vitrinele 

magazinelor. Și aceste motive și elemente substanțiale 

din primul volum de povestiri se regăsesc în pasta 
narativă a tuturor scrierilor în proză și în teatru.   

Inclusiv absurdul este îngăduit. Pentru că 

absurdul tău poate fi  normalitatea mea, nu? Dar ce nu e 
o iluzie, Iulia? Se întreabă personajul în volumul de 

teatru O lume cu raita-n sus. Un element toponimic 

definitoriu, din piesa omonimă, este parcul urbei: priviți 

copacii aceștia ciungi și ologi, implorând cerul. Parcă ar 
sta bieții, la cerșit. Scriitorul își încheie volumul de teatru 

cu această concluzie, depre o societate care se arată tot 

mai de-a-ndoaselea, o lume cu raita-n sus: Azi lumea 
normală nu e decât o excepție a lumii anormale. Nimic 

mai absurd ca absurdul să ia locul normalității: omenirea 

rămâne uimită numai până se obișnuiește cu ele și atât 

...cu atentatele, cu decibelii n-a fost tot așa? [...], dar cu 
părul verde și mai apoi cu blugii rupți în mai multe 

locuri, adevărate fante pentru observarea piciorului, n-a 

fost la fel? 
Despre eliberarea de sub povara banalului, de 

evadare în spațiu ozonat al nonsensului depune mărturie 

scriitorul în piesa de teatru Glasul cenușii. Un om 
proaspăt disponibilizat, Pomană, se ocupă cu colectarea 

cenușii, o ocupație lipsită de sens, care ne basculează în 

teatrul absurdului: cenușa e singurul lucru de pe acest 

pământ care nu se aruncă-n foc, așa cum se pot arunca 
toate celelalte lucruri ale lumii ăsteia. Prin asta se 

deosebește ea, cenușa, de tot ceea ce e trecător pe acest 

pământ. De tot ceea ce este vanitate. Această răscolitoare 

temă a deșertăciunii, cu metamorfozele trecerii, are o 
prelucrare subtilă în această piesă. Esența ideilor din 

piesă nu trimit spre momentul ultim, ci la evadarea 

temporală, prin această contemplare a timpului, cel fără 

curgere, prezentul continuu: cenușa e trecutul și viitorul 
lumii ăsteia. Cenușa e singura care poate sta 

neschimbată, între cele care au fost cândva foc și cele 

care vor fi cândva foc. Să dai cenușă gratuit și să fii 
condamnat că faci comerț ilegal, de aici ridicolul 

situației: în societatea de azi nu contează acțiunile de 

suflet. Contează numai acțiunile de suprafață. De aceea, 

societatea e tot mai bolnavă. E în agonie. 
Autorul are o serie de piese de teatru încă 

nepublicate, de mare valoare: Secretu doctorului 

Mengele, Morfologia galopului, Nu vă faceți sânge rău, 
Șase personaje în căutarea unui spectator, Gaura din zid, 

Corpul iubirii.   

Nicolae Suciu este un scriitor subtil, perspicace, 
lucid, care are un înalt simț estetic, de profundă 

ființialitate, care pune în Scenă un întreg univers de 

neliniști metafizice, într-o adevărată dinamică, translație 

deal-vale interioară, în jocul fascinant al măștilor. Este un 
dribleur de sensuri, pasionat de aluzii literare, de puzzle-

uri ludice și jocuri de cuvinte dintre cele mai dilematice, 

polarizând un amalgam ficțional la nivel megalingvistic, 
dublat de rețeaua complexă a ipostazelor și de zigzagurile 

didascaliilor. Nicolae Suciu este un scriitor contemporan 

care are o capacitate deosebită, dostoievskiană,  de a 
surprinde lumea interioară a personajelor, frământarea 

conștiințelor, neliniștile omului contemporan, de a 

radiografia sentimente și emoții abisale, tensiuni 

spirituale care macină universul uman și marile sale 
tăceri. Este un scriitor original, cu o personalitate 

puternică, cu o operă complexă, bine închegată, care 

prelucrează în scrierile dramatice stări și conflicte 
interioare ale conștiinței omului, plăsmuind personaje cu 

caractere puternice și născând idei măiestrite, având 

nevoi superioare, polarizând un orizont natal profund, cu 

determinante geografice bine delimitate.   
Dezlegările operei dramatice a scriitorului 

Nicolae Suciu, de fapt a operei privite în ansamblul ei, 

trebuie căutate în chorematica teatrului absurdului, în 
subterana metaforică și alegorică, la joncțiunea absurd-

ridicol, mitic-fantastic. 
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Monica Manolachi 

 

 

Poezia impersonală 

 

 
Oricine scrie poezie își poate pune la un moment dat 

întrebarea cât de personal este ceea ce publică și ce 

semnifică mai exact acest lucru pentru sine și pentru 

ceilalți. Există motivații sau îndemnuri precum „a scrie 

din suflet“, „a da tot ce ai“, „a scrie cu emoție“, „a sonda 

psihicul“, „a transmite o stare“ etc. Sunt toate acestea de 

ajuns pentru a scrie poezie bună?  

În funcție de cum se răspunde la întrebare, s-ar putea 

spune că avem de-a face cu un continuum între cel puțin 

trei tipuri de poezie: poezie confesivă, poezie mască și 

poezie impersonală. Dacă în primele cazuri, emoția și 

vocea care compune sunt la vedere, sunt mai proeminante 

și poezia este preponderent antropocentrică, fiindcă sinele 

apare în poziție de subiect, atribut sau complement, în 

mod direct sau indirect prin intermediul unei măști sau al 

unui personaj, poezia impersonală situează sinele în plan 

secund sau îl elimină cu totul pentru a da întâietate altor 

realități pe care le percepe. De notat că, în funcție de 

capacitatea psihicului de a face sinteză poetică, sunt și 

situații în care aceste tipuri nu sunt disjuncte, ci se pot 

suprapune, se pot îmbina sau pot intra în dialog.  

Termenul de poezie impersonală ar putea însă crea 

confuzii pentru cine se află la început de drum, atât în 

ceea ce privește creația, cât și referitor la lectura critică. 

Unii spun că poezia impersonală este amorfă sau, din 

contră, preocupată preponderent de aspecte estetice, de 

formă mai mult decât de conținut, nu de mesaj și nici de 

emoția pe care le poate transmite. Totuși, poezia 

impersonală nu trebuie confundată cu poezia inestetică 

ori cu poezia ieșită din modă, care nu transmit mai nimic, 

nici stare, nici emoții, nici cunoaștere. Acesta este însă un 

nivel – să-i zicem – primar de a înțelege caracterul 

impersonal al poeziei. 

În 1920, poetul englez T. S. Eliot, laureat al premiului 

Nobel în 1948,  publică un volum de eseuri intitulat The 

sacred wood: essays on poetry and criticism, în care 

include, printre altele, și o teorie despre impersonalitatea 

poeziei. Să nu uităm că ne aflăm în perioada în care 

știința psihanalizei începe să prindă contur, că Primul 

Război Mondial tocmai s-a încheiat, iar peste două 

decenii avea să urmeze altul, și că în secolul al XX-lea au 

apărut mai multe teorii despre personalitate, o serie 

întreagă de idei despre care omenirea nu era suficient de 

conștientă înainte.  

În eseul Tradiție și talent individual din acest volum, 

Eliot se referă la două elemente principale care determină 

poezia și care au influențat semnificativ creația poetică a 

secolului al XX-lea: elementul impersonal sau 

cunoașterea acumulată prin studierea trecutului și 

elementul personal, adică sentimentele și emoțiile minții 

poetice din prezent.  

În primul rând, pentru Eliot tradiția este un concept 

dinamic și se referă la importanța istoriei pentru arta 

scrisului. Cu alte cuvinte, un poet bun sau o poetă bună se 

formează citind poezie scrisă în trecut, nu doar în trecutul 

apropiat, al generației, ci și în cel mai îndepărtat. Motivul 

este că istoria are sens atât în contextul trecut, cât și în 

contextul prezent, prin reinterpretare și apariția unor noi 

forme de expresie. A urma o tradiție nu e același lucru cu 

a o repeta pur și simplu prin imitație sau a scrie timid în 

umbra ei, ci presupune a urma un sens, a avea simțul 

istoriei, a înțelege trecerea timpului, dar și 

atemporalitatea, a modifica tradiția prin raportare la ea, 

astfel încât creația să contribuie la înțelegerea prezentului 

și să propună o viziune despre viitor.  

Altfel spus, în general, a scrie poezie înseamnă a urma 

tradiția lirică, doar că de la o epocă la alta se mai schimbă 

contextul, materia artistică și gusturile, lăsând loc 

apariției unor specii noi. Baladele nu sunt chiar de când 

lumea, sonetul a fost inventat abia în secolul al XIII-lea, 

versurile haiku au apărut în Japonia în secolul al XVII-

lea. Inventarea unor forme poetice noi, care să poată 

cuprinde spiritul vremii, intră tot în tradiție, înțeleasă în 

sens larg. Așa cum o concepe autorul englez, tradiția este 

despre conștiința acestui sens, la care cei mai inventivi 

pot contribui inclusiv din punct de vedere formal, cu 

tehnici poetice noi. În orice caz, un spirit poetic nu există 

singur, ci face parte dintr-o breaslă de spirite poetice prin 

care se transmite meșteșugul. 

În al doilea rând, Eliot susține că poezia ar trebui să 

fie impersonală, adică separată de personalitatea 

autorului. Pentru a cunoaște tradiția, poetul renunță la 

sine și devine un mediu prin care poezia ajunge în lume. 

Renunțarea la sine nu e totuna cu uitarea de sine, ci 

plasarea sinelui în domeniul artistic. Arta adevărată are 

prea puțin de-a face cu viața personală a artistului și este 
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rezultatul capacității acestuia de a studia experiențele și 

de a le înțelege, de a le sintetiza și a le combina în 

cuvinte potrivite între ele și cu contextul, care să 

genereze prin ele însele sentimente și reacții.  

„Poezia nu înseamnă o eliberare a emoției, ci o 

eliberare de emoție; nu e exprimarea personalității, ci o 

eliberare de personalitate. Dar, desigur, numai un om cu 

personalitate și emoții știe ce înseamnă să vrei să te 

eliberezi de ele.“ Așa își încheie Eliot pledoaria prin care 

mută accentul dinspre poet spre poezie. Această 

concepție este o reacție față de subiectivismul romantic, 

care pune în centru sinele personal. Dacă poetul William 

Wordsworth mizează în actul creativ pe amintirea senină 

a emoției și fluxul spontan al sentimentelor puternice, 

Eliot crede în concentrarea activă a experiențelor. Totuși, 

să nu uităm că seninătatea invocată de Wordsworth este 

strâns legată de faptul că a trăit mai aproape de natură, în 

contrast cu Eliot, un poet mai degrabă urban.  

Eliot mai crede că mintea poetică receptează și 

stochează în memorie sentimente, expresii și imagini, 

până în clipa în care o parte dintre ele se unesc și 

formează compusul poetic. În tot acest proces de fuziune 

sub presiunea motivației artistice, receptorul are rol de 

catalizator, care se consumă, a cărui personalitate devine 

în final neglijabilă. Emoțiile de zi cu zi sau din timpul 

creației nu trebuie confundate cu emoțiile artistice 

potențiale dintr-o poezie. În timpul creației, mintea 

poetică se concentrează pe analiza și alegerea celei mai 

bune combinații de sentimente, expresii și imagini, 

respingând balastul și inesteticul. Eul creator rămâne 

ascuns în cele din urmă și poate să nu existe pentru cei 

care citesc poemul. Dacă poemul este bun din punct de 

vedere artistic, acesta este bun și fără prezența autorului, 

la fel cum se întâmplă cu oricare operă de artă care trece 

testul timpului. 

Totuși, mulți critici au observat că, de fapt, gândirea 

lui Eliot – și cea modernistă, în general – se aseamănă 

întrucâtva cu aceea a romanticilor. „Poetul impersonal“ 

despre care vorbește Eliot seamănă cu „poetul cameleon“ 

al romanticului John Keats. Concentrarea emoțiilor la 

Eliot este tot un fel de rememorare, doar că nu se poate 

face mereu cu seninătate, ca la Wordsworth, o condiție 

care nu depinde doar de autor, ci și de mediul în care 

trăiește. Dacă în mediul urban, persoana este supusă la 

stimuli mai mulți și mai diverși, atunci poate îi va fi mai 

greu să-și regăsească propriul sine, să capteze emoțiile 

care contează. În orice caz, poetul modernist subliniază 

că: „Sunt mulți care apreciază exprimarea în versuri a 

unei emoții sincere și există alții, mai puțini, care sunt în 

stare să aprecieze excelența tehnică. Dar foarte puțini știu 

când e vorba de exprimarea unei emoții semnificative, o 

emoție care trăiește în poem, nu în povestea vieții 

poetului.“  

Într-un alt eseu, Hamlet și problemele lui, Eliot 

descrie modul de a crea emoție artistică prin 

depersonalizarea emoției: „Singurul fel de a exprima 

emoția în artă e de a găsi un corelativ obiectiv; cu alte 

cuvinte, o serie de obiecte, o situație, o înșiruire de 

evenimente care trebuie să alcătuiască formula acelei 

emoții anume, așa încât, atunci cânt sunt date faptele 

externe care trebuie să se finalizeze în experiența 

senzorială, emoția să fie imediat evocată.“ Altfel spus, 

cine este conștient de arta sa și de artă în general știe să 

aleagă din mediul vital elementele potrivite care pot reda 

în mod autonom acea emoție artistică. Un exemplu de 

corelativ obiectiv în poezia lui Eliot îl constituie miturile 

și legendele din literatura europeană.  

Deși concepția lui Eliot privind poezia impersonală a 

fost criticată de-a lungul timpului, insistența lui cu privire 

la menținerea unor standarde literare obiective a 

influențat generații întregi de poeți, critici și teoreticieni, 

nu numai din lumea anglofonă, ci din întreaga lume. În 

1970, poetul Ștefan Augustin Doinaș înțelegea că această 

concepție despre poezie reduce la maxim sau abolește 

criteriul sincerității prin transfigurarea datelor 

experimentale și încerca să o identifice la poeți precum 

Ilie Constantin, Mircea Ciobanu, Constantin Abăluță și 

Gheorghe Grigurcu.  

Caracterul impersonal al poeziei nu înseamnă că 

poezia nu transmite emoție, ci că pune sub semnul 

întrebării sistemul de emoții cu care suntem obișnuiți și 

cultivă emoția artistică prin etalarea unor moduri noi de 

implicare și reflecție. De notat că emoția artistică poate 

clarifica și completa emoțiile obișnuite. În plus, dacă un 

poet este impersonal, asta nu spune că nu transmite 

emoție, ci preferă să nu iasă în evidență cu propria 

personalitate, ci cu versurile pe care le publică. Poate în 

viața de zi cu zi coboară în mină sau este agent de 

vânzări, poate lucrează într-un spital sau este profesoară 

de chimie, poate are de crescut copii sau de îngrijit 

bătrâni, deci nu ai crede că mai are timp și de scris. Și 

totuși scrie poezii care pot stârni emoții și te ajută să 



„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” - Johan Huizinga  
 

 

Revista română pentru literatură și artă                         Anul I                        Nr.  2                               Decembrie 2021 23 

 

înțelegi mai bine lumea sau un domeniu al vieții de care 

nu aveai habar. 

Ce mai reprezintă concepția impersonală despre 

poezie astăzi, într-o epocă în care suntem asaltați de 

personalități, rețele sociale online, pseudonime, opinii și 

un ocean de imagini în mișcare? Poate veți glumi zicând 

„de te-ndeamnă, de te cheamă, / tu rămâi la toate rece“. 

Poate cineva scrie chiar acum o epopee, în vacarm, cu 

detașare față de consumul emoțional pe care îl presupune 

democrația like-ului. Poate excesul de personalizare 

duce chiar la depersonalizarea necesară actului creator.  

Deși poezia impersonală nu este astăzi neapărat un 

deziderat, așa cum recomanda Eliot acum un secol, ea 

poate fi însă o opțiune pentru cine are nevoie să se 

reculeagă, să rememoreze trăiri, expresii și imagini, să 

conceapă ritmuri, să exprime melodicitate, să identifice 

tipare, dar să sară din ele, în fine, să poată bifa cu 

seriozitate aspectele a ceea ce poetul englez numește 

sensibilitate unificată: gândire, simțire, spirit critic și 

spirit creativ. 
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Poezii 

 

Monica Manolachi 

 

Viața în Smederevo 

 

Undeva, pe fluviu în jos, 

între nori grei de ploaie  

și puhoaie de apă, 

un semnal sonor prelung 

rupe tăcerea 

la fiecare două minute 

prin ceața din zori.  

 

 

Într-o barcă de lemn ce intră pe Dunăre 

din micul afluent Vedea 

 

Există o frunză galbenă în barcă 

și simt un strop de ploaie pe obrazul drept. 

 

În locul unde afluentul se sfârșește, 

curge de-a curmezișul marele fluviu. 

 

Azi nu răspund la mesaje pe e-mail. 

Să aștepte cumpărăturile, să aștepte filmele. 

 

E liniște la bord, nimeni nu vorbește. 

S-au strâns mulți nori peste mlaștină. 

 

Las frunza galbenă să cadă în apă, 

acolo unde se întâlnesc talvegurile.  

 

Auzim numai vuietul valurilor 

și sunetul ușor al picăturilor de ploaie.  

 

În așteptarea cocorilor 

 

Natural ar fi să revină cocorii, 

să răsfire fâșii de pansamente nefolosite, 

 

în urma lor să rămână semnele, 

dintre cele mai strălucitoare. 

 

Întoarcerea ciugulește anotimpurile, 

anotimpurile ciugulesc întoarcerea, 

 

este o mare dragoste între ele 

cu fulgi și pene și gheață tânără. 

 

Privesc în zare și aștept revenirea, 

trecerea lor pe deasupra capului, 

 

trecerea mea pe dedesubt, 

un tablou viu cu un infinit de aripi. 

 

Nemișcarea se zvârcolește în piept, 

toate direcțiile aleargă într-o colivie, 

 

se întrupează într-o pasăre 

cu trilul ghem, o bătaie de inimă. 
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Proză 

 

Marian Danci 
 

 

Șapte zile pentru învățat moartea 

  

 

           "Această boală nu este spre moarte, ci pentru 

slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie 

slăvit prin ea."  (Ioan 11:4) 

  

Ziua întâia 

           Spaimă, neînțelegerea schimbării peste noapte a 

stării bătrânului tată, convulsii, obnubilare. Mașină a 

salvării sosită prompt, preîncălzită, spital orășenesc, 

medic tânăr, experiență și competențe limitate, onestitate 

totală cu el și cu ceilalți - eu îl trimit la județ, nu vreau să-

i curm viața, nu știu ce are. Intrare în UPU județean la 

orele 15, investigații complexe, consulturi peste 

consulturi, tomografii computerizate, doar timpul trece 

extrem de încet, conștienți de starea greu de suportat a 

aparținătorilor, ei, cei cu responsabilități în sănătate, mai 

precis însărcinatul cu relația cu pacienții, asistent social, 

apărea din oră în oră comunicând fiecăruia dintre cei care 

așteptau, tot ce s-a mai făcut pentru bolnavul lor, fără 

concluzii medicale, doar procedurile executate în timpul 

din urmă. Amestec hilar de suferințe și atitudini între cei 

care i-au însoțit pe bolnavi, povești teribile despre 

suferințe reale care necesită intervenția de urgență, dar și 

povești incredibile auzite în sala de așteptare arhiplină, 

aproape încă jumătate din câți aveau loc pe băncile tari de 

lemn, stăteau în picioare, vânând din priviri orice loc s-ar 

fi eliberat, mergând până acolo încât în momentul când te 

ridicai să primești informațiile de la purtătorul de cuvând, 

prin spatele tău o doamnă să-ți ia locul, povestind apoi cu 

voce sonoră și cu vădită plăcere cum soțul ei s-a spălat, s-

a bărbierit și pe la orele douăzeci, dată fiind durerea 

rebelă din șoldul stâng, mergând în jos pe picior, 

amorțindu-i ca într-o veritabilă criză de lombo-sciatică, 

degetele de la picior, s-a prezentat la serviciul unității de 

primire urgențe, deși locul lui era la un medic specialist 

neurolog, și ca el, mulți alții. E relativă liniștea în inimile 

celor doi frați, internare la ATI la 23 și 45 de minute, 

după nouă ore de investigații. Fiul cel mare i-a văzut 

trupul, auzindu-i vaietele timp de  10 secunde, în trecere, 

așteptare pe hol încă 30 de minute, asistenta de salon 

comunică după miezul nopții că nu poate să spună mai 

multe despre bolnav, doamna doctor va spune totul, 

mâine. Ploaie crâncenă afară, drumul prin ploaia rece de 

iarnă perceput ca o binefacere, o suferință minoră pe 

lângă cea a bătrânului tată, o spălare a gândurilor 

amestecate pe care le-ar vrea limpezite , clarificate, 

deslușite. Năvala de întrebări și îndoieli, nevoia de 

răspunsuri și certitudini fac să nu se întâmple asta, 

somnul vine greu prin încâlcitura gândurilor care, doar 

spre dimineață se ascund în ungherele somnului. 

Ziua a doua  

- Acesta este începutul sfârșitului, a rostit încet doctorița, 

orice s-ar întâmpla în următoarele ore,  zile, acesta-i 

adevărul, este începutul sfârșitului, iar fiul cel mare era 

aproape senin, o liniște dobândită în cele câteva ore de 

somn, vestea  fiind doar o confirmare, și o confirmare 

anulează o îndoială, elimină o speranță, amândouă extrem 

de dăunătoare când e vorba de boală, de suferință, de 

moarte. Și totuși, vestea nu poate pătrunde cu adevărat în 

mintea lui, cum ai putea să înveți moartea într-o clipă, 

încă în viață, așa cum îți spune cineva că trenul tău pleacă 

la orele 14 și douăzeci de minute, păstrezi informația 

așteptând doar plecarea, dar cu plecarea din lume este 

mai complicat. Oare ce simte, ce știe, ce așteaptă el, 

suferindul cu sondă gastrică pentru hidratare și cu 

perfuzie cu antibiotice, antimicotice și paracetamol?  

Întrebările acestea le-am mai avut o dată în urmă cu 

douăzeci de ani, suferindul de atunci fiind mai tânăr cu 

vreo cincizeci de ani, nu am aflat niciodată răspunsul, știu 

că nici acum nu-l voi afla, răspunsurile de felul acesta se 

află doar o singură dată în viață, își spunea fratele cel 

mare, această formulare personală nereușind cu adevărat 

să înlăture întrebările și îndoielile. 

- Este într-o stare septică, nu știm unde este focarul, dar 

infecția este dovedită, a spus doctorița, întrebând, ca o 

mare specialistă în PR, pentru a evita întrebări incomode 

generate de afirmația ,,nu știm unde este focarul” - ce s-a 

petrecut acasă, înainte de a-l aduce la urgențe? 

           Fiul cel mare  știa cu certitudine confirmată 

medical, că-i va muri tatăl în câteva zile, asta fără să-și 

piardă, în mod dramatic liniștea. Uimit de liniștea proprie  

- nu cred că e liniștea camusiană, și-a spus, este vorba, de 

firescul vieții, de legitatea morții, capăt al suferinței, 

uneori, încerca să asimileze cu adevărat noua situație Nu 
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știa ce avea tatăl lui muribund în minte, care-i erau 

gândurile, oricum dureroase, bănuia, dar el, fiul cel mare, 

a intrat într-un proces de rememorare, de la prima 

amintire cu părintele, aveau pâine mai veche în casă, el 

avea vreo patru ani, tatăl, vrăjitorul, a înmuiat-o, a udat-o 

cu mâna pe ambele părți apoi a prăjit-o pe plita sobei cu 

lemne - atunci am mâncat cea mai bună pâine din viața 

mea, rumenită și pufoasă în același timp, și-a spus, 

închizând ochii pentru a întări amintirea. - Deci nu-l 

putem vedea nicicum, carantina datorată gripei nu ne 

permite!  

           Fratele lui, fiul cel mic era nemulțumit că nu mai 

avea rezultate, bătrânul nu mai răspundea comenzilor, dar 

mai ales, dorințelor lui, intrase pe ultimul drum pe care 

avea să-l parcurgă viu. Dragul meu frate, i-a spus în gând 

fratele cel mare, Dumnezeu are legile lui, nu ascultă 

întotdeauna de noi! 

- Este conștient acum? a întrebat fratele cel mic? Care 

este starea lui? 

- Dacă-l zgâlțâi și insiști să-i vorbești, este trezibil, a 

venit răspunsul doctoriței, în holul de dinaintea ușii de la 

intrarea în interiorul spațiului interzis pentru accesul 

oricui înafara cadrelor medicale. 

- Înseamnă că se gândește la noi, mai suntem prezenți în 

mintea lui... 

- Și noi l-am lăsat acolo, singur, zi și noapte, a răspuns 

fiul cel mare, simțind deodată cu intensitate copleșitoare 

o vinovăție uriașă. Hai să-l ducem acasă, să-l mai avem 

lângă noi câteva zile, de aici îl mai vedem doar mort, în 

sicriu, chiar dacă, prin externare îi scurtăm viața cu o zi 

două, măcar ne simte lângă el, va muri mai ușor. 

Ziua a treia 

           Ingrată, ziua în care decizia externării trebuia 

comunicată medicului curant, nu înainte de a fi adoptată 

de întreaga familie, consensul era obligatoriu, îngijirea 

bolnavului acasă nu putea să fie la nivelul celei din spital, 

dar perspectiva conectării la aparate, a morții din postura 

de corp viu intubat, viu doar datorită susținerii exterioare, 

ușura cumva decizia. Până la orele 12 și 30 de minute, 

oră la care trebuia comunicată hotărârea, doctoriței de 

salon, au avut loc discuții cu toți membrii familiei, dar și 

cu prieteni apropiați, fără decizie clară. 

           ,,- Dragul meu, duceți-l acasă, eu așa aș face, nu-

mi iert nici acum că pe tata nu l-am externat și a murit 

intubat, ajungând în capelă direct din spital, chiar dacă 

bunicul era lângă el.” Și bunicul de atunci, care-și ținea în 

brațe fiul cel mai mare stingându-se după nouă luni de 

suferință, era chiar muribundul de acum.  

,,- Dragul meu prieten, duceți-l acasă, eu nu eram în țară, 

sora mea m-a anunțat că tata este grav, și ar trebui să vin, 

poate-l mai prind în viață. M-am suit în primul avion, m-

am dus direct la casa părintească, tata trăia, era conștient, 

s-a bucurat enorm, am stat cu el vreo trei ore, l-am 

imbrățișat plecând la mine acasă să fac duș, să mă schimb 

și să mă întorc. La scurt timp după ce am ajuns acasă, 

sora mea m-a anunțat că tata a murit. M-a așteptat să 

poată muri împăcat, și asta nu-i o vorbă goală, știu sigur 

că-i așa. Nu mai sta pe gânduri du-te și scoate-l din spital, 

este cel mai bine!” 

           Până la urmă decizia s-a închegat în mintea și-n 

inima fiului cel mare,  care avea s-o comunice   mult 

după ora de întâlnire, se înserase, a sunat în secția ATI, a 

vorbit cu asistenta de salon care a promis că o anunță 

telefonic pe doctoriță. Îndoielile nu au dispărut cu totul 

după comunicarea hotărârii, mușcau perfide din ceea ce 

ar fi trebuit să fie o decizie înțeleaptă, aducătoare de 

mulțumire, dar nu era așa, nici nu avea cum să fie, când 

miza jocului erau viața și moartea. Cum să iei decizia 

potrivită, care este decizia corectă, după toate discuțiile 

care, fără excepție i-au oferit  argumente ale inimii, a luat 

decizia la fel, tot cu inima, când sfârșitul este iminent, 

cum să alegi altfel decât cu inima, mai ales dacă trăiești 

într-o singurătate veche și neschimbată. Amintirile 

năvăleau peste el, lecții ale inimii oferite de viață de-a 

lungul anilor, suferința fiului copil când tatăl bărbat 

matur, a trântit ușa plecând nervos, în ajunul unui 

Crăciun din copilărie, suferința tatălui când fiul aflat cu 

familia și niște prieteni în casa părintească, a trântit 

aceeași ușă plecând în noapte pe calea ferată, bucuria 

tatălui la reușitele școlare ale fiului, suferința lui de 

infarct când fiul a abandonat prima facultate,  suferința 

fiului adult când a aflat una dintre ultimele discuții ale 

tatălui său cu fratele cel mai mare aflat pe patul de 

moarte, aducerea aminte a procesului lent de evoluție a 

unei suferințe adolescentine pentru condiția tatălui mai 

puțin atent la aspectul exterior,  într-o admirație totală, o 

prețuire fără margini a sacrificiului permanent al 

părintelui pentru cei trei fii ai lui. - Ne-ai iubit mult 

bunule tată, te-ai sacrificat atât de mult încât îți înțeleg, 

ți-am înțeles chiar atunci când mi-ai spus regretul tău că 

ai muncit prea mult și ai trăit prea puțin, te-ai bucurat de 

viață prea puțin. Cred că ăsta a fost unul dintre marile tale 
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regrete, de când mă știu eu pe lume, te știu doar muncind.  

Noaptea scurtă cu somn chinuit avea să aducă la primele 

ore ale dimineții două simțăminte. Primul era bucuria 

pentru faptul că, după patru zile avea să-l vadă în sfârșit, 

să-i vorbească, să-i atingă mâinile și fruntea,  o bucurie 

uscată,  umbrită de o teribilă îngrijorare pentru operațiile 

care urmau a fi îndeplinite pentru continuarea 

tratamentului în condiții improprii, hidratarea trupului 

bătrân, hrănirea, dacă mai era posibilă, și altele care 

urmau a fi descoperite. 

Ziua a patra 

           La zece și zece minute s-a întâlnit cu doctorița, 

căreia i-a confirmat personal decizia de externare 

comunicată în seara anterioară.  Medicul curant, cu o 

competență nedefinită în scurtul episod, dar ca specialist 

în PR, mai ales în dialog cu niște amărâți de aparținători 

conștientizând iminența morții, excepțional de talentată, 

le sugera permanent că acest mizerabil început va sfârși 

într-o deplorabilă intubare, avea dreptate, o spunea și cu 

un aer mimat de participare la suferința auditoriului - ce 

postură ingrată aveți! i-a spus , după un mesaj realist 

rostit cu voce caldă, din care a înțeles pentru a nu știu 

câta oară că este începutul sfârșitului pentru tatăl lui, da 

doamnă doctor, aveați dreptate, nu v-am reproșat nimic, 

de fapt vă reproșez un singur lucru, o mârșăvie generată 

de un sistem îmbuibat de formalism, când m-ați anunțat 

că trebuie să merg la spital să scriu în fișa bolnavului că 

solicit externarea, împotriva recomandărilor medicului 

curant, formulă cinică, comunicată telefonic, apoi  scrisă, 

obligatoriu, la dictarea asistentei de serviciu pe salon, 

dumneavoastră, pentru a nu mai da seamă de minciuna 

obligatoriu de scris, dispăruserăți. Susținerea domniei 

voastre pentru retragerea creștinească a bunului meu tată, 

din instituția suferinței și a morții în casa ultimilor 55 de 

ani, sugerată în cele trei întâlniri anterioare, a dispărut 

exact atunci când eu, fiul cel mare și nerecunoscător, 

solicitam externarea, asumându-mi, împreună cu toți cei 

pe care i-am consultat mai înainte  pierderea  câtorva zile 

din viața lui, a bătrânului, în schimbul prezenței 

necontenite lângă el.  

           Drumul către casă, târziu, spre înserate, șofer cu 

proteză la picior, mașină veche, neprietenoasă, bătrânul 

tată singur pe targă, la externare lipsește personalul, doar 

șoferul și muribundul, decizia instantanee  de a lua locul 

însoțitorului absent, frigul din cutia mirosind a moarte, 

transpirațiile reci și, la fiecare denivelare a drumului  

nemodernizat, adică sub orice critică deși este cel mai 

solicitat drum județean, (nu s-au ințeles cui să-l dea în 

lucru, spunea, cândva, cineva... sunt foarte mulți bani în 

joc, este o lucrare de anvergură, trebuie rezolvate 

alunecările nesfârșite de teren, largit drumul la trei benzi 

pe urcare, sunt tare mulți bani și nu s-au hotărât cui să-i 

dea, să mai capete și ei parandărătul), la fiecare zgâlțâire, 

adică aproape permanent, vocea bătrânului tată, 

implorând ajutorul, nu mă lăăsaa! nu te las, sunt eu. .. 

cum ești tu? da sunt eu, și te duc acasă, nu mai avem mult 

și ajungem, vaaaiii, nu mă lăsaaa! dă-mi apă rece! mai ai 

puțină răbdare, ajungem acasă și-ți dau, șoferul șchiop a 

scos salvarea neprietenoasă  de pe carosabil, în urletele 

bătrânului tată, cum e, bine? da e bine..., ce să zică, trag 

și eu o pișare și mergem mai departe mărturisește șoferul, 

la pornire iarăși, nu mă lăsaaa!, în curbe, unde forța 

centrifugă îl împingea în chingile care-l legau de targă, 

aceleași cereri disperate să nu fie lăsat, precedate de 

strigătul deznădejdii, în condițiile limitării limbajului, 

rostit cu ochii închiși - vaaaiii, vaaaiii!. Debarcarea în 

patul suferinței, după patru zile, igienizare absolut 

necesară după tratamentul cu indiferență perfuzabilă din 

spital, rahatul vechi de câteva zile se odihnea în 

pampersul greu mirositor, escarele de decubit rânjeau cu 

negru funebru prin țesutul necrozat, tânguirea 

permanentă, vaaaiii! nu mă lăsaaa!, prefer să-l aud 

văitându-se acasă, decât să-l fi primit mort, spune fiul cel 

mare, clar, spune și fiul cel mic, și abia atunci un fel de 

liniște, de împăcare tulburată doar de vaietele bătrânului 

tată la manevrele obligatoriu de executat, și-a făcut loc în 

casa părintească. 

Ziua a cincea 

           Ultimele ore de comunicare relativ conștientă. 

Tratament obligatoriu, hidratare anevoioasă absolut 

necesară, vocea lui în tonalități înalte, agresive în alte 

condiții, acceptate cu spaimă, în context, spaima că s-ar 

putea termina și ele, strigăte ale disperării, amintiri 

amestecate, reactivarea în mintea fiului cel mare a 

suferinței vechi, cicatrizate, a cancerului de prostată, 

diagnostic oribil, învins de bunul tată, mai tânăr cu 

treizeci de ani și mai puternic pe vremea aceea, vindecare 

miraculoasă, apoi, după nouă ani, încercarea cumplită  a 

morții primului său fiu, în brațele lui, chiar în brațele lui, 

după nouă luni de prezență zilnică pe scaunul de lângă 

patul din salonul muribunzilor de la oncologie. Lungă 

viață ai avut, tatăl meu, bunul meu tată, grea și plină de 



„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” - Johan Huizinga  
 

 

Revista română pentru literatură și artă                         Anul I                        Nr.  2                               Decembrie 2021 27 

 

încercări... cred că doar credința, sinceră, completă, 

complexă, fără îndoieli te-a ajutat să treci peste toate, 

sigur acesta-i mecanismul tău de supraviețuire, îi spunea, 

în gând, fiul cel mare, rămas cel mare după moartea 

fratelui, privindu-i, neputincios, agonia în curs de 

instalare. Și iarăși amintiri, aceste vehicule teleportante, 

ce naiba caută ăsta în mintea mea, acum, aveam opt ani, 

murise șeful tău, Gheorghe Gheorghiu-Dej și ne-ai dus pe 

toți cu o mașină cu șofer, în raion erau zece mașini, 

poate, într-un sat apropiat să vedem funeraliile 

tovarășului la televizor, noi încă nu aveam, în raion dacă 

erau vreo cincizeci, de toate, cinci ani mai târziu veneau 

vecini la televizorul nostru să vadă fotbalul din Mexic, 

hotărârea de a-l cumpăra luând-o după primul om pe 

lună, când amândoi ne-am dus la casa de cultură a 

orașului să-l vedem pe Neil Armstrong plutind pe 

suprafața selenară. Încă nu-l descoperiseși pe Dumnezeu, 

mai erai cu partidul, mama suferea că nu o lăsai să-și 

cultive credința, o făceai pentru noi, pentru protecția 

noastră, într-o lume păgână, impregnată cu un soi de 

romantism revoluționar meschin, ai vegheat mereu să 

creștem în spiritul vremurilor, ai reușit pe deplin, eu 

descoperindu-l pe Iisus târziu, la treizeci și trei de ani, 

cam în aceeași vreme în care, dispărând opreliștile, a 

început și mama să-și manifeste convingerile, atrăgându-

te și pe tine în lumea cu Dumnezeu, în care ai intrat 

temător dar din care nu aveai să mai pleci vreodată. 

Ziua a șasea 

           Sângele nu se face apă, sângele strigă, plânge, 

imploră, se roagă, asta face sângele când simte că se 

diluează, temându-se de înstrăinare, de indiferență. Ziua 

nepoților a fost una specială, nepoții din țară s-au strâns 

la patul bunicului, sute de kilometri parcurși într-o zi, 

cum să nu-i iubești, cum să nu-i cinstești, cum să nu te 

minunezi de sentimentele acestor copii, e adevărat că au 

și ei copii, chiar studenți, dar gândurile te năpădesc, și tu, 

fiul cel mare te trezești  amintindu-ți ceva ce știi de mult 

timp, ai știut tot timpul, copiii care au fost crescuți de 

bunici sunt mai bogați cu un sentiment, mai buni și mai 

frumoși, te simți iarăși trist și sărac, tu ți-ai văzut bunicii 

doar cât ai fost mic și doar în vacanțe, nici nu-ți mai 

amintești pe câți dintre cei trei pe care i-ai prins în viață i-

ai condus pe ultimul drum. Astăzi însă este ziua lor, a 

nepoților, camera este plină de iubire, chiar dacă tristă și 

împovărată de iminența sfârșitului, palma pe fruntea lui îi 

alină dogoarea, atingerea și masajul mâinilor smulgându-i 

gemete de durere, același vaaaiii, care rupe inimile celor 

din jur. Cu toate că nu au fost recunoscuți de bătrân, 

nepoții nu se dădeau duși, știind că atunci când se vor 

întoarce, în scurt timp, va fi după lăsarea întunericului 

peste lume. Și iarăși zboară gândul, pe mama ta, bunica 

Valeria mi-o amintesc cel mai bine, pe bunicul Maxim nu 

l-am prins în viață, s-a grăbit să plece, la bunica din 

partea ta mergeam cel mai cu drag, dar numai până pe la 

zece-doisprezece ani, mărunțică și slabă alerga toată ziua, 

doar duminica avea alt ritm, se primenea, își îmbrăca 

hainele de sărbătoare mergând la biserică, jumătate din 

viață a fost văduvă, a trăit peste nouăzeci de ani 

îngropându-și câțiva copii, ultima dată când am văzut-o 

era oarbă și desfăca mălai, sărut mâna bunico, mi-a 

recunoscut vocea, tu ești..., cred că dorința ei să mă fac 

dascăl, să predau la școala din sat, locuind în casa 

bătrânească, cu pere pipărate în față și nuc pe coastă, cu 

grajdul și șura într-o ordine desăvârșită, cu saltea de paie, 

strujac aspru din cânepă cultivată și țesută chiar de ea,  în 

camera mirosind a ierburi cum nu am mai simțit vreodată 

în vreun alt loc, cu patul înalt în care ne aburcam la 

somn, cu spaima și strigătul când șarpele casei tăindu-mi 

calea în drumul către closet, mi-a înghețat sângele în vine 

albindu-mi obrazul, cred că această dorință a făcut-o să 

nu-mi uite vocea nici după zeci de ani. Tufele de alun 

împrăștiate prin fânațele de pe colinele satului erau atât 

de bogate că umpleam trăistuțele cu alune dejdiocate în 

câteva ore, borcutul de pe Valea Blidarului era o atracție 

irezistibilă la vârsta mea de atunci, deși era doar o apă 

ușor înțepătoare și roșcată din cauza oxizilor, tăvăleam 

fânul cu grebla cea mică la vale de pe coastele abrupte, 

mergeam cu spaimă la ,,Tăul fără fund”, lacul negru și 

,,periculos” iscat din senin, la începutul secolului trecut, 

pe fundul căruia, se spunea, se odihneau la aproape 

douăzeci de metri adâncime, utilajele și sculele de scos 

piatra, care nu au putut fi salvate din calea șuvoiului de 

apă, prindeam pești din râul limpede, cu mâna sau în 

borcanul cu mămăligă legat la gură cu o cârpă găurită, 

porcușori, lătăuși, boișteni, boace, grindele și câte o 

mreană, pe care ni-i prăjea bunica turnând peste ei și 

câteva ouă bătute. Am fost și eu, pe vremea singurului 

anotimp fericit, un nepot liber, care mai avea bunici, două 

bunici și un bunic.  

Ziua a șaptea 

           Sfârșitul sfârșitului, telefon la șapte fără un sfert, 

s-a terminat, am stat toată noaptea lângă el spune fratele 
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cel mic, vin și eu, vin și eu îndată, Dumnezeu să-l 

odihnească, să-l aibă în grija lui. Două ore de mișcări 

robotizate, automatismele câtorva decenii de viață 

funcționau impecabil, doar mai lent, chiar și mașina se 

conducea singură, gândurile călătoreau în timp și spațiu, 

în urmă cu peste cincizeci de ani, aici am oprit trăsura și 

am primit o lădiță cu prune mari și dulci, ce fum plăcut 

coboară peste satele noastre din depresiuni, ce bună este 

căldura din sobe față de cea a caloriferelor, tâmpitul ăsta 

vrea să intre în mine, merge ca un  neghiob, prea încet 

între localități, prea tare în sate, du-te-n sărăcie să nu te 

mai văd, asta-i casa în care am locuit în urmă cu șaizeci 

de ani, în curtea ei  doi frați se jucau de-a caii, sau își 

făceau tractoare cu remorci din lăzi de mere, beau mustul 

proaspăt  direct din storcătoarele înalte, cu șurub gros cât 

piciorul și motor electric, aici a venit pe lume fratele cel 

mic care tocmai se pregătea să-și așeze tatăl, proaspăt 

îmbrăcat, în cutia de lemn lăcuit, taxiu scump cu un 

singur drum, fără întoarcere. Fratele cel mare și-a scos 

cureaua de piele groasă din pantaloni, nu era timp de 

căutat alta, trecând-o pe sub mijlocul trupului bătrânului 

tată încă nerăcit, mutându-l  în cutia lăcuită, învățând 

dintr-o dată moartea, înțelegând că nu este altă cale, că 

bătrânul tată se găsea deja în brațele ei, de data asta 

acceptând să-i lase trupul în grijă, pământ din pământ, în 

pâmânt. Singura nemurire dată omului de bine este 

neuitarea, care nu poate trece dincolo de nepoți, dacă nu 

s-a oprit, din întâmplare, în copii. Mai am o vreme, cine 

știe cât, de purtat cu mine mormintele, și pe cel din deal 

și pe cel din inimă. Mama mea, să nu te grăbești, mai 

rabdă lumea asta un pic, lasă-mi timp să-nvăț nemurirea 

lui, s-o știu bine când n-oi mai avea de ales decât 

singurătatea copilului fără părinți.   

 

  

 

Lucian Andrei Roșca 

 (elev in clasa a 12-a la colegiul național "Gheorghe 

Roșca Codreanu", Bârlad) 

 

Fons patriae6 

 

In principio erat Verbum’7( Ioan 1,1) 

Din șlagăre de veșnic rai, 

Născut-a El valah cuvântul 

Și nouă ni-l dădu drept grai…  

 

Și fost-au sorții lui Andrei 

—Întâi Apostol lui Iisus— 

Să ia în vârful undiței 

Coada de pește de la Pontus!  

 

Ochii i-s dârzi: oglindă de safir, 

Plini ochi de sfinți și castitate.  

Și vezi în chipu-i gălbejit de timp 

Anghina unei Românii uscate!  

 

Și boabe roșii-struguri curg 

Din ochii mici și scorojiți ; 

Chip de Apostol pe pământ— 

Tricolor sfânt… tricolor sfânt ! 

 

E țara unde osmium—Carpații,  

Speți de bătrâni în curcubeu prefac…  

Ard în cuptorul inimei nepoții ; 

Căci dorul urlă blând în ochi ce tac…  

 

Cu toate astea, România-i 

Tărâmul unde toți sunt vii.  

Din lacrima vădanei făr’ copii 

Răsar’ Eden în cele două  

Românii …  

 

 

 

 
6 (Lat.) =Izvorul patriei 
7 (lat.) « La început era Cuvântul »(Ioan 1.1) 



„Pentru a ne păstra cultura, trebuie să continuăm să o creăm” - Johan Huizinga  
 

 

Revista română pentru literatură și artă                         Anul I                        Nr.  2                               Decembrie 2021 29 

 

Literatura copiilor 

 
Povestea lacrimilor 

 

Cristiana Nicoleta Raita, 10 ani 

 

Era 12 septembrie. Maximilian, Natalia, Toni și Ema se  

jucau pe afară în ultima zi de vacanță.  Ei erau cei mai buni 

prieteni. Se întâlneau la Călan, când veneau la bunicii lor. 

După câteva ore de joacă, a venit momentul când  

Maximilian trebuia să plece la aeroport, pentru a ajunge în 

Spania, Vigo, căci acolo locuia el. Își petrecuse întreaga  

vacanță la bunicii săi, în Călan. La aceeași oră, Natalia pleca 

spre Italia, pentru a ajunge în Peggio, Calabaria. 

Din păcate, și Toni și Ema s-au despărțit. Ema trebuia 

să ajungă în București, iar Toni se întorcea la Craiova. A, 

da, am uitat să menționez ceva. Maximilian era în clasa a 

cincea, Natalia, a patra, Toni și Ema erau mai mici, de-abia 

în clasa a doua. 

Au trecut vreo opt ani, iar prietenii nu s-au mai întâlnit.  

Maximilian era în primul an de facultate, Natalia în ultimul 

an de liceu, iar Toni și Ema erau în clasa a X-a. 

Într-o zi, întorcându-se de la facultate, Maximilian urcă 

în podul casei și începu să cotrobăie prin vechile cutii. Într-

una găsi un album cu fotografii din copilăria sa. Dintr-o 

poză îi zâmbeau patru copii: Natalia, Toni, Ema și...el!! În 

acel moment îl podidiră lacrimile și porni înspre  aeroport, 

pentru a-și găsi vechii prieteni. 

 

Suzy 

 

Alessia Szentes, 10 ani 

 

Era odată un fulg fetiță  pe nume Suzy. Ea era gingașă 

și cam năzdrăvană. 

Într-o zi porni hai-hui prin văzduh cu Mary, o altă fetiță 

fulg, prietena ei.  Crezuseră că se vor putea întoarce repede 

cacsă, dar vântul le despărți și se rătăciră una de cealaltă. 

Suzy începu să cânte un cântec trist, dar întorcând 

capul ei de fulg înstânga și-n dreapta, se opri din cântat, 

admirând priveliștea minunată de jur-împrejur. 

-Wow, ce câmpie întinsă și albă! Vreau acolo! 

Dar în loc să ajungă pe câmpia dorită, vântul o purtă 

deasupra unui oraș. 

- Vreau acolo, vreau acolo, unde strălucește frumos 

luminițele acelea! strigă fulguța de nea. 

Dar vântul o purtă mai departe pe aripile sale reci. Văzu 

niște copii și-i spuse vântului:  

-Nu vreau la acei copii! Mă vor transforma într-un om 

de zăpadă! 

-Hei, Suzy, auzi deodată, vino să vezi ce frumos se 

joacă acei copii cu noi! Era fulguța  Mary, purtată și ea de 

vânt.  

-Nu vreau! Eu vreau să fiu liniștită! Să sfârșesc într-un 

loc alb și liniștit! 

Vântul îi ascultă dorința și o purtă mai departe, până 

când căzu pe umărul unui om de zăpadă. 

Sub raza soarelui scânteia ca o mică steluță, dar, 

căldura soarelui o topi. 

 

Prietenul meu, omul de zăpadă 

                                                                                             

Ianis Baciu, 10 ani 

 

Era o zi frumoasă de iarnă. Eram gata de plecare din 

norul în care am stat și m-am jucat cu prietenii mei. 

Deodată, am auzit-o pe Crăiasa Zăpezii, mama noastră, 

spunând: 

-Dragii mei copii, sunteți gata de călătoria pe pământ? 

Toți fulgii eram nerăbdători să părăsim norul, doar Puf-

Pufos nu avea încredere în el, fiindcă îi era frică de oameni. 

Acum o să mă întrebați de ce îi era frică lui Puf-Pufos 

de oameni. Pentru că îl călcau pe cap și îl turteau cu sania. 

Dar mama noastră îl convinse și pe el să sară din norul 

nostru. Puf-Pufos a aterizat pe cea mai luxoasă casă din 

satul Moli, iar eu pe umărul unui om de zăpadă. 

-O, bună, fulgule de nea, îmi zise Omul de zăpadă. Ce 

te aduce pe aici? 

-Am venit aici ca să înveselesc copiii! Dumneata poți 

să te miști? îl întrebai eu. 

-Nu, nu mă pot mișca, răspunse trist Omul de zăpadă. 

Dar tu? 

-Acum nici eu nu mă mai pot mișca, dragă Omule de 

zăpadă. Dar ce contează,  

acum suntem prieteni, nu? 

-Desigur, suntem prieteni! Iar mâine dimineață ne vor 

vizita copiii și ne vom  

face și alți prieteni! Așa ne-am petrecut toată iarna 

friguroasă, până când căldura a topit  Omul de zăpadă și pe 

noi, toți fulgii. Așa am ajuns din nou acasă, în norul nostru, 

unde m-am întâlnit din nou cu Puf-Pufos.  

Dar cel mai important este să-ți învingi fricile! 
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Fulg de nea 

 

Călin Pandelea, 11 ani 

                   

Bună, eu sunt unul dintre mulții fulgi de nea, care vă 

bucură iernile înzăpezite. Astăzi vreau să vă povestesc cum 

am căzut din văzduhul înalt spre marele pământ. 

Într-o zi, de iarnă bineînțeles, când soarele înghețat de 

frig stătea să apună, Mama Nea îmi spuse cu o voce clară:  

-Este timpul!  

- La ce vă referiți? Nu înțeleg ce spuneți 

dumneavoastră... 

                  -Este timpul să te arunci în văzduh. Cu mare 

bucurie, am ascultat vorbele Mamei Nea și spunându-i „La 

revedere!” am plonjat de pe nor. 

-Fulgușorule, al cui ești, mă întrebă un nor bătrân. 

-Al Mamei Nea, i-am răspuns eu grăbit, căci voiam să 

mă joc prin aer cu ceilalți fulgi.  

Așa a fost drumul sper pământ, unde am aterizat pe 

umărul unui om de zăpadă. Acesta ședea nemișcat în ogradă 

și, sincer, m-am cam plictisit. Până când, într-un târziu, o 

ceată de copii veseli au înconjurat Omul de zăpadă și au 

început să cânte și să danseze. Cel mai mult mi-au plăcut 

colindele! 

Abia aștept iarna viitoare, să vin din nou pe pământ!! 

 

Călătoria fulgului de nea 

                                                                                           

Maria Vîlcelean, 10 ani 

               

 În înaltul cerului se auzi un șuier ascuțit. Era domnul 

Crivăț care se apucase să scutere norii înghețați. Fulgul de 

nea se învioră, îi mulțumi vântului că i-a datacest semn și se 

desprinse ușor din pătura de nori care îl formase și îl 

găzduise. 

Un timp, coborî nedumerit și neliniștit de forma sa.  

Curând se obișnui cu mișcarea și când reuși să plutească 

începu să se concentreze la ceea ce se întâmpla în jurul lui. 

Așteptă cu nerăbdare să descopere locul în care va ajunge. 

Deodată observă primele puncte luminoase care creșteau pe 

măsură ce se apropia de ele. Îi atrase atenția un loc de unde 

se auzeau niște sunete frumoae, ca un clinchet de clopoței.  

-Te rog frumos, domnule vânt, mă poți duce într-acolo? 

strigă fulgul arătând cu degetul spre dealul plin de copii care 

alergau voioși trăgând săniile după ei. Aș vrea să mă duci 

mai aproape de copii. Îmi place veselia lor ! 

Vântul îi alese ca destinație moțul mare și pufos al unei 

căciulițenroz, de sub care se zăreau doi ochi jucăuși. 

      După câteva ture pe pârtie, fetița cu căciula roz își 

luă la revedere de la ceilalți copii și se îndreptă spre casă. 

Pe măsură ce se apropiau de geamul casei, fulgul văzu 

o familie, stând în jurul unui  brad frumos împodobit. Fetița 

păși înăuntru, iar fulgul simți mirosul grozav al cozonacilor 

proaspăt scoși din cuptor. 

-Ce frumos a fost la săniuș! Ce bine îmi pare că a nins! 

strigă fetița, iar fulgul simți cum se topește de fericire că a 

adus zâmbetul pe fața unui copil. 

 

Povestea lacrimilor 

 

Călin Pandelea, 11 ani 

 

Într-o țară îndepărtată, acum mult timp, era un necaz 

mare, ploile erau dese și puternice. Inundau regatul , 

distrugeau culturile și ucideau prin înecare oameni și 

animale. 

Cei mai mari oameni ai vremii, inclusiv regele și regina 

regatului discutau problema : 

-Maiestate, ar trebui sa punem o cupolă imensa 

deasupra regatului, spuse un sfătuitor de al regelui . 

-Maria Ta, ar trebui sa punem o mare umbrelă peste 

împărăție , spuseră în cor cațiva slujitori . 

Dar niciuna dintre idei nu i se păreau bune regelui. 

În acel moment, Împăratul și Împărăteasa , de-a dreptul 

îngrijorați, au promis că cel care va rezolva problema  va 

căpăta orice-i poftește inima . 

Dupa ce anuntul a fost făcut în tot regatul, au început 

vraci, slujitori, sfatuitori, oamenii din popor , absolut toată 

lumea a încercat să găseasca un leac pentru ploaie și 

inundațiile din regat . 

Până când, cineva, mai exact un magician ce se 

pricepea la facerea poțiunilor, a reușit să facă o băutură din 

apa de mare și ceapă, care ar fi trebuit să oprească ploaia . 

El s-a dus cu noua poțiune magică la Împărat . 

- Maria Ta, aceasta este o poțiune magică,  care trebuie 

să oprească ploaia . 

-Magicianule, dacă ești atât de sigur de invenția ta, 

testeaz-o chiar acum! 

Atunci magicianul luă pe loc o gură sănătoasă din 

poțiune . 

În cateva secunde ploaia încetă ,dar ochii magicianului  

se înroșiră și începu să-i cadă picături de apă din ochi . 

Regele îngrijorat îl intrebă ce avea, iar magicianul îi 

răspunse: 
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            -Nu am nimic , Maiestate, doar că acesta este 

prețul ca ploile să înceteze, iar aceste picături din ochii mei 

se numesc lacrimi . 

Atunci regele și-a dat seama că a găsit leacul și ar 

trebui să fabrice poțiunea pentru întreaga populație . 

Cu timpul, poțiunea a intrat în genele oamenilor și 

începuseră să nu le mai trebuiască poțiunea pentru a plânge . 

Și am uitat să vă spun recompensa primită de magician: 

a primit zece mii de galbeni, un laborator mare și a devenit 

magicianul regatului . 

 

Eu, Fulgul de nea 

 

Vlad Voinesc,  10 ani 

 

Într-o zi frumoasă de iarnă, când plapuma pufoasă de 

nea acoperise totul în jur, m-am hotărât să plec într-o 

călătorie. 

Mi-am părăsit norul și am pornit l drum. În zborul meu 

ușor, mi-am făcut un prieten: 

-Încotro ai plecat dumneata, îl întrebai eu fulgul care 

plutea în dreptul meu. 

-Am plecat către pământ. Vreau să văd bucuria copiilor 

la sosirea mea.  

-Atunci te voi însoți! am hotărât eu pe loc. 

Pluteam amândoi în văzduh, admirând copacii de zahăr, 

luncile și câmpiile albe ca laptele, iar când am ajuns aproape 

de pământ, am poposit pe umărul unui Om de zăpadă 

Curând veniră mulți copii și mai făcură un om de 

zăpadă. Apoi încă unul, și încă unul...Zăpada fusese toată 

adunată,  

-Fraților, mi-am strigat eu prietenii fulgi de zăpadă, 

veniți pe pământ! Copiii nu mai au zăpadă! 

-Venim, venim! răspunseră ei din înaltul cerului și 

omătul crescu iar mare, mare. 

Iarna întreagă am rămas în ograda aceea, dar peste 

câteva luni, când a venit primăvara cu a sa căldură, noi, 

fulgii de zăpadă, am ajuns iar în norul care ne legănase 

cândva.  

Copii, bucurați-vă de zăpadă! 

 

Magia sărbătorilor de iarnă 

                                                                                   

Barb Ioan Paul, 10 ani 

 

A fost odată ca niciodată, au fost două fete care nu 

credeau în Crăciun. Pentru ele, Crăciunul era ca o zi 

obișnuită din viața lor. Dar toată povestea aceasta a durat 

până într-o zi de ajun. Aceste două fete, ca de obicei, își 

făceau ordine în dormitor și făceau toate lucrurile pe care, le 

fac în mod normal. 

În acea seară, fetele s-au trezit că erau în atelierul 

moșului. Moșul avea o barbă albă, mare și stufoasă. El se 

afla în camera făcută dintr-o acadea tare și gustoasă, notând 

copiii cuminți. Fetele, văzându-l pe moșul, s-au minunat. 

Moșul avea un geam prin care elfii puteau să-l vadă. Fetele 

intrară în camera lui moș,  făcută în întregime din acadea. 

Moșul spuse: 

- Ho, ho, ho! Ce fetițe deștepte sunteți! Vreți să livrați 

cu mine niște cadouri? Că eu sunt foarte bătrân... 

- Serios ? întrebă una dintre fete. 

- Da! Vreau să vă învăț ceva ce nu știați până acum: 

Crăciunul este magic! Haideți în săniuța cu reni zburători! 

spuse moșul. Fetele și moșul au intrat în sania cu reni și, 

zburând peste case, au livrat cadourile. Fata cea mai mare 

întrebă: 

-Dar noi nu avem cadouri? 

-Veți vedea de dimineață, răspunde moșul zâmbind. 

Apoi, deodată, fetele se treziră în patul lor. Era dimineața de 

Crăciun 

Alergară la brad. Acolo le așteptau o mulțime de 

cadouri frumoase.  

Fetele strigară cu glas tare: 

-  Magia Crăciunului este adevărată!  

 

 

 

 

Rubrică îngrijită de prof. Violeta Deminescu-Jurca 
 

______________________________________________ 
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George Itoafă 

 

Țăranul  român  

 

Vreau să fiu țăranul lui Grigorescu, 

să alerg într-un cadru frumos, 

încălțat cu pământul, 

până tălpile roase 

pot pătrunde adâncul rănilor cantonate, 

să ating demnitatea țăranului liber. 

Țăranul răsculat al lui Octav Băncilă, 

evadează și mână carul cu boi 

al  lui Grigorescu. 

În toată singurătatea statică, 

părăsește tabloul și-l regăsim 

în altă poveste. 

Pe brațe adună crizantemele 

 și dumitrițele lui Luchian, 

le dăruie cu drag țărăncuței, 

pictată la fântână de Ion Marinescu Vâlsan, 

se hidratează direct din găleată 

și îi întâlnește pe cosașii 

lui Camil Ressu, 

odihnindu-se pe fân . 

Marcel Mitea îl surprinde la masă, 

stând pe gânduri, 

în casa țărănească a lui Băeșu Aurel, 

adăpostindu-i trupul neprihănit 

până mâine, noapte bună! 

Corneliu Baba  ni-l înfățișează la somn, 

lângă țăranca  lui dragă. 

Cazacu  Alexandra îi deschide fereastra 

spre suflet, 

până îl întâlnim, înaintând  prin noi, 

admiratorii și devenim imortalizați, 

dezbrăcați de cosmopolit, 

călătorind prin tabloul fiecăruia. 

Arborez strigătul țăranului răzvrătit 

și neîntinat. 

Mă prind în spatele tabloului 

cu țăranul român, 

atașând sufletul 

de cuiul fiecărui tablou. 

 

 

Se fac că plouă 

 

Ușor toamna se acoperă cu frunze,  

rămânem noi în tot acest decor de foșnet 

pe banca de rezervă, la marginea aleii 

se pregătește de maraton zăpada, 

ne vom grăbi să închidem nepăsarea-n casă, 

pe-alocuri privitori ascunși după perdele 

mai spionează gesturile mele când te cuprind, 

și-n toată febra asta pasageră, se fac că plouă 

gândurile mele. 

 

Știri 

 

O toamnă mă culege de pe stradă 

și-n cale stau capele cenușii uitate, 

străbat mulțimi de frunze pe alei, 

mulți dilatați cu capetele grele plâng, 

imagini cenușii date de aritmii. 

În mijloc de hiene trupul urlă, 

cu greu răzbesc  

și cred că-s numai piele, 

și-au însușit cumva și gândurile mele? 

Am să navig pe șoapte  

risipite-n pribegia iernii. 

Eu oare-s vaccinat? 

O targă zace goală, nemișcată, 

într-un focar de strigăte întemnițate 

cad leșinate. 

Privesc în jur la paturi intubate, 

mai e pițin și-am să respir 

măsurile de siguranță date, 

la radio se-aud doar știri, 

despre vaccin. 
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Între două extreme 
 

Tudor Arghezi, la moartea lui Stalin 

 

          Tudor Arghezi, „adio”, în „Tribuna”, anul IX, nr. 

12 (425), 1965. Articolul a fost publicat și în „Scânteia” 

(an XXXIV, nr. 6566, 22 martie 1965, p. 1), reprodus de 

alte oficiase ale PCR. 

           „Condeiule al meu de mângâieri, de consolări și 

reverie, fă-te om, fă-te țară, fă-te popor, pune-ți sarică de 

spini și plângi la porțile lumii. Cel mai teafăr dintre noi a 

trecut pe ele în nu știi unde haosul începe, cu o poartă 

mută, cu lacăte grele. 

          Gheorghiu-Dej, căruia îi scriam din când în când, 

numindu-l Iubite Tovarășe Dej, a pierit dintre noi, cu 

tinerețea, cu puterile și voiniciile lui – adică pe totdeauna, 

mă-nțelegi condeiule al meu, fratele meu, părintele meu. 

Nu m-aș fi gândit odată cu capul, că tu ai să bâlbâi la 

căpătâi un necrolog. Un asemenea gând m-ar fi ofensat. 

          Tăvăliți ca pentru o expiere în cenușă, că nu am 

izbutit să-1 scăpăm pe acest biruitor al tuturor 

vrăjmășiilor dinăuntru și din afară, aclamat de toate 

amintirile marelui Panteon al trecuturilor omenești. 

 Stau și plâng condeiule al meu, pe un mormânt, revoltat, 

că ziua s-a stins și că pământul, care a primit în el unul 

după altul pe Domnitorii noștri, a cutezat să primească și 

țărâna scumpului general al neamului românesc, 

scufundat în cea mai cumplită jale. 

          N-aș cuteza să-mi închipui ce are să fie timpul care 

începe cu ziua de azi,acoperită cu zăbranicul negru pe 

care îl ducem toți Românii, fiecare, ținut de margini și pe 

dedesubtul căruia trecem cu toții lăcrimând. 

          Dar în țara noastră norocoasă și în ceasurile ei de 

dezastru, purtată în apogeul ei, va fi dusă înainte de frații, 

tovarășii și ucenicii noului descălecător al Țării pierit 

până la culmi. Nu sunt în stare să cred că Gheorghe 

Gheorghiu-Dej s-a isprăvit…”Gheorghe Apostol, cu 

privire la articolul lui Arghezi. 

          Cu privire la acest articol, Gheorghe Apostol scria 

în cartea Eu și Gheorghiu-Dej: „Vocația lui Dej de mare 

conducător politic i-a fost recunoscută de multe 

personalități ale timpului. La moartea sa cel mai 

îndreptățit purtător de condei al țării, bătrânul scriitor 

Tudor Arghezi, scrie aceste cuvinte care mi se par extrem 

de potrivite (…)” 

Un scriitor cu dereglări psihice, descris de 

Securitate ca având o influență nefastă asupra lui 

Octavian Hoandră 

 

          Într-un raport din 1986 al Securității, Octavian 

Hoandră, „muncitor, 25 ani, cu preocupări literare” este 

sesizat cu intenții de evaziune”. În același raport se mai 

face referire la un scriitor stagiar, membru al Uniunii 

Scriitorilor (nume conspirativ „Gabriel”), care „pe un 

fond de dereglări psihice, acesta, deși se consideră 

comunist convins, are unele manifestări politice negative 

despre comunism”, idei pe care „le propagă și în rândul 

tinerilor cu preocupări literare” și se dă exemplul lui 

Octavian Hoandră, „luat în supraveghere informativă”. 

(ACNSAS, fond Documentar, dosar nr. 8690, vol. 1, ff. 

256, 257). 

          În 1985 este semnalat cu intenții de trecere 

frauduloasă a frontierei, perioadă în care a fost membri al 

cenaclului „Lumina”, de pe lângă Casa de cultură a 

sindicatelor din Sibiu. 

          Octavian Hoandră s-a născut în 1958 la Sibiu. 

Scriitor, artist plastic și jurnalist. A fost redactor la 

săptămânalul clujean „Nu!”, apoi, șef departament 

Investigații la „Ziua de Ardeal”, Ziua de Cluj, 

Evenimentul zilei și altele. 

Realizator de emisiuni la 

Realitatea TV. Este membru 

al UAP (Uniunii Artiștilor 

Plastici Profesioniști). A avut 

expoziții de ceramică la Sibiu, 

Cluj, Bremen, Tubingen, Viena. Publicistica. A publicat 

mai multe romane, volume de publicistica/interviuri.  

          Recent, jurnalistul și scriitorul Octavian Hoandră a 

primit Diploma „Distincția Culturala” la ceremonia 

Premiilor Academiei Române, pe anul 2021 au fost 

decernate, în 8 decembrie, în cadrul unei ceremonii care 

s-a desfășura în format hibrid în aula forului academic. 

Octavian Hoandră este prezentat ca scriitor, realizator de 

televiziune, fiind premiat „pentru opera jurnalistică și 

obiectivitatea reflectării Academiei Române”.  

 

 

 

 

Rubrică îngrijită de Daniel Lăcătuș 
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Noutăți editoriale 

 

Poetul Ioan Maxim Evu revine în 

actualitate după trei decenii 

 

Ioan Maxim Evu semnează volumul de debut 

Trandafirii din Valea Hermonului, al 43-lea din colecția 

Cercul Literar de la Cluj/poezie a Editurii Colorama. 

         Colecția cu toate secțiunile (poezie, proză, eseuri) a 

adunat în cei cinci ani de existență 65 de titluri, inclusiv 

patru antologii de poezie și patru de proză și două volume 

de cronici literare în care sunt antrenați peste 100 de 

autori români din țară și străinătate. Emilia Poenaru 

Moldovan Coordonatoarea colecției Cercul Literar de la 

Cluj  

          Ioan Maxim Evu (Ioan Streian Maxim) s-a născut 

în localitatea Vîlcelele Bune, județul Hunedoara la 3 

noiembrie 1951, a făcut școala în Simeria la „Anghel 

Saligny”, a lucrat ca operator de utilaje mecanice. 

          A debutat în Revista Luceafărul în 1982, cu o 

prezentare de Cătălin Nicoară. în 1983 a primit premiul 

revistei Ramuri la Festivalul de poezie „Ovid 

Densușianu”, Deva (președintele juriului – Ion Horea). A 

colaborat de-a lungul vremii la revistele: România 

Literară, Luceafărul, Ramuri, Algoritm Literar, Ritmuri 

Hunedorene etc. Participă cu poezie în februarie 2021 la 

Antologia „Armonii Literare”, coordonată de Daniel 

Lăcătuș. Este membru în Cercul Literar de la Cluj din 

2021. 

 

          Silviu Guga, pe coperta volumului  

 

          loan Maxim Evu, dacă debuta în anii 80, așa cum 

era normal, putea să fie un optzecist notabil al literaturii 

noastre. Cu toate că era prezent în presa literară de acum 

câteva decenii, dispare inexplicabil, ca să revină acum, 

cred că acompaniat de regretele personale de rigoare, la 

dragostea dintâi: poezia. Este un poet care face abstracție 

de generații și mode poetice. El are de multă vreme un 

profil pe care, cu acest prim volum și-l scoate în evidență. 

 

Ioan Barb, pe coperta volumului 

 

          Putem afirma fără echivoc că loan Maxim Evu 

(loan Streian Maxim) este un poet recuperat. Poet din viță 

de poeți, (văr primar cu poeții loan Evu și Eugen Evu din 

Hunedoara), nu s-a luat niciodată în serios, cochetând 

simultan cu pictura și cu sculptura. A avut, totuși, curajul 

să se reseteze și să reapară în peisajul literar fără 

complexe generate de îndelungata sa absență. După un 

debut interesant în anul 1982, în revista Luceafărul și 

după un scurt traseu prin paginile revistelor literare 

(România Literară, Ramuri, Ritmuri hunedorene), poetul 

părea că și-a stins flacăra creatoare la fâlfâitul propriilor 

aripi, în mod miraculos revine cu acest volum de debut, 

după o neînțeleasă perioadă de așteptare.  

          Cu un vădit aer romantic, în latura lor 

neoexpresionistă poemele din volumul Trandafirii din 

Valea Hermonului conving prin simplitate și prin 

naturalețe, cucerind discret sufletul cititorului. Pentru că 

autorul nu se pierde în construcții pretențioase și inutile, 

își structurează clar versul fără să facă abuz de metafore 

și fără a părea prea mult influențat de tendințele actuale 

ale poeziei. întoarcerea poetului rezonează cu un moment 

de reculegere într-un panteon al ființei, în care așteaptă 

trecutul să fie reedificat din ruine.  

          „Cu fruntea rece, stoarsă de sudoare,/în 

Hunedoara-s vechile statui,/coloși de piatră – zeii 

nimănui -/cu ochii orbi curgând spre înserare/Din fluxul 

vârstelor pierdute-n sânge/mă strigă fluiere ascunse-n 

vad…/Ah! Clipele din Orion cum cadl/Printre statui 

singurătatea plânge./Vârsta de fier adulmecă în 

mine,/zodii străvechi alunecând domol,/printre statui e 

liniște și gol,/sufletul meu se-nalță din ruine! Cu 

siguranță, dacă va continua să publice, loan Maxim Evu 

nu va trece neobservat de critica liteară actuală. 

 

 



 


