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Despre generația de aur 
a literaturii române

2 opiniile noastre

M-am întrebat mereu care a fost generația 
de aur a literaturii române, m-am întrebat 
dacă a fost, dacă va fi, căci deocamdată nu 
cred că este. Nici generația 60, nici generația 
70, nici generația 80, nici generația 90, nici 
douămiiștii, nici douămizeciștii, nici două-
midouăzeciștii nu fac față unei astfel de apre-
cieri. Și parcă nici nu se mai poartă în ultima 
vreme generaționismul. La modă e acum lista 
canonică, un fel de generație a generațiilor, 
care nicidecum nu este de aur. Și cum la fot-
bal Hagi a fost cel care și-a aurit generația, 
tot așa, în literatură, cred eu, Eminescu este 
cel care rămâne cu aurul pe care l-a dăruit 
generației sale, deși el vede în trecutul său „zi-
lele de-aur a scripturelor române”. Ce vreau 
eu să spun prin asta este că: 1). termenul de 
generație nu-i ajută deloc pe generaționiști, 
care nu se pot evidenția individual în afara 
ei; și 2). spiritele înalte definesc o generație, 
nicidecum invers. Să ne gândim puțin la Sha-
kespeare. Din ce generație a făcut el parte? 
Să ne gândim la Dante. Din ce generație a 
făcut el parte? Din ce listă canonică au fă-
cut parte Homer, Eschil, Platon, Socrate, 
Aristotel, ca să dau doar câteva nume, deși 
m-aș duce cu exemplele mult mai departe, 
până la Cartea lui Toth, până la Epopeea lui 
Ghilgameș sau, mult mai bine, până la Ecle-
siastul, ale cărui ziceri nu au putut fi egala-
te până în ziua de azi, nicidecum depășite. 
Pentru că, în cultură, cum bine zicea odată 
Alex Ștefănescu, nu există progres. Și atunci, 
oare nu e îndreptățit să ne întrebăm care a 
fost, care este, care va fi generația de aur a 
literaturii române, când îi avem în vârf doar 
pe Eminescu, Eliade, Cioran, Noica, Blaga, 
Arghezi, Bacovia, într-o pomenire succintă și 
aleatorie? Am scris aceste rânduri cu gândul 
la cei care nu fac parte din nicio generație, din 
nicio listă canonică și din nicio istorie a lite-
raturii române, dar care, prin ceea ce scriu, 
sunt apreciați la nivel internațional. Îmi per-
mit să dau doar câteva exemple, care îmi vin 
acum în minte: Constantin Severin, tradus și 
publicat pe toate continentele, Igor Bergler, 
care a vândut peste 250.000 de exemplare 
dintr-un roman al său, Balázs F. Attila, tra-
dus și apreciat până peste poate. Și atunci, 
oare nu e îndreptățit să mă întreb care este 
generația de aur a literaturii române?

«Și parcă nici 
nu se mai poartă 
în ultima vreme 

generaționismul. 
La modă e acum 

lista canonică, un 
fel de generație a 
generațiilor, care 

nicidecum nu este 
de aur. Și cum la 
fotbal Hagi a fost 
cel care și-a aurit 
generația, tot așa, 
în literatură, cred 
eu, Eminescu este 

cel care rămâne cu 
aurul pe care l-a 
dăruit generației 
sale, deși el vede 

în trecutul său 
„zilele de-aur 
a scripturelor 

române”»

Nicolae SILADE
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„Pe lângă prăjituri și cozonaci
Mai trebuie și altele să faci”

(poem naiv)

Crăciunul și „gândul veșniciei”. 
Puterea purității din om

De Căciun, lipsa de cultură religi-
oasă a unei familii/popor, o tradiție 
perpetuată mecanic, fără necesarul 
ingredient scripturistic (elementul 
de bază, religios) produce o bucurie 
formală, iar nu completă, plenară. 
Or, bucuria produsă de atmosfera 
sărbătorească trebuie să izvorască din Cuvânt 
- sau măcar să se asocieze cu el. Fără predis-
poziția religioasă spre laudă și mulțumire, 
mirosul proaspăt al ácelor de brad, cântările 
festiv(ist)e de Crăciun nu-și pot atinge un scop 
mai profund: înviorarea sufletului. 

Căci dragostea lui Christos ne strânge...”, 
glăsuiește Scriptura. Ea ne strânge împreună, 
dar ne și „constrânge”, ne obligă moral. Când 
un seamăn ți-a făcut un bine imens, tu nu poți 
– nu te lasă inima – să rămâi nepăsător, nere-
cunoscător; să-i refuzi un serviciu pe care poți 
să i-l faci. Este ceva stringent, aproape con-
strângător. Dar dacă ne strânge numai senti-
mentul familial-social, bucuria de sărbătoare 
fără pic de spiritualizare...

Adunați în jurul mesei bogate de Crăciun 
(orice s-ar pune pe masă – coresponden-
tul mielului pascal sau al curcanului de Ziua 
Mulțumirii), membrii familiei creștine discu-
tă despre Maria și Pruncul, îngeri, păstori și 
magi... Despre tot ce s-ar mai fi putut afla în 
staul. Rememorează alte crăciunuri, cu un al-
bum de poze în față. Dar fac în așa fel încât să 
nu piardă esența: ieslea din Betleem rămâne 
în centrul atenției; focarul – centrul spiritual 
al căminului. Nevoia noastră de Dumnezeu și 
dependența de El sunt înscrise în codul nostru 
genetic (spirale de ADN care lipsesc, se pare, 
din genotipul unui ateu).

Omul religios are niște sensibilități, posedă 
antene aparte și un simț al Absolutului, care-l 
face să beneficieze și să se bucure, în imediata 
apropiere, de binefacerile unei Prezențe. Iar 
dacă prezența lui Dumnezeu se simte în na-
tură, în sfera umanului, este absurd să creadă 
cineva că El nu există și într-un domeniu mai 
înalt, aparținând Invizibilului; – vasăzică, să 
nu creadă în El, Atotputernicul-și-Atotpre-
zentul. Materia e străbătută și frisonată de 
acel fior metafizic, adierile Duhului sunt cele 
care-o înfioară/însuflețesc, iar o disertație re-
ligioasă este mai presus de orice retorică laică; 
de tot ceea ce reprezintă gândirea lumească. 
Deasupra de noi, de realitatea măruntă a vieții 
există o Realitate...

Dumnezeu este o realitate anterioară exis-
tenței umane, iar un suflet cogitativ ştie, sim-
te aceasta în mod instinctiv. Este chiar gân-
dul veşniciei plantat în om, cel despre care 
postulează Eclesiastul. El este acel Altul - sau 
Celălalt - al lui Schleiermacher, diferit de su-
biectul uman; Alteritatea în sine. „Miracolul 
continuu al prezervării vieții”. „Religia adevă-
rată este sentimentul și gustul Ilimitatului”, 
mai opinează filosoful german. Este „zborul 
spre infinit al artiștilor”, puterea purității din 
creațiile lor. Conștiința – dar și cunoștința – 
existenței lui Dumnezeu este a simți pregnant, 
să știi sigur că există ceva consistent deasupra 
ta. Iar Existența aceasta este o Ființă-Conști-
ință, cum susțin filosofii teiști. 

*
Evreii, după ce au fost încreștinați, Apostolul 

Pavel îi numește „o seminție aleasă, o preoție 
împărătească, un neam sfânt...” (1 Petru 2:5). 
Dar iată marele paradox: majoritatea evreilor 
contemporani sunt atei: Să-l luăm doar – ca 
exemplu notoriu – pe marele scriitor Amos 
Oz, cel care mărturisește așa de frumos despre 
cuvântul POVESTE: este un termen generic 
pentru literatură. El declară într-un interviu 
că scrie un articol numai atunci când are ceva 
pe suflet și (din această cauză) e furios; când 
este scos din papuci... Dar cu povestea, lucru-
rile stau cu totul altfel, e ceva altceva: cea care 
îi dirijează mâna când scrie o poveste e curio-
zitatea. Care la un mare scriitor este imensă, e 
chiar motorul creației sale. 

„O femeie e ceva făcut din vise, din doruri, 
din sensibilitate și durere”. Iată o minunată 
definiție a sexului slab (citește frumos). Din 
pdpv al sexualității - zice marele Amos – Băr-
batul e toba, iar Femeia, vioara. (Iar ceea ce 

fac ei în intimiate, în doi, ar vrea 
să fie un duet tobă-vioară...) Și, 
pentru că dragostea și sexualitatea 
sunt, într-un fel sublim, compara-
bile cu moartea, Amos Oz compară 
moartea/sicriul cu un sac amniotic, 
„abisul de întuneric deplin al ab-
senței totale de dinaintea nașterii 
mele (s.n.). Milioane de ani am fost 
acolo”.  Toate bune și frumoase, 
dar unde e Dumnezul lui Oz?...

*
Exercițiul lecturii – 

exercitarea credinței
Cum un lector exersează toată viaţa pe text, 

testându-şi progresiv abilitatea de a înţelege 
cărţi cu un grad ridicat de dificultate, tot la 
fel se exersează credinţa. Unui cititor care-ţi 
spune curat: „Nu-l pot înghiți, ca prozator, 
pe Cărtărescu – sau vreun poet dificil precum 
Virgil Mazilescu – trebuie să-i dai replica ne-
întârziat: Dragă prietene, îți lipsește exercițiul 
lecturii. Începe cu Pavel Coruț și cu Paolo Co-
helio! Un alt exemplu: nu toți poeții au pregă-
tirea de a fi receptivi la limbajul critic al unui 
cronicar literar care scrie cu aplicație despre 
poezia lor. Dacă nu simt acest limbaj specia-
lizat, ei vor conchide rapid că se fabulează pe 
marginea textelor lor.

Dar cum se face exercițiul credinței?... În 
prima fază, ea este mai mult teoretică. Te în-
crezi în Cuvântul citit fără a-l fi experimentat 
(în Dumnezeu în mod necondiționat). Dar cu 
timpul, pe măsură ce credinciosul are și expe-
riențe personale cu Dumnezeu, sentimentul 
acesta se adâncește, devine convingere – cre-
dința devine încredere. 

„Nu există un mijloc mai potrivit de a pătrun-
de în inima lumii, esența lucrurilor, decât po-
ezia” (Lion Feuchtwanger, Războiul evreilor). 
Un cântec neoprotestant conține următoarele 
versuri: „Munții se pleacă și mările tac/Când 
rostesc Numele Tău!...” Iehova suflă în pânza 
întinsă a marilor corăbii lansate pe mare cum 
procedează copilul cu luntrea lui de hârtie. 
Munții – cei care altădată se băteau în capete 
de ieșeau scântei: tunete și fulgere – acum își 
pleacă fruntea spăsiți, iar mările, mugind ca 
turme întregi de vite cornute își astupă gura 
cu alge, corali și iarbă de mare – sargase. Orice 
suflare strigă în gura mare Dumnezeule mare! 

În Noul Testament, epistolele Pauline vin 
să complinească Evangheliile, în sensul de a 
argumeta teologic rolul lui Christos în isto-
rie – amănunte pe care El nu le-a dezvoltat 
în cuvântări şi parabole. Ele joacă rolul unor 
tratate teologice – primul dintre acestea este 
socotit Epistola către Romani. El foloseşte 
citate din Vechiul Testament şi le introduce 
în contextul Noului, spre a evidenţia adevărul 
că toată Scriptura este insuflată de 
Dumnezeu şi indică spre Christos. El a fost 
singura Persoană capabilă a împlini Legea 
perfect şi total, făcându-se astfel pentru noi 
singura cale spre mântuire. Dar cine se mai 
întreabă în zilele noastre ce poate însemna cu-
vântul mântuire, sau ceva peste fire?!?

Crăciunul, cu bune și rele; 
tăriile și bucătăriile, tarele sale

Remus V. 
GIORGIONI

n ilustraţiile numărului n

Ilustrăm acest număr cu lucrări realizate de artiștii prezenți
în tabăra de creație Berzasca International Art Symposium

Psalmul Nașterii
Acolo, înlăuntru - 
când ciocănit, când trapul...
Sub pericard de ceruri, în sânul lui - odăi!
Cum m-ai pârât la lume 
că n-ai un’ să pleci capul,
Pot să-nțeleg cu lemnu-mi 
jucândele-Ți văpăi?

Văzându-Te, ca Tată, 
nu Te-a certat când lutul
Îl modelai în palmă, dar ar fi trebuit!
Cum să închei zidirea 
de n-ai prin chei sărutul?
Și-atunci, fără să știe, pe-ascuns L-ai jefuit,

Trei nopți cărând cu lemnul, 
ce nu gândea seraful,
Că-n jocul Tău cu huma Te ascundeai deplin,
Și-n peșteră Fecioara o să-nvelească jaful,
Ce apele Iubirii le va nunti în vin.

Parcă chemări de toacă, 
odăi’-i-aud, ce-ades’ le
Credeam că-mi bat la ușă, 
dar Tu-mi zâmbești din iesle.

Dumitru ICHIM
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Crăciunul, cu bune și rele; 

tăriile și bucătăriile, tarele sale
Cornel  UNGUREANU

ţelesuri ale vieţii:
„Când eram... în satul bunicilor mei, 

Horodnic,  trăiam ancestralitatea într-o 
formă epidermică: aveam acces la cere-
monie. Astfel mi-am dat seama că viaţa 
are sens numai dacă este încadrată în 
ritualuri. Acolo am observat cât de ritu-
alizate erau moartea, naşterea, nunta, 
botezul; ele aveau un sens ce trebuia să 
îmbrace o formă ceremonioasă”. 

Există semne ale bucuriei:
„Bucuria care e e pusă în scenă la 

naşterea unui copil, bucuria care e pusă 
în scenă la o nuntă... am asistat la lucruri 
pe care lumea nu le mai vede. La nunţile 
din sat se formau convoaie de până la 40 

sau 50 de căruţe când se duceau mirii...”. 
Omul tradiţional nu trăieşte în afara 
spectacolului, dimpotrivă: şi-l asumă. 
Chiar (şi) metafizic. „În satele din Bu-
covina se adunau „clanuri”; familia mea, 
în momentul care se reunea, număra 
vreo două sute de persoane. La hramuri 
– fiecare sat avea hramul său – se invi-
tau unii pe alţii. Era o etalare de mân-
drie, nu era o etalare de stupizenie şi de 
bogăţie excesivă ca azi”. Fenomenul re-
ligios sublinia calitatea “spectacolului”:

„Se mergea bineînţeles la biserică. 
Dar biserica nu era numai o întâlnire cu 
Dumnezeu, era un loc de întâlnire a oa-
menilor între ei... Numai acolo puteai să 
te duci proaspăt, frumos îmbrăcat, curat 
în exterior şi în interior şi să stai patru-
cinci ore, să te vezi cu oamenii, să creezi 
relaţii, să saluţi morţii...”.

Teatrul pe care îl scrie Vişniec este 
mereu realizat împreună. Matei Vişni-
ec scrie pentru o anumită trupă, pen-
tru anumiţi actori, trans-scrie anumite 
piese clasice: este, împreună cu marii 
bărbaţi ai scrisului, în lumea de azi. 
Dar păstrează, chiar atunci când pare a 
fi împreună cu Kafka sau cu Eugen Io-
nescu, relaţia cu cei de acasă: „rescrie-
rile” lui Matei Vişniec reabilitează mo-
mente arhetipale, ceremonii şi ritualuri 
regăsite sub semnul scenei. Rescrise (şi) 
sub semnul amintirii.

Poate că dintre toate romanele lui 
Matei Vişniec cel care ar ilustra cel mai 
bine opoziţia dintre Eugen Ionescu şi 
Matei Vişniec este Domnul K. elibe-
rat. Kafka este, poate, scriitorul cel mai 
important al Europei Centrale, iar K., 
principalul său mesager. Bucovina este 
o Europă Centrală bine definită de isto-
ria crepusculară, culturală, etnopsiholo-
gică, la fel ca Banatul. Romanul  este, va 
declara Matei Vişniec, scriitorul, un o-
magiu adus lui Kafka. 

„Această carte este însă legată şi de un 
anume moment din viaţa mea: plecarea 
din România, în 1987”. 

„Într-o bună dimineaţă, Kosef J. fu 
eliberat” este fraza inaugurală a cărţii. 
Kosef J., acesta e numele eliberatului, 
putea fi întâlnit - fără nume - şi în Lun-
ga călătorie a prizonierului, roma-
nul lui Sorin Titel. Personajul lui Titel nu 
este „eliberat”, el trebuie să ajungă în alt 
loc, condus de doi gardieni, veseli, sum-
bri, imbecili, vioi, capabili de joacă sau 
de interdicţii. Personajul lui Vişniec, Ko-

Îngerul
Fă și tu o floare, mi-a zis îngerul, 
Dă-i culoare, dă-i mireasmă și fă-o 
Din sămânța ei să răsară, iară și iar!

Fă și tu o pasăre, mi-a zis îngerul, 
Fă-o să zboare și fă-o să cânte, 
Ca o ciocârlie, ca un cuc, ca o privighetoare!

Fă și tu un pește, mi-a zis îngerul,
Unul mic să înghită peștele mare,
Și apele mării să le umple, și apele curgătoare!

Fă și tu un munte, mi-a zis îngerul, 
Un munte mai nalt decât munții din zare,
Și înzăpezește-l, viscolește-l cu bogății de aur și sare!

Fă și tu un izvor, o mireasmă, un zbor,
Fă și tu o mare, un pământ, un răsărit de soare!

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

psalmodieri

la Viena şi amândoi aveau proiectele... 
necesare pentru un secol al răului. 

Cronologia este respectată de perso-
najele care trăiesc sub semnul răului. La 
1 februarie 1943, când mareşalul Paulus 
se predă ruşilor, Arcadie Sclipa, şeful 
gării din R, ia hotărârea de a învăţa lim-
ba rusă.  Şi Iluţiu Zakarian, pictor din 
oraşul R., va picta portretul lui Stalin, 
pe care Arcadie Sclipa îl aşează, la 23 
august, în faţa gării, pregătit să întâm-
pine trupele sovietice. Într-un sanatoriu 
de boli nervoase, condus de doctorul 
Mirwald, locatarii îi scriu lui I. V. Stalin. 
Sau se cred Stalin. Pe lângă gara din R 
a lui Sclipa trec (câţiva ani mai târziu) 
vagoanele cu cei care vor fi deportaţi...
din Bucovina în Bărăgan.

„Relaţia mea cu Bucovina, declară 
Matei Vişniec, este de dublă formare me-
tafizică, un fel de circuit al fantasmelor. 
Pe de-o parte, Bucovina e spaţiul în care 
mi-am trăit copilăria şi adolescenţa, 
unde am învăţat, unde m-am format. 
Pe de altă parte, eu fantasmez la acest 
spaţiu pe care îl reconstruiesc – un spa-
ţiu mental pe care îl numesc Bucovina. 
Macondo al meu este Bucovina, un teri-
toriu fabulos pentru mine”.

 Născut în Rădăuţi, copilăreşte în satul 
bunicilor, la Horodnic. Locul îi oferă  în-

Romanele lui Matei Vişniec 
sef J. eliberatul, nu îşi trăieşte fericirea 
eliberării, fiindcă definiţia lui e alta. Aşa 
că e la locul lui în celulă:

„Kosef J. îşi reveni puţin doar când 
îşi dădu seama că se afla în celula cu 
numărul 50. O imensă căldură interi-
oară îi inundă sufletul. Auzi la un mo-
ment dat un zăngănit familiar apoi câte-
va înjurături care îl făcură să tre-sară 
pentru că le recunoştea”. 

Apoi, când aude scârţâitul căruciorului 
pe care ştia că sunt tăvile cu micul de-
jun, „se simţi invadat de un sentiment 
de recunoştinţă”. 

Ce se întâmplă când te desprinzi de 
locul tău? Cum te-a transformat acel loc? 

„Da, mai există umanitate pe lume, 
speranţa era posibilă. Kosef J. fu angoa-
sat numai când trebui, din nou, să dea 
ochi cu cei doi bătrâni gardieni, Franz 
Hoss şi Fabius. Dar privirile celor doi 
trecură prin el ca printr-un corp trans-
parent, ceea ce-l făcu pe Kosef J. să res-
pire uşurat. Îşi aminti că, uneori, oa-
menii nu sunt decât nişte numere, ceea 
ce îl linişti pe deplin”. 

Oamenii nu sunt decât numere: iată 
momentul şi locul întâlnirii cu Eugen 
Ionescu. Sau: iată cum a reuşit să se 
schimbe Bucovina copilăriei şi a ado-
lescenţei lui Matei Vişniec.

 Prima parte a romanului „Un secol 
de ceaţă”, „Minodora”, numeşte întâl-
nirile tinerei cu „lecţiile” deportării, cu 
cele din ospiciu, unde e soră de ocrotire 
şi le citeşte pacienţilor texte: cele care 
sunt ale locului, sunt ale lui Urmuz. O 
lume absurdă, cu cei care au fost. Şi 
mai sunt. Partea a doua a romanului  
cuprinde capitole de Jurnal; cum arată 
Franţa comuniştilor, a felului în care 
întâmpină răsturnarea comunismului...
în România... Un excelent documentar 
(ne) descoperă poezia comunistă din 
Franţa. Pentru „comunişti”, un om de 
treabă întemeiază un muzeu al idioţilor. 
O gară, un ospiciu, muzee pentru lumea 
de ieri şi de azi, un  Bărăgan al crimei, 
subteranele închisorilor comuniste. Prin 
secolul pierdut în ceaţă trec – au opinii, 
poartă dialoguri pro şi contra –  Stalin,  
Tito, Gheorghiu Dej, Paul Goma, Dzerd-
jinki, Ejov şi alte numeroase personaje 
ale istoriei. „Am încercat să înţeleg eu 
însumi, scrie pe ultima copertă a ro-
manului Matei Vişniec, de ce oamenii 
nu învaţă mai nimic din greşelile tre-
cutului şi mai ales de ce repetă erorile 
servituţii voluntare. Ceaţa ideologică de 
care vorbesc nu s-a rispit în acest început 
de secol, iar pe alocuri mi se pare că se 
îndeseşte, chiar în multe minţi subtile şi 
în multe suflete generoase.

După zeci, sute, mii de articole despre 
lumea de azi, Matei Vişniec ne oferă un 
roman monumental despre lumea de 
ieri. Sau de azi?  Despre secolul nostru 
pierdut în ceaţă.

Am auzit multe despre piesele lui Matei 
Vişniec. S-a scris  mult despre  teatrul 
lui, despre poezia lui, poate şi despre 
proza lui. Ultimul roman al lui Matei 
Vişniec, „Un secol de ceaţă”, apărut re-
cent, are aproape 900 de pagini: e o carte 
monumentală, cum se cuvine unei cărţi 
care cuprinde... un secol al evenimen-
telor... rele. Partea a doua romanului, 
„Răul are întotdeuna un frate geamăn”, 
ilustrează cu prisosinţă partea întâi a 
cărţii, inaugurată cu... posibila întâlnire 
dintre Stalin şi Hitler, la Viena, 1 ianu-
arie 1913. S-au întâlnit? Erau amândoi 

Damian Ureche                 

Pruncul Divin
Voi, care-ați uitat ce e Crăciunul
Și profanarea o iubiți din plin,
Lăsați și voi o dată să se nască
Măcar ideea unui prunc divin.

E pân-la gât mocirla de păcate
Și vieții îi culegem spin cu spin;
Când e atâta iad în jurul nostru,
Câtă nevoie-i de un prunc divin!

Voi n-auziți colindele cum sună
Și cum vuiesc sub cerul cristalin?
Cu lacrimi fericite ne anunță
Că vine printre noi un prunc divin.

Și-acum, vă rog, lăsați-l să se nască
Pe foi de calendare cel puțin:
Spre mântuirea beznelor din case
Îți așteptăm ivirea, prunc divin.

Voi oameni de zăpadă și de gheață,
Lăsați-l să se nască, vă previn
Că nu mai sunt nici vitele din staul
Să dea căldură pruncului divin.

Oricât de grele-s crucile din spate,
Voi, ce purtați un răstignit destin,
Peste durerea inimilor voastre
Să treacă raza pruncului divin.

Și-acum, vă rog, lăsați-l să se nască,
Peste omături albe ca un crin;
Peste această iarnă interzisă,
Îți așteptăm ivirea, Prunc divin!

Timișoara, 
decembrie 1981

Viorel Coman, 60 x 70 cm, 
tehnică mixtă pe pânză
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Între omul politic și politician există o deosebire 
esențială, de natură etică: omul politic este animat de 
convingeri, în timp ce politicianul e mânat în luptă 
de interese. Concret, ar fi ca și deosebirea dintre I. C. 
Brătianu și... Cîțu. Din nefericire, politicienii sunt mulți, 
bine și continuu mediatizați, spre deliciul „marelui 
public”, în timp ce oamenii politici, poate după o clipă 
de glorie mediatică, sunt sortiți conului de umbră. 
Este și cazul celebrului la vremea sa om politic Aurel C. 
Popovici, precursor ideatic al Uniunii Europene, a cărui 
gândire politică, rămasă în cea mai mare parte actuală, 
e  eludată sau ignorată, prea rar evocată în  dezbaterile 
de azi, chiar și când, iată, se împlinesc 115 ani de la 
apariția primei sale lucrări fundamentale, scrisă în 
limba germană, apărută la Leipzig în 1906 și tradusă 
de Petre Pandrea la „Fundația pentru Literatură și 
Artă „Regele Carol II”, în 1939, îndeobște cunoscută 
sub titlul Statele Unite ale Austriei Mari. Nu prea 
și-l amintesc nici chiar bănățenii atât de preocupați, 
și pe drept cuvânt, în a-și identifica precedentele de 
prestigiu cultural. Or, un precedent mai prestigios 
decât lugojeanul Aurel C. Popovici, e greu de aflat. Căci 
Dipsi – cum cu tandrețe îi ziceau prietenii cei mulți 
– a fost la vremea sa o figură de talie europeană, un 
punct de referință, citat și azi de cercetătorii Europei 
Centrale, iar anvergura gândirii sale, deși nescutită 
de erori, firești în contextul geopolitic de atunci, a 
fost atestată în cultura noastră de Iuliu Maniu, Sextil 
Pușcariu, Onisifor Ghibu, Lucian Blaga, S. Mehedinți, 
Petre Pandrea, ca să nu amintesc decât câteva nume 
de maximă notorietate din perioada interbelică. Cu 
toate acestea, posteritatea sa este încă nedreaptă și 
capricioasă: pe de o parte a fost și încă este dezavuat 
de către ignoranți pentru opțiunea sa federalistă, pe 
de alta a fost recuperat prin valențele reacționare, 
caduce, ale doctrinei sale atât de extrema dreaptă a 
anilor ‘30 cât și de extremismul postdecembrist, deci, 
cum „cu melancolică ironie” observă Virgil Nemoianu, 
„tocmai de cei pe care doctrinele sale federaliste îi 
umplu de spaimă și de furie.”1 Mi le-a reamintit toate 
acestea un recent articol al doamnei Elena Pârvu, A. C. 
Popovici, un corifeu al românismului și un precursor 
al europenismului („Prag de lume”, nr. 4/2021), în 
care semnalează, atentă la ceea ce o singularizează, 
prima monografie dedicată omului politic, realizată de 
istoricul sibian Vasile Crișan. Mărturisesc că însem-
nările de față se află în siajul recenziei Elenei Pârvu și 
nu urmăresc decât să ducă mai departe vestea acestei 
cărți, după ce însumi am cunoscut-o prin bunăvoința 
autorului, pentru că, altfel, e de negăsit.  De ce aș face 
acest gest „promoțional”? Din două motive:

În primul rând pentru că e o carte excepțională prin 
amploarea travaliului documentar, prin densitatea 
textului și a detaliilor încă inedite pe care le aduce și, 
în fine,  prin excelența stilistică, comparabilă doar cu 
recenta investigație, dar aceasta din domeniul isto-
riei literare, a doamnei Marta Petreu, Blaga între 
legionari și comuniști. Nu se poate spune că despre 
Aurel C. Popovici nu s-a scris destul de mult de-a 
lungul anilor, capitolele Istoriografia problemei și 
intimidanta  Bibliografie din lucrarea domnului Vasile 
Crișan fiind cât se poate de elocvente în acest sens. Se 
cuvin amintite aici lucrarea lui Grigore Nandriș, Aurel 
C. Popovici, 1863- 1917, cu un cuvânt însoțitor de S. 
Mehedinți, apărută la Cernăuți, în 1937, cum și studiile 
introductive ale lui Constantin Schifirneț la volumele 
lui A. C. Popovici, Stat și națiune. Statele Unite ale 
Austriei Mari și Naționalism sau democrație, ambele 
apărute în 1997, la editura Albatros2. Toate acestea 
sunt însă lucrări conjuncturale, punctuale, axate pe 
unul sau altul dintre aspectele existenței omului politic. 
Prima lucrare integratoare, exhaustivă, a acestei impu-
nătoare personalități este monografia  domnului Vasile 
Crișan, care cuprinde într-un tot unitar și coerent atât 
biografia, cât și expunerea comentată a activității și  
gândirii politice a marelui om, răpus de o congestie 
pulmonară în 1917, la Geneva, la doar 54 de ani, pe a 
cărui lespede de mormânt stă scris, caracteristic pentru 
destinul atâtor valori ale „neamului” ingrat: „Aurel C. 
Popovici. Patriote Roumain. 1863-1917. Mort  pauvre.”

Cu excepția capitolului Copilăria și tinerețea, dom-
nul Vasile Crișan a optat pentru o structură în care 
factologia și anecdotica biografică fac corp comun cu 
glosele d-sale asupra viziunii sociopolitice a lui A. C. 
Popovici în contextul istoric al pasajului dintre două 
veacuri, astfel încât să fie citită fluent și agreabil, până 
la concluzia finală, concisă și lipsită de orice echivoc: 
„Mesajul pe care îl transmite peste timp Aurel C. 
Popovici națiunii sale este acela de a păși într-o Euro-
pă federalizată, păstrându-și neștirbită conștiința indi-
vidualității și a valorilor sale.”

S-a întâmplat apoi ca, fără a bănui că nu e vorba e 
o carte recentă, să descopăr că monografia dlui Vasile 
Crișan a apărut în 2008 (!). A urmat un moment de 

perplexitate, după care m-am consolat oarecum cu 
convingerea deja dobândită că, deși nu e nouă, va fi 
mereu de actualitate. Rămânea însă o ciudățenie: 

sunt un familiar al presei culturale de primă linie și 
totuși, în cei treisprezece ani, n-am aflat de existența 
acestei cărți, n-am auzit de ea, n-am citit nici o recen-
zie, nici măcar o simplă semnalare a apariției. Se va 
fi scris poate câte ceva prin publicații academice, 
de specialitate, cu circulație restrânsă, dar „marele 
public”, printre care sunt fără îndoială și destule per-
soane interesate de lucruri serioase, n-a avut ocazia să 
afle de acest eveniment editorial. Unul dintre motive 
ar fi dezinteresul cronic al arealului mediatic pentru 
cultivarea memoriei valorilor noastre. O personalitate 
ca A. C. Popovici va fi întotdeauna excedată de un 
politician aflat pe val sau de un protagonist de fapt 
divers. Dincolo de această fatalitate însă, conul de 
umbră în care e captivă lucrarea dlui Vasile Crișan 
se explică și printr-un paradox. Întâi de toate, ea se 
impune prin șocul vizual: e o capodoperă editorială și 
tipografică, realizată se pare printr-o fericită colabo-
rare. A apărut la editura ALTIP din Alba Iulia, sub 
egida Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, în 
colecția Biblioteca Brukenthal, editată de prof. univ. dr. 
Sabin Adrian Luca, având un Cuvânt înainte de prof. 
univ. dr. Mihai Drecin și o Postfață de dr. Dumitru 
Suciu. Cartea e însoțită de o valoroasă galerie de Anexe 
documentare și fotografice, inclusiv harta „Austriei 
Mari” în viziunea lui A. C. Popovici, care-i dau și o 
alură de album, și e tipărită pe hârtie Kunstdruck (?), 
lucioasă, grea, care, deși lectura e absolut captivantă, 
o face dificilă, volumul fiind și agabaritic (20 x 28 
cm). Singura posibilă rezervă ar fi absența indicelui de 
nume, de rigoare în acest gen de lucrări. Astfel, e de 
înțeles, cred, că a apărut într-un tiraj limitat, accesibil 
doar unui cerc restrâns de inițiați, dar inaccesibilă 
unei mari categorii de intelectuali.

Cum se vede, aceste însemnări nu sunt un comen-
tariu de adâncime al operei istoricului Vasile Crișan 
și nici o evocare a ilustrului om politic Aurel C. Po-
povici, ci, - iată, mă divulg în final – comunicarea, 
cred că suficient argumentată, a necesității imperioase 
de reeditare și într-o ediție populară, eventual în 
două volume, accesibilă oricui, a acestei  monografii 
capitale. Ar fi totodată un demers reparatoriu cu care 
îi suntem încă datori lugojeanului, bănățeanului, 
românului, europeanului om politic Aurel C. Popovici. 
Auzi-va oare vreuna dintre marile noastre edituri acest 
imperativ?

___________________
1 Virgil Nemoianu, Diagnostic românesc prezent, trecut, 

viitor, în vol. Iordan Chimet, Momentul adevărului. Ed. 
Dacia, Cluj-Napoca, 1996.

2 Aurel C. Popovici, Stat și națiune. Statele-Unite ale 
Austriei Mari. Studii politice în vederea rezolvării problemei 
naționale și a crizelor constituționale din Austro-Ungaria. 
Traducere din limba germană de Petre Pandrea. Studiu 
introductiv, note și îngrijire de ediție Constantin Schifirneț. 
Ed. Albatros, București, 1997.
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Până când vom zăbovi asupra volumului 

Critica de direcție (Editura Junimea, 2021), 
semnat de Adrian Lesenciuc, preocupat, în acel 
prim tom, de „analiza vectorială”, semnalăm 
foarte interesanta intervenție a lui Ovidiu 
Pecican, chiar în paginile acestei reviste. În 
numărul precedent al Actualității literare,   
într-o demonstrație strânsă, documentată 
acribios și, desigur, provocatoare, criticul 
clujean analiza Critica de direcție la Petru 
Popescu. Ridicăm mănușa și repunem pe tapet 
„cazul” Petru Popescu și, îndeosebi, „tentativa 
sa de sacerdoțiu critic”. Fiindcă, ne reamintește 
Ovidiu Pecican, pledoaria pentru citadinism, 
„efortul de deruralizare” a literaturii, „orașul 
ca temă și cadru” etc., prelungind o dispută 
interbelică de sorginte lovinesciană, erau 
subiecte fierbinți în acei ani de fragilă relaxare 
ideologică (începutul domniei ceaușiste). Iar 
Petru Popescu, devenit pentru scurtă vreme 
„critic de direcție”, formula un program literar, 
urmărind mersul genului romanesc; din păcate, 
din varii motive (pe care vom încerca să le 
deslușim), rămas „nefructificat”...

*

Dezinvoltura „americănească”, sportiv-combativă, 
afișată cu mult înainte ca imberbul Petru Popescu 
să rămână în SUA (ceea ce se va întâmpla în 1978), 
observată, prima dată, de Alex Ștefănescu, mobilitatea 
intelectuală, fronda citadină și, bănuim, nu în ultimul 
rând, suportul paternal, Radu Popescu fiind ilegalist, 
jurnalist de stânga și reputat cronicar teatral (o vreme 
chiar redactor-șef al revistei Teatrul), îl sorteau, 
negreșit, unui succes fulgerător. Care, totuși, nu s-ar 
fi produs dacă tânărul scriitor, prinzând anii mini-
liberalizării, n-ar fi dovedit aplomb, inteligență, hăr-
nicie, cultură, străjuindu-i ascensiunea, dobândind, 
rapid, o popularitate greu de imaginat în chingile 
regimului totalitar (poet, prozator, traducător, eseist, 
scenarist). E drept, fără constrângerile realismului so-
cialist, dar obligând la cosmetizări propagandistice, 
pe calapodul literaturii cu doi destinatari (Cenzura 
și publicul), cum s-a spus. Favorit al marelui public, 
Petru Popescu a exploatat „momentul”; literatura 
previzibilă, înfeudată propagandistic, pierdea teren, 
experimentalismul mijea, literatura acrobatică (jocul 
eschivelor, esopismul) urma a isca o adevărată epide-
mie, cea a romanului „obsedantului deceniu”. Or, Petru 
Popescu îmbrățișează, prin scrisu-i alert, principiul 
accesibilității, adresându-se unui public instruit, de-
clarând ritos că spiritul citadin este „indispensabil 
pentru o literatură modernă și matură”.

Școlit, educat într-o familie de intelectuali (cu o 
mamă, Nelly Cutava, actriță) cu bună tradiție literară, 
sub protecționismul tatălui, militant, implicat în pro-
cese de epocă, asigurându-i „imunitate”, beneficiind 
de o cenzură „îmblânzită”, fiul va urma o altă cale, as-
cunzând, de fapt, o dramă. Moartea fratelui geamăn 
l-a zdruncinat iar refugiul în scris, ca autoterapie, l-a 
salvat. Începuturile au fost lirice. Zeu printre blocuri 
(1966) stârnea entuziasmul lui Paul Georgescu, vădind 
digitații de tentă narcisist-vitalistă, probând o șocantă 
familiarizare cu lirica americană (în aclimatizare la 
noi), ca și placheta următoare, Fire de jazz (1969). 
Dar Moartea din fereastră (1967), inițial o povestire 
premiată de revista Amfiteatru, scrisă febril, de mână, 
la BCU, atrăgea atenția, prin zbaterile bondarului cap-
tiv, asupra unui autor cu potențial „subversiv”, într-o 
„speculație facilă”, după Marian Popa, citadin pur-
sânge, de mare prospețime și frenezie.

Prins (1969) trasa, cu sinceritate adolescentină, un 
„profil de generație”. Inginerul, un personaj generic, 
condamnat, atins de o maladie incurabilă, agonizează 
și, în fața morții, își recapitulează existența, pe un ton 
exaltant, reproșat de M. Iorgulescu. Între somația 
morții și stenicitatea mesajului descoperim un pro-
zator „realist”, cosmopolit, un „doric” ignorat de N. 
Manolescu, accesibil, atractiv, conectat la actualitate, 
interesat de palpitul vieții, găsind canalele de comu-
nicare cu publicul. De altminteri, Petru Popescu și-a 
explicitat vehement programul estetic (v. Între Socrate 
și Xantipa, 1973), refuzând voga Noului roman, pe 
filieră franceză sau excesele experimentaliste. El se 
adresa unui public tânăr, instruit, vorbind dezinvolt 
despre impasuri și eșecuri, cu ingredientele firești 
(dezvăluiri istorice, sex, „miturile” generației, muzica 
tânără, viața secretă a grupurilor, chiar „unda interi-
oară de protest”). Și căutând succesul „cu lumânarea”, 
constatase C. Stănescu.

Succes care, prin Dulce ca mierea e glonțul patriei 
(1971), a devenit fulminant. Remarcabil roman de 
inițiere, narat, sub aparențe biografice, la persoana 
întâi, el vorbește despre aceeași generație captivă, fără 
idealuri. Personajul-narator (alter-ego al autorului), 
absolvent al Facultății de Istorie, înregistrează avid, 
expeditiv, cu voluptate și narcisism, semnalele vieții. 
Aflat la oaste, într-o școală de ofițeri în rezervă, într-o 

CANONUL 
transnațional
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lume străină, dezagreabilă, o va cunoaște 
pe Laguna (fascinantă, rafinată). Epica 
e subțire, dar experiențele trăite (fiind 
inițiat, umilit și abandonat de enigmatica 
Laguna) asigură cărții foșnetul seducă-
tor al vieții, evitând, surprinzător, temele 
recomandate și clișeizate, propulsându-l 
pe autor în linia întâi, admirat, curtat, 
promovat (ca membru supleant al CC al 
UTC); și, inevitabil, invidiat.

Roman „galactionesc”, Copiii Domn-
ului (1974) dovedește teribila mobilitate 
a prozatorului, dezvoltând fluent „o 
legendă munteană”, de prețiozitate 
lingvistică și senzaționalism alunecând 
în comercial (preotul Anichit, iertare, 
crucificare). Sfârșitul bahic (1973), cel 
mai rebel dintre romanele lui Petru Po-
pescu, scris rapid, în două luni, captând 
chiotul lumii revoluționare, suspectat de 
negativism, de pornografie chiar (acu-
zatori fiind V. Cristea și Sorin Titel) sau, 
prin vocea lui M. Iovănel, dezvoltând un 
erotism relativ benign s-a bucurat de un 
succes ciudat, s-a spus. El dădea tonul 
romanului obsedantist. Începea în 1951, 
în „rama enormă și plină de furtuni a 
societății” și aducea în prim-plan pe 
Gigi, un copil al noii ere, orfan, trecut 
printr-o școală profesională, exclus din 
partid („scuipat de colectiv”), aspirant 
la însurătoare cu fata lui Daniliuc, ni-
meni altul decât tartorul (secretarul 
organizației de bază). Refuzatul, acum 
șomer înfometat era, după „prăbușirea 
din rai”, un exclus. „Uitat” de mireasa-
Revoluție, exaltând noul, se va aciua, cu 
ajutorul lui Marcel, în altă lume, adoptat 
de spălătorii de cadavre de la un cimitir 
evreiesc. Unde descoperă un alt ritm, 
gustând „superioritatea prăbușirii”; 
implicit, își va defini o nouă identitate, 
savurând lângă Ilie Iancovici, cu lecturi 
din Biblie, bătrânețea înțeleaptă a celor 
ce trăiau în etern, supremația vechiului, 
contrapusă demagogiei comuniste. Dar 
și „farmecul otrăvit” al Bucureștiului, 
adevărul și pacea morții („vâna cea 
mare a morții”, temperând agitația 
epocii, pervertind idealurile). Lângă 
„răcoarea funebră” a cimitirului o va 
cunoaște pe Florența Duhan, o pictoriță, 
visând la o frescă realistă. Invitat de 
soțul ei la Copaci, la „casa de nebuni”, 
se va întâlni cu profesorul de istoria 
artei Vasilidi, în impas spiritual prin 
respingerea trecutului în bloc sau cu 
„Vîscu din deal” (colonelul Vîscu Tudor), 
petrecând orgiastic în vidul unor zile. 
Florea (Marcel), deținător al Premiului 
de Stat, necruțător cu reacționarii, va 
declanșa scandaluri (soldate cu moartea 
lui Bruno, un sculptor sas încurcat cu 
Florența) și în această brambureală, în 
pustiul dealurilor, scârbit de abjecția 
din jur, între boemă și obediență, Gigi 
se „trezește”, anticipând pe un Ni-
colae Moromete, fără consumul dile-
matic al eroului predist. Se precipită 
evenimentele (moartea lui Stalin, 
Festivalul tineretului) și somnolenta 
speranță promite un nou făgaș în 
viață. Chiar dacă țara e mică și „păzită 
bine”. Izgonit din „raiul cel nou”, Gigi 
renaște; recitit azi, Sfârșitul bahic își 
dezvăluie substratul ironic, invocând 

profetic „sfânta mânie a poporului”.
Cocoțat pe crestele gloriei, imprevizi-

bil, Petru Popescu (n. 1 februarie 1944, 
la București) va cere, în 1974, azil po-
litic în Marea Britanie (unde avea o mă-
tușă, actriță), suspectat că tot himera 
/ instinctul succesului îl vor fi împins 
la acest gest. Cornel Ungureanu scria 
răspicat, alungând orice îndoială, că 
Petru Popescu, dorindu-și o „extremă 
vizibilitate”, n-a ales exilul, ci succesul. 

La Londra, în 1978, va lansa Before 
and After Edith (apărută la noi în 
traducerea Antoanetei Ralian, în 1993), 
coborând în viața instinctuală, ca ro-
man total, deloc pudibond și ratând, cu 
aceeași dezinvoltură, o radiografie a cre-
pusculului mittel-european.

După ce fusese bursier Herder, stagiar  
la Iowa (în programul de creative wri-
ting) și îl aștepta o îmbietoare carieră 
politică, steaua lui Petru Popescu s-a stins 
brusc, odată cu hotârârea lui de a părăsi 
țara. I s-a reproșat „fugarului” că și-a 
trădat cititorii (numeroși), că falsează 
(oferind explicații neconvingătoare, 
invocând o „dramă romantică” și refu-
zând, prin fiica dictatorului, o iubire 
imposibilă și ispita puterii), că dorința 
de a fi un om liber se leagă de calcule 
financiare, nu politice. În volumul În-
toarcerea (2001), consemnând emoțiile 
primei vizite în țara părăsită cu ani 
în urmă (The Return apărea în 1997), 
Petru Popescu încearcă „demontarea” 
trecutului. Și transferă povara acelui 
gest (plecarea) pe umerii tatălui, egoist, 
laș, doar „prieten intelectual” (cu idei, 
nu și cu sentimente), un „interlocutor 
potrivnic”, sedus de „obsesia blestemată 
a generației” (marxismul). Și care, pără-
sindu-și familia (părinții fiind doar 
„o pereche de străluciți intelectuali”), 
alegând o altă familie, implicit o altă 
femeie, a indus în sufletul traumatizat al 
tânărului Petru, „necredincios” la rân-
du-i, soluția evadării din comunism. 
Petru Popescu a ales soluția fugii din-
tr-o Românie „suportabilă” (pe atunci), 
infirmând zvonul (nefondat) că fata 
bossului îl ține „la îndemână”. Nu se 
consideră o victimă a sistemului, deși 
plecarea la Iowa, cu pașaport de servi-
ciu, a fost posibilă doar în urma unei 
audiențe la Ceaușescu, solicitantul 
motivându-și plecarea prin dorința de 
a răspândi acolo gândirea marxistă a 
Tovarășului!, cum va povesti amuzat. 

Evident, pășind, în 1978, la Los An-
geles, pe o altă scenă culturală, forțat 
la „imersiunea   într-o cultură nouă” 
(cf. William Styron), naturalizat, se 
va reinventa. Devenit scenarist holly-
woodian, lucrează „la comandă”, sub 
presiunea succesului, într-o competiție 
aspră. Poate și experiența din țară îl va fi 
ajutat (scenarist la Drum în penumbră, 
filmul lui Lucian Bratu, în 1972); dar 
ritmul american e nebunesc, o tough 
love (zice) îl leagă de noua țară, unde 
se va căsători cu Iris Friedman, și ea 
scenaristă, încercându-se și ca regizor 
(Death of An Angel). Producția ameri-
cană e bogată, alte câteva titluri îi asigu-
ră notorietatea: Amazon Beaming (1991) 
ține de literatura non-fiction, pornind, 
cu apetit antropologic, pe urmele ex-
ploratorului Loren Mc Intyre până la 
izvorul marelui fluviu, descoperind o 
populație indiană (mayoruna); The 
Oasis (2001) reconstituia, pornind de 
la mărturisirile socrilor, o iubire într-
un lagăr nazist; Girl Mary (2009), tra-
dusă la noi sub titlul, nefericit, Fata din 
Nazaret (2010) era un proiect vechi, 
sondând tema iubirii imposibile. 

Confesiunea acelei Mariamne bat 
Ioachim (tatăl fiind rabin), îndrăgostită 
de ideea maternității, o fată inocentă, 
cuviincioasă, apărându-și fecioria, asal-
tată de pețitori cu stare, însoțindu-se 
cu Iosif (neputincios în a procreea) este 
o străvezie trimitere la motivul biblic. 
Și, în același timp, un subiect riscant, 
punând în discuție destinul femeii 
(culpabil prin Eva), iubirea ca normă 
de existență în dialogurile smerite cu 
Adonai, semnificațiile morale, trăirea 
în așteptarea Lui, ea fiind aleasa. Cum 

încă nu s-a relevat Maria în acest prim 
volum, observa Constantin Cubleșan, 
„trăirea misterială” ridică chinuitoare 
dificultăți în continuarea romanului; pe 
care Petru Popescu, dacă nu va abandona 
proiectul, le va rezolva cumva.

Să ne întoarcem, însă, la mărturisirile 
prozatorului, văzând altfel (recunoștea) 
propriu-i trecut. Supleantul (2009), 
purtat în minte, sperat, scris în șase 
luni reactiva „vizita istorică” în țările 
Americii Latine, însoțind, alături de 
alți gazetari, familia dictatorului, cu 
faimoasele reportaje scrise dinaintea 
evenimentelor și declarațiile „grețoase”. 
Supleantul, nota C. Stănescu, e departe 
de vechile titluri, trezind, prin seria dez-
văluirilor, un succes „impur”, decăzând 
în romanul popular. Să fie doar „o gra-
foree de consum”, o „zvârcolire para-
frenică”? Apare Zoia, fiica puterii, o 
răzvrătită, dar și o captivă, e descrisă 
atmosfera din grupul celor cinci prie-
teni, de seminție bucureșteană (tineri, 
agresivi, hormonali, romantici), pe ti-
parul portretistic al generației, trăind 
schizofrenic, asemenea romanelor „vul-
canice” de altădată. În timp ce „măr-
turisitorul” bate îndârjit la mașină, o 
Zvezda sovietică, în plină vară (canicu-
lară, se înțelege); iar Luminița („curva”), 
plină de cogitațiuni, îi dezvăluie un 
mesaj secret: depinde cui te vinzi și 
cine e clientul. Încât, astfel sfătuit, va 
alege fuga, părăsind „moșia lui Piticu”. 
Acolo unde Zoia, „prințesa Diana a co-
munismului”, suportând prizonieratul 
„destinului de familie”, îi va cere ajutorul. 
Fiindcă „fiica faraonului”, normală și 
fascinantă, și ea supravegheată, constată 
că Tovarășul „a pierdut tineretul”. Și 
atunci scriitorul tineretului, cadorisit 
cu o mașină Olivetti, e chemat să aducă 
un „ton nou” în presă; dar prezumtiva 
condiție de ostatic îl sperie, întrebându-
se dacă e vorba de un capriciu sau un 
interes politic în această „iubire im-
posibilă”. Domnișoara Tovarășul 
îi rezerva rolul unei „anexe docile”; 
prins în malaxoarele sistemului, atras 
de afrodisiacul puterii, Petru Popescu 
refuză, alegând fuga. Într-o vreme în 
care Ceaușescu, urmând visul Tovarășei, 
vrea să se impună, „să se măsoare cu 
lumea”, dovedindu-și „anvergura”. Iar 
compañerita Zoia rămâne în cochilie, 
după o splendidă scenă amoroasă la 
Machu Picchu, în timp ce „supleantul”, 
redeschizând „geamantanul memoriei” 
și eliberându-se de îndoială, încearcă 
să spulbere șirul bârfelor bucureștene. 
Dincolo de minusuri, Supleantul este 
o carte îndelung visată, probând că 
succesul naște suspiciuni. Și care ar 
explica, parțial, și dezinteresul pentru 
recuperarea lui Petru Popescu. Am 
putea aminti filmul TV, realizat de 
Clara Mărgineanu, adunând „amintiri 
necenzurate” sau volumul lui Dinu Bălan 
(Petru Popescu prins în istorie, 2013), 
cu meritul, deloc mărunt, constatat de 
Alex Ștefănescu, de a nu mortifica o 
proză evanescentă. Plus puzderia de 
mistificări care au însoțit traiectoria fos-
tului star comunist, un autor curajos, ne- 
îndoielnic, purtân-
du-și „aura de 
supraveghere” 
și sperând, ca 
transfug, „cu 
ochii pe ceas” (un 
apel radiofonic la 
Europa liberă) 
că schimbarea 
nu va întârzia. Și, 
astfel, va putea 
reveni; chiar 
dacă „bătăușul 
cultural” Eugen 
Barbu îi parafase 
„necrologul politic” 
iar o declarație 
inventată, preluată 
și de Dorin Tudo-
ran (via E.B.), îi 
punea în cârcă 
blamul adresat 
limbii (mică, necu-
prinzătoare etc.).

Apărut cumva „pe neașteptate”, în 
acel efervescent „răstimp radios” (ca să 
preluăm sintagma lui E. Negrici), „nără-
vașul” Petru Popescu, devenit „stindar-
dul unei generații”, afișând un aer viril, 
semnând best-seller-uri, impresionând 
prin alertețe și debit, s-a „desprins” de 
țara de baștină, iscând brutal ruptura; 
radiat și uitat acasă, și-a construit o viață 
nouă, o altă identitate, reinventându-se; 
pentru a reveni (prima vizită, în 1991), 
încercând a-și regăsi rădăcinile retezate. 
Aceste reîncarnări succesive, marcând 
„salturile” destinului ascund, desigur, 
un preț dureros, decontat prompt. 

Fiindcă, dincolo de faimă și confort, 
zbaterile și indecizia autorului nutresc un 
vis secret: cel de a fi / a rămâne un scri-
itor român, redescoperit în propria-i 
țară. Tonul Întoarcerii, ne asigură Pe-
tru Popescu, este cel al sincerității. Dar 
scriitorul, notează malițios C. Stănescu, 
se întoarce cu stângul. Cel care dădu-se 
Prins, având ca prim cititor, în manu-
scris, pe Ion Negoițescu, acuzat că și-a 
uitat țara, vine acum cu o declarație 
de iubire. Nu doar revederea cu clanul 
Popescu, reculegerea la mormintele 
celor dragi, împăcarea cu tatăl ar expli-
ca această revărsare afectuoasă. Și 
pentru Iris, România, ca loc necunoscut 
și misterios, devine fascinantă. Cu o 
condiție, însă: să ne privim, fără scu-
ze, pe noi înșine și să fim severi cu 
propriile noastre metehne. Fiindcă, 
ne avertizează Petru Popescu, a purta 
rădăcinile cu tine e un gest american. 
Or, semnatarul atâtor romane de succes 
și-a recucerit rădăcinile. Cu publicul, 
însă, e mai greu în civilizația loisir-
ului. Fanii de altădată îl caută pe primul 
Petru Popescu, învăluit în ceața anilor 
tineri, acela care, „silit să fugă”, alegând 
între compromis și libertate, izbutind 
– ne asigură – o „breșă personală”, știa 
prea bine că, schimbându-și destinul, va 
suporta, ca bărbat sortit succesului, și 
grele „pierderi colaterale”. A fost, măr-
turisea într-un interviu provocat de 
Remus Valeriu Giorgioni, dinamitând 
„câteva idei false” (v. România litera-
ră, nr. 46/2000), o decizie grea, op-
tând pentru aventură. Ca scriitor inter-
național și lobbyst (o vreme) pentru 
cauza României, invidiat, obstrucționat 
de camarila iliesciană, Petru Popescu, 
cu scrisul său energic, „precis”, o vreme 
chiar ghostwriter, cum spun gurile rele, 
s-a predat „comercialului artistic”.

n n n
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Constantin Țoiu / redactor și ziarist
Scrierile hibride, memo-

rialistice și eseistice, majo-
ritatea publicate în „Româ-nia 

literară”, la rubrica „Prepe-
leac”, dezvăluie o latură dis-
tinctă a lui Constantin Ţoiu, 
cunoscut îndeosebi datorită 

romanelor Galeria cu viță 
sălbatică și Căderea în lume. După seria Pretexte din 
anii ’70 (Destinul cuvintelor, Pre texte, Alte pretexte), 
alcătuită din articole pe diferite teme, Țoiu publică 
alte volume compozite (Prepeleac, Caftane și cafteli, 
Morsus diaboli, Răvașe din Kamceatka, Vrăjeli (de 
buzunar), în care descoperim, din nou, episoade au-
tobiografice, analize inedite ale operelor parcurse, 
amintiri, note de călătorie, întâmplări, reflecții, pagini 
de jurnal și rânduri despre opțiunile sale estetice și 
morale. Demersul său de a pune articolele apărute în 
presa literară între copertele cărților dezvăluie grija 
scriitorului pentru articolele sale, dar și dorința de a le 
aduce mai ușor în fața cititorului, mai dispus să citească 
o carte decât să le recupereze din paginile revistelor.

Publicat în 1971, volumul Destinul cuvintelor cuprin-
de articole scrise între anii 1961-1970 și se distinge de 
celelalte volume din seria Pretexte prin atenția acordată 
notelor de călătorie. Constantin Țoiu este fascinat de 
lumea pe care o descoperă în timpul călătoriilor din 
țară și din străinătate. Atent la tot ce se întâmplă în 
jurul său, scriitorul nu rezistă „tentației reportajului 
care anunță o regăsire a realului, nevoia de a relata 
scurt și direct povestea modernă a omenirii de azi”. 
Vizitele făcute în multe orașe din țară (Bacău, Galați, 
Reșița Caransebeș, Cluj, Arad, Țara Bârsei) îi oferă 
prilejul să cunoască locuri încărcate de istorie și de 
tradiție și bucuria de a descoperi frumusețea creațiilor 
populare. Articolele scrise în urma călătoriilor în străi-
nătate (Anglia, Italia, Cehia etc), asupra cărora revine 
în volumele de Memorii, sunt dominate, în special, de 
impresiile provocate de operele de artă, de obiectele, de 
monumentele și de muzeele vizitate. În tot ce a notat 
în timpul acestor călătorii, autorul a dovedit calitățile 
unui observator atent și ale unui analist iscusit, capabil 
să prezinte o analiză lucidă a timpului și a oamenilor, iar 
punctul său de vedere în legătură cu ceea ce se întâmplă 
în realitate îmbracă atât forma ironiei, a cinismului, 
a dezamăgirii, cât și a entuziasmului sau a bucuriei.

În al doilea volum al seriei, Pretexte, publicat în 1973, 
predomină eseurile care-i oferă cititorului accesul la 
lumea intimă a creației artistice, a mecanismelor și 
a strategiilor folosite. Descoperim în aceste articole 
opțiunile morale ale autorului, dar și un scriitor cu 
o conștiință estetică puternică. Dacă reflecțiile sale, 
care seamănă cu proverbele și zicătorile și urmăresc 
transmiterea unei morale, pot fi considerate sfaturi, lecții 
etice oferite cititorilor, rândurile despre creația literară, 
despre procesul de creație scot în evidență concepția 
scriitorului despre rolul literaturii. Ideeea că literatura 
este o cale de cunoaștere, că oferă noi perspective 
asupra înțelegerii faptelor, completând sau însoțind 
realitatea, a fost reluată și în interviurile acordate 
(„Proza este umbra umanității”, interviu acordat 
Doinei Uricariu, în 1977) și în volumele de Memorii.

Cu articole organizate în cinci capitole, ultimul 
volum al seriei Pretexte, publicat în 1977, începe cu un 
cuvânt al autorului, În loc de introducere, în care îi sunt 
prezentate cititorului privilegiile lecturii. Se remarcă 
varietatea subiectelor, dar se observă și prudența 
scriitorului, din moment ce presiunea regimului este 
foarte puternică. Deși articolul Permanența eliberării 
vizează teroarea căreia trebuie să-i facă față omul 
din comunism, în mare, Țoiu nu ia atitudine radicală 
împotriva partidului, ci o va face subversiv în romanele 
publicate, urmând ca în articolele refăcute, publicate 
după 1989, să vorbească despre imposibilitatea de a se 
pronunța și despre nedreptățile suferite atunci.

Un aspect definitoriu al scrierilor lui Țoiu, prezent 
într-un set de articole ale acestui volum îl reprezintă 
relația dintre istorie și literatură, știut fiind că 
scriitorul a fost preocupat de modul în care oamenii 
au înțeles istoria și cum s-au raportat la evenimentele 
pe care le-au traversat. Nu întâmplător sunt evocate 
personalități istorice importante precum Dimitrie 
Cantemir și Mihail Kogălniceanu. 

De asemenea, descoperim în articolele acestui vo-
lum pe admiratorul stilului clasic din operele trecu-
tului, ajungând chiar până la anticul Tacit. Observăm 
aprecierile pertinente asupra operei scriitorilor ro-
mâni care au activat în perioade diferite, Ion Heliade 
Rădulescu, Nicolae Bălcescu, Ion Ghica, Duiliu Zamfi-
rescu, Vasile Alecsandri, Titu Maiorescu, Ion Luca 
Caragiale, Mihai Eminescu, Mateiu Caragiale, Mihail 
Sadoveanu, Tudor Arghezi, Camil Petrescu și George 
Călinescu. 

În ultimele capitole, Țoiu insistă din nou pe condiția 
scriitorului, pe importanța culturii neinfluențate po-
litic, pe atmosfera din mediul literar și, în final, pe 
călătoriile din diferite orașe europene, însă aceste as-
pecte au fost îmbunătățite în volumele de Memorii, adă-
ugând ceea ce nu putea fi spus în regimul ceaușist.

Volumul Prepeleac preia titlul rubricii din „România 

la care se pornește pentru construirea textelor pe teme 
variate, în care înțelesurile nu sunt niciodată servite 
de-a dreptul. De aceea, este nevoie în continuare de 
cititori avizați, capabili să descopere regulile textului, 
să descifreze multitudinea de simboluri și să treacă 
dincolo de scutul stilistic la care Constantin Țoiu nu 
renunță niciodată.

Ultimul volum de publicistică, Vrăjeli (de buzunar), 
apărut în 2007, îl capteazăpe cititor încă de la început 
prin titlul voit litotic, prin recunoașterea pactului 
încheiat cu alter-egoul său, Omicron, și prin textele 
necorespunzătoare exigențelor denotative ale presei 
actuale. Structurat în două părți, Cu îngerul de ser-
viciu și Răzlețe, volumul pune accent pe dialogurile 
autorului cu îngerul însoțitor despre problemele din 
istoria reală a României pre și postdecembriste. În 
urma călătoriilor făcute împreună cu mesagerul ce-
resc, în capitală, dar și în afara ei, lucru posibil dacă 
ne gândim la natura însoțitorului, ni se dezvăluie un 
tablou sumbru al lumii contemporane. Satirizarea 
societății contemporane se realizează într-o manieră 
originală, întrucât textele acestea de mici dimensiuni 

sunt adevărate povești cu tâlc care nu sunt niciodată 
complet gratuite, existând mereu un fir de legătură 
cu realul istorico-politic. În partea adoua, însoțitorul 
dispare, permițându-i naratorului să revină asupra 
unor întâmplări mai vechi sau mai noi, reluate și în 
Memorii, dar și asupra unor călătorii, ultima, cerută 
de timp, fiind întoarcerea la București.

Parcurgând publicistica lui Țoiu, cititorul se în-
tâlnește cu un jurnalist și un redactor cu carieră în-
delungată, care nu urmărește neapărat să-l informeze 
pe cititor, ci să-i prezinte o nouă perspectivă pentru 
înțelegerea faptelor. Astfel, aceste volume eterogene 
adună articole care seamănă cu editoriale sau co-
mentarii pe diferite teme, pagini în care sunt evocate 
personalități ale istoriei și culturii naționale și uni-
versale, impresii despre locurile văzute și despre per-
sonalitățile pe care le-a întâlnit sau l-au influențat, 
analize riguroase ale diferitelor evenimente, întâmplări 
care l-au marcat, meditații despre modul de a gândi 
și a acționa al oamenilor, toate dovedind cultura so-
lidă a autorului și spiritul său analitic. Observăm că 
subiectele abordate vizează majoritatea domeniilor de 
activitate umană (medicină, muzică, cinematografie, 
arhitectură, biologie, filosofie, religie etc.), iar decizia 
de a analiza, de a interpreta și de a nota cele văzute, 
auzite și citite este rezultatul atenției deosebite pe care 
Țoiu a acordat-o oamenilor și vremurilor pe care le-a 
trăit. Chiar și articolele în care descrie animale sau 
insecte trimit subtil tot la oameni, deoarece publicistul, 
asemenea unui autor de fabule, amendează, folosind 
alegoria, defectele oamenilor. Lipsa de unitate a volu-
melor, caracterul livresc al articolelor, textele care se 
lasă greu descifrate, parcă ar avea un cod secret, l-ar 
putea face pe cititor să bată în retragere, însă acesta 
continuă lectura, fascinat de calitățile incontestabile 
ale scriitorului calofil, de darul povestirii și al analizei, 
folosite pentru a descrie realitatea și a o face evidentă 
oamenilor. Cariera de reporter și ziarist a lui Țoiu este 
interesantă tocmai pentru că aduce din nou în prim-
plan vocația de povestitor a scriitorului. 

Aceasta îl distinge de publicistica lui Geo Bogza, 
marcată de lirism, dar și de cea a lui George Călinescu, 
axată pe jocul de idei.

Deși sunt pline de farmec, pe alocuri, aceste texte 
au ceva din absurdul personajului Prepeleac, sub 
zodia căruia au fost create. Nefiind nici literatură, 
nici jurnalistică, îl contrariază, într-adevăr, pe cititor, 
mai ales că sunt și scrise în tonuri diferite, date de 
contextele ante și postdecembriste, dar, cu răbdare și 
curiozitate, acesta va descoperi interesul deosebit al 
scriitorului față de condiția umană și, în consecință, 
profundul său umanism.

Paraschiva 
BUCIUMANU

literară” și este dedicat exclusiv operei lui Ion Creangă. 
Constantin Țoiu vizitează satul Humulești, recitește 
opera lui Ion Creangă și o rescrie, într-o manieră 
proprie, atrăgătoare, impresionantă, propunând o 
nouă perspectivă. Observând că marele povestitor 
este perceput mai ales ca autor pentru copii, Țoiu își 
propune să dezvăluie noi și surprinzătoare înțelesuri 
pentru oamenii maturi și valoarea universală a ope-
rei lui Creangă. Pe tot parcursul volumului, Țoiu se 
dovedește, din nou, un excelent povestitor, dar și un 
critic literar amator, reușind să îmbine ingenios re-
latarea și interpretarea operei scriitorului, printr-o 
abilă utilizare a stilului aluziv.

Volumele următoare, alcătuite tot pe baza articolelor 
din rubrica „Prepeleac”, au ca notă definitorie tot ete-
rogenitatea, întrucât publicistul selectează articole pe 
teme din ce în ce mai variate.

Caftane și cafteli (Prepeleac doi, trei...), publicat 
în 1994, este dedicat operelor lui Ion Neculce și Ion 
Budai-Deleanu. Țoiu analizează opera a doi scriitori 
de referință, nu doar pentru a prezenta evenimente 
și personalități importante ale trecutului, ci, mai cu 

seamă, pentru a face o analogie între trecut și prezent, 
dovedind „străvechea și cruda luptă fără scrupule 
pentru putere”, care a făcut atâta rău umanității. Între 
paginile care descriu lupte, comploturi, răzbunări, 
nemulțumiri, suferințe, autorul inserează pasaje despre 
imaginea scriitorului, care, asemenea cronicarului, are 
menirea de a consemna evenimentele semnificative, 
conștientizându-i pe cititori de relativitatea istoriei 
și de subiectivismul unor cronicari. De aceea, Țoiu 
consideră că, paralel cu istoria trăită, cea care ne aduce 
salvarea este arta.

În Morsus diaboli, publicat în 1998, Țoiu nu mai 
insistă doar asupra operei unor scriitori, ci, ca într-un joc 
straniu, sunt aduse împreună personaje din vremurile 
îndepărtate (Noe, Romulus, Remus, Aristotel) și 
personalități contemporane autorului (Dumitru Radu 
Popescu, Radu Tudoran, Nicolae Manolescu), dar și 
oameni obișnuiți, pentru a prezenta reacția acestora 
la diferite evenimente, încercând parcă să ne convingă 
de ciclicitatea istoriei. Multe aspecte lămuritoare 
privind alcătuirea volumului, dar și alegerea titlului 
sunt prezentate de însuși autorul în nota introductivă. 
Astfel, articolele din revistă au fost refăcute pentru a 
da cărții o anumită fluență, dar și un crescendo, din 
moment ce autorul pleacă de la un fapt banal și ajunge 
la întâmplări care să ne înalțe sufletește. În plus, muș-
cătura diavolului, formula umaniștilor medievali pen-
tru cei care purtau pecetea răului, capătă, în epoca 
noastră, semnificații noi, desemnându-i pe scriitorii 
ironici, tăioși, nonconformiști, curajoși, capabili să în-
frunte prejudecățile și tabuurile.

Pe tot parcursul volumului, aceeași relație de fa-
miliaritate a autorului cu cititorul pe care dorește să-l 
antreneze în analiza și interpretarea evenimentelor, 
pentru o mai bună înțelegere a experiențelor trăite.

Ultimul volum din seria Prepeleac, Răvașe din 
Kamceatka, subintitulat Prepeleac cinci, a apărut în 
anul 2000 și atrage atenția, mai ales, datorită titlului. 
Cititorul curios să afle dacă scriitorul chiar a vizitat 
localitatea aflată pe malul Oceanului Pacific primește 
răspuns abia în Memorii, volumul cinci, în articolul  
Către unii cititori - notificare. În stilu-i caracteristic, 
Țoiu răspunde că nu a vizitat localitatea, dar, scriind 
despre ea, chiar are impresia că a fost acolo, încredin-
țându-ne că experiența scrisului creează senzația trăirii 
efective a evenimentelor. De fapt, alegerea acestei 
localități nu cred că are prea mare legătură cu geografia 
concretă, cu nostalgiile estice sau cu afinitățile culturale 
rusești ale scriitorului, așa cum s-a mai afirmat, întrucât 
Kamceatka lui Țoiu este paratextuală, este simbolul 
ficțiunii și al necunoscutului, „o himeră atrăgătoare”.

Ca și în cazul Pretextelor, se identifică un motiv de 
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La vremea când își scria Petru Popescu articolele, 
grupul oniricilor, adunat începând cu 1964 în jurul 
poetului Leonid Dimov și al prozatorului Dumitru 
Țepeneag, și care îi mai cuprindea pe Vintilă Ivănceanu, 
Iulian Neacșu, Florian Gabrea, Emil Brumaru, Sorin 
Titel, Virgil Tănase, Daniel Turcea ș.a., era deja activ. 
Parte dintre scriitorii care îl alcătuiau debutau cam în 
același timp cu el, în 1966, când Petru Popescu apărea 
cu placheta lui de debut Zeu printre blocuri, iar „oni-
ricii” Dumitru Țepeneag, Iulian Neacșu și Vintilă 
Ivănceanu își vedeau tipărite povestirile din Exerciții, 
Iarna când e soare și respectiv volumul de versuri 
Cinste specială (acesta publicat în 1967). Încă de la 
acest moment inițial se puteau constata însă direcțiile 
divergente de evoluție pe orbitele cărora se angajau 
cei menționați. Realismului citadinist dezinhibat al lui 
Petru Popescu i se opuneau elanul fantast și reveria o-
niricilor. După cum observa Nicolae Manolescu, „Dacă 
realismul-socialist ieșise, pe furiș, din scenă, realismul, 
ca mimesis, continuă să fie considerat indispensabil”1. 

În textele lui cu portanță teoretică, Petru Popescu 
reacționa nu numai la adresa realismului socialist și 
a formelor înguste de realism, ci și față de răspunsul 
radical la acestea pe care, în acei ani, îl formulau unii 
scriitori... abstracționiști. „O nonfigurație, o nonex-
presie ar însemna o nonartă. [...] Admitem nonfigura-
tivul (în orice artă) numai în măsura în care el lărgește 
cunoașterea, în măsura în care stimulează sugestia 
și aprofundează simbolul, în măsura în care aduce la 
suprafață fondurile latente, greu de perceput ca in-
strumentele obișnuite și logice”2. Se repudia net, de 
către același literat, și voga ciudată a noului roman 
francez. „Înlăturând cu energie realismul tradițional 
(caz tipic: noul roman francez), unele literaturi s-au 
rătăcit într-o cazuistică și o birocrație literară ale căror 
principale însușiri sunt neînțelegerea și plictiseala”3. 

Poetul Miron Radu Paraschivescu izbutise să îi pub-
lice pe onirici în suplimentul Povestea vorbei al re-
vistei Argeș (1966), dar tentativa lui de a transforma 
acest supliment în revistă autonomă de avangardă a 
eșuat, ducând și la anularea definitivă a apariției lui. A 
izbutit însă afirmarea pe cont propriu a nucleului oni-
ric semnificativ prin debuturile menționate mai sus. 

Gravitând, din 1968, în jurul revistei Luceafărul, gru-
pul a publicat o vreme acolo. Între timp, D. Țepeneag 
și Leonid Dimov și-au tipărit textele programatice, în-
cercând să articuleze un program literar pe care, cu 
zece ani înainte, oficialitatea l-ar fi delegitimat din pri-
ma clipă, ca fiind evazionist. După Gabriel Dimisianu, 
„Onirismul instituia, ca normă estetică intransigentă, 
«fuga» din real, transgresarea acestuia și respingea, în 
orice caz, atingerile artei cu politicul”4. Încercând să-
și precizeze punctul de vedere, D. Țepeneag afirma, în 
1968: „În perspectiva istoriei literare, literatura onirică 
va putea fi considerată o încercare de sinteză între fan-
tasticul tradițional, de tip romantic, și suprarealism”5. 
Teoreticianul grupului căuta sursele comune ale prozei 
și poeziei, descoperindu-le în zona a ceea ce socotea că 
ar fi oniricul. „S-a crezut multă vreme că ceea ce ar deo-
sebi proza de poezie ar fi dreptul acesteia din urmă la o 
mai mare ambiguitate. […] Dar ambiguitatea, […] care 
garantează crearea unei opere deschise, nu este posibilă 
numai în poezie […] și cu atât mai puțin numai în poezia 
lirică. Aș spune chiar dimpotrivă, adăugând că oniricul 
și liricul se află într-o relație de suspiciune reciprocă. 
După părerea mea, poezia, mai exact atitudinea lirică în 
fața obiectelor din realitate, ține de dorința de cunoaștere 
imediată, prin exclamație chiar […], de tendința de a-
propriere a lumii din jur cu ajutorul aproape magic al 
metaforei. […] Poetul liric e robul metaforei, pentru că 
metafora e aceea care concentrează realitatea, „înghite” 
timpul și accelerează viteza versului”6. 

Practic, onirismul voia, prin pana teoretizantă a 
lui D. Țepeneag, să instituie o literatură a „regimului 
nocturn” al ființei, cum ar fi spus Gilbert Durand în 
legătură cu o asemenea intenție. De fapt însă, între 
susținerile antropologului cultural francez și proiec-
tul oniricilor români așa cum îl înfățișa purtătorul său 
de cuvânt, rămâneau distanțe substanțiale, aceștia 
din urmă enunțând programatic centralitatea visu-
lui, dar neprecizând dacă proliferarea nocturnă de 
imagini colorate emoțional trebuie înțeleasă riguros 
și strict ca model urmărit sau dacă, într-o accepțiune 
mai largă, trebuiau luate în considerare și posibilitățile 
conexe: reveria, fantasmarea creatoare, chiar fantas-
marea psihotică și delirul. „Pentru literatura onirică, 
așa cum o concep eu, ... visul este un criteriu. […] ... 
încerc să construiesc o realitate analoagă visului. […] 
Suprarealiștii s-au străduit și ei să detecteze aceste ele-
mente stranii din realitate... dar au procedat ca niște 

Onirism, visare, reverieConstantin Țoiu / redactor și ziarist
reporteri în căutare de insolit, adică fără voința de a 
construi cu aceste elemente o altă lume, o lume paralelă 
asemănătoare visului”7. În Carte de vise (1969) de Le-
onid Dimov, secţiunile volumului, în care, în manieră 
suprarealistă, alternează poezia şi proza, titlurile secţi-
unilor indică o înțelegere permeabilă și extinsă a cri-
teriului vis: I. Hipnagogice (15) vise; II 7 proze; III 
La capătul somnului (12 vise); IV Poeme de veghe…). 

Criticii nu i-a scăpat pretenția onirismului de a se in-
stitui în categorie estetică. „Visul nu este, ca la supra-
realişti, materia primă a poemului, ci ar trebui să 
devină „categorie” estetică, spune undeva Ţepeneag. 
«La fel ca liric, epic, fantastic.» Aşa cum suprarea-
lismul a devenit o categorie estetică, după ce a fost un 
curent literar. A devenit însă suprarealismul o catego-
rie estetică?”8 Întrebarea este legitimă, iar răspunsul 
rămâne negativ, deocamdată. Nicolae Manolescu so-
cotește textele programatice ale onirismului semnate 
de Țepeneag „benigne și naive”9. 

Nici nu este prea important că toate aceste posibilități 
fuseseră fructificate deja de avangarda istorică, inter-
belică, românească și europeană. Important în cazul 
acestor marginali ai spectrului literar al acelor ani este 
că ei încercau să rupă, de pe poziții „suave”, dar radi-
cale, tradiția impusă a literaturii tolerate de Partid și de 
cenzură, a realismului socialist, venind cu o alternativă 
iraționalistă, situată înafara cotidianului social-politic, 
a realului ideologizat, a cadrelor de viață impuse de sus. 

Scrierile oniricilor au fost combătute și de pe poziții 
argumentate literar, nu doar după criterii ideologic-
partinice. Petru Popescu, foarte activ în receptarea lite-
raturii momentului, scria: „Citim, zilnic aproape, în 
toată presa literară și în suplimentele altor publicații, 
niște curioase poeme în proză, din care nu se înțelege 
nimic și care, datorită specialei mixturi lingvistice, 
transformând textul într-un ecran mat de cuvinte, sunt 
perfect confundabile, în sensul că ne este imposibil să 
deducem din ele, oricât de multe am citi, cine anume 
sunt autorii. [...] Cu ce mai rămânem însă din bucățile 
în chestiune? Cu visuri, cu intimații vagi, cu aluzii, 
cu jocuri de cuvinte, cu stări și atmosfere, totul țesut 
strâns într-o plasă de termeni nereliefați de acțiune ori 
de dialog. Toate acestea nu se pot ține minte. Rămânem 
cu nimic și avem, față de o asemenea literatură, 
sentimentul că este o literatură despre nimic”10. 

Criticul Alex. Ștefănescu, sceptic în privința libertății 
asociative în comunism, exemplifica tocmai prin gru-
pul oniricilor imposibilitatea alcătuirii de grupări lite-
rare în perioada respectivă. După el, acestea au existat 
numai „...în imaginația aprinsă a unor «fondatori» de 
genul lui D. Țepeneag, care crede că un joc de-a curen-
tul literar, «onirismul», inventat în studenție, a fost 
chiar un curent literar”11. După N. Manolescu, care ia 
mai în serios strădania oniricilor de a coagula într-un 
grup literar reprezentativ, „O parte din dificultățile 
receptării se datora, firește, facturii prozelor. […] Mai 
mult a deranjat, s-ar zice, încercarea scriitorului (și a 
grupului său de prieteni literari, Leonid Dimov, Vintilă 
Ivănceanu, Iulian Neacșu ș.a.) de a face școală, publi-
când texte-manifest și definindu-și tranșant pretenția 
de onirism”12. Gruparea mai multor autori, fie și în ju-
rul unor programe mai degrabă poetice decât reflexive, 
era receptată de oficialitate ca potențial periculoasă. 
Este exact ce observa Nicolae Manolescu: „...În epocă, 
ele au fost interpretate de oficialitate ca ideologic devi-
ate și emanând de la o grupare posibil disidentă”13. 

În împrejurările date, lucrurile nu aveau cum să 
se cantoneze pe teritoriul pur al literaturii, primind, 
vrând-nevrând, și conotații politice. N. Manolescu își 
amintește împrejurările cu memoria martorului, evo-
când „...agitația lui Țepeneag și a celor din jurul lui din 
cursul anului 1968, la Conferința Scriitorilor, și apoi cu 
ocazia evenimentelor din Cehoslovacia”14. Contamina-
rea de spiritul Primăverii de la Praga, poate și empatia, 
măcar simbolică, cu mișcarea flower power a tinerilor 
occidentali, apoi spiritul antisovietic – îngăduit, în 21 
august, dictatorului, dar nu și cetățenilor care voiau să 
ia lucrurile pe cont propriu, în loc să se înregimente-
ze sub flamura Partidului într-o opoziție prudentă și 
strict controlată la vreun proiect invazionist moscovit 
au adăugat substanță civic-politică dinamicii imagi-
nativ-literare marginale și relativ izolate a oniricilor. 

Cum era de așteptat, tocmai de aceea, datorită aces-
tui sens evident, în pofida precauțiilor membrilor gru-
pului, grupul oniric a fost sabotat, dizlocat, destrămat, 
D. Țepeneag refugiindu-se la Paris, Ivănceanu luând 
și el, după o vreme, calea străinătății și stabilindu-se 
la Viena, iar ceilalți scriitori urmându-și calea literară 
pe cont și în nume propriu. Probabil că pe urma gru-
pului, cele mai rezistente produse rămân romanul lui 
Sorin Titel, Lunga călătorie a prizonierului (1971) și 
producția lirică a lui Leonid Dimov. Povestirile și ro-
manele lui D. Țepeneag se resimt prea mult de vecină-
tatea cu noul roman francez – din care autorul a și 
tradus – și, după câteva tentative, filonul respectiv de 
creație s-a și sterilizat. Exerciții (1966), Frig (1967) și 
Așteptare (1971), cărțile care i-au apărut în țară, ca 
și romanele publicate imediat după aceea în Franța 
– Arpièges/ Zadarnică e arta fugii (1973), Les noces 
nécessaires/ Nunțile necesare (1977) și Le mot sabli-

er/ Cuvântul nisiparniță (1984) –, încă rezonând cu 
începuturile onirice, au fost lăsate în urmă de autor în 
favoarea unui ciclu romanesc care nu mai are nimic 
din și cu onirismul inițial. 

Corin Braga observa judicios că „Onirismul estetic 
definit de Dumitru Țepeneag și Leonid Dimov nu este 
doar o descătușare a viziunilor nocturne, ci și o ingi-
nerie lucidă de reconstrucție a realității după criteri-
ile visului. Este o tehnică de asamblare textuală, care 
folosește fragmentarea, colajul, deformarea, ludicul, 
pentru a crea imagini, figuri și personaje ireale, fan-
tastice, absurde”15. Vintilă Ivănceanu (26 decembrie 
1940 – 6 septembrie 2008), afirmat inițial ca poet, 
prin două plachete – Cinste specială, 1967, și Versuri, 
1969 –, se încadrează acestui mod de a plămădi textul 
literar prin microromanul Până la dispariție, 1969, cu-
legerea de povestiri Nemaipomenitele pățanii ale lui 
Milorad de Bouteille, 1970 și poemul „epopeic” (Corin 
Braga), Vulcaloborgul și frumoasa Beleponjă, 1971. 

Mai puțin reliefat valoric de critică, poate și din cau-
za precarității cantitative a producțiilor sale ratașabile 
onirismului, Iulian Neacșu (13 dec. 1941) a publicat în 
această direcție numai Iarna când e soare (1966), și 
Insul. Texte. Semne. Apocrife (1968). 

„Nu este de mirare, prin prisma unor asemenea cărți, 
în care principiul realității este subminat de ingineria 
onirică, în care trecutul (Evul Mediu) este revizitat în 
spirit neogotic, în care genurile sunt brasate intertextual, 
în care convențiile de orice fel sunt deconspirate (auto)
parodic, în care discursul este dezmembrat textualist 
etc., că grupul oniric a fost revendicat de generația ’80 
drept un precursor al postmodernismului românesc”16.

Cu referire la aproape toate acestea, în 5 martie 1970 
Petru Popescu scria – în România liberă, cotidian 
oficial – fără îndoială pe voia și pe placul Partidului 
Comunist, dar nu mai puțin onest ca judecată perso-
nală de valoare: „Recent, de la producția de schițe de 
câte cinci pagini mici, formula s-a dilatat la romane de 
câte o sută de pagini mici, cu atât mai ilizibile acestea 
cu cât niciun fior epic nu ne poate face să învingem 
plictiseala primelor treizeci de pagini. Acest gen de li-
teratură declară, în mod programatic, că exploatează 
fonduri dintre cele mai generoase (visul, de pildă, a 
fost de curând anexat de o grupare literară care anunță 
că va scoate din el la fel de mult cât a scos Freud), dar 
tocmai lipsa ei de fond este flagrantă. De altfel, aseme-
nea autori sunt suspecți pentru că, în modul cel mai 
evident, experiența lor fizică și intelectuală depășește 
paginile pe care le scriu: de ce, oare, nu au ei curajul 
și responsabilitatea de a se înfățișa așa cum sunt?”17 
Verdictul cronicarului literar ce este și coleg de ambiții 
prozastice și de generație este lipsit de ambiguitate: „în 
proza românească din care lipsesc atâtea subiecte im-
portante..., proliferează în clipa de față un gen curios 
de pastile absconse și inițiatice care, vorba franțuzului, 
ont l’air de quelque chose..., mais de quoi?”18 

Petru Popescu vorbea, în legătură cu asemenea cărți 
și receptarea lor, despre „publicul românesc, plicti-
sit de cărțile false ale anilor trecuți, și neatras de ca-
ligrafiile formale care nu-i dau soluții la problemele 
contemporane”19. În fond, avea dreptate, dacă textele 
onirice se reduceau doar la atât. 

O ciudată revanșă istorică au rezervat ultimii ani 
grupului oniric nu prin reevaluarea în direcția vreunei 
includeri în canon a unora dintre membrii săi și nici 
printr-un salt axiologic în sus. Ea a survenit dinspre 
succesul greu de prevestit – și, poate, parțial, și mi-
metic, indus via superproducțiile hollywoodiene din 
cinematografie, de tipul Hary Potter, Stăpânul inele-
lor, Narnia și Urzeala tronurilor, toate ecranizări ale 
unor titluri de referință din repertoriul literaturii fan-
tasy – și care răzbunau foamea de ficțiune dezlănțuită 
a oniricilor de odinioară în linia senzaționalului, a 
aventurii. Acest gen de creații romanești au cunoscut 
și succese produse de autori români, precum Mircea 
Cărtărescu, Enciclopedia zmeilor (2005), Răzvan Ră-
dulescu, Teodosie cel mic (2006) ș.a. 
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Cu fiecare carte, Vasile Morar adaugă 

noi trăsături fizionomiei și semeției 
sale poetice, depășind aria propriului 
spectacol, dincolo de eul ce se hrănește 
din seve tot mai adânci și de raportarea 
la pluraritatea existențială. Atitudinea 
sa de afirmare vitală prin poem, un mod 
al său de a fi parcă dintodeauna are 
ceva din fermitatea și candoarea unor 
adevărate cutremure emotive dintr-o 
lume aparte, în care se poate desluși un 
„vizionarism înalt-dureros” al cărui elan, 
chiar dacă uneori contrariat, include 
fazele transcendenței și conectării la 
puritatea și absolutul clipei: „Aud în 
zarul ce-mi încuie ușa/ un greier care-mi 

cântă de trei nopți/ strugurii-n via lunii 
sunt toți copți/ și-o pasăre-mi împrăștie 
cenușa/ Dau după ea cu pietre și asmut/
câinii din lanț să-i smulgă gheara spână/ 
și-apoi prin ceața deasă ca de lână/ să 
îi văd forma ca cioplită-n lut/ Și s-o 
întreb: tu, pasăre, ce vrei/ așază-te în 
zarul ușii mele/ și fă-ți un cuib din pene 
și surcele/ să nu omoare șerpii puii tăi/ 
Și cântă noaptea ce știi tu mai bine/ și 
greierii să cânte ca de nuntă/ că noaptea 
a ajuns și ea căruntă/ și ca de smoală 
curge peste mine/ Zar ruginit, o pasăre 
și-un greier/ și eu care-mi adorm din 
nou în creier” (În noaptea căruntă). 

Dar dincolo de tendința de trăire 
incendiară a vieții, în realitatea ambiguă 
și instabilă, sinele se întrupează și 
subzistă prin dispersarea ontologică și 
temporală. Acest temperament ardent 
traversat de adânci unde elegiace 
îmbracă filonul reflexiv și asediază 
conștiința poetului, atât de prinsă 
parcă într-un joc nesfârșit de lumini și 
umbre. Și în „Cartea păsărilor mute” 
(Editura Rotipo, Iași, 202o), efluviile 
incandescenței poetice străbat vijelioase 
peisajele letargice ale materiei, ca pe un 
labirint, într-o obstinată și irizată obse-
sie a trecerii, a nevoii de demistificare 
a visului, tocmai ca revelația contrară 
să permită detașarea orgolioasă ce 
poate zgudui inerțiile cele mai comode: 
„Cocoșul decapitat/ umple de sânge 
amurgul/ Lumina vâscoasă/ e pusă cu 
fața la zid/ peste coline/ curge fluviu 
roșu/ prin ochiul cu iris lichid/ Păsările 
trec cu gâtul întins/ parcă patru cămile 
trag / de trupul lor/ Pe cer rămân linii/ 
dintr-o margine-n alta/ La un capăt voi 
desena cheia sol/ Sub fiecare bătaie de 
aripă/ o notă muzicală/ altele joase/ 
altele înalte și grave/ Astfel se-ncheagă/
simfonia amurgului/ cu bemoli, cu diezi, 
cu octave” (Simfonia amurgului). 

Pare a fi o evidență faptul că spiritul 
disociativ încearcă să se fixeze între 
reperele de susținere ale unor nostalgii 
situate concomitent înlăuntrul și în afara 
sa. Pe de altă parte, fatalitatea evoluției 
pare a fi expusă într-un adevărat „muzeu 
al păsărilor” unde muțenia spiritului, 
departe de a fi expresia unei cufundări 
în egotism, este mai degrabă o terapie 
a vindecării de abisul în care timpul se 

multiplică neîncetat. Prevestirea plecării 
caută parcă un răspuns, o cale care să 
devanseze mirajele lumii: „Pe ziduri, 
desenate, largi steaguri de smoală/ și o 
poartă deschisă spre Domnul/ păsările 
de frică treceau/ să nu le tulbure morților 
somnul”. Impresia imediată care nu 
poate fi înlocuită de nici o deducție 
critică ar putea fi asimilată filosofiei 
hazardului și unui echivoc al Căderii 
și Înălțării. Aceste păsări cuprinse în 
cuvinte își proiectează  intuitiv zbaterea 
în zonele refuzate ale singurătății, în 
ascunsurile existenței. 

Nu ne rămâne decât să urmăm  în-
demnul poetului: „Priviți cerul cu păsări/ 

și puneți/ lângă sufletul vostru/ semnul 
mirării.” Așa cum „în căutarea timpului 
pierdut”, Vasile Morar se reculege ori 
de câte ori se simte descoperit în fața 
imensității... Un suport vitalizant, în 
care spaima cosmică se consumă prin 

procedeul revenirilor ce nu exclud 
frenezia  clipei ca trăire emoțională 
și expresie contrapunctică: „Despre 
pasărea care-mi cântă pe umăr/ o să 
scriu un poem fără sfârșit/ ca un zbor 
început în dunga inimii/ dând spre 
zarea cu cerul rănit/ Pasărea de  al cărui 
cântec nu mă mai satur/ să rup din el în 
fiecare clipă/ cum rupe hălci din carnea 
vânatului/ pasărea c-o singură aripă/ 
Cu un singur ochi, cu un singur picior/ 
cu o singură și fierbinte respirare/ 
între două bătăi ale inimii speriate/ cu 
umbra căzută în mare/ Stai, pasăre, pe 
umărul meu și cântă/ cântă mai ales 
noaptea pe lună/ oare inima mea e la 
locul ei/ sau ai luat cu tine jumătatea 
nebună” (Jumătatea nebună). Firesc și 
nedemonstrativ, cu sentimentul lucid 
al singularității, Vasile Morar este unul 
dintre  cei mai importanți poeți de azi.

Daniel  MARIȘ Înt
re 
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Titlul cărții de poezie a Valeriei Bilț – 
„Vibrații” (Editura Vatra Veche, 2021), 
pare să fie orientat spre o temă a trecerii, 
introspecției și căutării de sine. Cercetate 
cu o disparitate elegiacă, în reverberația 
unor anotimpuri suspendate, pendulările 
afective ale poetei înclină tot mai mult spre 
melancolie și narcoza sa într-o retorică 
nostalgică în care ireversibilul devine re-
versibil, iar ingenuitatea stării de spirit este 
animată din adânc de motivul dedublării și 
al umbrei ființei: „Îngenuncheat, sufletul 
meu/ Trupul dansează frenetic/ pe când el 
s-a scufundat/ în fierbinte rugă și adâncă/ 
Gura râde și cântă/ în exhibiții de bravadă 
gratuită/ Trupul maschează închirciri-
le/ sufletului ce reprimă urletul/ într-un 
cântec/ sângerarea în râset,/ în somn 
culcă spaimele/ Să cânți, să râzi,/să taci, 
când urlă-n tine/ spaima neființei”. Fără 

spectaculozitate în genere, de o limpezi-
me repede asimilabilă, poemele emană 
intensitate și puritate, dincolo de frene-
zia trăirilor și transgresarea suferințelor 
ancestrale. Intercondiționările erosului ce 
guvernează curgerea ființei invită la stabil-
irea unei succesiuni raportată la eternele 
legi ale autocunoașterii și redes-coperirii 
eului primordial: „Mi-a auzit pădurea 
strigătul de soare/ Și voluptatea-n ra-
muri s-a pitit./ Spre frunza de smarald 
ridicam șoapte/ Și moartea-n fericire a 
sfârșit/ Sărut vrăjit îți depuneam pe piele/ 
Sărut vrăjit îmi depuneai pe nud/ Și ne 
pierdeam în jocul unor iele/ Ce nu se mai 
zăresc, nu se aud/ Ne răvășeam în volburi 
tăcute amândoi/ Iederi se întreceau în 
loc ca să ne țină,/ Dar nu-i nevoie, clipa 
se scurgea-n lumină/ Și timpul împăcat, 
în loc stătea cu noi”. Cu deschidere spre 
tema nostalgiei, Valeria Bilț este atrasă 
de evaziunea în universuri exotice, suport 
ideatic apt să redimensioneze claustrarea 
în imaginar sub imboldul dorinței de a ex-
perimenta și a sonda formule poetice in-
solite: „în țara cireșilor în floare/ gheișele 
alungă neguri și cețuri/ viscol și plân-
suri/ în țara cireșilor în floare/ soarele își          
scrie poemul de dragoste/ pe evantaie și 
semne de carte/ pe frunzișul cireșilor/ 
și pe florile lor scuturate/ cei uitați se-
ntâlnesc în legende/ și-și spală rănile în 
neagra lethe/ gheișe cernite le cântă po-
eme/ scrise de ele pe neguri de vreme”. O 
anumită propensiune spre atitudinea de 
reevaluare sentimentală a stării de spirit 
care nu se acomodează cu perspectiva per-
manențelor distrage atenția de la obsesia 
regresiunii lente, a inevitabilei treceri,  
fără renunțarea la elanul circumscris vi-
talului dinamism și încrederii în propriul 
instinct: „Toate poveștile semenilor mei/ 
Vreau să le strâng într-o carte/ Toate po-
emele lumii vreau să le scriu eu”. 

Cu „Răstignirile Evei” (Editura eCre-
ator - Baia Mare, 2020), Adela Conciu 
subliniază prin contrast fragilitatea ființei 
pornind de la avatarurile iubirii care ajung 
să se identifice cu cele ale creației într-
un veritabil vârtej ce asociază pasiunea 
cu luciditatea, lăsând să se întevadă, ca 
printr-un geamlâc, invazia irezistibilă a 
derizoriului. Prin prisma memoriei afec-
tive, în clarobscurul reamintirii, crâmpe-
iele de existență îmbrățișează poemele ca 
o fatalitate, sedimentând în profunzime 
cutremurările și revelațiile eului, aflat 
într-o relevantă și uneori tragică dilemă: 
„În miezul pietrei suntem două/ Eu dorm, 
cealaltă încă plânge/ îmi șterge umbra 
asta stearpă/ cu mânecile ei de sânge/ 
Ea este cea care transpiră/ și mă ferește 
de rugină, să pot dormi în ochiul tău/ 
mușcând adesea din lumină”. Leitmotivul 
oglinzii, această perspectivă ce încearcă 
să se sustragă deznădejdii și alunecării 
în umbră, caligrafiază efuziunile senti-
mentale fără vehemență, doar cu o stare 
de neliniște ontologică. Aglutinând sevele 
suspendării și reconfigurării tiparelor în 
contopirea cu lumea, poeta are intuiții 
trăite cu o acuitate particulară: „Cât de 
adânc te înghite/ oglinda, zîmbind print-
re ridurile realului/ la cele ale visului!/ 
Adevărul îți urlă în masca/ de pe față, fe-
meie!/ Fecioara fără ani și-a rupt/ picio-
arele undeva în coasta/ numerelor nega-
tive!/ Degeaba îți săruți tălpile, /nu mai 
au milă să te ridice/dintre cioburi!/ Până 
și plânsul cerșind/ pe la colțuri de noapte 
iubirea/ și-a rătăcit vârsta!”. Ieșirea din 
tiparele „oxidării cosmice” este un punct 
de pornire ce ar fi necesitat o investigare 
mai profundă. Descifrarea mirajelor lumii 
probează însă dramatice retrăiri printr- o 
retorică a simplității, plină de intensitate: 
„Noaptea asta pare a fi cea/ definitivă,/ 
precum ridul ce ți-a crescut ieri [...] foarte 
aproape de locul unde îți/ picură a doua 
inimă! [...]Vei învăța să te dăruiești umbre-
lor,/ care-ți vor dansa un dans al ielelor/ 
pe pielea ta albă”. Perspectiva acestei 
distanțări între cotidian și esențial poate fi 
elementul forte al creației Adelei Conciu, 
îndepărtând astfel riscul sentimentalității.

Vindecarea de abis

În tainic zbor (al „stolului de cuvinte”), sângerarea luminii
Poet al câmpiei – câmpia nefiind vreo preerie, savană etc., 

ci chiar pusta bănățeană – Ionel Panaint (născut la Sinersig, 
în câmpia Buziașului) este autor a trei cărți de poezie: Sub 
zodia spadei (debutul editorial din 2008, după ce debutase în 
presa literară cu 40 de ani înainte); urmat în 2011 de Poemele 
câmpiei și Prin zodii, în 2017. Că debutul s-a situat sub zodia 
spadei, este de înțeles: poetul este militar de carieră; iar după 
încheierea ei, aspiră acum  cu îndreptățire la una literară.

Umbra este una din tematicile subiacente – dar tot la fel 
evidente – cultivate de poetul lugojean: „Mi-am ridicat um-
bra/ de pe umbra ta/ dar ele s-au luat de mână/ și-au trecut 
în umbra/ umbrelor”. Constatăm și un fructuos dialog al po-
etului cu Umbra. Cu umbra lui (deși n-o recunoaște: „Nu mai 
dialoghez cu umbra mea” – Pe o filă). Cu umbra părinților și a 
strămoșilor: „Părinților mei/ le-a picurat lacrima/ în lumâna-
rea neagră/ a vieții de după... război”. Dar, în timp ce mamei 
i s-a tăiat întunericul, „tata/ s-a urcat sus/ sus de tot/ la Emi-
nescu.” Poetul se mișcă dezinvolt prin jungla de cuvinte, „pă-
durea primitivă a întrebărilor fără răspuns”, trezindu-se între 
cele două umbre: „una de zi cu zi și alta/ de sărbătoare”. 

Poetul (Fiul Rătăcitor) umblă în carul ceresc
Și ne întoarcem acum la poemul scurt care ilustrează cel 

mai bine anunțata tematică a umbrei. Suntem de părere că 
autorul exprimă în acest poem mai mult decât crede el însuși, 
decât și-a propus când a luat creionul în mână. Noi îl simțim 

ca pe o umbră de elegie: o elegie a morții. Dacă cele două um-
bre care se iau de mână reprezintă apogeul dragostei teres-
tre, desprinderea lor/umbrelor este o conștientă și asumată 
atașare la umbra umbrelor, Umbra-cea-Mare. Și iată cum 
Poetul e un greier săltăreț, rătăcit în somnul câmpiei, „un gre-
ier sub talpa copilăriei”: „Și frunze și clopot/ umbrele noastre/ 
în seara care cade - // greier rătăcit” (Greier rătăcit). El este 
stăpân peste falia lui de câmpie, ca în poemul Fior straniu: 
„Este prea înalt valul/ cu arome de scoici/ peste falia mea/ de 
câmpie... cu aburi de rouă/ o perlă de apus/ se trece/ și iar se 
întoarce...”. Iată, în epicentrul de dor al Câmpiei, niște fântâni 
adunate la sfat: „În noaptea de Înviere/ fântânile/ se adună/ 
toate/ la sfat cu lumina” (Ceas). Ele intră astfel în rezonanță 
cu lumina câmpiei și cu Poetul, suflet rătăcitor...

Fiu Rătăcitor prin catedralele satului, poetul ne prezintă 
elementele magice ale Copilăriei: „sunetul... scurs în amurg/ 
în catedralele satului/ din icoanele pădurii” (Amintiri); „Pâ-
râul cu arini/ de lângă casa părinților/ cucul din cel mai în-
alt plop/ luna de deasupra prunilor/ și un greier sub talpa/ 
copilăriei” (Mai sunt; sublinierile noastre). Iar de la „zodia 
spadei”, autorul trece (sau se pierde) Prin zodii: Deși nu gă-
sim în cuprins nici un poem cu acest titlu, regăsim sintagma 
la sfârșitul textului Magic, de la pagina 61: După cunoscutul 
periplu prin zodia copilăriei, poetul ne transmite un exemplar 
îndemn existențial: „păstrați-vă inocența/ nu o pierdeți/ în 
nisipul trecerii/ prin zodii” (s.n. Iar, spre a face o divagație, 
și ea cvasipoetică: autorul acestor rânduri are un prost obicei: 
îi sfătuiește pe toți tinerii din jur să nu mai îmbătrânească... 
La fel îl sfătuim pe „tânărul” nostru poet să nu-și piardă prin 
zodii spada de diamant a copilăriei!). (R.V.G.)

Ionel Panait și tematica umbrei
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Anastasia Coste (născută în 1996, la Caransebeș) e 
absolventă a Colegiului Național „Traian Doda” din 
Caransebeș, și licențiată în limbi și literaturi străine 
(germană-engleză), având totodată și un master în 
marketing la Universitatea de Vest din Timișoara. 
Este membră a Cenaclului „Pavel Dan” din Timișoara 
și a frecventat Clubul literar studențesc al UVT. A pu-
blicat poeme în revistele Orizont și Actualitatea lite-
rară și este prezentă în antologiile Conexiuni (CCS Si-
biu, 2018 și 2021) și Înăuntrul sferei (CCS Timișoara, 
2018). În anul 2021 îi apare volumul de debut în poe-
zie, Tranzit prin gara cu miros de tei, la editura Casa 
de pariuri literare. Asupra acestui volum mă voi aple-
ca și eu în cele ce urmează.  

Volumul de debut al Anastasiei Coste este struc-
turat în patru cicluri poetice, fiecare dintre acestea 
având ca titlu sau motto câte un vers, cu valență de 
chintesență, ce urmează a se regăsi într-unul dintre 
poemele componente. 

De asemenea, fiecare dintre cele patru secțiuni este 
caracterizată print-un anumit „fir roșu”, printr-o te-
matică în jurul căreia gravitează toate poemele. 

Astfel, în prima secțiune, cea intitulată foarte plas-
tic, între noi a fost o poezie ce n-a existat decât o cli-
pă, sunt cuprinse poeme în care poeta ne vorbește mai 
mult despre sine, sau mai curând despre anxietățile, 
fricile, așteptările și dezamăgirile pe care le trăiește, 
fie față de sine însăși, fie în legătură cu persoana iu-
bită: „am acoperit geamurile și-am încuiat ușa/ am 
lipit stickere pe marele device-uri/ am ascuns per-
na cu pisica/ - părea că mă privește insistent - / am 
întors icoanele și pozele din rame/ să mă asigur că 
nu mă urmărește nimic// în oglindă/ îți întâlnesc/ 
din nou/ ochii negri/ când se dilată/ îți simt răcea-
la”; „tu și eu/ am născut/ o poezie despre-un miez 
de portocală// mi-ai injectat retina cu scurtmetraje/ 
am uitat versurile imediat ce le-am scos pe gură/ ai 
uitat și tu// ți-am zis să înveți samba/ mi-ai desenat 
două șine de tren/ la noapte îmi vei face cu ochiul/ 
când DJ-ul va dezgropa hiturile anilor 2000// între 
noi/ a fost o poezie/ ce n-a exista/ decât o clipă”. 

Secțiunea secundă, omonimă cu întregul volum, 
este dedicată unor poeme al căror centru de gravitație 
este melancolia, înțeleasă ca un mănunchi de ecouri 
ale unor întâmplări sau întâlniri cu oameni și locuri 

Numele ei este Înviere
Romeo 

Aurelian ILIE

Cronicile RAI - poezia tânără

din trecut: „În gara de acasă e un miros amețitor de 
tei/ Trenul verde staționează două minute// Găsesc 
ceva trist din mine aici -/ Aștept să mă aștepte cine-
va// E miros de tei și de rămas bun/ Trenul verde 
păstrează imaginile/ Cusute între covoarele din hol,/ 
Agățate de paturi cu lenjerii albe// Mi-a înghițit 
nopțile/ Și sendvișurile mâncate pe fugă// Acolo 
ne-am făcut planuri de viitor/ Am îmbrățișat-o pe 
Viși/ Aripile-i roșii/ Imitau îmbrățișarea lui Iuda// 
O clipă mai târziu,/ Trenul verde pleca mai departe/ 
Drapelul încă flutură/ În gara cu miros de tei”. 

Tot sub semnul unui fel de melancolie stă și cea 

Tranzit prin gara cu miros de tei 
de Anastasia Coste 

(Editura Casa de pariuri literare, 2021)

Mihai Ivașcu (născut în 1997, la București), a ab-
solvit Facultatea de Comunicare și Relații Publice, 
specializarea Publicitate, în cadrul S.N.S.P.A. În 
perioada 2017 – 2019 a fost reporter și voce pen-
tru Radio România Cultural și a publicat articole și 
eseuri literare în revistele online: Sub25, Dissolved 
Magazine și Dilema Veche. În anul 2019 debutea-
ză în poezie cu volumul Pe cer jetoane, apărut la 
editura Casa de pariuri literare, având o prefață 
semnată de poeta Nora Iuga. 

Încă de la primele poeme din volum de putem da 
seama că avem de a face cu un poet curajoș, care a 
ales „să scuture praful” de pe Mișcarea DADA și de 
pe avangarda românească, și să mizeze pe tehnica 
estetică a dicteului automat, real sau trucat (a se 
citi complet lucrat), ce a făcut, și iată continuă să 
facă, mare vâlvă în literatura românească și euro-
peană: „la cinci dimineața te ia cu lehamite ca târ-
gu jiu sau cerul un epiteliu neobișnuit cu monoga-
mia face bubițe mă termină psihic chinta regală o 
mână moartă la poker în portbagaj o mână vie și 
asta e deosebit curajul lupului mâncat de oi”. 

Bineînțeles, la o primă lectură, genul acesta de 
poezie poate părea doar o joacă, un teribilism, un 
mod de a mima literatura. Dar, întorcându-ne pe 
firul istoriei literare al Ariadnei, la zorii Mișcării 
Dada, ne vom aminti că aceasta s-a născut nu atât 
ca o reacție la vechea literatură, ci punctual, ca o 
reacție la război, la absurdul pe care conflagrația îl 
aducea în viața oamenilor. Deci poemele DADA au 
avut dintru început un mesaj concret, chiar dacă 
codificat sub forma unor calambururi sau a unor 
constructe de cuvinte aparent iraționale. Pe aceeași 
logică își construiește poemele și tânărul Mihai 
Ivașcu, semănând în fiecare dintre acestea câte un 
bob de revoltă față de diverse aspecte deraiate de la 
normalitate și îmbibate de absurd din viața de zi cu 
zi a anilor acestora pe care îi trăim cu toții. 

De exemplu, Mihai Ivașcu pune sub semnul ri-
dicolului psihozele colective cu iz de fatalism, de 
cataclism și de apocaliptic, referindu-se, prin me-
tonimie, la cea generată de presupusul sfârșit al lu-
mii prevăzut pentru anul 2012 în baza calendarului 
mayaș: 

„în plămâni ticăie somnul/ creta moale nu de-
sena/ castane pătrate/ ține-ți respirația/ azvârle 
bățul/ fă pasul binoclului/ ciorăpeii tăi/ roșii sa-
dea/ sunt penibili/ seacă nilul/ în spatele tău/ eu-
frosina/ mayașii copiii/ toți molfăie ciungă”.   

De asemenea, el înfierează în poemele sale me-
diocritatea oamenilor, ce tinde să se generalizeze, 
dar nu oricum, ci în forma viciată de convingerea 
genialității și a atotștiinței, ce transformă medi-
ocritatea, altminteri inofensivă în starea sa pură, 
într-o armă letală de distrugere în masă, nefiind 
nimic mai nociv pentru societate decât oamenii 
care au impresia că știu tot, când de fapt nu știu 
nimic: „sunt mediu am pași medii sinceritate me-
die/ în medie consum doi litri de apă pe zi și/ mi-
dii în cantități potrivite/ citesc mediocru și ocru 
îmi place/ serialul ăsta cu medium// la mine se 
lucrează/ un perete din mijloc/ vecinii-și vor par-
tea/ după gust/ mi-ați furat o jumătate, le spun/ 
pentru porția asta de var/ dar nici așa uși/ nu pot 
să înghit/ cu limba pișcată/ de n-am habar”. 

De bună seamă, exemplele ar putea continua. 
Nu la nesfârșit, conform clișeului, volumul având 
totuși un număr limitat de pagini. Dar un cititor 
cu mintea agilă ar putea detecta în fiecare poem 
câte o satiră, câte un aspect pus sub lupa criticii. 
Iar ecourile pe care aceste poeme le generează se 
vor propaga cu siguranță mult dincolo de hotarele 
cărții sau ale scoarței cerebrale a cititorului. 

În final aș mai spune doar că poetul Mihai Ivașcu 
dovedește, prin abordarea acestui gen de poeme, 

nu doar un organ aparte pentru poezie, ci și o 
inteligență creatoare spectaculoasă, nefiind la în-
demâna oricui, nici jocul acesta de-a poezia dada-
istă și cu atât mai puțin capacitatea de a strecura 
satira și critica socială printre cuvintele aparent 
neorânduite. Cu siguranță el și-a câștigat deja locul 
în peisajul poeziei române tinere și sunt convins că 
va ști să și-l consolideze cu fiecare nou volum de 
poezie (și nu numai, el scriind și eseuri) pe care îl 
va publica.  

DADA Reîncărcat
Pe cer jetoane 

de Mihai Ivașcu
(Casa de pariuri 
literare, 2019)

de-a treia secțiune a cărții, intitulată, dacă mai treci 
pe-aici, să-ți amintești. Doar că poemele cuprinse în 
aceasta sunt în marea lor majoritate poeme-acatist, 
scrise în memoria unor persoane dragi trecute la cele 
veșnice. Sunt poeme de o sensibilitate aparte, din 
care izvorăște acea pietate cu care intri într-o biserică 
sau într-o capelă mortuară. 

Ceea ce atrage însă atenția la poemele in memo-
riam ale Anastasiei Coste este faptul că moartea nu 
este ilustrată ca o tragedie, ca o pierdere iremedia-
bilă ci doar ca o despărțire temporală, ca o trecere, și 
mai ales, în cel mai curat spirit creștin, ca o trecere 
în veșnicie și ca o promisiune a învierii: „sub bradu-
mpodobit/ zace-un tânăr mort/ se cântă colinde și 
Hristos a-nviat/ azi s-a născut în veșnicie”.

Atmosfera de pridvor de biserică se va menține și în 
secțiunea finală a volumului, intitulată foarte sugestiv, 
în așteptarea unui arc-en-ciel care anunță ieșirea, în 
care poeta se reîntoarce la sine și își zugrăvește un au-
toportret din cuvinte. Dar spre deosebire de cea din 
prima parte a volumului, anxioasă și cumva dezamă-
gită de viață, aici ni se descoperă o Anastasia demnă 
de însemnătatea numelui său, care în limba greacă 
înseamnă „înviere”, o Anastasia ce iubește viața pe 
care o vede ca un dar de la Dumnezeu: „Mă numesc 
înviere/ și m-am născut s-aprind făclia lumii/ așa 
mi-a spus duhovnicul/ la două luni de la incident// 
m-am abătut de multe ori/ prin lanuri de porumb, 
strigând/ că norii s-au transformat în aur// m-am 
îndrăgostit de valuri!/ și viața mea scufundată-n 
mare/ e o înșiruire de bilete fără loc// în final, soa-
rele se va așeza pe-o aripă/ aștept să mă întrebi pen-
tru ultima dată:/ tu cum mai stai cu răsăriturile?”. 

Dacă ar fi să definesc într-un singur cuvânt poe-
zia Anastasiei Coste din acest volum de debut, acel 
cuvânt ar fi „curaj”. Pentru că mi se pare un gest de 
mare curaj să scrii atât o poezie cu irizări religioase 
într-o epocă în care masele se lasă tot mai mult vră-
jite de mirajul secularismului, cât și o poezie cumin-
te, ca limbaj, mesaj și atmosferă, într-o perioadă în 
care paradigma poeziei tinere este centrată pe ideea 
de a șoca (ceea ce, în cazul în care șocul este susținut 
și argumentat, nu este necesarmente rău). Poezia ei 
vine, desigur, în descendența celei a lui Moni Stănilă 
(care de altfel o și girează cu un frumos cuvânt critic 
pe coperta a patra), păstrând însă și o generoasă notă 
personală, manifestată mai cu seamă în sfera imagi-
nilor poetice pe care grefează sentimentul religios, și 
mai ales în atmosfera candidă pe care o creează (și în 
care se desparte de Moni Stănilă, care a mizat de la 
început pe un discurs ceva mai incisiv, specific două-
miismului, în vogă la momentul debutului său).

Anastasia Coste este fără îndoială o figură aparte în 
peisajul literar contemporan, poezia ei putând fi ca-
talogată drept o insulă de liniște și echilibru în apele 
învolburate ale poeziei tinere de astăzi. Volumul ei de 
debut, Tranzit prin gara cu miros de tei, este unul de 
o certă valoare literară, atât la nivelul conținutului, 
cât și al construcției poetice, fiind totodată și garanția 
unui traseu sinuos, dar întotdeauna ascendent.  
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„Sadoveanu a fost atât de elogiat de comuniști, 
începând cu anul 1944, încât a intrat cumva în 

subconștientul celor care i-au citit obligatoriu cărțile...”
George Motroc: Dom-

nule Alex Cetățeanu, no-
iembrie este luna nașterii 
lui Mihail Sadoveanu, de 
aceea vă propun drept 
temă de discuție proiectul 
dvs. recent, mai exact acel 
proces literar inedit și care 
a stârnit destule contro-
verse în lumea literară ro-
mânească... Este aceasta o 
metodă adecvată sau una 
ieșită din comun de a mar-
ca 140 de ani de la nașterea 
lui Mihail Sadoveanu?

Alex Cetăţeanu:  Domnule George Motroc, mă bu-
cur de întrebări. Se zice că nu există întrebări proas-
te, numai răspunsuri proaste... Voi încerca să infirm 
această sintagmă. Da, cred că este o metodă adecva-
tă și originală, poate șocantă pentru unii români, în 
special pentru cei care sunt depășiți de tehnică. Sigur, 
este și ieșită din comun – nu a mai existat așa ceva, 
în această formă – pe ZOOM și „proces literar” (subli-
niez – literar) cu „jurați”, ca în lumea în care „respir” 
din „anul lui Orwell” (1984). Trebuie să subliniez că nu 
ne-am propus să îl judecăm pe Mihail Sadoveanu ex-
clusiv, ci să „judecăm” perioada de început a comunis-
mului criminal și terorist, mai exact perioada tulbure 
1944-1964. Să nu „...uite Darie”! Atunci s-au produs 
cele mai multe crime împotriva umanității, împotriva 
intelectualilor români, cu scopul de a se controla și 
manipula poporul, după metoda împărtășită de Stalin 
prietenilor lui Roosevelt și Churchill, cu ocazia Confe-
rinței de la Teheran din 1943 (recomand cartea profe-
sorului american Jay Winik – FDR and the Year That 
Changed History). „Tonul face muzica ...” - atunci s-a 
dat „tonul” la ce a urmat până în 1989, cu sechele grave 
și în zilele noastre. Sigur, noile tehnologii de comuni-
care (în cazul acesta platforma Zoom) permit dezba-
teri adecvate, cu metode noi, „ieșite din comun”,  care 
s-au dezvoltat în ultimii ani. Referitor la „140 de ani”... 
Sadoveanu s-a născut pe 5 noiembrie 1880 și noi am 
început „procesul” în 2021, luna mai. Deci... era  trecut 
de 140 de ani de la naștere, când tovarășul Mihail a 
intrat în atenția Tribunalului Literar din Quebec. 

G. M.: Aflarea adevărului mai poate fi posibilă, 
după atâtea decenii?

A. C.: Teoretic vorbind, șansele de a se afla adevărul 
descresc mult cu trecerea timpului, dar nu se va re-
nunța la aflarea adevărului, niciodată. Recent s-a aflat 
(de exemplu) că arhiepiscopul Leu, unchiul regreta-
tului meu prieten Corneliu Leu, a murit de la otrava 
care i s-a administrat când a fost invitat la Gheorghe         
Gheorghiu-Dej, prietenul lui Sadoveanu. Am auzit re-
cent că o comisie (sau așa ceva) numită „Elie Wiesel” 
tot cercetează și vrea să afle adevărul despre „Holoca-
ustul” din România. Este adevărat - mai toți cei care 
l-au cunoscut pe Sadoveanu sau au trăit și suferit în 
perioada care ne interesează în mod special (1944-
1964) nu mai există printre noi. Internetul însă ajută 
mult la aflarea adevărului, cu toate că nu toate infor-
mațiile „online” sunt corecte. Deci, este nevoie de mult 
discernământ, de selecție. Adevărul supără, de cele 
mai multe ori. Arhivele anumitor țări rămân închise 
chiar după mai mult de 50 de ani, cât ar  fi prevăzut în 
convenția internațională de păstrare a informațiilor. 
Despre discuțiile dintre cei trei „amigos” menționați 
mai sus, nu s-a aflat decât după aproximativ 60 de ani, 
când s-au deschis (parțial) anumite arhive din SUA. 
Avem voie să ne punem și să punem întrebări? Sunt 
unii care consideră că suntem „detractori” dacă vrem 
să aflăm adevărul, dacă iubim adevărul. Câtă dreptate 
avea Cioran când deplângea caracterele românilor - 
evident, o anumită parte a poporului român! „Spiritele 
mărunte sunt întotdeauna ofensate...”!

G. M.: Cum ați gândit desfășurarea acestui proces 
literar?

A. C.: Ideea ne-a venit în timpul uneia din sesiuni-
le cenaclului literar internațional „Destine Literare” 
(de la revista cu același nume), organizat de Asociația 
Scriitorilor Români din America de Nord (ASRAN),  
pe Zoom. „By the way”... de la începutul pandemiei am 
ținut 30 (treizeci!) de întâlniri literare internaționale 
în formă Zoom, care au durat între 6 și 11 (!) ore, în 
ciuda diferențelor de fus orar – record mondial abso-
lut. Deci, după cum se știe de la cenaclu și fără să aibă 
legătură cu aceasta („procesul” este total separat de 
cenaclul „Destine Literare”), la „tribunalul literar” au 
participat cei interesați de tema propusă. Procurorul 

literar (în cazul nostru distinsa profesoară de latină, 
scriitoare și reputat om de cultură – Virginia Paras-
chiv), a prezentat rechizitoriul, consultându-se în prea-
labil cu expertul juridic literar – scriitorul, fost reputat 
medic chirurg, Mihai Ganea, avocații apărării au pre-
zentat pledoariile lor, judecătorul (adică subsemnatul) 
a pus întrebări și jurații (participanții la „proces”) au 
răspuns (confidențial) prin DA sau NU la 3 întrebări 
care au rezultat. Simplu, concret și la subiect... cu toate 
că unul din avocații apărării (conf. univ. dr. Ion Corbu) 
a încercat cu multă pasiune să complice lucrurile, să 
ne suspecteze fățiș că manipulăm adevărul, cum se în-
tâmplă frecvent prin România zilelor noastre etc.

G. M.: Pentru cei care nu l-au urmărit încă, vă rog 
să ne spuneți cine s-a aflat în centrul acestui proces: 
Sadoveanu - omul sau Sadoveanu - scriitorul?

 A. C.: Nu am mai spus-o, dar o repet... să glumim 
puțin – am insistat și insist: nu putem să nu admirăm 
opera scriitorului român de geniu Mihail Sadoveanu. 
Eu sunt unul dintre admiratori, am citit și am mai 
multe cărți ale lui Sadoveanu în biblioteca mea, refă-
cută, după cea pe care am pierdut-o când am plecat 
„ilegal” din RSR.  Așa cum mărturisea Lucian Blaga în 
anul 1955 (În prefața la volumul Istorisiri din Ardeal) 
– „Printre cele câteva cărți ce le luam cu mine (când a 
plecat în străinătate), fără de a sta în cumpănă, erau 
acelea ale lui Sadoveanu...” – așa și eu. Am trei ediții 
din Baltagul (una din 1950), am Nada florilor, Mor-
minte, Strada Lăpușneanu, Oameni din lună, Crean-
ga de aur, Neamul Șoimăreștilor și altele. Nu am și 
nu vreau să am (să citesc) ce a scris după 1944, făcând 
jocul cotropitorilor și al comuniștilor bestiali de la în-
ceputurile implementării bolșevismului în România. 
Atât „omul” cât și „scriitorul” Mihail Sadoveanu au fă-
cut o cotitură ciudată, după funestul an 1944, asociin-
du-se cu „Partidul”, făcând jocul comuniștilor. Aceștia 
aveau mare nevoie de nume sonore, de idoli români ai 
literaturii (precum remarcabilul scriitor Sadoveanu) 
care să apară alături de numele lor de anonimi, să le 
crească pe cât posibil credibilitatea. Plăteau bine, este 
adevărat, dar cum stăm cu demnitatea? Ce mesaj se 
transmitea celor persecutați de comuniști, când se au-
zea că idolul lor apare cu numele (să zicem numai atât) 
alături de cei ajunși să implementeze cu forța comu-
nismul în România? Cred că am răspuns la întrebare...

G. M.: Faptul că a existat recurs și rejudecare pot 
fi considerate niște semne că lucrurile în ceea ce 
privește culpabilizarea omului și scriitorului Sado-
veanu sunt mult mai interpretabile decât păreau la 
o primă vedere?

A. C.: Nu neapărat, sau... nu cred.  Sadoveanu a fost 
atât de elogiat de comuniști, începând cu anul 1944, 
încât a intrat cumva în subconștientul celor care i-au 
citit obligatoriu cărțile, impuse de a fi citite de sistemul 
totalitar comunist. În timp ce unii erau schingiuiți, 
„reeducați” sau mureau în lagărele de exterminare co-
muniste (Vasile Militaru și mulți alții), unii scriitori, 
printre care și Sadoveanu, o duceau chiar foarte, foar-
te bine. În cazul eroului nostru: în 1945 – călătorie în 
URSS și face poze cu Stalin, în 1948 – este „ales” vice-
președinte (!) al Prezidiului MAN, în aprilie 1949 la Pa-
ris (conducător de delegație!), apoi este ales președin-
te al Uniunii Scriitorilor, iar în octombrie este trimis la 
Roma; în 1950 i se decernează Medalia de Aur a Păcii, 
ca în 1955 să devină „Erou al Muncii Socialiste” și în 
1961 să obțină „Premiul Lenin pentru întărirea păcii 
între popoare”... Să nu mai vorbim că a ajuns „mare” 
în Academia Română și a semnat procesul verbal cu 
insulte la adresa lui Brâncuși. Deci, nu  se pot face prea 
multe interpretări - faptele sunt clare - a fost colabo-
raționist. Numai doi indivizi au reacționat necivilizat, 
precum comuniștii de odinioară, cu un vocabular de 
„birjari”, cu insulte și interpretări ciudate. În cazul lor, 
cred că se potrivește o altă vorbă românească – ei ar 
vrea ca „Cele bune să se-adune, cele rele să se spele...”.  
Nu le place adevărul, poate sunt urmași de infocați 
activiști de partid. Unul nici nu are demnitatea, cura-
jul, de a-și spune numele – semnează „Creanga de aur” 
și categoric  nu este Kesarion Breb...

G. M.: Pe de altă parte, poate fi credibil sau legitim 
un astfel de proces literar la care nu sunt invitați sau 
refuză ori ezită să participe cei mai importanți isto-
rici literari români în viață, din țară?

A. C.: Nu am avut refuzuri sau „ezitări” de participa-
re de către „cei mai importanți istorici literari români 
în viață, din țară” . Pentru noi, participarea unor per-
sonalități precum prof. univ. Dr. Anca Sîrghie, prof. 
Virginia Paraschiv, scriitoarea Elena Buică, poeta Me-

lania Rusu-Caragioiu, scriitoarea – om de știință - Mo-
nica Ligia Corleanca , prof. univ. Dr. Nicolae Georges-
cu (poate cel mai important eminescolog român din 
toate timpurile), preot poet Dumitru Ichim, a renumi-
tului scriitor Ștefan Dumitrescu, a Dr. Mihai Ganea, 
Dr. Corneliu Zeană, a prof. Dr. Nick Dima, conf. Dr. 
Ion Corbu, avocat scriitor Dorin Nădrău, a prof. Dr. 
Dumitru V. Marin (să numesc numai câteva persona-
lități),  spune totul.  

G. M.: Între cei prezenți, Sadoveanu a avut și apă-
rători sau doar acuzatori? 

A. C.: Da, se putea altfel? A avut apărători foarte pa-
sionați, în special conf. Dr. Ion Corbu și prof. univ. Dr. 
Nae Georgescu. Foarte puternică a fost pledoaria avo-
catului (adevărat avocat, dar și scriitor) Dorin Nădrău. 
Am căutat să fie auzite toate vocile, toate părerile.  În 
cartea despre acest proces literar, care sperăm să apa-
ră în curând, va fi expus ad-literam tot ce s-a discutat 
la „proces” și chiar ce nu s-a discutat, dar a fost trimis 
ulterior prin email la participanți. 

G. M.: Există un site unde poate fi văzut online acest 
proces?

A. C.: Încă nu, dar se poate auzi totul la site-ul po-
etului Emanuel Pope: https://emanuelpopesiinvitati.
com/2021/03/09/procesul-mihail-sadoveanu 

https://archive.org/details/a-doua-parte-a-proce-
sului-literar-sadoveanu

G. M.: În ceea ce vă privește, cât de mult v-a clarifi-
cat sau chiar schimbat acest proces literar punctul de 
vedere despre omul sau scriitorul Sadoveanu?

A. C.: Am citit și recitit mult, am ascultat ce s-a spus 
și am căutat să mă documentez cât mai bine.  Am aflat 
și ce nu ne spuneau comuniștii sau ciracii lor și mi-
am schimbat opinia despre Sadoveanu; să fie clar – de 
cel de după 1944. A dezvoltat un sindrom bipolar? Am 
aflat de la un distins participant că la aromâni nu exis-
tă proverbul „Să te faci frate cu dracul până treci pun-
tea” sau... „Capul plecat sabia nu-l taie” - s-a pledat că 
Sadoveanu „s-a sacrificat” și a vrut să „îmblânzească 
fiara” – nu știu care dintre ele, că au fost mai multe.

G. M.: În loc de final, în afară de propunerea de a 
reveni și de a analiza conținutul rechizitoriului și mo-
tivării sentinței într-o altă lună noiembrie, vă rog să 
fiți de acord ca astăzi să ne citiți concluziile, cele expri-
mate într-o formă scrisă, după acest proces literar...

A. C.: Sigur. Acestea sunt concluziile (prescurtate): 
INSTANȚA, 
Prin rechizitoriul întocmit de Parchetul Literar Spe-

cial (PLS) de pe lângă Tribunalul Internațional Literar 
Quebec, la data de 21.05.2020, în dosarul nr. RO/111/
MS/21.05.2020, s-a dispus trimiterea în judecată în 
stare post-mortem a învinuitului Mihail Sadoveanu 
sub aspectul săvârșirii următoarelor delicte: 1. Trăda-
rea ființei naționale prin punerea sa voluntară în sluj-
ba ocupantului sovietic. 2. Colaboraționism cu ocu-
pantul. 3. Consimțământul și stimularea, de la nivelul 
funcțiilor de partid bolșevic și de stat a proletcultis-
mului și realismului socialist în literatura românească 
postbelică. 4. Colaborarea cu conducătorii securității, 
de la cel mai înalt rang, în scopuri oculte represive 
(Cazul Nicolski și Ionel Pop) 5. Complicitate la umili-
rea și alungarea definitivă din Panteonul Românesc a 
lui Constantin Brâncuși, delicte prevăzute de Coduri-
le Naționale și Internaționale de Etică și Deontologie 
specifice, inclusiv civile, administrative și penale.

S-a reținut în esență prin actul de sesizare a instanței 
că învinuitul a comis, de bunăvoie și nesilit de nimeni, 
aceste fapte.

................................................
Condamnă pe învinuitul Mihail Sadoveanu la pe-

deapsa de 100 de ani de căință post-mortem (în ul-
timul Cerc al infernului lui Dante) pentru trădarea 
ființei românești, prostituție  civică, politică, culturală, 
colaboraționism pervers cu bolșevismul, cu profit ma-
terial, financiar. 

În baza prevederilor legilor în vigoare va dispune 
suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și 
va stabili un termen de supraveghere de zece ani, con-
form dispozițiilor legale în vigoare.

 Prejudiciile aduse statului român sunt iremediabile 
și incomensurabile.

 Nu se solicită cheltuieli de judecată.
 Definitivă. 
 Pronunțată în ședința T.I.L.Q., azi, 28.06.2021
 
PREȘEDINTE, Alexandru Cetățeanu
GREFIER, Valentin Luca

Dialog cu Alex Cetățeanu, Președintele Tribunalului Internațional Literar Quebec 

George MOTROC
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„Sadoveanu a fost atât de elogiat de comuniști, 
începând cu anul 1944, încât a intrat cumva în 

subconștientul celor care i-au citit obligatoriu cărțile...”
Fuga spre plenitudine

Borco Ilin e străin și straniu între 
poeții generațiilor tinere din ultimele 
decenii, fascinați excesiv fie de tehnici 
și particularități specifice postmoder-
nismului, fie de un erotism grotesc, fie 
de rătăciri fără noimă în cotidianitate. 
E un fapt subliniat cu luciditate într-o 
artă poetică din cea mai recentă carte 
a sa, intitulată emblematic nescriși, 
nemuriţi (Editura Brumar, Timișoara, 
2021): „Nu cred în poezia care ne scuteș-
te de noi înșine/ și de tot ceea ce n-am 
devenit în viața asta.” Poezia sa autentică 
și inconfundabilă îl așază în sfera celor ce 
sunt înrudiți pe viață cu spiritul univer-
sului plăsmuit de Nichita Stănescu. Cu 
forța poetului-înger care a creat o operă 
cu peceți, într-o limbă a ei și numai a ei. 

Poemele structurate în cele cinci „cărți” 
ale volumului (I. nescriși, nemuriți; II. 
bem din inimi ca din halbe; III. western 
de aranca; IV. carcera; V. meseriașii) 
revelează o viziune tragică asupra exis-
tenței umane. Fragilitatea, efemerita-
tea, metamorfoza trupului de-a lungul 
vârstelor, limitele cunoașterii, căutarea 
zadarnică e sensului, plecările din sine, 
orbirile, iluziile, spaimele, depărtarea 
iremediabilă de sfera celor nevăzute 
și de divinitate sunt esențiale aici: „Nu 
trebuie neapărat să vorbești limba cui-
va/ ca să-l înțelegi,/ e de ajuns doar să-i 
vezi chipul,/ ca al unui dumnezeu mut/ 
care aude numai în culori,/ și atunci vei 
asurzi de cele spuse de tine./ Și, uite așa, 
ni se astupă cântul în orbite,/ așa ne 
cresc coarnele/ cu care nu mai putem 
scrie,/ coarnele cu care împungem 
epoleții îngerilor./ Viața a fost singura 
noastră ipotecă și/ am gajat cu ea și cu 
ultima carte de versuri/ când am semnat 
pentru o moarte trecătoare,/ înainte să 
asurzim de cele ce le-am rostit,/ înainte 
să orbim de cele ce nu le-am văzut./ Și 
chiar înainte să fi devenit/ dumnezei 
muți care văd doar în culori,/ iar ceea ce 
văd nu ne vor spune niciodată,/ nu vom 
ști nimic/ despre faptul că nu e nimic 
de știut./ Cadoul imens pentru noi este 
acest nimic/ care ne dă tot rostul./ Un 

Ela IAKAB

nimic cu sufletul la gură/ e un nimic 
mare, puternic./ Surd va auzi, mut va 
vorbi, orb va vedea/ și ne va dansa în ju-
rul focului toate spaimele,/ până ce ele 
vor deveni bărci/ în care vom curge în 
derivă în asfințit/ spre o prăpastie unde 
vom deveni, în cădere,/ o cascadă de 
vedere, auz și rostire,/ și vom adormi 
printre stânci până-n ziua de apoi/ când 
vom cere socoteală dumnezeilor,/ așa, pe 
orbecăite, pe nerostite./ Cumva, cumva,/
tot o s-o facem, ce naiba!// Pentru toți cei 
care pleacă din sine./ Încotro, dumnezeu 
știe./ Poate că toți avem/ un timp al nos-
tru, doar al nostru.” (cumva, cumva!) 

Viața pământeanului e o fugă spre 
plenitudinea mereu promisă și mereu 
pierdută, sub ceruri transparente sau 
opace, la răsărit și la apus, în ore și ano-
timpuri nefirești, omul vede urmele 
unui gol care parcă renaște din propria 
cenușă. În nopți de insomnie, de veghe, 
de contemplare, în pustă, în munți și 
în ape există o sferă a celor netrăite și 
nemurite. Sunt numeroase și frapante 
poemele centrate pe această mare temă, 
preferată de spirite alese ca Arghezi, Bla-
ga și Nichita Stănescu, dar eu am reținut 
o rescriere absolut memorabilă, în cheie 
realistă, a mitului grec al lui Charon, 
luntrașul care trecea sufletele morților 
peste râul Styx: „A făcut legământ cu 
apa/ că nu va muri pe uscat./ A trecut 
peste Mureș suflete de sinucigași,/ nu 
le-a cerut bilet niciodată./ Infernul e 
raiul lor./ Oamenii din sat nu se mai 
sinucid,/ malul celălalt nu mai există,/ 
iar el vâslește-n cerc, în derivă./ Ce 
cumplită lipsă de moarte,/ ce cumplită 
concediere./ Râul seacă, îl doare pro-
pria-i apă./ Vâsla i-a rămas prinsă în 
nisipurile mișcătoare./ Noroc că barca-i 
spartă și scapă apă,/ măcar până la 
glezne./ Încet-încet, dispare și apa din 
barcă,/ a naufragiat pe uscat./ Mureșul 
se face deșert./ Nu-și poate lua viața,/ 
că n-are cine să-l treacă dincolo,/ și nici 
acel dincolo nu mai există./ N-are decât 
să se descurce.” (luntrașul)

Peregrinările încep ritmic și sfârșesc 
altundeva, rostirile se golesc de sub-
stanță, nu mai pot fi refugii în fața tim-
pului devorator. Numai moartea are 
trup, suflu și memorie nepieritoare: 
„Moartea ne ține minte viața/ cu mintea 
ei, nu cu a noastră./ În moarte nu mai 
avem minte/ ci doar inimă./ O inimă 
care nu-și amintește c-a murit/ și bate-n 
altcineva, ca un travestit./ Iată, n-am 
murit din nou./ Și apoi ne apucăm/ să 
retrăim tot ceea ce n-am făcut./ Inima 
n-are nevoie de memorie/ ca moartea 

s-o țină minte/ printre mormane de cu-
vinte.” (travestit) Iubirea nu mai poate 
reface legătura omului cu cerul, cu ori-
ginea sa divină, cu forța sa catharctică și 
izbăvitoare:  „Într-o zi,/ moartea mea va 
muri-n tine./ Picioarele ți-s reci/ precum 
clapele unui pian./ Zorile au obloanele 
trase/ ca într-un western/ în care mu-
rim cu toții înainte de prânz/ pe muzica 
lui Morricone./ Inima ni se mulează 
ca un șarpe/ pe curbele căilor ferate-n 
pustă,/ și din nou fugim din propriul 
nostru poem/ ca dintr-o gară de provin-
cie,/ până nu e prea târziu.” (western I) 
De altfel, două dintre lineamentele care 
imprimă coerență și omogenitate cărții  
nescriși, nemuriţi își găsesc punctul 
de origine în antropomorfizările morții 
și în aneantizarea certitudinii că moartea 
e dincolo de hotarul vieții trupești, 
durează cât o fulgerare și duce sufletul 
în lumi superioare. Un fel de panteism 
al morții străbate versurile poetului 
timișorean, dacă ne-am imagina lumea 
creată și stăpânită de un zeu ca Hades, 
de pildă. Moartea se perindă în visele, 
amintirile, tristețile, tăcerile, prieteni-
ile, iubirile, călătoriile, licorile și inim-
ile oamenilor. Borco Ilin imaginează 
un flux înrudit cu fluxul elementelor 
care străbate dinspre viață în centrul as-
cuns al poeziei și din poezie spre centrul 
ascuns al vieții. Contopirea poemului și 
a cuvintelor secrete cu apa, a prieteniei 
cu roadele pământului și cu nebunia, a 

diavolului-pescar cu forța sunetelor de 
sfârșit de lume, a nopții ieșite din matca 
lumii cu tăcerea umană sunt revelatorii:  
„Deseori, intru-n propriile-mi poeme 
ca-n pădure,/ însetat de luminișurile în 
care se retrag cerbii/ să moară./ Găsesc 
doar un cadavru de versuri, năpădit de/ 
cuvinte nescrise,/ care-i eviscerat, pre-
cum câinii mielul născut mort./ Dau să 
mă-mbăiez în Mureș, ritualic,/ ca-n fie-
care an, păcatul să mi-l spăl./ De data 
asta am venit pregătit,/ cu versurile deja 
scrise-n minte, să nu mă plagiez din 
nou./ Pășesc în poemul lacustru până 
la glezne/ și ies rapid, adio îmbăiere,/ 
apa rece taie creierul precum zmeurișul 
picioarele./ Scap poemul în Mureș,/ cu-
vintele secrete se împrăștie ca obleții,/ 
avatul dă iama-n ei, nu scapă nici unul./ 
Pe malul celălalt, diavolul/ scoate avatul 
prins pe blinkerul nădejdii mele/ și-mi 
face semn să sar în apă, dacă deja râv-
nesc atâta/ după poemul ăsta care-mi va 
spune că nu-i al meu./ Diavolul seamănă 
cu un Rahan în frac și cu bunicul./ Che-
marea lui îngustează râul, parcă viața-
și/ retrage/ apele./ Însă eu știu că malul 
celălalt nu există,/ că despre asta era 
poemul./ Nescris din cap până-n picio-
are încă o dată,/ mă-ndrept spre casă, 
o iau peste câmp./ Trec prin lanurile de 
porumb cărunte/ ca printr-o divizie de 
infanteriști cu inimile uscate la soare./ 
Ajung la Totina, ca într-o tranșee./ La 
Timoceanu fierbe răchia în cazan/ și 
împrăștie prin pustă mirosul nebu-
niei./ La Variaș, Mrakić trage zvoanele 
bisericii ca pentru/ sfârșitul lumii/ și 
apare uriaș în mijlocul câmpului cu două 
ludăi sub braț/ în care au încăput căile 
ferate și haltele părăsite/ și toate mar-
farele încărcate cu molozul vieților de/ 
altădată./ La Timișoara, Leschian aude 
zvoanele,/ își lasă barbă de touareg și 
pornește încoace/ pe Honda lui vândută 
în urmă cu doi ani./ În noaptea asta 
fugită din calendare/ ne vom sufleca 
tăcerile peste coate/ ca la priveghiul unei 
zile de duminică/ și vom tăia cel mai 
mare și mai brav cocoș/ pentru pomana 
nerostirii noastre./ Nescriși, nemuriți 
încă o dată.” (nescriși, nemuriți II)

nescriși, nemuriţi e cartea unui 
poet revoltat și frenetic, introspec-
tiv și intuitiv, care știe că între om și 
transcendență stă vamă nu doar trupul 
muritor, îndoiala, păcatul, ci viața pe 
care o trăim acum fără să explorăm mai 
mult de o pătrime a potențialităților ei. 
Spre plenitudinea ei de aici și de acum 
ar trebui să aspire pământenii în drumul 
spiritualizării și în arta lor. Borco Ilin a 
renunțat la imposibila strădanie, dar a 
transpus-o exemplar în poemele sale. 
Și strădania, și curajoasa renunțare, și 
toate mistuirile ei.

Spre sfârșitul lunii iunie, an 2021, ziua 24, Ioan Kaleve 
și-a lansat romanul „Hronicul alienării” scris pe aproxi-
mativ 1400 de pagini structurate în trei volume cu de-
numirea „Bloju”; „Bastilia” și „Avertismentul doctoru-
lui Introvertus”. Cele trei volume sunt scrise în registre 
oarecum diferite și, la un loc, oferă o frescă complexă 
și completă a unei perioade de aproximativ 100 ani, 
cuprinsă între marele război și anul 2020, privind 

relațiile politice, economice și sociale din zona Banatului de Munte. 
Volumul „Blojdu” poate fi privit el însuși ca un roman cu o acțiune complexă, ce se 

desfășoară pe mai multe planuri narative, cu multe personaje a căror personalitate este 
foarte bine conturată. În acest volum Ioan Kaleve face o superbă și rafinată prezen-
tare a istoriei unor familii din zona Văii Bistrei, în relația acestora cu transformările 
economice, sociale și politice din perioada cuprinsă între cele două războaie. Am 
regăsit printre personaje chiar si pe celebrul Achim Nica, cel devenit ulterior regele 
doinei din Banat. Rupt de celelalte două volume, „Bloju” ar putea face parte cu 
succes din galeria cărților reprezentative despre satul românesc, stilul amintind 
de „Moromeții” lui Marin Preda sau de romanul „Desculț” al lui Zaharia Stancu. 

În ciuda aromei diverselor perioade istorice, prin care a trecut Banatul de Munte, 
„Hronicul Alienării” este construit ca o trilogie despre viața lui Gelu Pietraru, cel aflat 
într-un lung proces de căutare a eului său erotic și într-o dureroasă autoevaluare 
psihanalitică, cu dorința de găsi răspunsuri și soluții ce ar putea ajuta la depășirea 
fobiilor și complexelor venite din ancestral, sau de mult mai aproape... din copilăria 
petrecută alături de un tată gelos, alcoolic și agresiv care-și tortura fizic și psihic 
soția. Între erotismul filozofic de tip freudian și absurdul de tip kafkian se derulează 
procesul de conștiință al personajului Gelu Pietraru ca o constantă a ultimelor două 
volume, Bastilia și Avertismentul doctorului Introvertus, în care se lasă torturat de 
diavolul autocondamnării.  Multe teme sunt dezbătute pe parcursul cărții, cum ar 
fi tema străbunilor, a spiritului matern, abrutizarea sufletelor, bârfa, oportunismul, 
prietenia, dar înainte de toate... gelozia care acționează asupra lui Gelu precum o 
fobie, preluată ca moștenire de familie… sau ca pe un „dar” venit odată cu femeia.

Gelozia, așa cum este văzută de Gelu Pietraru în relația tatălui cu mama sa, dar 

și în relația pe care el însuși o are cu soția, Piciriki, pare un sentiment cultivat până 
în malurile cele mai abrupte si mai dureroase ale ființei umane, „o furie adâncă, 
obsesivă, ca o trădare de moarte, venită să smulgă liniștea sufletului, atom cu atom, 
moleculă cu moleculă... nesomn cu nesomn. Un sentiment care te poartă în galop spre 
ceartă, spre furie oarbă, nestăpânită, spre... acefalism, până la activarea skizoidis-
mului din fricile copilăriei, din răul lumii, din temeri, din ezitări și din nesiguranță”. 

Nehotărârea de a se stabili într-un spațiu, într-o activitate sau alături de fe-
meia iubită îl urmărește mereu pe Gelu Pietraru, alias Introvertus, ca un efect 
al fricilor copilăriei venite din întâmplări nefericite, dar și din relația acestuia 
cu tatăl abu-ziv. Este lumea copilăriei lui, în care singura icoană la care se 
închină este mama, pe care o tratează ca pe o apariție marianică în viața sa, 
închinându-i toate odele copilăriei, ale adolescenței și maturității, pe parcur-
sul cărora mama i-a rămas singurul model de necontestat.

Pe parcursul cărții, Gelu Pietraru, alias Întrovertus, își asumă rând pe rând 
rolul de profesor, medic stomatolog sau psihanalist, încercând din aceste per-
spective să trateze nimicul din oameni, sau cariile unei lumi în care se ascund, 
ca în niște grote, golurile inimilor noastre. 

Copilul nenăscut, ca urmare a unor mentalități specifice convențiilor so-
ciale din perioada comunistă, conform cărora pruncul rezultat în urma unei 
căsătorii neoficializate, prin acte, este o rușine catastrofală, ci nu un rezultat 
al iubirii, reprezintă un alt motiv de autotortură… care se alătură altora, până 
la momentul înțelegerii că viața nu este prețul păcatului, ci prilejul tuturor 
îndreptărilor. 

Un periplu atât de lung prin paginile timpului nu putea să nu atragă atenția 
lui Introvertus către deprecierea socială, prilej să-și declare scârba organică 
față de cei care tâlhăresc națiunea „salvând-o” de întregul ei avut, și să con-
state că plătim un păcat ancestral de a-i urma pe asasinii care ne lichidează 
eroii vizionari. 

Ura față de Învățați a împins prin grote… de la Deceneus la Daniil Sihastru 
și de acolo la Brâncoveanu, Tudor, Voiculescu, Țuțea și Gir, ori i-au alungat 
printre străini pe Ionescu, Eliade, Vuia, Vlaicu, Brâncuși, Cioran și ceilalți, ast-
fel încât nici astăzi Învățatul nu are o șansă în sânul neamului său. 

Aparent, cartea tratează rateul unei vieți, dar este atât de bine scrisă încât 
trans-formă în succes orice încercare de a te lăsa antrenat în firul poveștii, iar fi-
nalizarea cărții te încarcă cu sentimentul că, din acel moment, ai deprins câteva 
experiențe, lecții, care te pot ajuta să nu faci din propria-ți viață un eșec. Sunt 
tipul de lecții, experiențe, pe care nu le poți acumula în mulți ani de școală. 
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Postcreștinism, postumanism, postistorie... și alte p(r)ostii

Locuitor al lumii. 
Temeliile cerului 
și ale pământului  

„Temeliile cerului s-au 
mișcat și s-au zguduit... 
Fundul mării s-a văzut, 

temeliile lumii au fost 
descoperite... de vuietul 

suflării nărilor Lui” (II Samuel 
22:8, 16: Cântarea lui David)

Este în trend ca futuriștii și multiculturaliștii noștri 
– specialiști în varii domenii conexe – să brodeze 
harnic pe unele din temele de mai sus. Desigur 
că, în afara celor menționate în titlu, există altele 
cu totul plauzibile. După era industrială urmează 
firesc cea postindustrială (am pășit în altă etapă, cea 
digitală); după perioada modernă și curentul cultural-
artistic numit modernism e firesc să urmeze o epocă 
postmodernă și curentul postmodernism. Dar nu-mi 
vine a crede, domnule savant, când vii să-mi spui că 
trăiesc într-o epocă postumană, când umanitatea încă 
există: civilizația umană cu un efectiv de aproape opt 
miliarde de suflete. Nu încerca să mă convingi că trăiesc 
în postcreștinism, când eu sunt credincios practicant, 
iar biserica pe care o frecventez are cam o mie de 
membri. Că istoria s-a... terminat - vasăzică, trăim în 
postistorie -, atâta vreme cât planeta Pământ încă e în 
„picioare”, la o distanță optimă de soare. (Că soarele se 
va stinge cândva, e adevărat – dar până atunci mai va!)

A, că tot dumneata, cetățean postmodern, ai încu-
rajat neopăgânismul și invazia cultelor asiatice pe sol 
ferm european – asta e chiar o realitate de necontes-
tat. Ba ai introdus postmodernismul chiar în teologie 
(vasăzică, mi l-ai strecurat pe satana pe ușa din dos). 
Mie, ca european creștin, nu mi se potrivește de nicio 
culoare filosofia religioasă de tip oriental, aceea fiind 
pasivă și contemplativă, iar eu, europeanul, sunt un 
tip activist. Că e bine, e rău – asta e altă poveste. Atâta 
am învățat, atâta știu: cultura mea este iudeo-crești-
nă, iar nu progresistă, neocomunistă, neopăgână. Atâ-
ta vreme cât trăim cu toții în miezul unei comunități 
umane istorice, nu putem vorbi, cu aplicare la reali-
tatea prezentă de nici un post-. (Dar dacă ne uităm 
prea mult la filme SF, așa vom păți.) Adevărata boală a 
secolului – secolul „postcreștin” XXI – este ateismul. 
Căruia i-am putea decela și câteva posibile cauze: 1). 
O crasă lipsă de educație religioasă, acasă. Nu la școa-
lă, ci în familie. Și e uimitor cum intelectuali de vază, 
ba încă născuți și la țară (cu o serie de fețe bisericești 
în arborele genealogic) sunt totalmente lipsiți de cul-
tură creștină: cea în care ne-am născut – că suntem 
un popor creștin, nu?... 2). De aceasta se leagă o mare 
ignoranță (-rare) a realităților veșnice; dar aici s-ar 
putea să ne înșelăm. Adevărații ignoranți simt totuși 
o teamă „sfântă” de boală și moarte, de ziua de mâine 
(îmbătrânire) etc. Dar ignorarea celor sfinte este, în 
cele mai multe cazuri, intenționată. Suntem de părere, 
așadar, că este vorba de o ignorare conștientă, orgoli-
oasă a nevoilor noastre sufletești, soră bună cu mân-
dria luciferică. Cea care zice, strigă în gura mare, n-am 
nevoie de Tine, Doamne, m-ai făcut așa perfect că mă 
pot descurca și singur! 3). Dar poate că toate acestea 
s-ar reduce la una singură: o nepăsare criminală față 
de sufletul propriu. Filosofăm din belșug despre spi-
rit/viață spirituală, viață și moarte, dar noi nu credem 
în suflet (care e „văr primar” - dar nu se confundă - cu 
spiritul). Suntem „oameni de spirit”, desfășurăm zil-
nic câte-o activitate spirituală. și nu ne dăm seama că, 
dintre toate nepăsările posibile, cea mai vinovată este 
nepăsarea față de sufletul propriu. Și cea mai urât mi-
rositoare, fiindcă nu se explică. Tu, ca locuitor al lumii, 
ar trebui să știi că, dacă stai pe sol tare, a existat un 
Creator care a pus temeliile planetei și ale universului. 
Care însă se mai supără pe noi - și pe bună dreptate - 
din când în când...

 
O lume pe dos. Omul ca „animal social” 

și  noua „revoluție culturală”
E clar ca bonjour că lumea noastră a cam luat-o de-o 

bună bucată de vreme la vale. Se constată în mod evi-
dent și se propagă de la toate tribunele o schimbare 
majoră de paradigmă, la nivelul civilizației noastre 
umane. Comparabilă cu ziua de muncă de 8 ore, votul 
universal, egalitatea în drepturi a bărbatului cu feme-
ia; abolirea sclaviei și emanciparea oamenilor de cu-
loare. Principiul majorității – adevăratul nume al de-
mocrației – începe să cadă în desuetudine, fiindcă cele 
mai multe drepturi le reclamă minoritățile. De orice 
fel: etnice, sexuale, religioase. Probabil totul e o reac-
ție la lungile perioade istorice în care au fost oprimate 
(dar aceasta nu le dă dreptul să se... suprapună). Acum 
avem dreptul de a lucra de acasă, câte ore vrem, avem 
referendum alături de vot, avem feminism în loc de 
egalitarism... Cerem drepturi absolute pentru devianți: 
căsătorie „civilă”, dreptul de a înfia copiii pe care nu-i 
pot procrea. S-a micșorat numărul de divorțuri?..., da, 
pentru că tinerii nu se mai căsătoresc, disprețuind fa-
milia și preceptul biblic universal: „Creșteți, înmulțiți-

vă și umpleți pământul.” (=) Dezvoltați-vă pe orizonta-
lă, în sănătoase comunități rurale – iar nu pe verticală, 
amăgindu-vă că astfel veți putea sfida cerul și pe Cel 
care tronează în el. S-au constatat științific uluitoare 
similitudini – nu doar de constituție fizică, ci chiar de 
comportare și habitudini – între ființa umană și unele 
specii de primate: cimpanzei, babuini etc. Iar de aici 
cercetătorii au concluzionat că ne-am trage (totuși!) 
din maimuță. Dar unde e oare veriga lipsă, că o căutăm 
de o sută de ani!? Este omul o specie aparte – coroana 
Creației divine – sau e un biet animal social; „animal bi-
ped cu stațiunea pe verticală”, cum statuau niște vechi 
manuale de anatomie. Dar faptul că și animalele pot 
avea a(p)titudini, comportamente sociale – pot fi așa-
dar, sociabile – nu dovedește mare lucru; nu probează 
în nici un caz că ne-am trage din lanțul lor evolutiv.

Sunt ani buni de când, mergând în vizită în America, 
cuscrul meu, român sadea, îmi interzice să-l îmbrăți-
șez când ne așteaptă pe aeroport. Eu, europeanul (es-
ticul sentimental) rămân de fiecare dată uimit, interzis 
– fiindcă uitasem avertismentele de data trecută. Iar 
motivația lui: ce, vrei să ne confunde cineva...?! Ce să 
mai înțelegi în zi de azi când auzi expresia: „cel mai 
bun prieten al meu/ al lui cutare”? Ar putea fi un bun 
prieten: de idei, de pahar etc – dar în zilele noastre 
s-ar mai putea referi la primul dintre amanți. 

Filmul iugoslav Am două mame și doi tați (care se 
referea la o combinație de două familii divorțate) s-a 
dovedit premonitoriu: se înlocuiește „și” cu sau. Când 
o familie de homosexuali vin să-și ia copilul de la școa-
lă, acela se uită uluit că, de ce după Georgel și Costel 
vine mama și tata, iar după el...? (Așa se explică pro-
babil presiunile constante ale progresiștilor, exercitate 
asupra sistemului educațional: copilul trebuie obișnu-
it de mic cu astfel de (a)normalități. Iar de aici mai este 
de făcut doar un pas: nu vrea mușchii lui să fie băie-
țel?... să-i punem fustiță, codițe și o altă păsărică.)

O sexualizare pretimpurie și o falsă filosofie
Se zice – bine se zice! – că de la cap se strică totul. 

Chiar orgasmul, cică, se produce acolo. (Atunci de ce 
n-am face schimbarea de sex printr-o operație pe cre-
ier/craniu deschis?..., asta apropo de open mind.) Ce 
poate însemna „dreptul la autodeterminare” al unui 
copil de 5-6-7 ani; sau – tot așa – o „înțelegere gene-
rală a valorilor”? Progresiștii chiar ne cred proști, sau 
că nu pricepem românește, când ei ne vorbesc poate în 
limba păsărească, în esperanto? Se vehiculează chiar 
noțiuni ca sexualizare pretimpurie, vasăzică: nu dă-
unează în nici un fel să-i prezinți copilui filme porno, 
filme „pentru adulți” (care nu de mult erau cvasiprohi-
bite chiar și pentru aceștia). Ba, să nu vă mirați, asta 
vine la pachet cu eliminarea termenilor „bărbat” – „fe-
meie”, echivalând cu desființarea căsătoriei clasice, 
heterosexuale – normale. Aberații funcție de care se 
vor condiționa curând fondurile europene.

Când noi înșine, ca adulți, ne-am pierdut cumpăna 
dreaptă, ce-am putea spune despre un copil: cum ar 
putea o minte de copil să ne înțeleagă, să discearnă în 
hățișul confuziei noastre de valori? Ia gândiți-vă: de 
câtă vreme a început toată sofisticăria (nebunia) asta 
cu sexele, numită „filosofie gender”?... Dacă nu mai 
sunt valabile cele două sexe cunoscute: „parte bărbă-
tească și parte femeiască”, ne-am putea foarte bine 
implanta un sex de copac, fiindcă și ei au „activitate 
sexuală”. (Ia gândiți-vă numai la Ginko Biloba, care au 
copac-bărbat și copac-femeie; plantați într-o grădină, 
ei își apleacă vârful unul către celălalt, chiar dacă s-ar 
afla la distanță. Nu sună asta a eliadescă alchimie ba-
biloniană?) Ba omul contemporan, cult și „progresist” 
începe să cocheteze și cu zoofilia; termeni ca „struțocă-
milă”, „catâr” – combinație cal-măgar – vor fi inscrip-
ționate curând în cărțile de identitate.

...Sau, și mai bine, un sex (de) extraterestru. De ce, 
până acum 10-20 de ani – timp de sute și mii de ani – 
totul a fost OK, iar dintr-odată ne-am trezit deștepți!? 
Credeți că am... progresat între timp, am evoluat?... 
(LGBT-iștii și frații lor progresiști ar trebui să pricea-
pă că nu orice înaintare înseamnă progres.) De 
forță majoră, a trebuit să inventăm termenul homofo-
bie, care sună ca o ură față de om. Dar ce mai înseam-
nă, în zilele noastre – ba chiar după Darwin - , terme-
nul om?  Se pare că, din cauză că am nesocotit ce ne 
spunea Fiul Omului, ar trebui să redefinim noțiunea. 

Un lucru de la sine înțeles, subînțeles și normal, iată-l 
cum, sub ochii noștri holbați, devine blamabil și criti-
cabil. (Ei, dar ține-te bine, cetățean al Planetei, om al 
secolului XXI: ce te-i face când toate acestea vor deve-
ni obligatorii, literă de lege?!? Fiindcă și Justiția mon-
dială – ca și armata, biserica – este infiltrată de ei. Și, 
revenind pe solul patriei noastre: nu cumva tu, estimat 
Cetitoriule ești acela care „te-ai abținut de la vot” când 
s-a desfășurat referendul Familiei?) Oare cei care defi-
lează cu o inconștientă fudulie sub faldurile drapelului 
ROGVAIV chiar (nu) știu care este semnificația curcu-
beului? Paleoclimatologii cunosc faptul că, înainte de 
Potop, umidificarea solului planetar se făcea printr-un 
soi de ceață  groasă, întinsă ca o pătură protectoare 
peste toată suprafața planetei. Iar după potop, când a 
început să plouă, a fost posibil acel fenomen natural 
de dispersie-și-reflectare a particulelor fine de vapori 
de apă în lumina soarelui, numit curcubeu. Semnifica-
ția spirituală a curcubeului este: legământ între om și 

Dumnezeu (promisiunea că nu se va mai produce un 
alt potop hidric la scară planetară). De unde am scos-o 
noi astăzi, fantezia cu curcubeul-simbol pentru „diver-
sitate și respect, toleranță și libertate”?... E drept că 
sună frumos, dar o metaforă nu înseamnă neapărat 
adevăr. Ba ar putea chiar ascunde o imensă, parșivă 
irealitate. Într-o traducere liberă ar fi cam așa: Fiecare 
e liber și poate să-și facă de cap. Dar românul arhaic 
are o vorbă înțeleaptă, de duh, nu de trup: cine își face 
de cap – de cap să-i fie!

„Reconfigurare”, „autodeterminare = autodistru-
gere. (Cum poate înnebuni lupul la nivel planetar)

Prin „reconfigurarea radicală a societății”, ideologii 
neomarxiști – activiști și moralizatori autoproclamați 
- înțeleg o reîntoarcere la moralitatea „liberă” a unor 
societăți antice păgâne, care practicau căsătoria re-
gală între frați – egiptenii - , sodomia, zoofilia; rela-
țiile „pansexuale” (doar suntem frați întru univers cu 
plantele și animalele).  Acești băieți fini sunt lupii îm-
brăcați în piele de oaie ai Apostolului Pavel; sau chiar 
lupul moralist al fabulistului. Dar, cum am văzut cu 
un alt prilej, chiar epopeile păgâne, Mahabharata și 
Ramayana – spre un exemplu, promovau o morală 
mai înaltă decât ceea ce ni se flutură azi pe dinaintea 
ochilor, în culorile spectrului luminos. (Am surprins o 
discuție în plină stradă, cu prilejul acelor demonstra-
ții LGBT... etc. Zicea unul, un tânăr intelectual: „N-am 
treabă cu tine, frate homosexual, că te consideri nor-
mal. Un singur lucru te rog, să nu mă consideri pe 
mine, care am nevastă și copii – anormal!)

Citim într-o revistă a evreilor creștini din Elveția în 
legătură cu UNICEF – Fondul pentru Copii al ONU – 
despre „drepturile mondiale ale copiilor” (?!?): să auzi 
și să nu crezi. Se spune ceva de genul, cum că porno-
grafia nu este altceva decât un soi de educație sexuală 
antefactum, de care nu trebuie să ne ferim copiii. Păi, 
nu acest found este cel în drept și împuternicit la nivel 
planetar să ne apere copiii (tocmai) de aceste aberante 
inflențe indezirabile? De fapt, ce să mai vorbim: fai-
moasa Societate a Națiunilor și-a dovedit din plin, mai 
cu seamă în ultimul timp, ineficacitatea mondială. Să 
ne gândim numai la rezoluțiile împotriva evreilor și în 
favoarea poporului palestinian. Cum discutabile au 
fost și cele ale OMS, alt organism planetar.

 *
Iar acum, pentru că ar trebui să încercăm o conclu-

zie, declarăm apăsat că nu vom emite un scenariu apo-
caliptic în plus, nefiind adeptul teoriilor conspirației (o 
Conspirație mondială există, dar nu se cunoaște nimic 
concret despre ea: tocmai de aceea e consiprație...); nu 
vom enumera aici nici ipoteze escatologice. N-aș vrea 
ca tu, cititor de bună credință, să mă bănuiești de sce-
narită acută – ar însemna să fiu unul printre mulți alții. 
Dar un lucru trebuie să facem, odată ce ne-am înhămat 
la acest subiect delicat (și o vom face împreună, pas cu 
pas). Revenind la începutul demersului nostru: dacă nu 
este valabilă pentru prezent postistoria, postcreștinis-
mul – sfârșitul civilizației actuale tot va veni într-o zi. 

Creștinismul istoric se va sfârși în ziua când Isus 
Christos va reveni pe planeta noastră; dar nimeni nu 
cunoaște „ziua, nici ceasul”, pentru că El va veni „ca un 
hoț noaptea” (spune Scriptura)... Destinat prin testa-
mente divine să aibă o identitate clară, a fi un popor și 
o țară, Israelul modern are deja o vechime de aproape 
75 de ani. Conform promisiunilor repetate – reiterate 
–, făcute patriarhilor, Israelul trebuia să fie un popor 
mare și renumit, „ca stelele cerului și nisipul de pe ma-
lul mării”. Am evocat aici renașterea poporului evreu 
în vechea lui țară, fiindcă de acest eveniment se leagă 
evenimentele Sfârșitului, care se vor succeda într-un 
ritm rapid, odată ce vor începe. Realitatea (veșnică) 
este că Dumnezeu nu se lasă – nu poate fi niciodată 
surprins de inițiativele noastre. Ceea ce s-a întâmplat 
prin fenomenul Întrupării lui Christos în istorie și prin 
prezentul Bisericii Sale universale, a fost pre-văzut în 
planul Lui anticipativ; ține de preștiința Sa. Ioan 17:24 
vorbește despre slava pe care o avea Christos „înainte 
de întemeierea lumii”. Dar, printre intelectuali(i actu-
ali) nu este în trend să apari prea credincios: e bine să 
ai o credință personală, o umbră de crez, acolo, dar să 
nu ieși în public cu ea; s-o păstrezi pentru tine și familia 
ta. Altfel, ești taxat de fundamentalist, ortodoxist ha-
botnic. (Ba uneori mai întâlnești și azi la unele case edi-
toriale obiceiul de a repeta inconștient, fără discernă-
mânt lemnoasa expresie „misticism și obscurantism”.) 

Biblia veștejește proorocii care amestecă lucrurile: 
viziunile proprii – provenite din vizuina minții lor bol-
nave – cu cuvintele lui Dumnezeu: „Proorocul care a a 
avut un vis, să istorisească visul acesta și cine a auzit 
Cuvântul Meu să spună întocmai Cuvântul Meu! Pen-
tru ce să amesteci paiele cu grâul?” (Isaia 23:28 - s.n.). 
Mai sunt alții care distorsionează mesajul primit, întor-
cându-l în avantajul lor: „căci cuvântul fiecăruia este o 
amenințare pentru el, dacă veți suci astfel cuvintele 
Dumnezeului Celui viu” (v.36). Oare în ce „rubrică” se 
încadrează proorocii noștri de astăzi - amintiți la înce-
put - futuriștii și behavioriștii (dar mai ales progresiș-
tii)? Proorocii și ghicitorii, visătorii (de vise), cititorii 
în stele și vrăjitorii?  Întrebarea rămâne în aer, dar nu 
este defel retorică: ea impune un răspuns, și încă unul 
fără întârziere, fiindcă de el depinde viitorul planetei.

Remus V. 
GIORGIONI
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Voce reprezentativă a Școlii 
de literatură de la Vârșeț, Val-
entin Mic - poet, monograf, 
jurnalist (născut la 7 august 
1974 în Satu-Nou, orașul Pan-
ciova, Provincia Autonomă 
Voivodina) - aparține genera-
ției nouăzeciste. A debutat re-
vuistic în 1989, în „Tribuna 
tineretului”, cu poezia Cine-i 

mai știe (dedicată eroilor căzuți în revoluția antico-
munistă din România), la rubrica „Alfabet literar”, iar 
editorial în 1996 cu volumul de versuri Zborul cuvinte-
lor spinoase, Ed. „Libertatea”, Novi Sad. Alte volume: 
Sfințirea ușii, 2001; La dans cu ciufulitul, 2004 (în 
colaborare cu Mărioara Baba); Virgula, 2008; Casa 
palcenă, 2011 - toate apărute la Editura „Libertatea” 
din Panciova. A colaborat la revistele: „Lumina”, „Li-
bertatea” (Panciova), „Tibiscus” (Uzdin), „Foaia bobo-
cilor”, „Naše Novine” (Satu-Nou), „Heliopolis” (Timi-
șoara), „Caligraf”, „Nădejdea”, „Vorba noastră” (Dro-
beta Turnu Severin), „Familia română” (Oradea) ș.a.

*
Valentin Mic este creator al unui univers poetic 

original, care a atras devreme atenția specialiștilor. 
Creațiile sale, amprentate pe alocuri de perspectiva 
lucid-critică a jurnalistului, dezvăluie o personalitate 
aflată în răspăr cu epoca și decisă a-i redirecționa – 
prin întreaga lui activitate – devenirea. Primul volum, 
intitulat Zborul cuvintelor spinoase, a apărut în 
cadrul ediției debuturilor editoriale ED ALFA și este 
dedicat lui Ion Berlovan, fostul său profesor de limba 
și literatura română din vremea adolescenței și coor-
donator al Cenaclului literar „Tinerele condeie”. Cele 
37 de poeme sunt distribuite în trei secțiuni – Eu și 
umbra mea, Visul imaginilor cețoase și Rătăcind în 
propriul vis –, prevestind tematic câteva obsesii ale 
autorului, focalizate acum pe răspunsul individual la 
provocările contemporaneității. Radiografiind „iscodi-
tor, / prin lentile” (Ochii mei de piatră) lumea în care 
trăiește, tânărul de 22 de ani îi consemnează tarele, 
înspăimântat totodată de pornirile ce par să se dez-
volte în el însuși ca modalitate de supraviețuire și de 
adaptare la cotidian („Nu mai am pe cine / să leg în 
lanț / când însumi m-am prefăcut în câine” – Răsplata 
de apoi; sau: „aș putea arunca / o privire spre mine, 
/ dar mi-e frică / de ceilalți câini vii / și de caninul / 
din mine, / încă nedăltuit / din propriu-mi chip” – La 
moartea lui Cuțu), dar și ca prelungire a unor angoase 
generate de limitele condiției umane („constați, cu 
regret, / că din propria-ți piele / nu poți ieși / oricât 
de nenorocit ai fi” – Omul nenorocit și noul mod de 
viață).

Autorul înfățișează o lume schilodită, aflată în 
paragină, văduvită de șansa regenerării spirituale: 
„Treceau pe lângă mine / băieți și fete, / bolnavi / și 
parcă la moarte osândiți, / fără a te aduce pe tine / și 
zâmbetul tău de copil. / Erau dezmembrați și ciuruiți 
în suflete / având un nou chip bătrân și chinuit” (Zâm-
bet de copil). Foamea permanentă, derapând înspre 
canibalism (Dezgust într-o poftă bună, Cu poftă de 
lup), plăcerea de a distruge, de a „smulge”, de a „rupe”, 
de a „face praf” (Răspuns fără de răspuns) – ca atrib-
ute ale noii lumi, sunt filtrate suprarealist, inducând 
eului liric senzații terifiante: „Viermii îmi străbat / 
corpul înțepenit, / șoarecii își pregătesc culcușul de zi 
/ în pieptul meu, / șopârlele îmi scot ochii însângerați. 
/ Eu am devenit o farfurie plină de carne. / Nu-i rău să 
apară aici / întreaga grădină zoologică, / poate că mai 
repede se vor / liniști durerile mele / și sufletu-mi va 
zbura / despovărat de trup” (Cadru macabru).

Poetul se simte oropsit („Totdeauna mă aleg / cu 
o piatră în cap” – Epoca pietrei), „păcălit de soartă” 
(Dialog întrerupt), silit să viețuiască printre „fi-
are sălbatice” (Așteptați o nouă zi cu soare), printre 
inși ce refuză să vadă și care pervertesc, manipula-
tor-complice, perspectiva celorlalți asupra realului: 
„Trecătorul își scoate ochiul / cu degetul. / Îl mângâie 
de trei ori / și-l înghite pe furiș, / așa cum fiara-și 
înghite / prada – / fără nicio remușcare. / Aseară, spre 
miezul nopții, / am încercat din curiozitate / să-mi 
scot un ochi, / să-l trec printre dinți / și să-l înghit. / 
Șmecherul trecător, /cu ochiul scos aievea, / mi-l răpi 
și pe-al meu, / potolindu-și foamea de lup. / Zâmbi 
apoi fericit / privind pe sub ochelari. / Feriți-vă ochii 
/ ca să nu oftați mai târziu / când priviți lumea din 
beznă” (Nu vă jucați cu ochii).

Puține sunt, în volumul de acum, poemele luminoa-
se. Reținem piesa erotică Zâmbește dulce și măgulitor 
(„Cuibărește-te-n / visul meu / și eu te voi visa. / 
Zâmbește / și eu te voi sculpta / în polenul florilor de 
primăvară. / Iubește-mă / iar eu, în versul meu, / zeiță 
te voi face”) ori textele ce sugerează travaliul artistic ca 
alternativă compensatorie la realitatea crudă („Numai 
eu mor ziua / ca să mă nasc, / prin cuvânt, / noaptea” 
– Cerșetorii îndoliați; sau: „Nu sunt cu nimic deosebit 
/ și nu mă îndemnați / să vă transform în broaște, / 
în viermi și în șopârle, / în crocodili turmentați / și-n 
flori ofilite, / căci nu sunt cu nimic deosebit / și nu pot 
să vă dedic mai mult / decât o simplă poezie, / o poezie 
a sufletului meu / trăită și însuflețită / în multe nopți 
nedormite” – Nu mă priviți cu duioșie).

Obligativitatea adaptării la „regulile beznei” 
(Ambianță nocturnă) și complexitatea relației cu 
Celălalt le vom reîntâlni în volumul Sfințirea ușii, 
publicat la trei ani distanță de primul. Poemul cu care 
se deschide cartea, intitulat Spectacole regresive și 
piese cenzurate, devoalează compromisul la care e su-
pus individul ce respinge rolul de simplu spectator al 
descompunerii („Închide ochii 
/ ori te dau afară din piesă!” / 
[…] Clădirea se pregătește să ne 
cadă-n cap, / în timp ce spec-
tacolul nostru / devine roșu. / 
De la sânge, probabil”), pentru 
ca în poezia ce dă și titlul tomu-
lui să ne întâmpine o lume deja 
îmblânzită, incapabilă să mai 
viseze, să spere. Este realitatea 
alienantă și din Cuvânt înainte, 
„un fel de piață, / unde totul 
se poate cumpăra / și totul se 
poate vinde”, un bazar al „vici-
ilor și [al] virtuților omenești”, 
este bezna sau „curva aceea 
neagră și murdară” (din poe-
mul Cu noaptea în cap) pe care 
și-o împart toți, concurențial.

Un loc aparte îl ocupă în noul 
volum evocarea unor fapte de 
viață domestică (Tăierea ce-
pei, Tăierea porcilor, Dezle-
garea complotului, Seara 
când verișorul meu de-al doi-
lea L.M. a devenit bărbat), cu 
„Eu și cu Tata” în rolurile prin-
cipale, stimulați sau inhibați 
la răstimpuri – căci ne aflăm 
într-un spațiu multietnic – 
de „prietenul, vecinul și fratele nostru, / Celălalt”. 
Cartea se încheie cu un ciclu de trei poeme dedicate 
soției, mărturii (și acestea) ale proteismului auctorial. 
Valentin Mic lasă, de astă dată, deoparte discursul 
ironic, vituperant, optând pentru evocarea duioasă, 
emoționantă: „... nor, / ca toți norii / din lume, / cu 
ploi, / grindini, / fulgere / și noroi, / ți-aș uda florile din 
grădină, / și iarba, / și trifoiul, / și vița de vie, / și totul 
ce-a fost acolo, / unde Adam și Eva / au cules frunze 
proaspete / pentru noul lor costum, / ce se asemănase 
întocmai / cu al nostru, / cel din urmă cu câteva seri, 
/ când am mâncat mere sălbatice / din gura șarpelui 
mincinos... / Ah, iubită, / ce bine e să ai grădină / și 
puțină umbră de om!” (Dac-aș fi...).

În volumul partajat cu Mărioara Baba nu se remarcă 
deosebiri de substanță față de tematica și stilul cu care 
ne obișnuise poetul. Întâlnim și aici portrete ale unor 
membri ai familiei (cum e cel al străbunicului Paia, 
care „bătea în piatră stearpă parul cu pumnul – Gar-
dul), rememorări ale unor vremuri de cumpănă („În 
zile lungi, / bătrânii șuierau / printre buze uscate, / 
din zori și până seara, / să nu se sperie copiii / de url-
etul burților goale. / Era vară timpurie / și nimeni din-
tr-ai mei / n-a izbutit / să-mpartă în șase / un bob de 
grâu și două de secară” – Liniștea) ori delicate poeme 
de dragoste („Când mâinile tale / mi-ar îmbrățișa pie-
irea trupului, / ți-aș mângâia părul cu setea nomazilor 
/ și salbă de aur la piept ți-aș pune, / să ne lumineze 
calea deșartă / spre prăpastia infernului” – Femeia 
lichidă; sau: „Tu ești / provocarea zeilor / în drumul 
meu / spre stele” – Vinovăția). Li se adaugă un ciclu 
de prelucrări după episoade biblice – intitulat Între 
cer și pământ –, conceput în manieră postmodernist-
demitizantă („Aflu că începutul omenirii / pe acest ou 
fără găoace, / în univers / se socotește / din ziua când 
te-ai lăsat lacom / după fusta femeii. / Ce moda naibii: 
/ să-ți dai raiul / pentru un pumn de pulbere, / în care 
te-ai prefăcut tu însuți” – Adam).

Placheta de versuri Virgula are drept motto o 
afirmație a lui David Hilbert: „Fiecare om posedă un 
anumit orizont. Când se îngustează și devine infinit 
de mic, el se transformă în punct și atunci omul zice: 
«Acesta este punctul meu de vedere»”. Aserțiunea 
instaurează un mod anume de lectură, menit a jongla 
creativ cu hățișul de semne de punctuație din propu-
nerea de realitate a autorului. Și punctul, și virgula, 
însoțite de gând ori inserate în construcții lingvistice, 
capătă, cu fiecare text, alte nuanțe, putându-se meta-
morfoza în autentici stimuli ai mesajului. 

În Dezmințire, de pildă, este trădată însăși vul-
nerabilitatea demersului liric personal („A venit ziua 
când trebuie / […] să ne dezmințim urmașii / despre 
faptele vitejești / ale călăreților sterpi / din propri-
ile rânduri”), cu atât mai mult cu cât nici lucrările cu 
pretenții științifice nu se dovedesc întotdeauna credi-
bile („A venit ziua adevărului / dar minciuna e încă / 
un important punct de reper / și-n manualele de isto-
rie”). În altă parte, într-un poem ce dă titlul volumului, 
semnul de punctuație reprezintă o formă de partici-
pare subiectiv-terapeutică la spectacolul mundan („La 
noi, bănățenii, / ocazie e nunta / să te mai speli de 
bârfe, / să-ți iei hainele pe față, / să te rezemi pe coate 
/ scuturându-ți genunchii / de praful protocolar... / Să 
mai adaugi o virgulă, și să te îmbeți turtă”).

Identificăm și o creație alcătuită dintr-un singur 

enunț, având așadar un punct, cel final (Dacă mă în-
trebi), relevantă pentru maniera în care își înțelege 
Valentin Mic viețuirea în literatură: „Dacă mă întrebi / 
ce rost mai are / această netrebnică cale / pe care m-am 
avântat / cu gânduri răzlețe, / […] îți voi răspunde afir-
mativ / la orice oftat și suspin / căutându-mi rostul / 
în povestea anilor spulberați”.

Din ciclul dedicat feminității, 
cea mai izbutită ni se pare piesa 
Femeia icoană, o combinație 
inedită între sacru și profan, 
pigmentată cu accente ludice: 
„Am întâlnit în fața bisericii / 
femeia icoană, / ținând în brațe 
/ ca pe cel mai scump dar / al ce-
rului / sânii ei falnici / ce se ros-
togoleau / printre bătrânii satu-
lui meu, / ca avalanșa zăpezilor 
milenare. / În duminica aceea 
/ a păcătuit tot satul. / Era una 
din acele zile / când Iadul / 
ne-a pus la încercări esențiale. 
/ […] În dimineața duminicii / 
cu pricina / am deschis ochii / 
pentru prima dată / satisfăcut 
de priveliști rurale”.

Volumul următor propune 
o arie tematică îmbogățită 
și un discurs auctorial ce 
demonstrează o mult mai abilă 
mânuire a instrumentarului. 
Primul grupaj de poeme, intitu-
lat Casa palcenă, proiectează 
artistic câteva momente din 
devenirea bulgarilor bănățeni, 
cărora le este și dedicat tomul. 
Povestea începe cu descălecarea 

lor la Beșenova Veche, unde și-au întemeiat cele dintâi 
colonii: „S-au perindat printre bulgari, apoi s-au 
abătut la Dudeștii Vechi... / și mai la urmă, / după ce 
s-au săturat / de hoinăritul secular, / au bătut parul 
între două ape / și-au zis: «Aici e casa noastră!»”.

Pentru a căpăta viață, noile așezări au fost apoi 
descântate, conform credinței palcenilor, de „adierea 
vântului proaspăt / izbit de aripa de fluture / și împle-
tit de jur-împrejur / cu trei fire catifelate, / smulse din 
respirația fecioarei” (Casa fictivă). Poetul surprinde 
ritualuri specifice comunității respective, îi admiră os-
pitalitatea și toleranța („Când te așezi la masa lor, / 
uiți de tine însuți, / absolvind pe nevăzute / examenul 
de cosmopolit” – Palcenii nu mor de foame). Sesizează 
condiția aparte a femeii în cadrul colectivității: „În 
satul ei, femeia e Dumnezeu, / alfa și omega, / ridică 
fruntea / când vrea ea, / nu când i se ordonă. / Dă 
cu pumnii în masă / după ce trântește două beri / cu 
spumă, / ignorând durerea nașterii, / amețită de cupa 
plină / a lui Dionis” (Tot și toate).

În celelalte secțiuni ale volumului, autorul schimbă 
frecvent registrele, neafectat de rigori anume. Lec-
torul e întâmpinat de texte mereu proaspete, fiecare 
îmbrăcat în povestea lui. Puse laolaltă, acestea înle-
snesc apropierea de o perspectivă subiectivă asupra 
existenței, a scrisului, a relației cu epoca și cu perma-
nentele ei metamorfozări.

Valentin Mic își privește lucid și vertical menirea 
(„Cred în creaturi mistice, / balauri cu șapte capete, 
/ femei cu trup de leu... / Mă compar, din când în 
când, / cu Sfinxul / și nu cedez ușor amenințărilor. 
/ Eu sunt primul și ultimul, / tot și toate. / Eu sunt 
rege și supus, eretic și credincios, / figură biblică / și 
chiar proroc, dacă e nevoie. / Sunt poet și pot să fiu ce 
vreau, / pășind onest pe muchia cuvintelor” – Pășind 
pe muchia cuvintelor), preferă franchețea în locul ra-
finamentului („port luptă sindicală / cu mine însumi, 
stăpânul cuvântului scris, / pentru a-mi salva gândul / 
de sclavia metaforei” – Sindicalistă) și refuză alinierea 
la literatura facilă, supusă capriciilor entertainmentu-
lui: „Poveștile existențiale / nu depind neapărat de / 
regulile pieței. […] Cuvântul cheie / al acestei poezii 
/ a intrat în insolvență / din pricina lipsei de / ma-
terii prime, / emoții sincere / și gânduri progresive” 
(Existențialistă).

În alte poeme, evocă ludic-ironic-nostalgic anii pau-
peri ai copilăriei („Miercurea mâncam fasole roșie, / 
iar seara ne delectam cu boabe fierte / de porumb […] 
Stăteam grămădiți în jurul mesei, / bunicii, părinții și 
noi, copiii / și scuipam în toate colțurile, / fără o or-
dine determinată, / coaja boabelor fierte / într-o farfu-
rie de tinichea smălțuită” – De Ziua Victoriei), vizitele 
periodice ale rudelor plecate peste Ocean – reveniri 
însoțite de inevitabilele tricouri chinezești cu inscripția 
„California” (Made in China), își exprimă atitudinea 
vizavi de politicianismul vremii („Ideologia mea e 
conceptuală, / definită ca negare / a jafului organizat. 
/ De aceea urăsc idolii / ce ne surâd de pe pancarte 
/ preelectorale, / în a căror dantură strălucitoare / se 
întrezăresc / toate războaiele și speranțele / noastre 
pierdute” – Boicot) ori față de pericolul globalizării, 
al pervertirii generațiilor timpurii de către media 
audiovizuală (Doamna cu baston încârligat).

Urmărim cu interes evoluția ca poet a lui Valentin 
Mic, autorul dispunând de reale posibilități creatoare.

Valentin Mic, un poet „pășind onest pe muchia cuvintelor”

Delia MUNTEAN
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Viaţă de unică folosinţă  

Palid
în fața oglinzii
îți speli mâinile cu indiferenţa 
procurorului din Iudeea  

brusc o rană îşi întinde trandafirul pe faţa ta
când tocmai te gândeai la părul ei pubian
strălucind ca barba întunecată a unui rege asirian 

o viaţă răvăşită întunecându-se sub sorii cei negri 
o viaţă împuţită de zvonuri, de laşităţi, de nimicuri

viaţă de unică folosinţă 
ca ieftinul aparat de bărbierit 
pe care tocmai îl arunci în coşul de plastic. 
 

Târziu 
Obrazul tău e doar o piatră fosforescentă
pe care o cravaşează insomnia

voci de stafii rătăcesc prin grădinile publice
sau poate maimarii scăpătați ai zilei
hienele ce hingheresc adevărul

în debara foşnesc ultimii caligrafi ai imperiului
în hainele tale mâncate de molii delirează
ultimul împărat

seara un papă excomunicat 
se joacă cu bancurile de peşti
în bazinul de marmură dintr-un golf argintiu 

acum în rue gaugain răsare luna
în urletul şacalilor s-a făcut atât de târziu.

Ciocârlia
Fără de prieteni
se înalță în orele limpezi 
ciocârlia

Cuibul ei
strivit pe o brazdă 
de un picior străin.

Ţie, pasăre statornică 
ce ridici
și împrăștii în soare
lacrima patriei,
cine-ți răscumpără infernul?

Ţăranul de la Dunăre

Pe străzile din Montparnasse 
vesel nepăsător
hoinărește acest pierde-vară 
țăranul de la Dunăre

Uneori nările sale de lup din Dacia adulmecă 
mireasma îndepărtată a fânului
din luncile Hobiței
năpădind străzile pe care rătăcește 
vântul i-aduce din Carpați
miros de rășină de ierburi sălbatice

Acum cei de acasă 
prăpădiții pământului
îndeasă-n hambare păpușoiul dovlecii fasolea 
Domnul a dat o bună recoltă anul ăsta
poate de aceea fluieră vesel metecul acesta ciudat 
cu o barbă asemenea sfinților din icoane
în mână cu un toiag nevăzut 
conduce pe străzile Parisului 
o turmă de gânduri

În timpul acesta
în atelierul lui din Impasse Ronsin 
Dumnezeu coboară din lăcașu-i ceresc 
își suflecă mâinile
și-ascute meticulos barda și dălțile
și-ncepe să cioplească de zor pietroaiele informe

În câteva ore de roboteală
va da gata pe Adam și pe Eva 
va inventa Sărutul
și va lustrui îndelung
chipul Domnișoarei Pogany

Poate întorcându-se acasă 
de astă dată
Maestrul va fi mulțumit.

Pelerinaj la Curtea de Argeș
Se aude arca stelelor scârțâind
catargele lor destrămând hlamida sorilor.

Se face frig în univers
și meșterii se încălzesc pe ziduri 
la un foc de vreascuri în seară.

Ion Cristofor
Sporovăiesc despre plata 
ce se va face-n curând
încă o săptămână sau două
și se vor întoarce cu daruri, cu merinde și bani 
la nevestele lor cele tinere
la sălașurile răsunând de voci de copii 
ce nu-i vor mai recunoaște.

Dar Domnul are și el nevoie 
bietul bătrân
de mâini destoinice
spre a drege arca șubrezită a văzduhurilor 
de nouă meșteri mari
calfe și zidari.

În curând vor fi ridicați cu toții la ceruri 
cu uneltele și meșteșugurile lor.

Doar unul va rămâne să dea 
nume unei fântâni
lângă acel luceafăr 
de piatră și var.

Se aud veacurile și stelele 
prin crăpăturile zidurilor 
cum cântă, cum latră
arar.

Fluturele 

Fluturele tremură 
pe mâna ta 
pietrificată.

Mileniile se retrag în umbră
în scâncetul de copil al mării.

O fiertură de raci
Săpau de zor
(era încă lumină)
trei morminte adânci

O farfurie de zinc
cu o fiertură de raci
neatinsă
pe piatră

Soarele citeşte ziarul 
în nori

Poem cu Andreea Marin 
în chip de înger
Ieri după-amiază, cam pe la cinci
o creatură serafică, un înger,
vă jur, era un înger în carne şi oase 
mi-a intrat în casă
pe fereastra deschisă de vânt

La început am crezut că e una
din acele fete gureşe de la Litere
ce vin să-ţi citească poemele lor sofisticate
ca să te-ntrebe brusc pe la jumătate
bătându-te încurajator pe umeri
dacă nu dai o cafea, un coniac.  

Avea aripile pline de un polen verzui.  
Îngerul era uşor melancolic, călătorise îndelung
era surâzător ca Andreea Marin
şi dispus la taclale
însă, vai mie, vorbea într-o limbă moartă
în aramaică se pare
m-am înţeles cu el doar prin semne ca muţii.

Când m-am dezmeticit  într-un târziu
pe  fotoliul din redacţia Tribunei
(băusem ceva cu Vasile Sav la „Pescarul”)
mi-am dat seama că îngerul plecase intempestiv 
că probabil creatura serafică
(avea un sex incert ca toţi îngerii)
nu mă vizitase niciodată
că Andreea Marin nu are aripi în fond
şi că, de fapt, ieri pe la ora cinci nu aveai nici o casă
cu atât mai mult o fereastră
deschisă din întâmplare de vânt

Seara
Seara
când aerul se umple de păsări
de o tăcere
care te pipăie ca pe un mort 
 
Sunt ceasuri în care
sub talpa casei se aud izvoarele
conversând cu strămoşii

Când fluvii îndepărtate
poartă inima noastră în cer

Pe o bancă întunericul
ne ţine de mână

Neauzit
sapă timpul în noi
precum oarbele cârtiţe.
 

Copacul diavolului
Citesc în ziare că undeva 
prin Africa de Nord 
crește un arbore-minune.
Scoarța lui conține atâta fosfor 
încât exploratorii citeau
la lumina acelui „copac al diavolului”.

Oare de ce nu importă guvernul nostru 
arborii aceia fosforescenți?
Poeții ar sta dracului 
să-și ude arborele
să-l tundă.
Iar la lumina frunzelor 
a scoarței lui
în friguroasele nopți ale iernii
ar citi sau ar pune în versuri 
cuvântările domnului prim-ministru.

Lumea n-ar mai răcni în piețe 
precum boșorogul acela libidinos 
„Lumină, mai multă lumină”.

Nimeni n-ar mai deplânge
scurgerea anilor plini de verdeață ai tinereții 
căci verdele arbore ar fi gata tot timpul
să se prăbușească pe ei să-i termine 
scăldându-l cu lumina lui africană.

Nimeni n-ar mai ofta 
după lampa lui Ilici.
Guvernul ar da lovitura...

Lucia Moise, 60 x 70 cm, 
acrilic pe pânză
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eee-o eleven 

în zilele în care nu îmi amintesc 
ultima dată când am îmbrățișat-o 
îmi este cel mai teamă de mine de 
boala ascunsă într-un buzunar în spatele ochiului 
am să te aștept aici oricât 
va fi nevoie să îți recunoști că orice zi 
ar putea fi ultima dată pentru cineva 
 
zilele în care nu îmi amintesc fața ta 
sunt cele mai grele. forez în memoria colectivă 
orice amintire cu tine, dar 
tu nu mai ești acolo 
lucrurile tale nu mai sunt acolo – 
nu te-am văzut niciodată în patul de spital 
 
cumpăr o pâine graham și zâmbesc 
mi-ar fi plăcut să mai culegem liliac împreună

damn, that’s crazy
în zilele în care sap adânc până 
când mirosul de gutui era sufocant 
iar eu nu ți-am spus niciodată cât de mult 
voiam să nu mori, să mă întorc 
cu pâine graham 
cănița din care am băut împreună lapte acru 
și tot așa viața ta a însemnat prea puțin.
îmi amintesc de tine mereu 
ca un pui de pisică într-o ghenă 
în ochiul drept strângi în brațe niște rochii 
tinerețea și lada cu prosoape 
în ochiul stâng plimbi într-un baston 
un șold rupt și un bărbat-erou 
ai înțeles înaintea tuturor că iubirea e 
un costum împrumutat. trec mâna 
peste o față confuză, 
o serie de familii disfuncționale, 
traume concrete și tulburări de alimentație 
nu toate sărbătorile vor fi așa. ai să întâlnești 
oameni care îți vor arăta câtă căldură 
câtă lumină poți purta în spate 
ca o piele de șarpe.
dacă îți spui în fiecare zi că ești de ajuns 
și aprinzi lumina chiar vei fi puțin 
mai mult în fiecare colț 
de minte.

delete cache 

uneori
carnea mi se strânge pe oase
nu mai ajung pentru mine
mi-e teamă că într-o zi care va începe
și se va sfârși perfect am să mor
am să mă usuc până mă fac
praf și am să îmbrac arcurile
din saltea
pe mine vă rog să mă scutiți
de examene picate
erori de sistem
muzică proastă
eu știu că ce bubuie boxa
nu e exact ce trebuie
mie să îmi ziceți cum se face
un cocktail molotov
și de ce.
faceți-mă să plâng
să-mi rod degetele până la sânge
să-mi sparg capul din compasiune.
nu mă înțelegeți greșit,
mi-e teamă de moarte și de politică
de oameni în uniforme mizerabile cu bâte
șurubelnițe în genunchi
cuțite cu care mama taie găini
ca un dumnezeu necuvenit
mi-e teamă de oamenii care cred
că singurătatea și independența
au împărțit același pântec
au crescut în aceeași curte
au mângâiat aceiași
câini maidanezi care apar ca iluzia de pace
după tratate semnate prea târziu
și dispar ca politicienii în timpul
unui protest
mi-e teamă de sărăcie ca de bărbați
pentru că eu știu
preoți care nu îngroapă morți fără bani

yeah, but still 

singurătate e atunci când 
îți tai părul pe ascuns în baie 
dacă nu zici nimic 
nu observă nimeni
e 2009 din nou 
avem portocale de crăciun și multe cărţi yu gi 
oh toată lumea e acasă 
am mărunțit salata 
am descărcat cel mai recent film HD 
pirateria e un termen vag și 
floricelele sunt gata 

aleg fundalul pe hi5 
ultimul ritual de crăciun respectat.
 
au trecut niște ani și încă am unghiile mici 
sunt mai frumoasă ca atunci, 
am prieteni care înțeleg că îmi place apa rece 
dar mă dor dinții și nu mai am 
timp de compromisuri
dacă plâng trebuie să respect 
dreptul vecinilor la liniște 
mi-e dor de multe lucruri 
cuțite ascunse sub pernă și bătăi în mahala 
– bine ai venit acasă – 
avem capete de porci în copaci 
și vopsea ștearsă de soare
mama e mai scundă față de ultima dată 
tata e mai împăcat cu ideea 

dumnezeu e în roboții care aspiră zilnic 
covoarele pline de păr 
și praf 
și screenshoturi în care am avut curaj 
să credem că asta e iubirea 
care ne rupe de cap la 3 dimineața

all that jazz 

mă bucur să vă știu bine acolo 
în alte orașe unde 
fratele meu încearcă să acopere 
dorul de noi ceilalți 
cu vocea gps-ului
nu îmi amintesc ultima dată când am plâns 
și mi s-a zis că e ok, 
se permite 
nimic nu mă atinge mai tare ca ridicatul 
cuțitului katană din sertarul albastru 
ca mai apoi să aplici o lovitură profi în carne 
asta îl făcea pe tata să arate ca un shogun
am ajuns până aici și timpul trece destul de greu. 
văd oameni fericiți că s-au găsit deja 
și nu mai e nevoie să dea swipe pe tinder – 
când tristețea și frustrarea pornesc 
o bătută moldovenească 
cui să îi spun că mă doare 
că ocazional închid un om undeva 
fără să îmi dau seama 
se sufocă – 
nu așa iubești un om, 
dacă vezi doi foști în aceeași seară 
nu înseamnă noroc
la 13 ani ai lăsat sub saltea o scrisoare 
ți-ai umplut stomacul mic cu analgezice 
și așteptare 
după câteva ore de agonie 
aveai dinții ruginiți în gură 
ai reușit să faci 
poze pixelate cu ochii mari 
maică-tii care plângea spasmodic 
pe un scaun din metal 
cum să îți mai spun eu că e greu să mori 
când tu vezi că îți lasă mirosul în hainele 
spălate cu capsule
cum să îți mai spun eu că ne ajunge 
tehnologia doar cât să facem mașinile 
de spălat să sune ca o instalație de crăciun 
și să trimitem mesaje scurte pe messenger:
Ai grijă de tine și nu mai fi proastă. 
Prea mult.

Elena Simion (n. 1997) este membră a proiectului 
Cozy Poetry Night, înființat la Iași și plimbat în restul 
țării. A studiat Limbă și Literatură Germană-Engleză 
în cadrul Facultății de Litere din Iași. 

A publicat poezii în „Echinox”, „O Mie de Semne”, 
„Poetic Stand”, „poemascope”, „parnas21”, „Revista 
Kametsa” în limba spaniolă și în antologia de poezie 
apărută în urma taberei de creație de la Săvîrșin: Frica 
de tinerețea altora.

A debutat în 2021, la editura Casa de Pariuri Literare, 
cu volumul de poezie părul de pisică.

Fană a filmelor spaghetti western, muzicii puțin 
funk, dar și puțin rock și a ginului tonic în intimitatea 
balconului. Când nu scrie poezie, se gândește la toate 
lucrurile pe care le-ar fi putut face mai bine.

Sarah Raluca Miulescu, 60 x 70 cm, tehnică mixtă pe pânză
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nu mai are ce să-ţi dea
n-are rost să-ți încui ușa, 
când gândești cu geamurile deschise
casa te are doar pe tine ca zid

nu ține ușa închisă,
cine vrea să te piardă nu are după ce să umble;
ai moartea, nu mai are ce să-ți dea

când povestea sunt eu
unde mergeam să aduc povești
mi s-a spus că încep să fie rare pe stoc,
le taie în două, chiar în șase, 
în patru ca să ajungă clienților,
fac și ei ce pot, se scuză.
nimeni n-are habar cât o s-o țină așa.
că e de la asteroidul care s-ar putea să ne lovească 
ori de la vreo molimă, sunt zvonuri.
într-o dimineață ca oricare alta
ne-au anunțat că s-au terminat, 
deja au curățat -deparazitat- dezinfectat raionul.
după ședințe ca zornăitul unui dulău 
cu o conservă legată de coadă 
au ajuns la concluzia 
că trebuie să schimbăm rolurile. 
ne-a-pă-rat.
clienții vechi să vină cu povești
ca ei să le vândă celor cu coșuri, cu trotinete.
soarele este în treaba lui, 
norii așișderea unși pe furtuni, 
femeile în ale lor, 
nevoile de bază au capacul pus, 
nu-s la înghesuială să fiu dat afară din casă.
nu e întoarcere
când povestea sunt eu

cu cât mai multe poteci, 
cu atât mai liber
când pleci la drum, să ai în buzunar 
câteva poteci de întoarcere 
lângă acte și bani.
că ți se tolănește autostrada pe privire,
că te vântură o șosea obeză de ciulini și de cântecul 
parcă dat prin răzătoare al greierilor,
doar potecile sunt salvarea la nevoie.
autostrăzile și șoselele bat însemnele autorității,
potecile sunt alternativa, 
nesupunerea, degetul mijlociu ridicat.
cu cât mai multe poteci, cu atât mai liber

când îi pomenești pe cei adormiţi
suntem canibalii amintirii morților,
lumea se duce de parcă ar vrea să ne învețe 
ce să facem mâine
 
suntem canibali ca să ne legăm ok șireturile,
le luăm ce le-a mai rămas,
așa se încovoaie vântul și marea 
și chiverniseala străzilor, 
e tehnologia abatorului, 
o să ne vină și nouă rândul

canibalismul e în râsul copilului, 
prin linia rujului iubitei,
parcă niciodată nu ești mai viu 
ca atunci când îi pomenești pe cei adormiți

lecţia de bază
dacă viața ta 
e precum o mireasă părăsită la altar,
nu-ți unge nemulțumirea peste dimineți, 
n-o scuipa pe rumegușul amurgului.
puțini te vor compătimi, 
majoritatea va chicoti în pumni,
e în datină ca banii falși 
să-i rostogolească pe cei adevărați și, 
ce e mai de bază, învață
că oricum ai prăji cartofii 
sunt numai cartofi prăjiți

lipicios de îndrăgostit
ești cu frumusețea agitată de mâini,
întinsă de lungimea pașilor,
și e împinsă din plămâni
până aerul din jur devine 
îngăduitor, lipicios de îndrăgostit

Alexandru Petria

nu contează de unde vii,
din ce mahalale ale bucureștiului, parisului,
bârladului sau dejului,
contează cum îți despletești părul și 
codașele zvâcniri ale celulelor,
cum mă lași să fiu fără franjuri

dacă sunt bou când îmi netezești cearceaful,
e mai degrabă din spirit de autoconservare,
iartă-mă, îți spun, și o repet de sute de ori,
n-ai cum să îmbrățișezi frumusețea 
pe patinele lucidității

ca să fim oameni
părinții ucid suflețele atârnate 
de păienjenișul copacilor, 
de pe balansoare,
care poartă păpușile barbie și mașinuțele de poliție,
suflețelele mor cu muci la nas și în lacrimi 
când li se spune că moș crăciun nu există.
părinții - acești abjecți care au uitat cât au tras 
la rândul lor și li se pare firesc să se întâmple - 
barbaria maturizării.
când suflețelele devin suflete 
au nedreptățile și moartea ca piele;
tăbăcită piele, vopsită în culori de camuflaj.
suflețelele sunt precum sfinții 
pe care n-o să-i întâlnim niciodată, 
suflețelele ne dor uneori ca picioarele amputate;
ne ucid copilăria ca să fim oameni

impresiile fură startul
undița e veche, dar de bază,
n-are cine știe ce mulinete, fire și cârlige,
e important că-și face treaba,
iar treaba mea nu se lipește pe cea a lui hemingway
cu prinsul peștilor-spadă,
contează copacul ca o perucă peste curte
și undița,
o piruetă de umbră,
un pretext de-a ține aproape
spuma apei înghiontite la vale și să știu că rămân.
cât pipăi undița
și-mi zvânt plămânii pe umbră,
am impresia că soarele
albește schelete în altă parte,
că apa e ocupată cu alți morți.
să mă contrazică vreunul
că impresiile nu fură startul

un moment de slăbiciune
deși am construit cu mâinile mele o casă 
și fiica mea a ajuns judecătoare, 
am plantat o livadă 
și am creat fără niciun ban un ziar,
doar cu un facturier și un chitanțier 
și permisiunea unui prieten 
de-a lucra ceva luni pe fundația lui umanitară,
sunt neîndemânatic în fața realității,
o să se găsească amatori să spună 
că pun potcoave la fluturi,
că-s rodat în baliverne,
unii totdeauna au pretenția 
să știe mai exact ce e cu mine,
că sunt un dur, nemilos 
și încep să-mi citeze din articole,
majoritatea nemiloase, dure, e drept.

n-are rost să-i contrazic, 
fumează grași de certitudini 
și-s orbi dincolo de aparențe. 
de fapt, nici nu-s vinovați, 
imaginea publică mestecă 
omul pe care-l proiectează.
neîndemânarea e mai degrabă tremurul mâinii 
într-o formă tâmpită
de gândire:
înainte de-a muta un pahar de pe masă 
e întrebarea
dacă e nevoie și merită?;
înainte de-a aprinde o iubire,
dacă îi distrugi viața femeii, și cu ce drept?
nu știu ce m-a apucat să scriu astea,
e pesemne un moment de slăbiciune,
oricum soarele n-o să ne întrebe 
când să se încalțe de ziuă,
va trece pe stradă fără să ne recunoască,
cum și noi trecem 
și n-avem habar de gândaci după nume

o să te las să-i alegi numele
mă gândeam să-ți fac un băiețel imaginar
căruia să-i cumperi prăjituri știind că-mi plac,
îndeosebi cele cu cacao,
ar fi precum ți-aș injecta 
un vis multiplicat tot la 24 de ore,
când o să-l înveți alfabetul o să surâd,
cu același tremur al buzelor îmi corectai cărțile, 
înainte de-a fi trimise la tipografie.
nu te enerva dacă o să calci pe mașinuțele 
sau soldățeii de pe covor, așa-s micii bărbați.
după mulți ani, când vei încerca să-i explici diferența 
dintre femeile adevărate și fufe, o să-mi aduc aminte 
cum îmi aruncai cu năduf ”tu și fufele tale!”.
ca să mă iubești,
o să te las să-i alegi numele

nu le aruncăm vreo privire
care mai are habar de numele străbunicilor?
fiți sinceri și-o să vă întristați în parte,
neștiuți cum s-au pierdut numele străbunicilor.
orice casă se risipește, 
oricare pământuri se înstrăinează,
orice nume neocrotit de aducerile aminte moare.
poate ai nevoie mereu 
de amnistii ale memoriei
ca să mănânci feluri noi, 
să accepți ultima modă vestimentară, 
poate libertatea e sinonimă cu 
ruperea funiilor vechi de sânge,
poate e indiferență,
crunt egoism.
străbunicii nu deranjează pe nimeni cu vreun reproș,
nici noi nu le aruncăm vreo privire

de parcă ar face dragoste
până unde-mi întind privirea 
își află loc și privirea ta,
avem aceiași oleandri printre urzici și roiniță,
întoarcem spatele unor spaime 
care trec de la unul la celălalt,
când ieși la serviciu și-s în delegație
aduni ce e prin birou și pe locul privirii mele,
când vin singur cu pâine de la magazin 
o aduc cu mirosul și în privirea ta,
avem încredere în locurile noastre,
se suprapun de parcă ar face dragoste

Aurel Bulacu, 50 x 50 cm, 
tehnică mixtă pe pânză
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Totul e sânge de miere 
am citit recent o supărată cam răzbunătoare
dădea definiții de muma pădurii zicea băi
totul e marketing idiot să te măriți
să faci pe placu’ rahatului familist
să torni la greu beutură și puradei
când dragoste e doar pretextul
să nu-ți iei zilele sau lumea în cap
sau şi mai cretin să-nnebunim 
un an sau doi împreună 

ei bine toate îs numai definiții bolnave
depinde cum te umple
prostia de sânge
sau de lapte şi miere
 
în realitate dragostea e o fericire mai întreagă
decât ai fi în stare să ți-o faci singur
chiar şi pentru o glumă trebuie evident
cel puțin doi ca să se râdă sănătos
iar amintirile rămân doar unde se atinge
la modul dureros de plăcut locul sensibil 

uite abia mă îndrăgostisem şi ne mutăm
la ea acasă stătea în chirie la două camere
dar la intrare uşa blocului închisă
și nu avea cheie de interfon
că abia se mutase şi ea
 
noroc că era sus un geam mic deschis
am tot aşteptat să vină careva degeaba
în fine m-am suit cumva la peste 50 de ani ai mei
și am deschis uşa pe dinlăuntru

am râs ca doi prăpădiți pe chestia asta
nu că dragostea ar face minuni
dar în echipă e mult mai tare bucuria 
chiar şi când mori rămâne unul cel puțin
să râdă de cât de prăpădită e lumea
care te pierde

și apoi să meargă un pic mai încolo
să se aşeze în voie 
și în linişte
să plângă

Mersul piticului
s-au terminat frunzele să dăm 
drumul la căldură
spun pomii aşteptând 
bătălia de iarnă

stau drept în creanga goală
şi dau onorul
iubirilor pierdute
aceşti camarazi de arme
recuperați căzuți 
ca tu să rămâi 
viu şi nevătămat

dacă am învățat ceva anul ăsta
*în muma pădurii-n tramvai
de durere* e tocmai
mersul piticului
un Icar fără aripi în soare
umil ca pomii iarna
dar culmea încă întreg

am intrat în cetate
„dă-te-n pisici de închipuit!”
îmi striga închipuita
în timp ce îşi coafa pisicile
în timp ce îşi mângâia dihorul
până când devenea fosforescent de liniştit

„dă-te-n pisici de nesuferit!”

aşa şi aşa
eu făceam mersul piticului
n-aveam nicio treabă
pe stradă un pom plouat dezbrăcat
pornea de nebun
şi alerga
şi alerga

Speranţa cu vai mama ei 
Mottor: Suntem prin definiție risipitori. Dar ultima speranță 
o pierd doar morții. Şi aia nu-i sigur, că unii sunt nemuritori. 

există doar o singură speranță
una curajos-sperioasă
și care are impresia că vom ajunge
plouați şi beți de muncă
acasă 

lumea fuge la disperare 
deşi din start 
toți sunt convinşi 
că e plin în străini 
de speranțe 
ce să le faci îți dau
ca însuşi Dumnezeu
câte puțin

George G. Asztalos

ca să nu li te sui în cap
da’ nu-ți bagă în traistă
trebuie să mergi să ți-o iei 

pare absolut normal
să ai şi să dai
ca-n orice fel de contract
pericol-social
ca să poți şi tu să ți-o iei

dar dacă n-ai nici pe dracu’
cine naiba să mai ştie
Ce vrei?
 
există o singură speranță
și aia-i acasă
și aia e vai
mama ei

Totul e să n-ai niciun Dumnezeu 
sau nici pe dracu’? 
au cam dispărut blăstămații
din spațiile publice
ăia de strigau peste tot
că ne fac pandalia în gură
și îşi puneau masca
doar când venea paznicu’ 
să vadă că îs regulamentari

destul de ciudat în acelaşi timp
a crescut numărul persoanelor
înghesuite la centrele de vaxcinare
 
când sunteți mici una din două
ori vă pupă mama să vă treacă
ori vă spune când v-aț’ tăiat deştiu’
că amu vă iasă mațele pe acolo
 
pe ăştia i-or pupat mă-sa şi nu le-o trecut
ăştia o dat boală la tăt cartieru’
încă de azi-vară
când guvernu’ juca golf cu sănătățile noastre
și amu să spală oamenii ca de râie
 
vorba aia nu am cauciucuri dă iarnă
domnu’ polițist
da’ fii atent că am neşte jante jmechere
 
apăi staț’ dracu’ acasă dobitocilor
poate vă puneți în sfârşit
în rândul lumii bunăoară
da’ dacă numa’ colcăiți într-o cloacă de infecți 
în sunet de fanfară...
 
îi pericol social
și vă ies mațele pe afară

Doar migratoru’ schimbă 
poporu’ nu televizoru’
 
(Poem în Re minor) 

mai bine să nu credem hai-hui
că migranții sau stranierii
cum li se spune mai nou
o duc ca în rai între străini
știu ce spun am la activ
cinci ani de bejenie
și odată aterizat acolo
eşti ca pe lună
fiul ploii şi al nimănui

 noroc că ai pe telefon gps
altfel nici liniile din palmă
nu mai sunt ale tale
dar mna
mergi cu bicicleta la 20 de km
la muncă
pentru că din prima 
nu-ți permiți altceva
nu-ți permiți nici vreo cazare
de doamne-ajută
 
iar fosta cazarmă sovietică
devenită hotel de muncitori estici
e totuşi ceva față de 
perspectiva să dormi afară
cu mâțele străzii
în timp ce sirienii refugiați
primesc apartamente
în blocul ăla nou peste drum
și par foarte mulțumiți 

dar chiar şi aşa timpul trece
și aduni un bănuț 
mănânci relativ mai bine
atâta că față de acasă
ai mai multe accidente 
minore de muncă
și oarece probleme de comunicare

personal am căzut de pe scară
de câteva ori
cu stele verzi cu julituri
și râsetele colegilor
iar cine nu avea cicatrici
era privit cu milă sau repulsie 
știți cum e cine n-are 
pe dinafară
are probleme pe dinlăuntru
mai nou lucrez cu oamenii
și ştiu ce spun
 
apropo  de accidente
la întoarcerea provizorie în țară
toți sunt obosiți ca după o tură
prelungă de galere
dar pornesc să ajungă
chiar de cu noapte
unii chiar din Anglia cu maşina
și nu trag pe dreapta
doar când le cade capul pe volan
providențial dacă nu prea târziu 

aşa ne-am izbit şi noi de parapet
într-o iarnă
dintr-o parte în alta
noroc că am ținut direcția
altfel meream de-a dura
și nu ne mai salva nici dracu’ 

nu spun că treaba e naşpa
neapărat dar nici pe roze
e clar o provocare 
și cere meserie să o scoți
la capăt întreagă 
dar față de țara mea
care e raiul la hoți
și unde nu demult
dacă n-ai loc de muncă
te leagă...

nu zic de libertate
că aia e interioară
dar baremi să respiri liniştit
mai reuşeşti
și
mai
poți

Costin Brăteanu, 60 x 70 cm, 
tehnică mixtă pe pânză
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În plin delict de vârstă (a treia) și de delict de opinie, 
diferită de cea oficială, dar și de cea a intereselor de 
grup, eseistul, criticul și istoricul literar, prozatorul, 
reporterul, epigramistul, memorialistul (e o varietate 
a genurilor de invidiat, invidie empatică), Florentin 
Popescu așează pe coperta cărții Viață și literatură  
(Ed. Rawex COMS, București, 2020) cifra 75. Dacă ar fi 
uzat de numărul volumelor publicate, cifra ar depăși-o 
cu prisosință pe cea din cartea de identitate.

L-am cunoscut pe liceanul brunet cu guler rabattu, 
poet (atunci) de Cenaclu buzoian („Al. Sahia”, frecven-
tat de Ion Băieșu, Ion Gheorghe, A.I. Zăinescu). După 
debut în revista „Luceafărul, își înmulțește talantul 
cu hărnicie în „Viața studențească” (red. șef Niculae 
Stoian) și în „Amfiteatru” (red. șef Ion Băieșu). Noro-
cos? Ba cu fabuloasă putere de muncă, devenind scrii-
tor la ziar(e), dar și la reviste. Nu faci nimic, nu riști 
nimic. Eu, una, cred că norocos a fost Florentin când 
Gheorghe Constantinescu l-a dat afară de la Editura 
Sport-Turism și a ajuns la Ed. Albatros, în 1985. 
Însă cu adevărat marele noroc a fost întâlnirea cu 
viitoarea soție, poeta Iuliana Paloda. Unde altundeva 
decât la Cenaclul „Bacovia”? Iată „întâmpinarea” sa: 
„Scriitorul Florentin Popescu nu poate fi cuprins decât 
cu sufletul deschis. Alături de el viața este plină de 
lumină și bucurie. Felul în care se închină Cuvântului 
este cel mai frumos poem, din care, din voia Bunului 
Dumnezeu fac parte și eu, trăindu-l aievea. La mulți 
ani, „scribul” meu drag!”

Mereu-peregrinul (titlu de volum apărut la CR, în 
1972) și-a întreținut pasiunea pentru călătorii: de pe 
picioarele de plai și gurile de rai din munții Buzăului  
până la Ninive, din vatra Mioriței până în Babilon. 
A fost și-n Țara lui Papură-Vodă (a lui Băieșu), iar 
de pe Bulevardul Crângului  din Buzău a ajuns  pe 
strada Apolodor 13-15, în „blocul scriitorilor”. Trebuie 
încălțări rezistente pentru toate astea.

Obsesia păsărilor (debut editorial, 1970) apare și ea 
în Diligența cu păsări (Ed. Eminescu), dar și în nu-
mele revistei „Colibri”, alcătuită după anul 1989. Am 
apucat să scriu și eu despre placheta Mereu-peregrinul, 
în „Cronica” anului 1973. Cam la fel aș scrie și azi, 
ca atunci când nu împlinisem 30 de ani. Florentin a 
păstrat prezentarea mea. Când Liviu Leonte m-a dat 
afară de la revistă cu ajutorul lui M.R. Iacoban și am 
început lungul drum al semnăturii interzise vreme 
de 13 ani, am aruncat toată colecția „Cronicii”. Ce a 
decupat Florentin m-a întristat și bucurat în același 
timp: „Scăldate într-o lumină nostalgică, tradusă 
într-un vers dacă nu insolit, cel puțin plăcut fluent, 
elementele naturiste trec din planul decorativului în 
acela al simbolicului. Florentin Popescu nu se rezumă 
la colorarea afectivă a peisajului, răspunzând cerinței 
poeziei moderne de a transforma decorul în obiect 
de reflecție. Astfel, peregrinarea devine o veritabilă 
aventură a cunoașterii, imaginația redeschizându-se 
spre reliefurile interioare ale poetului. Este calea spre 
vocația citirii peisajului cu unghiul întors înăuntru, 

unind în spațiul poemului reprezentarea cu alegoria.”
M-am tot întâlnit cu Florentin: pe scara liceului 

„B.P. Hasdeu”, în triunghiul Bâscelor, Bâsca Mare, 
Bâsca Mică și Bâsca Chiojdului, prin locuri cu nume 
ciudate: Grajdu Zmeilor, Dealul Balaurilor, Genunea 
Dracului, Valea Rosilei, Vadu Cornului, Gura Milei, 
Calea Hoților. V. Voiculescu a căutat și el Comoara 
Manciului, îmi povestea tatăl meu, care visa la teza-
urul vizigotului Athanaric. Mergând pe drumurile lui 
V. Voiculescu, în zona Pârscov, Florentin Popescu o 
fi văzut lostrița din râul Bălăneasa, plaurul plutitor 
din lacul Mocearu, focul viu de la Lopătari, poate și 
peștera Agathon. S-o fi întâlnit cu solomonarii și cu 
vrăjitorii  „buzăieni”, o fi  auzit lucruri de neînțeles. 
Florentin pare a fi cunoscut puterea lor de a face și 
desface lumea, exorcizând răul. 

Intenția de a alcătui o antologie a poeziei creștine 
am avut-o și noi, Petru Ursache și cu mine. A lui, 
Antologia poeziei religioase românești, în 1992, 
la Albatros, iar ed. II, în  două volume, la Minerva, 
1999, în colecția Biblioteca pentru toți; a noastră, 
Duh și slovă, cu prefața lui Petru Ursache, la Editura 
Institutul European, în 1996 și la Junimea, în 2002. 
Iar Florentin n-a întâmpinat rezistența unei redactore 
de carte care găsea titlul Duh și slovă prea... slavon, 
în neștiința faptului că era titlul  revistei lui Mircea 
Vulcănescu, așa cum sta scris în nota ediției.

Florentin Popescu a fost mai bun cu Buzăul decât 
mine. Când am pornit spre Iași, voiam să mă depărtez 
de un oraș legat de numele torționarului Alexandru 
Drăghici și de pușcăria de pe Bulevarul Gării, ridicată 
de Chivu Stoica, analfabetul din Zmeeni ajuns om de 
stat. Tatăl meu mi-a cerut atunci să gândesc pozitiv: 
Sava Gotul a fost martirizat prin înec la Vadu-Pașii; 
ortodoxistul Voiculescu a fost martirizat pentru poe-
mele religioase. Un sfânt. A refuzat cât a trăit - 79 de 
ani - compromisul. I-a spus testamentar fiului: „Ionică, 
eu mor. M-au omorât. Nu le dau nimic.” Se referea 
la manuscrise. Și n-a scris niciodată poezii pentru 
regim. De Sava Gotul și de V. Voiculescu trebuie le-
gat Buzăul. Cât despre „fotoliul de onoare” pe care 
Florentin Popescu îl are acolo, în orașul castanilor 
roz, cred că se datorează și prozei intitulate Povarna 
și alte povestiri (Ed. Ion Creangă, București, 1987 și 
Pallas-Focșani, 2004),  țesută din imaginarul buzoian, 
povestașii aducând însă cu cei poposind la Hanu-An-
cuței: uncheșul sfătos se ivește în multe locuri, ca și 
țărănușul isteț ca un proverb. 

Ca să-și întregească portretul ambițios făcut sieși 
„scrijelind pe nisipurile Universului”, trebuia mers 
spre orizonturi îndepărtate, peste nouă mări și țări. 
Florentin Popescu a auzit răsunetele Sumerului „în 
Pind și Carpați”, cum scrie Petru Ursache în „Con-
vorbiri literare”, urmărindu-i pașii spre „culturi ge-
melare”, „ale vechilor cucutenieni și sumerieni”. Încer-
cat de ispita mitică, ivește Dicționar de mitologie ori-
entală ( Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2005), ceea ce îl 
determină pe Petru Ursache să constate încă o dată că 
„întoarcerea la modele mitice este întăritoare pentru 
ființă.” Cât despre acte magice, Florentin Popescu 
le-a cunoscut cu siguranță „pe teren”, la fața locului,  
în munții Vrancei, ca să confirme ideea că vrăjitorul 
carpato-dunărean se asemuie cu magul asiatic și cu 
inițiatul european din primul mileniu creștin. Iar el 
crede în magicianul anonim din vatra satului.

S-a înțeles că tot, toate s-au transformat în cărți: 
falimente de reviste și edituri, transferuri peste trans-
feruri, până la pensionarea anticipată (2005), pentru 
a se dedica predilect scrisului. Truda de monografist 
(viețile lui Odobescu, Voiculescu, Labiș, N. Porsenna) 
i-a adus alte premii. Ultima carte a sa primită de mine 
este Convorbiri cu Theodor Damian (Ed. Rawex 
COMS, 2020). În flora (și fauna) exegetică, Florentin 
Popescu e floare rară: ne citește pe toți. Preț de șapte 
volume, ne face portrete în peniță, de la seniori la de-
butanți, scrie despre recunoscuți și necunoscuți (Ana 
Dobre îi descoperă „surâsul sarcastic” sub „zâmbetul 
cald” al criticului), fără a-i uita pe marii boemi. „Lectură 
captivantă” este, pentru C. Stănescu, O istorie anec-
dotică a literaturii române.  Citește atent și senin, cu 
bucurie, fără suspiciuni, comprehensiv, impresionist 
(nu-i un defect) și scrie convingător, niciodată detașat. 
Prietenii săi, cărțarii, nu sunt nici ei detașați în ce-l 
privește. Nici eu. Prietenia noastră e statornică, deși el 
e... capitalist, iar eu - provincială.

Bunul mers al muncii sale este apreciat la unison: 
Ioan Adam vorbește de „explorarea tradiționalismului; 
Ion Rotaru vede în el - ca și Ioan Adam - „un tradițio-
nalist neoromantic”. Așa și este: Florentin aude plânsul 
pământului, „într-un dor nepotolit de cai”. Regreta-
tul Lucian Mănăilescu îi poate recita, peste ani și ani, 
poezia La clopote, dintr-un volum de tinerețe. Iar 
Romul Munteanu admiră „frumoasa poezie a tandre-
ței umane” din discursurile îndrăgostite. Tudor 
Cristea se oprește pe ciclul de poeme Sumeriene, 
Florin Costinescu preferă Peregrin la Ninive. Slavă 
Domnului, are fiecare de unde alege. Mihai Stan scrie 
repetat despre „polihistor” și-l  publică în „Litere”.

Pentru Șerban Codrin Denk, „Don Florio” e „meseri-
aș”: „povestitor subtil”, iar Mihai Milca ascultă „po-
vești cu rosturi și rostuiri”, ca și mine. Voi reveni la 
Povestiri din Anul Cocoșului de foc, Editura Antim 
Ivireanul, 2017. Florentin a strâns multe reverențe și 
îmbrățișări în volumele omagiale. Spune-mi cine te 
citește ca să-ți spun cine ești. Liviu Grăsoiu l-a găsit 
harnic și inspirat. Aureliu Goci îl prețuiește pentru 
„tonusul vital invidiabil”, Dumitru Ion Dincă  pentru că 
e „uimitor de tenace” în proiecte, Marin Ifrim pentru 
că este „singurul care a făcut ceva durabil pentru im-
punerea literaturii buzoiene. Buzăul îi este dator lui 
Florentin Popescu”. 

Șerban Cioculescu a remarcat „devoțiunea” cu care 
Florentin Popescu a scris Pe urmele lui V. Voiculescu.  
Și de atunci, din 1982, au urmat 6 cărți despre doctorul 
fără arginți. Gheorghe Istrate l-a iubit pentru „lacrima 
ceremonioasă la căpătâiul unor mari dispăruți”, 
Stancu, Cioculescu, Ivașcu, printre care se numără și 
el, Gheorghiță.

Spune acad. Gh. Păun că Florentin Popescu „nu are 
nevoie să pună o Ană în zid, pentru că îi place ce face”, 
menirea sa „face improprie ideea de sacrificiu”. Sunt 
și eu un fel de Ana (lui Petru), mă zidesc de bunăvoie 
în cărțile lui, cu bucurie și cu durere. Petru Ursache 
nu s-a întors viu din clinica blestemată, dar s-a întors 
altfel: în cele 15 cărți tipărite postum de Eikon, în 7 ani.

Mă întâlnesc cu colegul meu de liceu și în credința că 
viața e un pretext pentru scris , că  scrisul e un mod de 
a supraviețui. Altfel spus, existența ca texistență, zile 
goale fiind cele fără scris-citit. Și-nainte mult mai este, 
Florentin!
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Focuri
Vorbind despre vremuri grele,
adunați pe-un câmp ceresc,
mii de îngeri se-ncălzesc
la un foc de stele.

Povestind de-un Fiu regesc
lângă oi şi lângă teascuri
mulţi păstori se încălzesc
la un foc de vreascuri.

Iar în hanul cel domnesc,
negustori cu feţe demne,
obosiţi se încălzesc
la un foc de lemne.

Doar în staul vechi din lunci
înfruntând şi legi şi datini
Prunc şi Mamă se-ncălzesc 
la un foc de lacrimi.

Spectator al întâmplării
ce zâmbeşti cu-ngăduinţă,
hai, aprinde-n casa ta 
un foc de credinţă.

Şi pofteştei pe cei doi
călători să se-ncălzească,
viaţa ta va fi apoi
uliţă cerească.

Înfăşat în veşnicie
A cui e-această naştere ciudată
într-un palat pe care nu-l vedem?
Un grup de magi sosiră-n Betleem
conduşi de-o stea sfioasă şi mirată.

Un nor de slavă a-mbrăcat câmpia!
Făpturi cereşti par oile şi bacii…
Pe sub zăpezi au înflorit toţi macii,
proorocii vechi vorbesc despre Mesia.

În vechiul staul înrudit cu cerul,
ca felinar aprins veghează luna…
S-a împlinit ce s-a prezis întruna:
eternul invadat-a efemerul.

Sosit-au îngeri presăraţi cu aur
pe aripile-ntinse peste lume.
Copilului i-au dat un veşnic nume:
Mântuitor pe-ntregul lumii plaur!

A Lui e-această naştere târzie
şi Pruncul e-nfăşat în veşnicie.

Pulsarul
De parcă ar fi trecut printr-o pădure,
Maria, Iosif şi Copilul sfânt,

pe uliţi rătăceau bătuţi de vânt,
şi nimeni nu voia să se îndure.

Era o beznă de beton armat,
nicio lumină, niciun felinar,
când i-a zărit din slavă un pulsar
şi urbe şi noroi a luminat.

În staul era frig – un frig sonor
care muşca ulucii, uşa şi zăvorul,
când el, pulsarul a strigat: Cobor!
Şi-n noapte el le-a fost radiatorul.

Iar când Isus a plâns în hohot, cum
doar pentru Lazăr mai avea să plângă,
tot el, pulsarul a oprit din drum
un roi de stele ce treceau pe lângă.

Şi au aprins în noapte - spun amicii -
un joc nemaivăzut de artificii.

Plâns
Ca nişte cărţi pe rafturile lor,
dormeau în staul oile, cuminţi.
Un câine doar lătra ieşit din minţi
la stelele care făceau sobor.

Bătea un vânt uscat, din Răsărit,
care cu îngeri a drapat câmpia.
Şi ei spuneau că s-a născut Mesia,
ieşind din cărţi ca un erou din mit.

Pe deal erau explozii de lumină
iar brazii din Hermon zoreau la vale.
Păsări cântau, uimite, osanale
şi-n aur s-a schimbat a lumii tină.

În iesle, un Copil plângea stingher
şi plânsul Lui se auzea în cer.

Închinare
Ca să-mplinească proorocia,
din depărtări de drumuri, magii
au încărcat grăbiţi desagii,
să-l caute-n Iuda pe Mesia,
tot întrebând.

Ca să-mplinească ce-a fost spus,
o stea din galaxii, de sus,
cu hotărâre s-a desprins
şi a plecat pe drumul nins, 
către Isus.

Ca să-mplinească-n cer porunca,
un grup de îngeri milenari,
printre luceferi şi pulsari,
au coborât până în lunca
din Betleem.

Vino şi tu - păstor Iuşum,
proptit în turmă şi în drum,
treci peste pragul nins, oliv,
printre mieluţi şi oi cu tiv
să I te-nchini definitiv.
E naştere – preasfânt motiv.

Lazăr MAGU * Nașterea Domnului



nr. 114 n nov.-dec. 2021 actualitatea literară 19oameni și momente

Viața ca literatură și literatura ca viață Acum mai bine de cincizeci de ani / Un colind studențesc de neuitat
De la o vreme, în 

ultimii ani – semn 
de bătrânețe? Poa-
te! – obișnuiesc ca în 
unele seri de la sfâr-
șitul anului să um-
blu prin teancurile 
de fotografii și să-mi 
amintesc de oameni 
și momente din tre-
cut, de care mă leagă 
multe amintiri, unele 
duioase, altele mai 

puțin, însă toate vorbindu-mi de clipe care nu se uită și, 
firește, nu se vor mai întoarce niciodată. Ca și tinerețea 
noastră, de altfel. Printre multele fotografii pe care le 
păstrez cu sfințenie se află și un mic set de imagini din 
urmă cu mai bine de o jumătate de secol, realizate la 
colindul studenților de la Facultatea de Limba și Lite-
ratura Română pe la casele unor profesori universitari 
și scriitori de prestigiu în anul de grație 1968.

Obiceiul începuse cu puțină vreme în urmă, să fi fost 
trei-patru ani, nu mai mult, și se bucura de o bună și 
frumoasă primire din partea tuturor. Ceva mai devre-
me, la Anul Nou 1967 colegi ai noștri îl colindaseră, 
între alții, pe Tudor Arghezi și după Revelionul acelui 
an ieșise chiar și un mic scandal. 

George Ivașcu, profesor la facultate și director al re-
vistei „Contemporanul“, îi ceruse lui Vasile Blendea, 
fotograful colindătorilor de atunci, o fotografie făcută 
cu acel prilej la Mărțișor, colegul nostru i-a dat-o și ea 
a fost publicată în primul număr din 1968 al săptămâ-
nalului amintit. Gestul l-a supărat pe Arghezi, care a 
scris o notă de protest în presă (spunea acolo că n-a 
crezut că o imagine destinată unui album de familie 
poate deveni un „obiect de comerț“), amenințând că-l 
va da în judecată pe autorul fotografiei. În fine, la in-
tervenția diplomatică a profesorului Ivașcu conflictul 
s-a stins, ca să zic așa, înainte de a începe...

Revelion 1968. O altă echipă de studenți a preluat 
ideea de a colinda pe la „fețele subțiri“ ale literelor și 
iată-ne, așadar, gata să trecem la acțiune. Am împru-
mutat de la Casa de Cultură a Studenților costume po-
pulare, iar cineva a „subtilizat“ de la bibliotecă textul 
tradițional al „Plugului“, că nu se cădea ca tocmai noi, 
studenți la Filologie, să colindăm cu improvizații de 
genul „La un colț de cotitură...“, cum făceau pe atunci 
țigănușii prin tramvaiele și autobuzele din București.

În „strategia“ acelui colind (cred că nici nu se putea 
altfel!) ni l-am luat aliat pe profesorul George Ivașcu, 
cel care era în cele mai bune relații cu toți cei pe care 
voiam noi să-i colindăm. Domnia sa ne-a dat o listă 
cu profesorii și scriitorii care erau dispuși să ne pri-
mească, viitoare gazde cu care, se înțelege, discutase 
personal mai înainte, stabilind până și „traseul“ pe 
care urma să mergem, evident în funcție de cartierele 
și străzile unde locuiau aceia.

Pentru acțiunea la care ni l-am făcut părtaș în acea 
noapte, d-l George Ivașcu s-a transformat într-un fel de 
centralist telefonic, indicându-ne ordinea și chiar ora 
la care să fim prezenți la fiecare om de pe listă. Unul 
dintre noi îl apela pe George Ivașcu după plecarea de 
la fiecare colindat, iar d-sa ne spunea scurt: „Acum 
mergeți la cutare, pe strada cutare!“. Ne conformam 
imediat, iar „dispecerul“ ocazional nu ne lăsa să batem 
străzile la întâmplare. Ca bun și mai vechi cunoscător 
al Capitalei și în plus știind că locul nostru de plecare 
era de la Căminele studențești din Grozăvești, ne indi-
ca ordinea „colindelor“.

Primul popas l-am făcut la casa profesorului, criticu-
lui și istoricului literar Șerban Cioculescu, care locuia 
cel mai aproape, în Cotroceni. Dânsul ne-a primit cu 
bucurie, ne-a invitat într-o cameră în care era un pom 
de Crăciun, frumos împodobit, ne-a invitat lângă el și 
a așteptat să ne „producem“. „Rapsodul“ nostru era 
gata-gata să recite când maestrul Cioculescu s-a adre-
sat doamnei lui: „Dragă, stinge lumina lampadarului, 
că e mai frumos doar cu luminile pomului!“.

Doamna i-a ascultat sfatul, iar noi – stupoare! – am 
fost puși imediat într-o situație destul de delicată.

Cine a citit textul original al „Plugului“ tradițional 
(cel din culegerea lui G. Dem. Teodorescu și din alte 
culegeri, știe că acela are dimensiuni mari. Rapsodul 
nostru n-avusese timp să-l învețe în întregime pe de 
rost și stabiliserăm mai înainte ca eu, fiind ceva mai 
mic de statură, să mă așez în spatele recitatorului și, la 
nevoie, să-i suflu versurile pe care nu le știa.

Dar cum să pot eu, la rându-mi, să citesc doar la lu-
mina unor mici beculețe din pom?

Spontan, ca la un semn s-a găsit soluția ieșirii din în-
curcătură: în clipa în care simțeam că omul nostru este 
gata-gata să se poticnească, cineva din spatele grupu-
lui striga refrenul: „Ia mai mânați, măi!“. Iar noi cu 
toții „mânam“, fiind că eram dotați cu clopote, buhaie 
și altele, mai puțin bice, fiindcă e lesne de înțeles că 
spațiul nu ne-ar fi permis să le pocnim.

Cred că dl. Șerban Cioculescu și-o fi dat și el seama 
că ne-a pus în încurcătură cu stingerea luminii, însă 
nu ne-a spus-o. Nu era momentul de critici. Ne-a invi-
tat la un pahar de vin, ne-a tratat cu prăjituri făcute de 
doamna sa și-apoi (deformație profesională? Poate!) a 
început să ne arate câteva rarități bibliofile din propria 

colecție, zăbovind cu explicații detaliate la fiecare din-
tre ele. Minutele treceau și noi stăteam ca pe ace. Ris-
cam să intrăm în criză de timp. Nu mai știu nici cum 
și nici când ne-am eschivat și am plecat. Nu înainte ca 
Vasile Blendea, prețiosul nostru coleg, să imortalizeze 
pe pelicula fotografică momentul...

Când am ajuns în stradă, în casca telefonului public, 
vocea profesorului Ivașcu a răsunat clar: „Acum du-
ceți-vă pe bulevardul Magheru, la Savin Bratu. I-am 
telefonat eu și vă așteaptă!“ Cunoscutul critic și apre-
ciatul profesor Savin Bratu ne-a primit și el cu multă 
căldură. Era singur acasă și-ntr-o vreme, după ce ne-a 
arătat o masă lungă, plină de fișe alcătuite pentru vi-
itoarele lui cărți, a dat un telefon și ne-a rugat să mai 
spunem măcar o strofă din colind persoanei de la ce-
lălalt capăt al firului. Acolo se afla fiica lui, pe care o 
iubea foarte mult și, dacă nu cumva mă înșeală memo-
ria, în clipa aceea se afla undeva în străinătate.

În casa lui de la șosea, Zaharia Stancu, de departe 
cea mai importantă personalitate pe care o colindam 
în acea memorabilă noapte, ne-a primit într-o marchi-
ză, un fel de anticameră, iar atunci când doamna Stan-
cu i-a propus „Zaharia, invită-i pe băieți înlăuntru. E 
mai multă lumină!“ scriitorul a răspuns: „Lasă, dragă, 
e aceeași lumină pretutindeni!“. În treacăt fie spus, 
pentru o clipă mi-am amintit de stilul lui din proză și 
parcă m-aș fi așteptat să-l aud repetând: „Pretutindeni 
e aceeași lumină!...“

În stradă, la primul telefon public ieșit în cale (pe 
atunci nici măcar nu se puteau imagina telefoanele 
mobile de azi), apelat, George Ivașcu ne-a răspuns: 
„Acum mergeți cât puteți de repede la George Maco-
vescu, fiindcă la un’șpe jumate pleacă la Revelionul 
Diplomaților și nu-l mai prindeți!“. Goană spre strada 
Herăstrău, parcă așa se numea, de lângă parcul cu ace-
lași nume. Dl. George Macovescu, ministrul de externe 
al României la acea dată și profesorul sobru, delicat 
și discret pe care între două deplasări prin străinătăți 
îl ascultam în amfiteatrul Odobescu vorbindu-ne des-
pre frumusețea și farmecul literaturii, despre marii 
scriitori ai lumii, ieșise să ne aștepte pe pragul vilei. 
Ne-a invitat imediat în sufragerie, ne-a ascultat urările 
și numaidecât după aceea ne-a poftit într-o încăpere 
apropiată. Acolo era o masă plină de bunătăți, culinare 
și alcoolice, cum, studenți modești și săraci ce eram 
noi, nu mai văzusem nicăieri până atunci. Realizând 
pe loc că suntem de-a dreptul blocați, a încercat să des-
tindă atmosfera. Rând pe rând ne-a explicat ce băuturi 
aveam în față și ce se afla pe platouri, îmbiindu-ne să 
ne servim cu ce ne place. Dar s-o facem mai repede, 
fiindcă nu voia să întârzie la Revelionul Diplomaților, 
unde trebuia să ajungă și protocolul nu i-ar fi permis 
să întârzie. Nu mai știu dacă Blendea a apucat să facă 
măcar o fotografie sau două. În orice caz în mica mea 
colecție n-am aflat așa ceva...

Dacă nu cumva memoria îmi joacă feste după atâ-
ta amar de vreme, următorul popas l-am făcut la casa 
d-nei Matilda Caragiu, sora marelui actor, profesoa-
ra noastră la o disciplină de lingvistică, iar ultimul la 
domiciliul „dispecerului“ din acea noapte, d-l George 
Ivașcu, profesor cu care ne-am întreținut ceva mai 
mult. El nu pleca nicăieri. La o vreme ne-a prezentat 
volumul I al „Istoriei literaturii române“, scris de d-sa, 
al cărui semnal editorial tocmai îl primise. O carte fru-
moasă și elegantă, bogat ilustrată și pentru care la vre-
mea aceea (dar și după) mulți confrați scriitori, critici și 
istorici literari îl puteau invidia. Ne-a promis că atunci 

când va primi exemplarele de autor ce i se cuveneau 
gratuit din tiraj ne va da și nouă, la fiecare, câte o carte. 
(Că ulterior și-a uitat promisiunea e o altă poveste...) 

Când am plecat de la George Ivașcu, zorii prindeau 
să se reverse peste București. Peste Bucureștiul care 
încheia o astfel de noapte plină de bucurie, de urări și 
de toasturi. Luminile de la ferestre se stinseseră una 
după alta și străzile păreau pustii. Doar ici-colo mai 
vedeai un autobuz sau un tramvai ducându-i spre ca-
sele lor pe ultimii petrecăreți. Intrasem deja în prima 
zi a Anului Nou. Anul 1968, iar colindul nostru deve-
nea deja o amintire. O amintire pe care n-aveam s-o 
mai uităm niciodată, după cum, pentru mine de neui-
tat aveau să fie și cele ce i-au urmat.

* * *
Pe Șerban Cioculescu aveam să-l întâlnesc de  multe 

ori la „Rotonda 13“ de la Muzeul Național al Literatu-
rii, unde ajunsese vestit pentru umorul și calamburu-
rile provocate de diverse evocări ale unor scriitori mai 
vechi ori mai noi.

Într-o vreme i-am solicitat un autograf pe o micro-
monografie, iar d-sa mi-a scris pe pagina de gardă: 
„Lui Florentin Popescu, în amintirea Plugușorului“.

Peste ani, prin 1984, oferindu-i cartea „Pe urmele lui 
Vasile Voiculescu“, a stat de vorbă cu mine mai mul-
te minute. Eram singuri, în fața sălii de manuscrise 
a Bibliotecii Academiei Române și și-a dat frâu liber 
amintirilor despre cel care a scris „Ultimele sonete în-
chipuite ale lui Shakespeare în traducere imaginară“ 
și minunate povestiri fantastice. Fuseseră prieteni și-l 
legau de scriitorul buzoian multe amintiri.

Nu mică mi-a fost mirarea și surprinderea când, 
după nici două săptămâni a scris o cronică elogioasă 
la cartea mea, o cronică pe o pagină întreagă din „Ro-
mânia literară“, unde ținea o rubrică foarte citită pe 
atunci, „Breviar“.

Prin 2015-2016, realizând un interviu cu fiul lui, 
Barbu Cioculescu (pentru rubrica „Seniorii literaturii 
noastre“, ținută în „Bucureștiul literar și artistic“) am 
ajuns din nou în „Casa Cioculeștilor“ din Cotroceni. 
Atmosfera, cadrul, liniștea de acolo încă mai păstrau 
ceva din ceea ce întâlnisem odinioară acolo. Lipsea, 
însă, amfitrionul pipăind cu sfială manuscrise și piese 
literare rare, din alte veacuri. Și, bineînțeles, lipsea și 
grupul zgomotos de studenți gata să izbucnească: „Ia 
mai mânați, măi! Hăi! Hăi!“.

Nu de puține ori în drumurile mele prin Capitală 
pașii mă poartă și prin Piața Romană. Fac totuși doar 
câțiva pași și mă opresc în fața blocului pe care locui-
torii urbei îl numesc „Casata“. Un bloc relativ nou, cu 
multe etaje și la parter cu un local în care adastă în fața 
unor consumații mai mult tinerii. Și mă întreb atunci 
câți dintre ei vor fi știind că pe locul blocului de acum 
s-a aflat un altul, cu același nume, prăbușit la cutre-
murul din 1977? Și mă mai întreb câți oare dintre ei 
vor fi știind că acolo, în blocul de dinaintea celui de 
azi a locuit și Savin Barbu, criticul literar, dar mai ales 
profesorul atât de iubit de studenții deceniului șapte 
de la Facultatea de Limba și Literatura Română.

Miile de fișe la care priveam mirați și plini de ad-
mirație, noi cei câțiva colindători din noaptea amin-
titului Revelion, au dispărut pentru totdeauna, îm-
preună cu cel care trudise să le alcătuiască, sub dă-
râmăturile seismului care a cutremurat Bucureștiul 
la data de 4 martie 1977.

Florentin POPESCU

n Continuare în pagina 20
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La vreo douăzeci și ceva de ani mai târziu după 
Plugușorul nostru rămas de pomină, mă aflam cu un 
grup de scriitori la Muzeul Bălceștilor din Vâlcea și 
la un moment dat am observat că o doamnă nu prea 
vârstnică, având o figură frumoasă și un cap străjuit 
de plete argintii, mă privește insistent și cu o anume 
curiozitate. N-am dat prea mare atenție, dar după o 
vreme acea persoană distinsă a venit direct către mine 
și m-a abordat: „Dumneata n-ai fost cumva studentul 
meu?“. Am rămas mirat. „Nu cred. Nu-mi amintesc să 
fi fost vreodată studentul dumneavoastră. Cred că mă 
confundați!...“. „N-ai făcut Filologia la București?“ a 
continuat ea. „Ba da!“ i-am răspuns. La care proaspăta 
mea interlocutoare a zâmbit: „Eu sunt Matilda Cara-
giu. Îmi pare rău că nu-ți mai amintești de mine!...“

La puțină vreme după evenimentele din decembrie 
1989 erau la modă jurnalele și memoriile care, chipu-
rile, nu putuseră vedea lumina tiparului mai înainte. 
Și nu neapărat din motive politice.

Eram redactor la Editura „Albatros“ și am propus 
editarea jurnalului lui George Macovescu. Auzisem eu, 
nu mai știu de unde și de la cine, că acest conjudețean 
din Buzău ar fi ținut un jurnal și, dată fiind biografia 
omului și funcțiile pe care le-a deținut de-a lungul ani-
lor, eram sigur că e vorba de o scriere interesantă, care 
putea stârni un mare interes.

Așadar, l-am căutat pe George Macovescu și nu mi-a 
fost prea greu să-l găsesc. Locuia în aceeași vilă în care 
îl colindasem odinioară. Am avut apoi câteva întâlniri 
cu d-sa și am primit tot atâtea promisiuni în ce privea 
demersul meu editorial. Ținea, într-adevăr un jurnal, 

însă nu se grăbea să-l publice. Mai ales că în acele mo-
mente aproape toți foștii demnitari din regimul comu-
nist erau blamați, uneori pe nedrept. Poate se temea să 
intre în gura presei. Vorbeam despre Buzău și despre 
buzoieni și la un moment dat mi-a mărturisit cu tris-
tețe că la Joseni, satul lui natal, nu mai are pe nimeni. 
Că-ntr-o vreme a vorbit cu autoritățile de acolo și i s-a 
promis amenajarea unui colț memorial al tatălui său, 
fost învățător în localitate. Le-a dus documente și fo-
tografii, dar după un an, revenind, a constatat că toate 
zăceau într-un depozit, fără să se fi atins nimeni de ele.

Tentativa editării jurnalului lui George Macovescu 
a eșuat, cartea apărând după mai mulți ani la o altă 
editură. Mai încoace, prin 2005 am aflat că scriitorul 
a murit în Spania, unde se retrăsese la fiica lui după 
ce unul dintre potentații puterii instalate după 1989 
l-ar fi deposedat de locuință. Nefericit sfârșit de viață 
pentru un diplomat, scriitor și om de cultură, care a 
însemnat totuși ceva pentru România...

În ultimii ani foarte mulți conaționali ai noștri, fu-
rați de mirajul audio-vizualului (Internet, televiziune 
ș.a.) au început în mod ciudat (și trist!) să se debara-
seze de cărțile din bibliotecile personale, așa încât la 
colțuri de stradă, pe trotuare, unde te aștepți și unde 
nu te aștepți se vând cărți de toate felurile.

Și așa se face că la o tonetă de pe Calea Rahovei am 
aflat într-o bună zi și „Istoria literaturii române“ scrisă 
de George Ivașcu, pe care ne-o promisese nouă, colin-
dătorilor cu prilejul acelui Plugușor de odinioară...

* * *
Azi, când privesc cele câteva fotografii de la colindul 

nostru de atunci gândul mă poartă și către cei ce al-
cătuiam gălăgioasa ceată a urătorilor. Vasile Blendea, 

„coconu Vasilică“, fotograful nostru a făcut o frumoasă 
carieră în domeniul imaginilor imortalizate pe hârtie. 

A fotografiat o foarte mare parte a celebrităților vre-
mii: oameni de știință, scriitori, artiști, sportivi. S-a 
bucurat de glorie în rândul lor și nu numai al lor. Era 
căutat de reviste și de ziare. Deținea o fototecă pen-
tru care l-ar fi invidiat orice mânuitor al aparatului 
fotografic din țară și chiar din lume. În modestul lui 
apartament din Colentina, unde locuia, avea o cameră 
plină de clișee, pe care la un moment dat nu mai reu-
șea să le transpună pe hârtie.

Prin 2005-2006 am pus împreună la cale realizarea 
unei cărți despre viața și activitatea lui. O gândisem 
sub forma unui serial care urma să apară mai întâi în 
revista „Sud“ și apoi în volum. Dar moartea l-a răpit 
dintre noi înainte de vreme și n-a mai apucat să vadă 
decât primele trei episoade, următoarele apărând pos-
tum, ca și cartea pe care am intitulat-o „O istorie litera-
ră în imagini. De la G. Călinescu la Nichita Stănescu“, 
apărută în 2008. În paginile ei am adunat informații 
despre biografia acestui prieten, am publicat fotografii 
din arhiva lui și am reprodus prețioase autografe pe 
care le-a primit de la mari personalități.

Era iubit de toată lumea și nu numai pentru vocația 
de fotoreporter, pe care a ilustrat-o atât de pregnant și 
convingător, ci și pentru talentul lui de actor: imita la 
perfecție vocile unor scriitori, actori, artiști, ziariști și 
alții, această virtute (fiindcă, fără îndoială, era vorba 
de o virtute) prilejuind multe situații comice în diverse 
anturaje din societate.

Mihai Moraru a făcut o frumoasă carieră universi-
tară, afirmându-se la catedrele Filologiei bucureștene, 
dar și cu prilejul unor lectorate pe care le-a susținut 
în Spania. A publicat puțin, dar consistent, istorie și 
critică literară, remarcându-se și ca editor în cadrul 
Institutului de specialitate al Academiei.

Ioan Adam, un ardelean ambițios, a practicat și prac-
tică și azi, cu devoțiune, istoria literară și publicistica, 
semnând cărți de critică și îngrijiri de ediții unanim 
apreciate în lumea culturală. Într-o vreme, prin 2003-
2004 am fost din nou colegi, la ziarul „Vocea Români-
ei“, care a avut o viață scurtă.

Dumitru Adam s-a afirmat ca ziarist în cadrul Radi-
oului Central, dar și la publicații precum „Lumea“ sau 
„Flacăra“, în vreme ce Paul Agarici, un fel de umbră 
a lui Vasile Blendea, a devenit și el fotoreporter la un 
săptămânal, ulterior emigrând în S.U.A., unde i s-a re-
cunoscut competența în materie. Nu mai știu dacă azi, 
ca pensionar, trăiește tot acolo sau a revenit în țară.

„Papașa“, Constantin Nedelcu, omul care era pe post 
de recitator al Plugului (fiindcă avea o voce impună-
toare, ca de actor) a rămas profesor în Vrancea natală 
și n-am mai auzit nimic de el până azi. Nici dacă mai 
trăiește sau nu...

Și în fine eu, cel care v-a povestit toate astea pentru 
că trebuia să le povestească cineva, ca să nu se uite. Și 
cum niciunul dintre colegii mei din „ceată“ n-a făcut-o 
(cel puțin până acum), iată că m-am învrednicit eu să 
scriu. Și cum despre mine unii dintre cei care ați ajuns 
cu lectura până aci mai știți câte ceva, nu-mi rămâne 
decât să mă opresc și să semnez.

Florentin POPESCu
22 nov. 2021
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Acum mai bine de cincizeci de ani / Un colind studențesc de neuitat

Greierul 
și-a isprăvit cântecul, 
zorii îmi alintă pleoapele 
cu evantaiul astrului ieșit din mare.
 
Aud ecoul unei voci cunoscute: 
nu sunt două dimineți la fel 
e păcat să o pierzi pe aceasta.
 
Cutia poștală a prins promoroacă, 
scot plicul trimis de tine 
cu poștalionul lunii, 
adresa și numele meu 
le-ai scris cu litere de gheață.
 
Frigiderul tocmai acum s-a defectat, 
tremur ca valul biciuit de vânt 
la gândul că se alterează visul.
 
Sub teiul năpădit de flori 
domolesc gândul la umbra miresmei
ca pe calul nărăvaș strunit pe miriște 
și bobul de lumină al primului sărut 
se întoarce spășit la obârșii.

Dis- de-dimineaţă 
după ce ai alăptat păpușa
și ai scăldat-o în apă vie,
înveșmântată în cuvinte de alint, 
fericită, s-a aruncat în brațele 
primului basm cu zâne bune.

Din paginile necitite 
am refăcut celulă cu celulă 
zmeul răpus de făt-frumos 
în lupta pentru mâna ta.

L-am încleiat 
cu făină din grâul cel nou, 
diluată în roua de pe floarea de colț, 
am desenat pe șevaletul cerului 
șotronul, jocul tău preferat. 
La primul sunet de clopoțel 
să poți zburda într-un picior pe umbra lui. 

Astăzi zmeul a întârziat, 
nu m-a așteptat la locul lui 
nerăbdător să desfășor 
sfoara de pe mosor.

A plecat de nebun 
să escaladeze muntele de apă 
unde te-ai înscris la școala de naiade.
 
Râul nostru seacă văzând cu ochii 
și tu joci șotronul desenat de mine 
în dimineața aceea.

În noaptea 
dinspre steaua polară 
spre izbucul domnului facebook, 
în dorința de-a mă înveseli 
mi-a ghicit în pixeli 
trecutul îndepărtat, povestea 
se înșiră ca mărgelele 
la gâtul ștrengăriței din prima bancă. 

În cască mi se șoptește 
că într-o altă viață purtam mască  
de doctor specialist în lup moralist, 
cum să vă zic, deși eram un pic, peltic, 
nu-mi amintesc absolut nimic 
dintr-o altă viață. 

Îmi amintesc cu lux de amănunte 
tot ce am văzut și făcut într-o altă vârstă, 
într-o altă stare, sub un alt soare 
care împreună cu seninul de lună 
desenau pentru mine zodia bună.

Acesta-i drum 

de pământ, 
bătut de ploi și mângâiat de vânt, 
el ne-a învățat cuvintele 
aproape și departe, 
el ne apropie departele,
el ne îndepărtează aproapele.

În vremuri grele, în vremuri bune
el ne adună laolaltă căci poartă în spinare: 
carele de luptă, carele de rod, carele 

încărcate cu secole de cerneală și piatră 
care povestesc despre miorița 
în limba fluierului de fag,
în limba domoală a Dunării 
cu inflexiuni de inimă bună.

Am văzut că sunt bune drumurile, 
am semănat sub tălpi drumuri 
de piatră, de aer, de apă și de fier.
 
Privite prin fereastra târzie 
par o complicată pânză 
în care oamenii sunt 
victimele marelui păianjen.

Atemporalul…
Vii din viitor 
cu trecutu-n minte,
La ceas de taină bați discret la poartă
Să descifrezi prezentul ce ne poartă
Prin reci războaie: Într-un bob de linte

Ne-nfârtățim cu cei purtați de soartă.
Înveșmântat în straie de cuvinte
Te-ntorci ecou în viitor, părinte
Al limbii noastre zămislind o hartă.

Smerită piatra îți citește gândul,
Și noi pe crugul miresmelor de tei 
Te respirăm cu dunărean încântec.

Atemporal, ca ploaia și ca vântul
Cu peren izvorul în carpatic stei
Toți greierii te nemuresc în cântec.

Ion RĂȘINARU
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Mântuirea este considerată o dogmă majoră a reli-
giei creștine. De pildă, pentru autorii volumului Te-
ologia dogmatică, Isidor Todoran și Ioan Zăgrean, 
„Creștinismul este religia mântuirii și, de aceea, în 
centrul dogmaticii stă învățătura despre mântuirea în 
Hristos, numită soteriologie (de la grecescul soteria = 
mântuire și logos = știință), precedată de hristologie, 
adică de învățătura despre persoana Mântuitorului 
Hristos, Cel ce săvârșește mântuirea” (1, pp. 205-206).  

În volumul Teologia dogmatică ortodoxă, dogma-
ticianul Dumitru Stăniloae apreciază că pentru Sfânta 
Scriptură și Tradiția Bisericii „scopul și rezultatul ope-
rei lui Hristos cu privire la om este acela de «mântu-
ire»” (2, p. 330). Mântuirea este, așadar, una dintre 
dogmele fundamentale ale creștinismului și, mai mult 
de atât, sensul său. În Noul Testament, unde despre 
mântuire se discută mai des decât în Vechiul Testa-
ment, cuvântul mântuire „este folosit de vreo două 
sute de ori”, ne spune D. Stăniloae. 

În ceea ce mă privește, voi căuta să aflu înțelesul 
cultic, mistic, pe care îl are dogma mântuirii în cărțile 
Bibliei, în primul rând, dar și în câteva alte lucrări și 
studii teoretice, din care voi cita la vremea potrivită. 
Totodată, voi cerceta pertinența și capacitatea acestui 
concept de a fi cu adevărat o soluție întru salvarea, re-
staurarea sau desăvârșirea ființei noastre. 

1. Înțelesul mântuirii
Mântuirea, care este traducerea cuvântului ebraic 

„yesu′a”, înseamnă eliberarea, salvarea omului, fie că 
este vorba de salvarea omului de păcatul neascultării, 
moștenit de la Adam, care conform credinței iudaice 
și a celei creștine, aparține, ca păcat moștenit, tuturor 
oamenilor, fie că este vorba de salvarea sau izbăvirea 
omului dintr-o situație istorică nedorită, de criză, caz în 
care mântuirea are înțelesul de eliberare de suferință. 
Mântuirea, deci „yesu′a”, este numele lui Isus. 

Păcatul neascultării constă în faptul că, pe când era 
în rai, Adam a ignorat porunca lui Dumnezeu de a nu 
mușca din pomul cunoașterii binelui și răului. Faptul 
că Adam a mușcat totuși din roadele acestui pom și 
a devenit astfel asemenea lui Dumnezeu în ceea ce 
privește cunoașterea binelui și a răului a determinat 
izgonirea lui și a Evei din rai și blestemul lui Dumne-
zeu. 

Să urmărim câteva exemple de acte mântuitoare. 
Din studiul Aspecte ale gândirii Vechiului Testament, 
nesemnat, cuprins în volumul Introducere și comen-
tariu la Sfânta Scriptură (3, p. 918, anul 2011), aflăm 
că primul mare act de mântuire este eliberarea de că-
tre Iahve a triburilor lui Israel din robia egipteană, act 
în urma căruia aceste triburi se consolidează ca popor: 
poporul lui Iahve. Alte acte de mântuire ale lui Iahve 
sunt cele ale salvării poporului Israel de pericolul po-
poarelor dușmane vecine. 

Mântuirea mai are înțelesul de popor binecuvântat 
de Iahve sau de Ierusalim restaurat. Și tot așa, elibe-
rarea de dușmani și „victoria finală asupra lor și supu-
nerea acestora sub stăpânirea lui Israel” (ibid., p. 919), 
pacea universală (Isaia 2, 1), întronarea dreptății soci-
ale, politice și existențiale, restaurarea lui Iuda, viața 
prosperă (Ieremia 30-31) sunt și ele acte mântuitoare, 
se afirmă în studiul abia citat. 

Peste tot este vorba despre mântuirea poporului Is-
rael, pentru că el este un „popor care trăiește deosebi 
și nu se numără cu alte popoare” (Numeri 23, 9); el 
este deosebit, deci este „poporul ales” de Dumnezeu 
să-i fie ascultător și credincios. Dar și să fie mântuit. 

Din aceste exemple înțelegem că mântuirea, care 
privește poporul Israel, înseamnă atât eliberarea de o 
stare sau condiție negativă, cât și dobândirea unei stări 
sau condiții pozitive, benefice, de factură existențială, 
politică, socială, istorică, morală. Peste tot, mântuirea 
este o schimbare în bine a poporului, ea pare să fie un 
fel de împlinire a ființei sale. 

Mai pregnantă în Biblie este însă mântuirea care îl 
are ca mântuitor pe Isus Hristos. În volumul Teologia 
dogmatică (creștin ortodoxă), semnat de către Isidor 
Todoran și Ioan Zăgrean, se consideră că „opera de 
mântuire a lui Isus Hristos constă, pe de o parte, în eli-
berarea omului de consecințele rezultate din căderea 
în păcat a protopărinților Adam și Eva, iar pe de alta, 
în refacerea comuniunii omului cu Dumnezeu, dim-
preună cu toate binefacerile pe care le implică aceste 
lucrări dumnezeiești” (1, p. 238). Comuniunea omului 
cu Dumnezeu a fost înțeleasă de către Sfântul Grigorie 
de Palama ca fiind „sălășluirea lui Dumnezeu în om”, 
care la rândul ei desemnează îndumnezeirea (theosis) 
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omului, afirmă tradiția ortodoxă. Mântuirea este toc-
mai această îndumnezeire a omului.   

Mântuirea se întemeiază pe iubirea lui Dumnezeu 
față de noi, iar acest fapt este surprins, între alții, de 
către teologul ortodox Karl Christian Felmy, în volu-
mul Dogmatica experienței ecleziale: „Mântuirea con-
stă în aceea că Dumnezeu include în iubirea sa creația 
și, înainte de toate, umanitatea, iar această iubire ne-o 
comunică în Hristos prin Duhul Sfânt” (4, p. 91). 

Adolf von Harnack, autorul impresionantului și 
alambicatului tratat Istoria dogmei, opinează că 

„ortodoxia a ajuns la următoarea concepție fun-
damentală despre mântuire: mântuirea oferită de 
creștinism constă în răscumpărarea neamului ome-
nesc din condiția de perisabilitate și păcat și integra-
rea lui în viața divină (altfel spus, îndumnezeire, pe de 
o parte, trăirea beatifică a lui Dumnezeu, pe de alta), 
proces care a avut deja loc prin întruparea Fiului lui 
Dumnezeu și care, grație uniunii indisolubile cu el, 
sporește umanitatea. Creștinismul este religia care eli-
berează de moarte și îi conduce pe oameni către parti-
ciparea la viața și esența divinității, per adoptionem. 

Prin urmare, mântuirea este concepută ca abolirea 
stării naturale printr-o transformare miraculoasă (ide-
ea centrală fiind îndumnezeirea); beneficiul religios al 
mântuirii este clar distinct de cel moral, ceea ce face ca 
ideea ispășirii să rămână rudimentară” (5, p. 178). 

2. Persoanele care participă la mântuire 
Să urmărim acest verset din cartea Isaia:
„Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre și 

zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit 
pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui noi toți ne-
am vindecat. Toți umblam rătăciți ca niște oi, fiecare 
pe calea noastră, și Domnul [Dumnezeu] a făcut să 
cadă asupra Lui [Isus] fărădelegile noastre ale tuturor” 
(Isaia 53, 5-6, p.m.).

Din acest fragment înțelegem că persoanele care iau 
parte la actul mântuirii sunt (1) „El”, despre care nu ni se 
spune cine este, (2) „Domnul” (Dumnezeu) și (3) „noi”.

(1). Despre „El” textul afirmă că acesta „fusese stră-
puns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără-
delegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea 
noastră și prin rănile Lui noi toți ne-am vindecat.” 
Acest „El”, care este „zdrobit pentru fărădelegile noas-
tre”, nu poate fi decât Isus.     

(2). A doua persoană care participă la actul mântu-
irii este „Domnul”, deci Dumnezeu (Dumnezeu-Tatăl, 
Iahve), cel care „a făcut să cadă asupra Lui [Isus] fără-
delegile noastre ale tuturor.”  

Aceste două persoane, Isus (Isus-Dumnezeu) și Dum-
nezeu (Dumnezeu-Tatăl, Iahve), pot fi numite persoa-
ne mântuitoare sau autori ai mântuirii. Însă rolul lor 
în mântuire este totuși diferit, pentru că, în timp ce 
Domnul este cel care inițiază și conduce actul mântu-
irii, de vreme ce El „a făcut să cadă asupra Lui [Isus] 
fărădelegile noastre ale tuturor”, Isus Hristos este cel 
care execută voia Domnului, el fiind acela care „a fost 
pedepsit pentru mântuirea noastră și prin rănile Lui 
noi toți ne-am vindecat”. (Isaia 53, 6, p.m.). Ca urmare 
a acestor atribuții diferite, Domnul Iahve poate fi nu-
mit Dumnezeul mântuitor, iar Isus mediatorul mân-
tuirii. Deși de multe ori mântuitor este considerat Isus.  

(3). Cei vizați de mântuire (salvare) suntem noi sau 
semenii noștri, care ne putem numi destinatarii sau 
beneficiarii mântuirii. Noi, ca oameni care urmează să 
fim mântuiți, suntem cu toții păcătoși și fără de lege, 
pentru că Isus a fost zdrobit tocmai din cauza „fărăde-
legilor noastre ale tuturor”, deci a păcătoșeniei noastre. 

În concluzie, persoanele care participă la mântuire 
sunt autorii mântuirii (Dumnezeu-Tatăl și Isus-Dum-
nezeu) și beneficiarii păcătoși și fără de lege ai mântu-
irii (noi și semenii noștri). 

Totodată trebuie observat că înțelesul pe care îl are 
aici mântuirea este acela de eliberare de păcate și fă-
rădelegi, de vindecare a ființei noastre de păcatele pe 
care le avem, prin omorârea lui Isus Hristos: „prin ră-
nile Lui [Isus] noi toți ne-am vindecat.”          

Beneficiarii păcătoși ai mântuirii.
Despre păcat și marile păcate

Cel care urmează să fie mântuit, deci beneficiarul 
mântuirii, este prezentat de Biblie ca fiind, în general, 
omul supus păcatului, deci omul păcătos, nedrept și 
fără de lege. A discuta despre mântuire, care înseam-
nă eliberarea cu totul miraculoasă de păcate și de fă-
rădelegi a omului păcătos, înseamnă a vorbi mai întâi 
despre aceste fărădelegi și păcate. 

Primul mare păcat al omului, de fapt al primului om, 
Adam, este cel al neascultării poruncii lui Dumnezeu 
de a nu mușca din fructele pomului cunoașterii bine-
lui și răului, aflat în rai, se spune în cartea Facerea, 
din Vechiul Testament. Atât religia iudaică a Vechiului 
Testament, cât și cea creștină a Noului Testament afir-
mă că acest păcat s-a transmis tuturor oamenilor, deci 
toți oamenii sunt considerați de către aceste religii ca 
fiind oameni păcătoși încă de la naștere, deci înainte 

de a fi păcătuit, în alte moduri, ei înșiși. Așadar, vina lor 
este aceea de a moșteni, tocmai pentru că sunt oameni, 
marele păcat al lui Adam, cel al neascultării Domnului.  

Înțelesul cuvântului „păcat” nu este prea ușor de 
fixat. Cele câteva cuvinte care îl desemnează, cum ar 
fi de exemplu „hatta′t” și „awon”, au sensul de a nu 
nimeri ținta și, respectiv, de a deveni diform sau de a 
devia de la normă. Așa încât putem spune că termenul 
„păcat” înseamnă, în general, abaterea de la normele 
sau legile stabilite de Iahve și de comunitatea iudaică; 
înseamnă nerespectarea, încălcarea acestor norme sau 
legi. A păcătui înseamnă a făptui împotriva normelor 
(legilor) și poruncilor Domnului și ale comunității iu-
daice. Tocmai acest om păcătos este mântuit de către 
divinitate, în sensul că el este eliberat în mod miracu-
los de toate păcatele sale. 

În general, păcatul este răul produs în lume de om. 
Păcate sunt, de exemplu, orgoliul (trufia), jurământul 
strâmb, adulterul, neascultarea filială, desfrânarea 
cu rudele, femei sau bărbați (sodomia), sau cu ani-
malele, chemarea morților, vrăjitoria, crima, ignora-
rea poruncilor Domnului, necredința.  

Toate aceste păcate morale și teologice, care sunt 
făptuite de către om în mod liber, nesocotesc sau igno-
ră legile Dumnezeului Iahve și sfințenia Sa. În cartea 
biblică Leviticul, cap. 20, se discută tocmai despre 
aceste păcate, iar Domnul ne oferă o întreagă listă a 
pedepselor pe care le dă celor care păcătuiesc. Pedep-
sele Domnului ajung nu de puține ori chiar până la 
omorârea păcătoșilor. 

Așadar, față de omul păcătos, Dumnezeu practică 
două acte justițiare diferite și opuse: pe de o parte El îl 
mântuiește pe păcătos, iar pe de altă parte îl pedepsește… 

În Biblie, în scrierile Sfinților Părinți, în teologiile 
dogmatice și într-o serie întreagă de exegeze biblice se 
consideră că păcatul este universal, în sensul că, dina-
intea Domnului și a lui Isus Hristos, nu există niciun 
om fără păcat. Asta înseamnă că poporul „ales” Israel 
nu este nicidecum un popor ascultător, credincios, fidel 
Domnului și moral, așa cum îl dorește și se străduiește 
Domnul să-l formeze prin legile și poruncile Sale, ci 
este un popor păcătos și răzvrătitor: 

„Ascultă, cerule, și ia aminte, pământule, că Domnul 
grăiește: «Hrănit-am feciori și i-am crescut, dar ei s-au 
răzvrătit împotriva Mea.

Vai ție neam păcătos, popor împovărat de nedreptate, 
soi rău, fii ai pieirii! Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-au 
pe Sfântul lui Israel, întorsu-I-au spatele.»” (Isaia 1, 2, 4). 

Din acest citat înțelegem lesne că omul nu are nu-
mai păcatul moștenit al neascultării poruncii divine 
de către Adam, ci și păcatele personale pe care el le 
făptuiește liber, zi de zi, în istorie. Acest om păcătos se 
constituie atât ca obiect al pedepselor divine imediate, 
cât și al mântuirii divine… 

Păcatul este înțeles ca o faptă/făptuire împotriva 
poruncilor și sfințeniei lui Dumnezeu. Și desigur că 
trebuie să distingem între păcate, pentru că păcatul 
trufiei, de exemplu, nu poate fi egal cu crima, și nici 
neascultarea filială cu ignorarea poruncilor Domnului. 
Și nici păcatele sfinților sau ale oamenilor de rând nu 
sunt la fel de grave ca ale împăraților romani, ale lui 
Hitler, Stalin, Lenin, Mussolini, sau ale dictatorilor 
moderni, care au omorât mii de oameni.   

Dar să ne întoarcem la poporul ales. „În perioada 
dinainte de Cristos oamenii erau păcătoși și, în ciuda 
eforturilor lor de a trăi corect, nu obțineau niciodată 
acel scop și n-ajungeau niciodată destinul glorios pre-
gătit pentru ei (vezi Epistola către Romani 3, 23)”, se 
afirmă în studiul „Teologia paulină”, nesemnat, aflat 
în volumul Introducere și comentariu la Sfânta Scrip-
tură (3, p. 1137).  

Beneficiarii mântuirii sunt fie o persoană sau alta, și 
în acest caz vorbim despre mântuirea personală sau 
subiectivă, fie poporul Israel sau întreaga lume, iar în 
această situație discutăm despre mântuirea generală 
sau obiectivă.  

Atunci când beneficiarul mântuirii este poporul Is-
rael, trebuie să înțelegem că Israelul mântuit este, de 
fapt, un nou Israel, „în sensul că el a fost purificat de 
viciile care l-au stricat pe Israelul istoric. Această pu-
rificare este explicită în cărțile Ieremia și Ezechiel”, se 
afirmă în studiul Aspecte ale gândirii Vechiului Tes-
tament (în 3, p. 920). Crearea unui „cer nou” și a unui 
„pământ nou”, prevestită de Apocalipsa lui Ioan, re-
prezintă și ea o creație mântuită promisă oamenilor.  

Cu privire la scenariul mântuirii, trebuie reținute cel 
puțin două lucruri. Primul este acela că, pentru a fi po-
sibilă, mântuirea are nevoie de păcătoși sau de oameni 
aflați în nenorocire sau în situații de criză existențială, 
pentru că fără păcătoși și situații existențiale negative, 
mântuitorul nu și-ar mai putea pune problema mân-
tuirii și nu ar mai avea pe cine anume să mântuias-
că, să salveze, să îndumnezeiască. Numai existența 
păcătoșeniei, a fărădelegii și a necredinței motivează 
acțiunea mântuitoare. Tocmai de aceea, pentru a „im-
pune” mântuirea, Biblia și dogmaticienii insistă asupra 
faptului că toți oamenii sunt păcătoși! Iar din faptul că 
toți sunt păcătoși apare și necesitatea mântuirii tutu-
ror, deci a vaccinului împotriva păcătoșeniei. Aceasta 
este logica mântuirii.                ***
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*** Al doilea lucru ce trebuie reținut este acela 
că, teoretic, mântuirea are consecințe spirituale bene-
fice asupra celui mântuit – mântuirea nu este un act 
pe care păcătosul l-ar putea socoti negativ sau neu-
tru, ci apare ca o împlinire spirituală, mistică a ființei: 
teologiile dogmatice spun că mântuirea este intrarea 
păcătosului în comuniune cu Dumnezeu și restaura-
rea spirituală a păcătosului, care poate fi înțeleasă ca 
sfințire a omului; sau, cel puțin, aceasta este intenția 
mântuitorului Dumnezeu, pentru că Domnul vrea să 
aibă în preajma sa numai oameni sfinți: „Să-Mi fiți 
sfinți, că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, sunt 
sfânt și v-am deosebit de toate popoarele, ca să fiți ai 
Mei” (Leviticul 20, 26).       

4. Dumnezeul mântuitor
Am spus deja că autorii mântuirii omului păcătos 

sunt Dumnezeu și Isus Hristos. Ei mântuiesc fie în 
mod independent unul de altul, fie împreună. Iată de 
pildă cum îl prezintă Vechiul Testament pe Dumneze-
ul mântuitor: 

„Și El le-a fost izbăvitor în toate strâmtorările lor. Și 
n-a fost un trimis, nici un înger, ci fața Lui i-a mântu-
it. Întru iubirea Lui și întru îndurarea Lui El i-a răs-
cumpărat, i-a ridicat și i-a purtat în toată vremea de 
demult.” (Isaia 63, 9)

„Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, Mântuitorul nostru: 
acesta este numele Tău de totdeauna.” (Isaia 63, 16, s.m.)

Cel care apare aici ca mântuitor al poporului Isra-
el este (numai) Dumnezeu, numit Tatăl (Iahve), fără 
mijlocirea lui Isus, pentru că, pe de o parte, mântuirea 
are loc „în toată vremea de demult”, când Isus încă nu 
se născuse și Dumnezeu își salva chiar El poporul din 
robia egipteană și îl conducea prin tărâmuri necunos-
cute, pentru a-i găsi un teritoriu în care să se stabileas-
că, iar pe de altă parte, pentru că aici mântuirea are 
înțelesul de izbăvire din „toate strâmtorările lor” (robia 
egipteană și luptele cu popoarele vecine), iar nu sen-
sul de eliberare de păcate. Să citim următorul verset: 

„În aceasta este [constă] dragostea, nu fiindcă noi 
am iubit pe Dumnezeu, ci fiindcă El ne-a iubit pe noi și 
a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire pentru păcatele 
noastre.” (I Ioan 4, 10, p.m.)

Și în acest fragment, rolul de inițiator și decident al 
mântuirii îi revine în mod clar lui Dumnezeu, pentru 

că El este cel care „a trimis pe Fiul Său jertfă de ispășire 
pentru păcatele noastre.” Isus este doar un executant 
divin al poruncilor Domnului.

Alte citate care ni-l indică pe Dumnezau Tatăl drept 
mântuitor: 

„Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. Aju-
torul meu să fii, (…), Dumnezeule, Mântuitorul meu.” 
(Ps. 26 1, 15). 

„Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-
ai de cei ce se coboară în groapă.” (Ps. 29 2). 

Tu „mântuit-ai din nevoi sufletul meu” (Ps. 30 7).  
Sfântul Apostol Pavel, care s-a preocupat poate cel 

mai mult și mai bine organizat teoretic de problemati-
ca mântuirii, afirmă că mântuirea noastră este un dar 
și că acest dar vine de la Dumnezeu: 

„Căci sunteți mântuiți din dar, prin credință, și 
aceasta nu este de la voi; al lui Dumnezeu este darul, 
nu din fapte, ca să nu se laude cineva” (Epistola către 
Efeseni 2, 8-9, s.m.). 

Darul mântuirii este, așadar, „al lui Dumnezeu”, deci 
Dumnezeu este persoana care mântuiește. 

5. Isus Hristos, Mântuitorul păcătoșilor    
Într-o altă serie de versete Biblia afirmă că mântu-

itorul nostru, al celor păcătoși, este Isus Hristos. Iată 
cel puțin patru citate care susțin acest lucru:  

„fiul Omului [Isus] a venit să caute și să mântuiască 
pe cel ce era pierdut” (Luca 19, 10); 

„Că El [Isus] a purtat fărădelegile multora și pentru 
cei păcătoși Și-a dat viața” (Isaia 53, 12);

„Isus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoși” (I Timotei 1, 15); 

„[Isus] care S-a dat [a murit] pentru păcatele noastre 
și a înviat pentru îndreptarea noastră” (Romani 4, 25).

Cuvântul grec christos, din care provine numele 
Cristos (Hristos), are înțelesul de „uns”. Hristos este 
„unsul lui Dumnezeu”, deci cel care a primit o demni-
tate religioasă. Ebraicul masiah înseamnă, și el, „un-
sul”.  

Mesia (masiah) se referă la un rege din dinastia lui 
David, care era așteptat în iudaismul post-exilic și în 
iudaismul inter-testamentar și a cărui menire era aceea 
de a stabili domnia absolută a lui Iahve în lume. Or, cel 
care este identificat la un moment dat de o mare parte a 
credincioșilor iudei cu Mesia davidic este chiar Isus din 
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Nazaret. Isus Hristos funcționează ca un mântuitor: 

„Isus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei 
păcătoși” (Epistola I către Timotei 1, 15, s.m.). 

În volumul Teologia dogmatică se afirmă că mân-
tuirea păcătoșilor se face prin sacrificarea pe cruce 
a lui Isus Hristos, considerându-se că tocmai prin 
această moarte Hristos ia asupra sa păcatele tuturor 
păcătoșilor, deci că el îi eliberează pe păcătoși de toa-
te păcatele și fărădelegile lor: mântuirea „se împlinește 
prin propria jertfă a trupului Său” (1, p. 113). 

Așadar, „pentru mântuirea noastră” (s.m.), a celor 
păcătoși și fără de lege, este străpuns, pedepsit, omo-
rât altcineva, Isus, „cu toate că [El, Isus] nu săvârșise 
nicio nedreptate și nici înșelăciune nu fusese în gura 
Lui.” (Isaia 53, 9, p.m.). Cum este posibil ca pentru 
cineva să plătească, deci să fie pedepsit altcineva?

Același Isus divin este recunoscut ca mântuitor al 
omului și de către Dumitru Stăniloae, în secțiunea 
Persoana lui Isus Hristos și opera lui mântuitoare 
săvârșită în umanitatea asumată de el, a volumului 
Teologia dogmatică ortodoxă:

„Iisus Hristos mântuiește El Însuși ca Persoană de 
neînlocuit, întrucât calitatea Sa de persoană dumneze-
iască devenită accesibilă ca om este unicul izvor de pu-
tere care ne eliberează de păcat și de urmările lui, între 
care cea mai gravă este moartea. Mântuirea nu o pu-
tem dobândi decât în Dumnezeu, sau ca o înveșnicire 
a relației personale cu El, relație prin care ni se comu-
nică și primim în mod liber darurile și puterile vieții 
adevărate și inepuizabile.” (2, vol. II, p. 108-109). 

(Continuare în nr. viitor)
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Mi-a fost destul de lungă dificultatea 
de a începe aceste considerații despre 
cărțile d. Nadia Linul Urian: au fost citi-
te în lungul drum aviatic spre America și 
nu regăseam motivația de a da suficientă 
înaripare acestora. Ecoul lecturii mi-a 
întreținut o stare emoțională și mi-a în-
călzit înclinația spre rafinamentul unei 
expresii dedate cu ingrediente de cando-
are și suplețe afectivă.  Între timp, la Par-
cul din Orlando (Disneyland), mă distrez 
ajungând într-o barcă plutind lin pe o apă 
liniștită, iar pe laturile fluviului se iveau 
simbolistici ale unor culturi naționale, 
inclusiv o secvență din țara noastră. Pe 
malul drept, un grup de păpuși erau an-
grenate într-o horă pe muzica lui George 
Enescu într-o machetă de peisaj specific 
satelor transilvane. Atunci mi s-a ivit 
în interes un sentiment identic cu cel 
resimțit la lectura celor patru volume 
primite de la Nadia Linul urian: Spin 
(2013),Vitralii (2014), Poveşti din 
sat (2017) și Povestea satului (2019), 
plus Satul poveştilor, dar și Nu doar 
poveşti. Mai mult, am avut o admirație 
de natură profesională, pentru că o 
învățătoare, devenită profesoară, s-a ded-
icat cu atâta pasiune să reconstituie „pov-
estea unui sat” și „exercițiul unei profesii”. 

În Poveşti din sat, prima „poveste”, 
intitulată Nadia, este o mărturisire de-
spre sine: „când m-am născut eram copil 
de dascăli”, ”am copilărit la Parva, Ilva 
Mică, Ilva Mare sau Rebrișoara”. Aflu că 
aceste sate, inclusiv Gersa, locul nașterii, 
sunt lângă Năsăud, iar actualmente ecra-
nul pe care se rulează aminitirile se află la 

Cristeștii Ciceiului. Linul e bunicul, ”țăran 
harnic și serios”, veteran de război, care 
a știut întreține familiei profunde senti-
mente de prețuire a valorilor patriotice, 
morale, a cinstei și demnității umane. 
După câte constatăm din lectura cărților, 
nepoata Dinuța a fost cuprinsă de acest 
frison poetic de a se devota ”satului”, acelui 
loc unde zeii se amestecă printre oameni. 

Cele patru cărți au un singur personaj, 
Satul, un sat montan românesc, unde 
predo-mină aceleași tradiții, aceleași 
aleanuri, aceleași sentimente lumi-
nate de înțelepciuni morale. Modelul 
de construcție culturală și de alcătuire 
spirituală al satului este nuclear pentru tot 
arealul reprezentat în volume. Atmosfera 
idilică, cu reminiscențe coșbuciene, are 
ștaif, injectat cu frison liric și ondulat până 
la încapsulare într-o metaforă fără excese. 

Povestirile din Spin (2013) și cele din 
volumul Vitralii (2014) recompun un 
univers casnic și rural prin intermediul 
amintirii afective, distilând copilăria în-
tr-un amplu șirag delicat de melancolii ar-
monice. Zice elegant scriitorul prefațator, 
Sorin Gârjan: „Nadia Urian povestește 
foarte frumos și cu tâlc, „vorovește” pre-
cum în târgurile bistrițene ori în stațiile de 
autobuz ale satelor de munte… E firescă 
și naturală!”. Dialogul dintre săteni este 
viu, proiectat într-o atmosferă liniștitoare, 
cu emoții cumpănite și cu gânduri rostite 
simplu, fără reflexivitate ascunsă și fără 
subtilități de limbaj. Așteptarea autobusu-
lui, care să-i ducă spre „oraș”, organizarea 
priveghiului și obiceiul înmormântării, 
curtea școlii, găuritul urechilor, tradițiile 
de nuntă, repartiția învățătoarei în satul 
bunicului, primele experiențe didacti-
ce, sărbătorile de Crăciun, întâmplările 
tatălui ca secretar de Primărie și multe 
altele, toate constituie prilej de dialog în 
grai, prin intermediul căruia memoria 
devine vie, dinamică și șarmantă. Prin 
aceste texte, Nadia Urian Linul simte că 

există și se reconstruiește, identificându-
se, în alcătuiri verbale, cu sufletul satului 
și dând configurare unor personaje, după 
asemănarea cu persoanele care i-au mar-
cat devenirea până la împlinirea în profe-
sia școlară.

Dacă în volumul de debut, frazarea 
curge lin, neîntreruptă de titluri ori spații 
albe, volumul Vitralii este alcătuit după 
modelul „prozei scurte”, cu prezenta-
rea, ca într-un vitraliu, a unor scurte 
întâmplări din activitatea dascăliței de 
țară, iubitoare de copii și de satul aces-
tora. Pare a scrie cu propriul sentiment, 
frumusețea sufletului se scurge în cu-
vânt, iar slovele catifelate se croșetează 
într-o proză lirică luminoasă, optimistă 
și cu vise de inocență. Textele prezintă 
întâmplări reale din sat, din sala de clasă, 
amintiri din familie, din cotidian, având 
recurențe morale. Secvențele încep ade-
seori printr-un dialog incitant, care ține 

loc de intrigă, după care narația crește e-
legant într-un florilegiu idilic, sfârșindu-
se într-un sfat comportamental. 

Celelalte volume, Poveşti din sat 
(2017), Povestea satului (2019), 
plus Satul poveştilor și Nu doar 
poveşti, au ca pivot ideea de „poveste”, 
fiind ca gen literar „povestirea”. „Pre-
doslovia la un buchet de flori de 
câmp” a pr. Nicolae Feher (prefațator) 
începe astfel: „Nadia Linul Urian are 
un farmec aparte al povestirii, care 
vine din preaplinul unei inimi curate 
de dascăl…”, ca, în final, să se adreseze 
direct autoarei, „distinsă făcătoare de 
icoane vii”. Agresiunea tehnologiei vi-
zuale și apologia informației media și 
alte modernisme determină modificări 
în devenirea omului, schimbând confi-
gurația socială, condiția umană și car-
tografia atmosferei rurale. „Poveștile” 
emoționează prin râvna autoarei de a re-
sensibiliza și a reemoționa frumusețea 
vulnerabilă a unei atmosfere idilice pes-
te care se aștern noi forme de urbanizare 
rurală. Comparativ, satul de altădată și 
dinamica satului actual se răvășesc în-
tr-o nostalgică admirație față de valorile 
vrednice încă de admirație. Autoarea 
pare a resimți nevoia de a îngenunchea 
și a cuprinde într-o amplă îmbrățișare 
anii cei poleiți de copilărie și de tinerețe 
spre a-i cotloni într-un muzeu al sufletu-
lui nostalgic și saturat de melancolie. 

Scrierile curg lin, apoi se izbesc de 
mici derapaje morale, asemenea apelor 
de munte care întâlnesc în drumul loc 
câte o cascadă mai zgomotoasă. Fără 
metaforizări, dar cu poezie și sentiment, 
textele Nadiei Linul Urian rezistă unei 
analize tematice, semantice și stilistice. 
Au coerență narativă, dialogurile sunt 
încărcate de învățăminte și înțelepciune, 
personajele sunt grijuliu creionate, 
creând o atmosferă idilică, de dulcegărie 
sentimentală în ideea relevării valorilor 
fundamentale ale satului românesc de 
munte. Scrisul Nadiei Linul Urian este 
matur, sigur, coerent prin originalitate 
și o determinată identitate. Prin cărțile 
sale, Nadia Linul urian scrie des-
pre satul veșniciei, acolo unde zeii se 
amestecă printre oameni.

Anton  ILICA

Nadia Linul Urian sau despre satul veșniciei, 
acolo unde zeii se amestecă printre oameni 
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În faţa unei săli arhipline, la Şcoala de Artă din Lugoj, 
a apărut o femeie de o statură impresionantă. Avea un 
aer aristocratic, de parcă ar fi descins din altă lume; 
cu privirea dusă departe, părea a vorbi cu un duh ne-
cuprins, de la care primea veşti despre umbra celui ce 
a fost tatăl ei, poetul-filosof Lucian Blaga; ne povestea 
cum a fost să fii atât de privilegiată. 

Venise la Lugoj la invitaţia lui Remus Taşcău şi a mea, 
în 1985, la scurtă vreme după ce fusesem „uns”, întru 
păstorire, la Casa de Cultură „Ioan Vidu”. Şi, cum era 
firesc, am făcut o vizită la Casa Bredicenilor şi la Casa 
de la Vie sau Casa de Vară a familiei Brediceanu, aco-
lo unde, vreme de trei ani (1924-1926), Lucian Blaga 
a scris ceea ce el considera a fi fost fundamental în o-
pera sa. Pentru el, au fost locuri pitoreşti, unde „lumina 
atinge cu puteri mediteraneene globul solar al boabei 
de strugure şi unde seara coboară boarea răcoroasă a 
pădurilor de stejar.” (Hronicul şi cântecul vârste-
lor). „Aici e raiul provincial de lângă Cimiş”, spunea el 
adesea cu bucurie.

Pe durata celor două ore de rememorări şi dialog 
cu lugojenii, veniţi în număr atât de mare încât sala 
de festivităţi s-a dovedit a fi neîncăpătoare, am trăit 
emoţia unui excurs prin lumea mitică a scrierilor lui 
Lucian Blaga, dar şi a copilăriei pline de farmec şi 
duioşie, vegheată cu grija plină de căldură a mamei, 
Cornelia Brediceanu, şi a celui care a dezmierdat-o cu 
prenumele „Dorli”, sinonim cu „draga tatii”. 

Vă mai amintiţi, domnule profesor emerit Nicolae 
Ghinea, şi dumneavoastră, domnule profesor doctor 
Constantin Tufan-Stan, ce momente înălţătoare am 
trăit în compania celei care ne-a purtat prin amintiri 
de o superbie aparte? 

Am găsit, printre manuscrise, interviul pe care mi l-a 
acordat atunci. Am simţit o nemărginită mulţumire, ca 
şi când, încetul cu încetul, întreaga-mi fiinţă s-ar fi to-
pit într-o imensă revelaţie. 

– Era retras, chiar scump la vorbă tatăl dvs? 
– Nicidecum! Mă alinta cu fel de fel de diminutive, 

mă aşeza pe genunchi şi-mi spunea ceva frumos, îmi 
mângâia de fiecare dată sufletul. 

– A avut de suferit pentru că fost nestrămutat în 
convingerile lui. 

– Într-adevăr. L-au scos din Academie şi nu i-au 
mai îngăduit să predea la facultate. L-au retrogra-
dat, ca bibliotecar. M-a înduioşat confesiunea pe care 
mi-a făcut-o după ce şi-a scris ultima carte de filosofie, 
„Fiinţa istorică“. Mi-a spus: „Mi-am încheiat sistemul 
filosofic. De-acum, pot să mor“. Şi-a asumat toate 
riscurile refuzând... Dacă nu ar fost atât de categoric, 

cel puţin în anumite privinţe, i-ar fi mers foarte bine, 
dar conştiinţa nu-i permitea... 

- Ar fi putut să ia Premiul Nobel în 1956? 
- Rosa del Conte şi Basil Munteanu l-au propus, în-

să, potrivit regulilor, era nevoie de acceptul ţării. Mi-
nistrul Culturii de la vremea aceea, Constanţa Crăciun, 
nu a acceptat. Plus că i-a pus beţe în roate Zaharia 
Stancu în urma unui turneu în ţările nordice. Rosa del 
Conte mi-a scris aşa: „Lucian Blaga a murit ca scriitor 
interzis“. 

- Aţi fost, în 1961, în audienţă la Leonte Răutu, pen-
tru a relua publicarea operei lui Lucian Blaga. Ce aţi 
obţinut? 

- I-am spus care e situaţia tatei, el a dat nişte dispo-
ziţii în faţa mea, la telefon, să-i publice un volum de 
poezii. Dar nu mai mult de atât. 

- Cum a reacţionat la vestea asta? 
- A fost foarte fericit. Deja îi apăruseră câteva poe-

zii în „Contemporanul“, cu o lună înainte de a muri. 
Dezgheţul nu s-a produs încă. A mai durat ceva vreme, 
deşi nici acum nu i s-a publicat romanul „Luntrea lui 
Caron”. Unii studenţi au păţit-o pentru că l-au citat. 
N-au ajuns la puşcărie, dar au avut probleme. 

– Nu a lipsit mult să fie, el însuşi, încarcerat. 
- Da. L-a salvat istoricul Constantin Daicoviciu, care 

a negociat cu Dej salvarea lui. Nu ştiu ce-au vorbit, la ce 
a renunţat Daicoviciu, ce a făcut pe gustul lui Dej. I-au 
făcut şi percheziţii, îi căutau manuscrisele la Biblio-
teca Academiei. El scria la birou, dar nu lăsa niciodată 
manuscrisul din mână. Le lua în servietă şi le aducea 
acasă. Le-am adunat şi le-am pitit cât am putut de 
bine. Dac-ar fi găsit „Luntrea lui Caron“ era bai mare. 
Îl băgau la puşcărie. La Sighet ajungea. O lovitură i-a 
tras Mihai Beniuc, el fiind oaspete în familia Blaga. 
A scris volumul „Pe muchie de cuţit“, în care avea un 
fragment intitulat „Marele Anonim“, cu trimitere di-
rect la tata, că „marele anonim“ apare în sistemul lui 
filosofic. Era mereu urmărit de Securitate. 

- Lucian Blaga v-a lăsat, prin testament, să vă ocu-
paţi de publicarea operei lui.

 - E adevărat. Am făcut ce s-a putut. Mai sunt multe 
alte cele de publicat. Mereu am grijă să nu apară ceva 
greşit. Unii se mai aştern la scris prostii veninoase... 

- Spuneţi-mi ceva şi despre mama dvs, Cornelia 
Brediceanu. 

- Mama a fost o femeie frumoasă, cultivată. Avea 
siguranță de sine când apărea în public. S-au cunoscut 
în vremea studenţiei la Viena, ea urma Facultatea de 
Medicină. Din dragoste pentru ea, tata a scris „Poemele 
luminii”. Ea, în secret, le-a trimis lui Sextil Puşcariu, 

la Cernăuţi, şi aşa au văzut lumina tiparului. Acesta 
a fost începutul unei poveşti de iubire ce s-a dovedit 
profundă, durabilă. „Cum stăm în faţa toamnei, muţi,/ 
sporeşte-mi inima c-o ardere, cu-un gând.” (Vară de 
noiembrie)

Dorli Blaga continuă: Mama mi-a mărturisit că 
atunci când s-a întâlnit cu Tata, pentru prima dată, 
la Viena, în 1916, la Biblioteca Universității, a fost 
impresionată de poezia lui: „Cum ne-adânceam în um-
brele de noapte… Curgea în calea ta şi-a mea  lumina. 
Şi totuşi, totuşi, s-a-ntâmplat minunea…” (Hronicul 
şi cântecul vârstelor).

Mama a păstrat manuscrisele lui cu foarte mare gri-
jă, se pot vedea la Muzeul Literaturii Române, în pli-
curi, cu data când au fost începute, când au fost înche-
iate, a câta redactare este etc. Tata îi citea, întotdeau-
na, poeziile. În copilărie, când am început să înțeleg, 
îmi citea și mie, dar nu ca să-mi ceară părerea… O 
cerea mamei și ținea seama de unele observații ale 
ei. Ea i le bătea la mașină când erau în forma finală. 
Așa se pregăteau volumele pentru tipar.

Versurile lui sunt ilustrative privitor la dragostea ce 
i-a unit: „Sfinxule dragă, Lumea este un singur mare 
sfinx și Tu al doilea. Față de Tine am un sentiment pe 
care nici porțile iadului nu-l vor clătina.” Dragostea 
pentru ea a fost un impuls preţios al creaţiei sale poe-
tice şi filosofice. 

- Vezi ce poţi extrage de aici, că prea mult n-o să-ţi 
publice şi poate fi chiar periculos!

S-a întors pe călcâie, a afişat o atitudine de mentor, 
cu o subînţeleasă răbdare, convinsă că am simţit o plă-
cere vie, ca o desfătare, însă de care n-aveam cum să 
mă bucur deplin. Dezgheţul total era încă departe de a 
se fi împlinit. 

Constantin JICHIŢA

Dorli Blaga, la Lugoj / Interviu cu sufletul la gură

1+1
Aici, pe scena aceasta fără anotimpuri
Am fost prizonierul condamnat
Să visez libertatea din spatele valurilor,
Obligat să îmbrățișez penumbrele,
Renunțarea de te căuta dincolo de porțile zorilor
Care mi te ascund ca pedeapsă pentru neascultare...
Da, am vrut să rămân doar brațe,
Iar trupul să-l sparg în mii de bucăți
Pentru albatroșii rătăciți pe maluri.
Iubito, iartă-mă că mi-a fost teamă
Să îți ofer cea mai frumoasă poezie a lumii: „1+1”.

Secunde încă vii pe ceasul lumii
- celei care astăzi tace, Andreei P. -

Astăzi mi-am revăzut rana, încă deschisă
În care se ascunde ultima noastră primăvară.
Încă am sub pleoape cuiburi crăpate,
Cu păsări care se iubesc în taină
Sub rupta haină care ne-a dezghețat primul sărut
Pe-un așternut de frunze-mbrățișate -
Primit de la fluturii care dorm în flori de cireș -
Peste care au plâns diminețile bolnave, fără noi,
Amândoi, rătăciți în gări diferite,
Cu privirile împietrite spre ceasul lumii,
Numărând secundele 
până la ultimul act pe scena destinului
În care vom zâmbi iarăși 
în ecoul lui „n’oubliez jamais”
Rostit ca o poruncă de îngerul dorului.

Voi înmuguri fiinţe împietrite
Pentru două zile voi fi în locul primăverii!
Ghioceii, deja au fost inventați
Iar păsările își cunosc zborul și știu cum să cânte
Despre destinul fiecărui semn zodiacal
Împrumutat celor care au învățat să viseze...
Roșul nu vrea să fie verde și nici nu poate,
Iar negrul își deapănă amintirile în întuneric.
Voi înmuguri ființe împietrite
Și le voi colora trupul cu verde și roșu,
Să știu care sunt acelea
Convertite la primăvară! 

Sângerare
Astăzi m-am trezit tulburat de un vis cu păsări!
Se roteau continuu 
în fața geamului meu cu îngeri înfrigurați
Și parcă strigau fiecare, haotic, un fel de rugăciune veche,
Lăsând culorile să le cadă de pe aripi
Ca într-o ninsoare policromă.
Deodată, toate privirile mele sângerau pe cămașa nopții
Și pe aripile îngerilor mei
De la fereastra devenită brusc vitraliu și altar
Pentru primăverile care nu mai sunt chemate
În versurile poeților.

Examen
În ziua aceea am fost amândoi pe scenă!
Țineam o coală albă în mâini
și trebuia să ne desenăm destinul...
sau neputința, dorința de a trăi altceva.
Cu un creion de ochi înmuiat într-o cupă de șampanie
ai desenat pe harta tăcerii noastre
un zbor de pasăre în căutarea altui trup
care să-și dorească să fie zeul unui nou răsărit.
Eu am desenat chipul unui prieten vechi,
care mi-a explicat într-o seară
de ce nu trebuie să ne tatuăm înfrângerile pe suflet,
să le ascundem printre amintiri...
Te iubesc, Don Quijote!
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Horia Cristina, 60 x 60 cm, acril pe pânză

Gheorghe Mosorescu, 
70 x 60 cm, acril pe pânză
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Poezia din sertarul umbrei 

Viața ne aduce în numeroase situații, 
unele mai dificile, altele mai plăcute. 
Poezia poate genera liniștea necesară 
prin mărturie, prin jocuri de cuvinte și 
idei, prin evadarea din realitate. Alteori, 
asumarea realității declanșează poezie 
și idei înalte sau perspective subtile. 
Maria Nițu, are curajul de-a plonja în 
viața proprie și în viața altora stimulată 
de o curiozitate aparte, de revoltă, de 
acceptarea jocului și a stăpânului jocu-
lui. Cu volumul de versuri În sertarul 
umbrei*, apărut la Editura Semne în 
anul 2020, și dedicat mamei, poeta 
ne propune o interpretare a filmului 
vieții. Sunt momente bune și momente 
înălțătoare de-a lungul anilor, ele 
rămân captive în memoria fiecăruia, în 
seiful cu ritualuri personale, secrete. Ti-
tlul volumului este profund, semnifică 
viața proiectată în abisul ființei, poetic 
și reprezentativ pentru stilul autoarei. 
În fața vampirilor spirituali (tâlhari, 
violatori, bandiți, prădătorii de vise, 
„bandele lui Moebius”) omul poate 
devenit vulnerabil. Dumnezeu i-a dat 
armele de apărare, umbra ființei, locul 
unde aceștia nu pot avea acces. Umbra, 
locul unde se află degetul lui Dumnezeu, 
cel care ne apără. Și omul poate deveni 
„stană de piatră, fără memorie, fără răni 
cu sânge de copil” (Sertarul umbrei ori 
De-a v-ați ascunselea – scrisoare către 
Alexandra Indrieș, p. 115). 

Volumul are mai multe părți: I. 
Cafeaua de dimineață a lui Dumnezeu; 
II. Cerul de la temelia casei. Acestea 
ne proiectează o dimensiune supremă 
(prezența lui Dumnezeu) și una a vetrei, 
unice, temelia casei sub lumina divină. 

Prezența lui Dumnezeu este una 
familiară, ritualul cafelei de dimineață 
înseamnă o apropiere plină de căldură, 
tonică, repetabil, un lirism vertical. Te-
melia casei înseamnă rădăcinile unice, 
stabilite de la Geneză, o altă prezență 
în planul de jos al existenței, atât timp 
cât suntem în trup, lirismul orizontal. 

Plus legătura cu apropiații, semenii care 
ne sunt martori. Poezia din carte ne 
devoalează filmul vieții, suntem scriși, 
suntem o propoziție în mareea timpu-
lui. Poate fi un joc cu chibrituri, unul al 
inocenței, periculos prin necunoaștere. 
Scenele pot fi de-a v-ați ascunselea 
într-o istorie cu spărgători de ceață. 
Alteori Raiul vine la ofertă pentru că 
Dumnezeu are grijă de om. Perspectiva 
se întoarce spre mamă, ființa din care 
au înmugurit clipele. În sfera de jos sunt 
arborele vieții, ochii albi ai statuilor, 
calculatorul ca partener de anotimpuri. 
Apare singurătatea, o prezență atroce, e 
frig în univers, poți să-ți strivești degetul 
la ușa dintre da și nu. Tema singurătății 
este bine conturată în mai multe poeme, 
este un joc în plină levitație, anticipând 
sertarul umbrei. 

Având știința scrisului cu o vigoare și o 
revoltă aparte, Maria Nițu interpretează 
într-o notă ludică evenimentele, are 
o anumită detașare care-i permite 
să sublinieze duritatea din spatele 
aparențelor. Acolo este o lume mult mai 
profundă, oamenii nu pot evada. Lucid-
itatea îi permite să coaguleze imagini și 
teme care edifică ființa, de la copilăria 
luminoasă la maturitatea în clar-obscur. 
În majoritatea poemelor, ea își asumă 
feminitatea, tragedia și bucuriile ce vin 
din această structură aparent fragilă, 
dar creatoare. Are curajul să privească 
lumea ca o femeie matură ce poate oferi 
totul și poate cere mult de la viață. 

Titlurile poemelor continuă în pasta 
poemului, fac un corp comun cu trăirile 
din versuri. Iată curgerea, vremurile: 
„Mareea timpului/ s-o aștept,/ să mă 
apropii de lună,/ eu/ înfășurată în 
valuri/ ca vălurile de gheișă…/ și luna/ 
mă va trage spre ea/ într-o îmbrățișare/ 
în flux și reflux/ de neștiută memorie/ 
pierdută în adâncuri de ape” (Mareea 
timpului, p. 11). Femeia se identifică, 
până la disoluție, cu natura, cu mișcarea 
din univers, cu tainele care vin și pleacă, 
se suprapune peste dinamismul din jur, 
acceptă misterul (văluri de gheișă), 
intră în jocurile adânci care ne definesc 
individualitatea și specia.  

Ni se pune realitatea în față: suntem 
risipitori de timp, inconștienți și na-
babi: „Ne înstrăinăm clipele/ în chel-
tuieli inutile/ le risipim în vânt/ ca niște 
milionari de clipe,/ fără să știm/ cât de 
săraci/ și cât de flămânzi suntem,/ cum 

fiecare firimitură/ e talantul de aur/ pus 
de la început/ în buzunarul ascuns de la 
piept” (Ne înstrăinăm clipele, p. 16).

Ne scapă sensul vieții, „l-am pierdut/ 
la jocul de cărți,/ când am pariat/ cu 
treizeci și trei de arginți/ pe giulgiul de 
la Torino” (Arborele vieții, p. 61). Este 
un joc de cuvinte, arginții sunt anii dure-
rii, anii trăiți de Iisus în trupul de carne, 
giulgiul este doar mitul inventat de noi, 
perpetuat din carte în carte cu știința 
absențelor. Dar ce este femeia sub un cer 
de cuvinte? Iată: „eu, liță arămie/ între 
cer și cuvânt,/ între cuvânt și pământ…” 
(Ies din noapte, p. 60). Așadar, legătura 
pe verticală, ea reface ordinea normală 

de energie între două puncte antago-
nice, între anod și catod…

Calculatorul face parte din peisajul 
vieții, un virus poate șterge totul, totul 
se poate pierde într-o clipă, rămâne 
singurătatea și sufletul omului, agățat 
într-un mare gol…

Sunt câteva poeme (Soledad, Fără 
umbră, Hieroglifă a hieroglifei, Ochii 
albi ai statuilor, Când suflu, La ceas 
de perfuzii etc.) în care singurătatea in-
dividului/ femeii reflectă singurătatea 
omului în univers, singurătatea lui între 
cuvinte de carne: Soledad la pătrat, omul 
cu trupul său, fără umbră, nu știi dacă 
suntem perfecți, un copil fără casă. Ochii 

albi ai statuilor sunt întorși înăuntru, 
privind până în abisul ființei, în „taigaua 
zilelor”, cu răsuflarea flori de gheață. În 
„pustiul albastru” (universul) nu există 
un copac de care să ne spânzurăm 
singurătatea. Ieșirea din paradigma 
minții se face simplu, ca la Geneza: 
„îngropați-mă cu tălpile goale,/ să simt 
pe unde pășesc,/ pentru când vreau/ să 
mă reîntorc acasă” (Levitația, p.114). 

Maria Nițu mărturisește: „Dumnezeu 
are grijă de mine” (p.42), este partener 
în jocul și tragedia Creației. Este ati-
tudinea intelectualului care gândește 
despre Judecata de Apoi, se tutuiește 
cu El, îi vorbește familiar, cu ironie și 
detașare, între Rai și Iad, între naștere 
și moarte, deoarece: „nu-ți poți distruge 
creația,/ pentru că nu-ți place/ nici ție 
să fii singur;”… Sunt multe poeme scrise 
cu tăria celei care se ridică din țărâna 
trupului și are luciditatea de a accepta 
misterul umbrei. Fiecare are un loc în 
univers, există un sertar unde sunt puse 
miracolele. Literatura  le oglindește cu 
frumusețea și semeția celei care scrie, 
de copil ea dezghioca alfabetul, făcea av-
ioane de hârtie simbolizând zborul din 
visul copilăriei (Mai știi, p. 20)… 

Poemele urmează logica poeziei mod-
erne, grafia lor este continuă, poeta 
are capacitatea de a sintetiza în versuri 
stările, evenimentele, revoltele. Puțină 
ironie dinamizează textele, luciditatea 
le dă putere. Titlurile curg în corpul po-
emului, se contopesc în materia lirică. 
Versurile se continuă unele prin altele, 
curg firesc și continuă cu literă mică, 
există o cheie lirică pentru fiecare poem. 
Ea se rezolvă prin tensiunea dintre re-
alitatea obiectivă și gândurile celei care 
scrie și se scrie. Unele poeme sunt mai 
lungi, mesajul se diluează, dar au am-
prenta femeii care vede în detaliu fiecare 
zi, fiecare clipă, vede prizonierii, „piloții 
nopții”, „norul jucăuș”…

La începutul cărții sunt titlurile câ-
torva cărți scrise de Maria Nițu: cioburi 
din filmul zilnic, lecturi și cărți, cronici 
de întâmpinare, eseuri, interviuri, pro-
zopoeme etc. 

O poetă dinamică, asumându-și sub-
iectivitatea în mod obiectiv, până la ul-
tima silabă… 

* Maria Nițu, În sertarul umbrei, 
poeme, 119 pagini, 

București: Editura Semne, 2020. 
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Traian VASILCĂU
Spre Înviere
Se face dimineață în oricine.
La porți aleargă, parc-ar fi în zbor,
Copiii din afara României,
Care-o așteaptă ca pe maica lor.

Nu-i nici o țară să se-nvecineze
Numai cu Neamul ei de buni-străbuni.
Părinții noștri au plecat sub glie
Purtîndu-i numele în rugăciuni.

Ei au crezut că o să-i prindă-n viață
Unirea ultimă din calendar,
Și zilnic se spălau cu cer pe față,
Cercînd să uite cîntecul amar.

Te-au tot chemat, pînă-au ajuns ei țară
Împachetată-n sicriașe noi
Și-acum, de ziua ta, cum să nu doară
Tăcerea anonimilor eroi?

Nu ești ce-ai fost în secole apuse,
Dar ca să-nvii, azi îți aduc la geam
O Cruce din afara României,
Sub care zace plînsul unui Neam!

1 decembrie 2020, 
Chișinău

Sărut lăsat pe lacrimi
Eu v-am iubit nespus, cum n-am iubit
Nici o virtute ce-a trecut prin mine.
Mie-mi dădeam buchete de suspine
    Și Vouă - trandafirul înflorit!

Eu v-am iubit mai mult decît spunea
Porunca Tatălui din veșnicie.
Mie-mi dădeam tăcere de pustie
Și Vouă - cîntecul de turturea!

Poate-am iubit cît nici nu trebuia.
Funingini culegînd și defăimare,
Mie-mi dădeam palme fără cruțare
Și Vouă - un sărut de catifea,

Pe care azi, cînd lumea e-n uitare,
Mi-l dă pe lacrimi Domnul, Zarea mea! 

Rîsul plîngînd
Într-un castel, ca-ntr-o pustie,
Plînge-un Actor de comedie.
E pentru prima oară cînd
Cu el la masă stă plîngînd,
Căindu-se de viața lui,
În care-a rîs, precum un șui,
De orice om, de trecătorul
Care era ca el, Actorul!
De orice om, ce-i era Frate
Și-avea, bine-nțeles, păcate,
Cum are, fără să le știe,
Orice Actor de comedie,
Rîzînd, neîncetat, de toți!
Toți ce-au fost vii și azi sunt morți!
Rîzînd și ei, în viața lor,
Cu gura marelui Actor,
Ce doar de-al său păcat n-a rîs
Și-acum e-un monument de... Plîns!

De ce a rîs, fiind la fel?
De ce-a purtat haz nou în el?
De ce nu s-a schimbat deloc?
De ce-a crezut că-i cu noroc?
Și-acum în casa răsuitată
Plînge-un Actor întîia dată

Și nevăzutul lui destin
Îi soarbe oful ca pe-un vin
Și-i spune: Trebuie să plîngi!
Să-ngenunchezi! Să te înfrîngi!
Și lumea hohotind s-o duci
Pînă la cruci, pînă la cruci.
Să-și vadă chipu-n ierburi reci.
De nimeni să nu rîdă-n veci!

Doar infinit
Prozatorului Andrei Moroșanu

Să fim ca frunzele căzînd pe drum.
Să fim striviți de oameni sub picioare,
Și să cîntăm cu ultima suflare,
Cum cîntă frunzele pîn-se fac scrum.

Le vezi cum ning? Ninsoare de frunzare
Pe suflet ni se-așază rînd-pe rînd.
Mîine în zori ne vom trezi arzînd
În fața lumii cuvîntînd uitare.

O clipă și apoi doar infinit.
O mînă de cenușă, ce-o s-aștepte
Privirea unei păsări înțelepte,
Care-o s-o ia-ntr-al inimii ei schit. 

Încerc să fiu ca el
Poetei Sânziana Batiște

Mă uit la al tău suflet luminos,
Pe care Domnul l-a țesut din soare.
E-așa de galben! Ca un chiparos.
Cine îi bea uleiul nu mai moare!

Parfum ceresc! Nevoie n-ai de fard!
Cine îți vede sufletul - cuvîntă!
Prin poștă l-am primit și-avîndu-l, ard,
Și-ncerc să fiu ca el! Boltire sfîntă!

Ca Ea
Pentru Doina Dabija

Într-o bisericuță, îmi dau seama
Că nu visez ce văd, că-i prea frumos...
O pasăre albastră e doar Mama,
Stînd în genunchi la tronul lui Christos.
*
Crucea e tronul Lui. În fața-i - drama!
Și-al Său Cuvînt - ca miezul unei pîini.
O pasăre albastră e doar Mama.
Lacrimi îi cad peste-ale zilei mîini.
*
De ea m-apropii să-i ating năframa.
Vreau să mă vindec de-un rău obicei.
O pasăre albastră e doar Mama,
Stînd la spovada sufletului ei.
*
Cu pas sfios, abia-nvingîndu-mi teama,
Spre ea îmi întind inima cîntînd!
O pasăre albastră e doar Mama,
Cu Taine-mpărtășită, dispărînd.
*
Și-atunci spre zări m-avînt, 
să spulber vama
Cu un sărut al Dragostei, deplin!
O pasăre albastră a fost Mama
Și eu ca Ea, vreau să fiu Cer! Amin!

***
Doamne, 
m-ai scos din înc-o nouă moarte
Și mi-ai dat iarăși viața: s-o trăiesc.
Mai mult pe nimenea să nu urăsc,
Pe orișice făptură s-o iubesc,
Cum Tu ne-ai poruncit în Sfînta Carte.

Și eu mă strădui, în Christos spre-a fi,
Chiar viermele din lut să-l pot iubi!



nr. 114 n nov.-dec. 2021 actualitatea literară 25traduceri

                                           Franz Kafka 
                                              

                  Reflecţii asupra păcatului, suferinţei, 
speranţei și adevărata cale*

 1. Adevărata cale merge pe o frânghie, care nu este 
întinsă la înălțime, ci foarte puțin deasupra țărânei. 
Pare a fi destinată mai degrabă să stânjenească, decât 
să fie străbătută. 

2. Toate erorile omenenești sunt nerăbdare, o între-
rupere prematură a metodicului, o îngrădire imagina-
ră a lucrurilor aparente.

3. Există două vicii principale ale omului, din care 
derivă toate celelalte: nerăbdarea și nepăsarea. Din 
pricina nerăbdării a fost alungat din Paradis, din cauza 
indiferenței nu se mai întoarce. Dar poate că există doar 
un singur păcat capital: nerăbdarea. Din cauza nerăbdării 
a fost alungat, din cauza nerăbdării nu se mai întoarce. 

4. Multe umbre ale celor decedați se preocupă doar 
cu adularea șuvoiului morților, asta pentru că vine de 
la noi și încă are gustul sărat al mărilor noastre. Cu 
dezgust, șuvoiul se împotrivește, apoi ia curs regresiv 
și îi readuce pe cei morți la viață. Iar ei sunt fericiți, 
cântă cântece de mulțumire și mângâie rebelul.

5. De la un anume punct, nu mai există întoarcere. 
Acest punct trebuie atins.

6. Momentul decisiv al dezvoltării umane este unul 
continuu. De aceea mișcările revoluționar-spirituale 
care anulează toate cele trecute au dreptate, pentru că 
nimic nu s-a întâmplat încă.

7. Unul dintre cele mai eficiente mijloace de seducție 
ale răului este incitarea la luptă.

8. El este precum lupta cu femeile, care se termină în pat.
9. A. este foarte înfumurat, el crede că a avansat 

mult în bine, deoarece el, aparent, dacă un obiect tot 
mai tentant îl provoacă din mai multe sensuri și mai 
des decât până atunci, el se simte abandonat.

10. Cu toate acestea, explicația corectă este că un di-
tai diavolul și-a făcut loc în el, iar nenumărați din cei 
mai mărunți vin ca să servească celui mare.

11./12. Diferența de opinii pe care o putem avea 
despre un măr: opinia băiețelului, care trebuie să-și 
întindă gâtul pentru a vedea mărul de pe masă, și opinia 
gazdei, care ia mărul și îl oferă generos comeseanului.

13. Un prim semn al începutului cunoașterii este 
dorința de a muri. Această viață pare insuportabilă, 
o alta inaccesibilă. Nu ne mai este rușine că vrem să 
murim; ne rugăm, să fim mutați din vechea chilie, pe 
care o urâm, într-una nouă, pe care abia vom învăța 
s-o urâm. O rămășiță de credință are influența ei, în 
timpul deplasării, se întâmplă ca Domnul să treacă pe 
culoar, să privească prizonierul și să spună: „Pe acesta 
să nu-l mai încarcerați. El vine la mine.”

14. Ai trecut peste un nivel, așadar ai avut bună-
voința de a merge și ai făcut totuși pași înapoi, atunci 
asta ar fi o situație disperată; dar fiindcă tu urci o 
pantă abruptă, atât de abruptă, precum tu însuți ești 
văzut de jos, regresul poate fi cauzat și doar de struc-
tura solului, iar tu nu trebuie să  disperi.

15. Ca o cărare toamna: abia că este măturată și cura-
tă, se acoperă din nou cu frunze uscate.

16. O colivie a plecat să caute o pasăre.
17. Nu am fost niciodată în acest loc: nu-i însă la fel 

și cu sufletul, care-i mai strălucitor decât soarele, ală-
turi de el strălucește o stea.

18. Dacă ar fi fost posibil să se construiască Turnul 
Babel fără a-l escalada, ar fi fost îngăduit.

19. Nu lăsa răul să te facă să crezi că tu ai putea 
avea secrete față de el.

20. Leoparzii dau iama în templu și golesc potirele 
cu ofrandă; asta se repetă tot mereu; până la capăt o 
putem anticipa și devine astfel parte a ceremoniei. 

21. Atât de ferm precum mâna care ține piatra. Dar 
mâna o ține ferm, doar pentru a arunca piatra cât mai 
departe. Dar și la acea depărtare conduce calea.

22. Tu ești pricina. În lung și-n lat niciun alt discipol. 
23. De la adevăratul adversar se iscă în tine curaj ne-

mărginit. 
24. A înțelege norocul că pământul, pe care tu stai, 

nu poate fi mai mare decât cele două picioare care îl 
acoperă.

25. În ce fel ne putem bucura de lume, dacă nu refu-
giindu-ne în ea?       

26. Ascunzișuri sunt nenumărate, mântuirea doar 
una, iar modalități de mântuire, iarăși atât de multe 
precum ascunzișurile. Există un țel, dar nu există o 
cale; ceea ce numim noi cale este șovăiala.

27. Spre a face răul, ni s-a impus pe deasupra; binele 
ne-a fost deja dat.

28. Odată ce ai adăpostit răul la tine, nu ne mai cere 
să-l și credem.

29. Gândurile ascunse, cu care adăpostești rău în 
tine, nu sunt ale tale, ci ale răului. Animalul îi fură stă-
pânului biciul și se biciuie el însuși pentru a deveni 
stăpân, fără să știe că asta e doar o fantasmă, făcând 
astfel un nou nod în biciul Domnului.

30. Binele este într-un oarecare sens dezolant. 
31. Nu aspir la stăpânirea de sine. Stăpânirea 

de sine înseamnă: a vrea să acţionez într-un 
loc aleatoriu al strălucirii infinite a existenţei 
mele spirituale. Dar dacă trebuie să fac aseme-
nea cercuri în jurul meu, atunci mai degrabă 
am să rămân pasiv în simpla uimire a comple-
xului monstruos și am să-mi iau numai tonifie-
rea pe care e contrario (argumentul în sens invers) 
o dă această perspectivă.

32. Corbii pretind că un singur corb ar putea distruge 
cerul. Asta este incontestabil, dar nu dovedește nimic 
împotriva cerului, pentru că cerul înseamnă tocmai: 
neputința corbilor.

33. Martirii nu subestimează trupul, ei îl lasă să fie 
înălțat pe cruce. În această privință ei sunt de aceeași 
părere cu dușmanii lor.

34. Epuizarea sa este aceea a gladiatorului 
după luptă, lucrarea lui a fost zugrăvirea în alb 
a unui colţ în biroul unui amploiat.

35. Nu există un a avea, doar un a fi, doar unul 
după ultima suflare, râvnitul a fi după asfixie.

36. Înainte vreme înţelegeam de ce nu prime-
am răspuns la întrebarea mea, astăzi nu înţeleg 
cum  puteam crede că aș putea întreba. Dar eu 
nici nu am crezut, am întrebat doar.

37. Răspunsul său la afirmația, el posedă probabil, 
nu însă a fi, a fost doar frisoane și palpitații.

38. Unul a fost uimit de cât de ușor a mers pe calea 
eternității; anume, el a alergat nebunește în jos.

39a. Răului nu-i putem plăti în rate - chiar încercând 
perpetuu. Ar fi posibil ca Alexandru cel Mare, în po-
fida succeselor militare din tinerețe, în ciuda armatei 
excelente pe care o instruise, cu toate forțele lumii 
pentru schimbare care îi erau favorabile, să fi rămas în 
continuare la Hellespont și nu l-ar fi trecut niciodată, 
ce-i drept nu de teamă, nici din nehotărâre, nici din 
slăbiciune, ci din mustrări de conștiință.

39b. Calea este infinită, aici nu există nimic de scăzut, 
nimic de adăugat și totuși fiecare își păstrează propria 
nerăbdare. „Negreșit, și pe această cale va mai trebui 
să mergi, fiindcă nu ți se va trece cu vederea”.

40. Numai conceptul nostru despre durata timpului 
ne permite să denumim astfel Judecata de Apoi, de 
facto este o lege marțială.

41. Discrepanța lumii pare a fi, altfel îmbucurător 
fapt, doar una numerică.

42. Plecați capul plin de dezgust și ură la piept.
43. Câinii de vânătoare continuă să se joace în curte, 

dar vânatul nu le scapă, chiar dacă aleargă deja nebu-
natic prin păduri.

44. Te-ai înhămat în mod ridicol pentru această lume.
45. Cu cât înhami mai mulți cai, cu atât merge mai 

repede - și anume nu smulgerea blocului din fundație, 
ceea ce este imposibil, ci ruperea hățurilor și astfel 
preumblarea veselă în gol.

46. Cuvântul „a fi“  înseamnă în germană atât exis-
tență cât și aparținem Lui. 

47. Vi s-a oferit posibilitatea a alege între a deveni regi 
ori curierii regilor. După firea copiilor au vrut cu toții să 
fie curieri. De aceea există numai curieri, ei aleargă prin 
lume și anunță pretutindeni aberanta știre că nu există 
regi. Ei ar pune capăt vieții lor nenorocite cu plăcere, 
dar nu îndrăznesc din cauza jurământului de credință.

48. Să crezi în progres, înseamnă să nu crezi că s-a 
întâmplat deja un progres. Asta n-ar fi credință.

49. A. este un virtuoz, iar cerul este martorul său.
50. Omul nu poate trăi fără încrederea permanen-

tă în ceva indestructibil în existența sa, cu toate că 
atât indestructibilul cât și încrederea îi pot rămâne 
în permanență nedezvăluite. Una dintre posibilele 
manifestări ale acestei tăinuiri este credința într-un 
Dumnezeu propriu.

51. A fost nevoie de medierea șarpelui: răul poate 
ispiti omul, dar nu poate deveni om.

52. În lupta dintre tine și lume, secondează lumea.
53. Nu este voie să înșelăm pe nimeni, nici lumea 

pentru izbânda voastră.
54. Nu există nimic altceva decât o lume spirituală; 

ceea ce noi numim lume senzorială este diavolul în 
spiritual, iar ceea ce noi numim răul este doar o ne-
cesitate a unui moment al evoluției noastre veșnice. 
Cu cea mai vie lumină putem disipa lumea. Pentru 
ochi slăbiți ea devine fermă, pentru ochi și mai slabi 
ea dobândește pumni, pentru ochi încă și mai slabi ea 
devine pudică și strivește pe acela care îndrăznește să 
o privească.

55. Totul este amăgire: căutarea minimului iluziei, 
rămânerea în firesc, căutarea împlinirii. În primul caz 

înșelăm binele, voind a ne face atingerea lui prea faci-
lă, apoi răul, punându-i condiții de confruntare mult 
prea dezavantajoase. În cel de-al doilea caz înșelăm 
binele, deoarece nici măcar nu aspirăm la el în cele 
pământești. În cel de-al treilea caz înșelăm binele, prin 
faptul că ne depărtăm cât mai mult de el, apoi răul, 
sperând ca prin potențarea lui maximă să-l facem ne-
putincios. Așadar, urmare celor spuse, ar fi de preferat 
al doilea caz, căci binele îl înșelăm de obicei, răul în 
acest caz, cel puțin aparent, nu.

56. Sunt întrebări pe care nu le-am putea da uitării, 
dacă noi n-am fi în mod natural exonerați de ele. 

57. Limba poate fi folosită în afara lumii senzoriale 
pentru totul doar aluziv, dar niciodată altfel, nici măcar 
vag-comparativ, deoarece ea, potrivit lumii senzoriale, 
determină numai proprietatea și relațiile sale.

1. 
58. Să mințim cât mai puțin posibil, numai dacă 

mințim cât mai puțin posibil, nu doar atunci când  
avem puține ocazii să o facem.

59. O treaptă care n-a fost adânc scobită de pași 
este, din punctul ei de vedere, doar ceva searbăd  - o 
îmbinare lemnoasă.

60. Cel care renunță la lume, trebuie să iubească pe 
toți oamenii, deoarece el renunță și la lumea lor. Așadar, 
el începe  să intuiască adevărata creatură umană, care 
nu poate fi decât iubită, cu condiția să fii egală cu ea.

2. 
61. Cine își iubește aproapele său în lume nu face 

nici mai multă și nici mai puțină nedreptate decât cel 
care în lume se iubește pe sine. Ar rămâne doar între-
barea dacă cea dintâi este posibilă.

3. 
62. Faptul că nu există nimic altceva decât o lume 

spirituală ne ia speranța și ne dă certitudinea.
63. Arta noastră este una orbită de adevărul-a fi: lu-

mina reflectată de pe chipul schimonosit este adevăra-
tă, altceva nimic.

64./65. Alungarea din Paradis este în partea sa esen-
țială veșnică: Așadar, deși expulzarea din Paradis este 
ireversibilă, viața în lume este inevitabilă, eternitatea 
evenimentului însă (ori, exprimat cronologic: repeta-
rea eternă a precedentului) face totuși posibil ca noi, 
nu numai că am putea rămâne permanent în Paradis, 
ci chiar să fim permanent și realmente acolo, indife-
rent dacă noi aici o știm, ori nu.

66. El este un locuitor liber și durabil al pă-
mântului, căci el este prins de un lanţ, suficient 
de lung pentru a-i oferi întreg spaţiul pămân-
tesc, și totuși doar atât de lung, încât nimic să 
nu-l poată smulge dincolo de graniţele pămân-
tului. Totodată însă, el este și un locuitor liber 
și îndelungat al cerului, fiind, de asemenea, 
prins de un lanţ celest socotit asemănător. Ar 
vrea să ajungă acum pe pământ, zgarda cerului 
îl gâtuie, vrea în ceruri, îl gâtuie cea a pămân-
tului. Și totuși, el are toate posibilităţile și asta 
o simte; da, căci el chiar refuză să atribuie în-
tregul unei greșeli din prima încătușare.

67. El aleargă după fapte, precum un începă-
tor pe patine, care, pe deasupra, exersează un-
deva unde asta este interzis.

68. Ce poate fi mai îmbucurător decât cre-
dinţa într-un sfânt ocrotitor!

69. Teoretic există șansa fericirii perfecte: 
credinţa în Indestructibilul în sine, fără a nă-
zui către el.

70./71. Indestructibilul este unul; fiecare om 
în parte este și el, în același timp este comun 
și tuturor, de aici legătura inseparabilă și fără 
precedent a oamenilor.

72. În același om există diverse înţelegeri, 
care, pe lângă deplina deosebire, au totuși ace-
lași obiect, așa încât la același individ trebu-
ie să descifrăm iarăși doar diferitele subiecte.

73. El devorează rămășiţele de pe masa lui; 
astfel el va fi, într-adevăr, pentru moment mai 
sătul decât ceilalţi, dar se dezobișnuiește să 
mănânce de pe masă; astfel dispar mai apoi 
însă și rămășiţele.

74. Dacă ceea ce urma să fie distrus în Para-
dis a fost destructibil, atunci asta nu a fost de-
terminant; a fost însă indestructibil, atunci noi 
trăim într-o credinţă falsă.

75. Măsoară-te cu omenia. Ea îl face pe sceptic să 
se îndoiască, pe credincios să creadă.

76. Acest sentiment: „aici nu ancorez” - și 
imediat să simţi în jurul tău puhoiul răscolitor 
și agitat! O cotitură. Iscodind, înfricoșat, sperând, 
răspunsul dă ocol întrebării, caută cu disperare pe 
chipul ei inaccesibil, urmându-o în absurd, anume pe 
căi care se depărtează de răspuns.

77. Relația cu oamenii îndeamnă la introspecție.
78. Spiritul devine liber abia atunci când acesta înce-

tează să fie sprijin.
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79. Dragostea senzorială amăgește dincolo de cea 
celestă; de una singură nu ar reuși, dar pentru că ea 
poartă inconștient în sine elementul iubirii celeste, o 
poate face.

80. Adevărul este indivizibil, așadar nu se poate re-
cunoaște pe sine; cine vrea să-l identifice, trebuie să 
fie minciună.

81. Nimeni nu poate cere ceea ce în ultimă instanță 
îi dăunează. Pare să se întâmple asta, totuși, la câte un 
individ - și asta probabil s-a întâmplat întotdeauna - 
acest lucru se explică prin faptul că cineva în om cere 
ceva, care, ce-i drept, îi este util acestui ipochimen, 
dar unui al doilea ipochimen, care va fi atras pentru 
a judeca întrucâtva acest caz, îi dăunează mult. Dacă 
individul s-ar fi întrebat imediat la început, nu abia la 
evaluare, și ar fi fost de partea celui de-al doilea cineva, 
primul ipochimen ar fi dispărut și cu el revendicarea.

82. De ce ne lamentăm din pricina păcatului origi-
nar? Nu din pricina lui am fost noi alungați din para-
dis, ci din pricina pomului vieții, pentru ca să nu mân-
căm din el.

83. Noi suntem păcătoși nu doar pentru că am mân-
cat din pomul cunoașterii  binelui şi răului, ci și pentru 
că nu am mâncat încă din pomul vieții. Păcătoasă este 
starea în care ne aflăm, independent de vinovăție.

84. Am fost creați să trăim în paradis, paradisul a 
fost predestinat să ne slujească. Predestinarea noastră 
însă a fost schimbată; că acest lucru s-ar fi întâmplat și 
cu destinul Paradisului, nu se spune.

85. Răul este o aură a conștiinței umane în anumite 
circumstanțe de tranziție. Într-adevăr nu lumea sen-
zorială este aparența, ci răul nostru, care, evident, în 
ochii noștri, constituie lumea senzorială.

 86. De la păcatul originar suntem, în principiu, la 
fel de capabili a recunoaște binele și răul; cu toate ace-
stea, aici căutăm doar avantajele noastre proprii. Dar 
abia dincolo de această cunoaștere încep adevăratele 
diferențe. Pretextul opus este provocat de următoarele: 
Nimeni nu poate fi mulțumit doar de cunoaștere, ci 
trebuie, în funcție de ea, să se străduiască a proceda 
în consecință. Iar pe lângă toate astea, nici nu i se dă 
virtutea necesară, el trebuie așadar să se nimicească, 
chiar și cu riscul de a nu obține potențialul necesar, 
dar nu-i rămâne altceva decât această ultimă încer-
care. (Acesta este și sensul amenințării cu moartea în 
interdicția de a mânca din pomul cunoașterii; probabil 
că acesta și este sensul original al morții naturale). El 
se teme dinaintea acestei încercări; mai degrabă vrea 
să anuleze cunoașterea binelui și a răului (denumirea 
„căderea în păcat” se datorează acestei frici); dar ceea 
ce s-a întâmplat nu poate fi revocat, ci doar tulburat. În 
acest scop, apar motivațiile. Întreaga lume este plină 
de ele, într-adevăr, întreaga lume vizibilă este, proba-
bil, nimic altceva decât o motivație a unui om jinduind 
la un moment de liniște. O încercare,  faptul falsificării 
cunoașterii, de a face cunoașterea abia la săvârșire.

87. O credință e ca o ghilotină, atît de grea, atît de 
ușoară.

88. Moartea este dinaintea noastră, aproape ca o sală 
de clasă, pe a cărui perete atârnă un tablou al bătăliei 
lui Alexandru cel Mare. Depinde de faptele noastre 
dacă  încă în această viață vom întuneca, ori chiar vom 
nimici imaginea.

89. Un om are decizia liberă, și anume în trei feluri: 
Primul, a fost liber când a vrut această viață; acum, 
firește, acum n-o mai poate revoca, deoarece el nu mai 
este cel care a vrut atunci, ar fi deoarece până aici, în 
măsura în care, îndeplinindu-și voia lui dintâi, trăiește 
acum. Al doilea, el este liber, prin faptul că poate să-și 
aleagă modul de a străbate calea acestei vieți. Al trei-
lea, el este liber, deoarece el fiind acela, care cândva, 
va fi din nou, are voința de a trece prin viață în orice 
condiție și astfel să ajungă la el însuși, anume într-un 
mod care poate fi ales, dar oricum atât de labirintic, 
încât  nu lasă nici un colțișor din această viață neatins. 
Acestea sunt cele trei feluri de liberă voință, dar ele 
sunt, în acelasi timp, una singură și este atât de singu-
ră, încât nu e loc pentru o altă voință, nici una liberă, 
dar nici pentru una lipsită de libertate.

90. Două opțiuni: să te faci infinit de mic sau să fi. 
A doua este desăvârșire, așadar pasivitate, prima în-
ceput, adică faptă.

91. Pentru a evita o eroare verbală: Ceea ce va tre-
bui distrus în mod activ, trebuie în prealabil ținut 
foarte ferm; ceea ce se fărâmă, se fărâmă, nu poate 
fi însă distrus.                         

92. Prima venerare a idolilor a fost negreșit frica față 
de lucruri, dar asta conexând teama cu necesitatea lu-
crurilor și cu teama legată de responsabilitatea pentru 
lucruri. Atât de uriașă părea această responsabilitate, 
încât nu îndrăzneau să o impună nici măcar unei ființe 
supranaturale, căci chiar și prin intermedierea unei 
asemenea ființe, responsabilitatea umană nu ar fi fost 
suficient de ușurată, relația cu o singură ființă ar fi fost 
mult prea maculată de responsabilitate, de aceea s-a 
dat fiecărui lucru responsabilitatea pentru sine însuși, 
mai mult, li s-a dat acestor lucruri pe deasupra și o re-
sponsabilitate corespunzătoare pentru oameni.  

93. Pentru ultima oară psihologie!
94. Două sarcini a începutului vieții: Să-ți limitezi din 

ce în ce mai mult cercul tău și să-l verifici tot mereu, 
ca nu cumva să te ascunzi undeva în afara cercului tău.

95. Răul este uneori în mâna noastră ca o unealtă, 
cunoscut ori nerecunoscut, dacă avem voință, el se 
lasă îndepărtat fără împotrivire.

96. Bucuriile acestei vieți nu sunt ale sale, ci teama 
noastră de a ne ridica într-o viață preeminentă; chinu-
rile acestei vieți nu sunt ale sale, ci supliciul nostru din 
cauza acelei frici.

97. Doar aici e suferința suferință. Nu așa, ca și cum cei 
care aici suferă, altundeva să fie înălțați din cauza aces-
tei suferințe, ci în așa fel încât ceea ce în această lume 
se numește suferință, într-o altă lume, neschimbată și 
doar eliberată de opusul ei, este mântuire.

98. Reprezentarea vastității infinite și imensitatea 
cosmosului este rezultatul amestecului dus la extrem al 
anevoioasei creații și a dreptului la liberă introspecție.

99. Cu atât mai deprimantă, decât cea mai fermă 
convingere a stării noastre actuale în păcătuire, este 
chiar și cea mai firavă convingere de cândva, a eternei 
justificări a vieții noastre pământești. Numai puterea 
de a îndura această a doua convingere, care în puritatea 
ei o cuprinde deplin pe prima, este măsura credinței. 
Unii acceptă că, pe lângă marea fraudă primordială, 
există întotdeauna creată încă o neînsemnată ispitire 
deosebită, astfel că, în vreme ce pe scenă se joacă o 
scenă de amor, actrița, în plus față de zâmbetul fals 
pentru iubitul ei, mai are încă un zâmbet deosebit de 

tainic pentru un anume spectator din cea mai de sus 
galerie. Asta înseamnă să mergi prea departe.

100. S-ar putea să existe o știință a diabolicului, dar 
nici o credință în ea, căci mai mult diavolesc decât aco-
lo, nu există.

101. Păcatul vine întotdeauna netăinuit  și este de în-
țeles deopotrivă cu simțurile. El merge la rădăcinile lor 
și nu trebuie smuls din rădăcină.

102. Toate suferințele din jurul nostru, trebuie să le 
pătimim și noi. Cu toții nu avem un singur trup, însă o 
evoluție, iar asta ne călăuzește prin toate durerile, fie 
într-o formă sau alta. Așa cum copilul evoluează, tre-
când prin toate stadiile vieții până la moșneag și la mo-
arte (și așa cum fiecare stadiu pare practic a fi inaccesi-
bil celui dinainte, în dorință, ori teamă), la fel  evoluăm 
și noi (nu mai puțin legați de umanitate decât de noi 
înșine) prin toate suferințele acestei lumi. Nu există loc 
pentru dreptate în aceast context, dar nici pentru teama 
de suferință, ori de tălmăcire a suferinței ca merit.

103. Te poți ține departe de suferința lumii, asta e 
la libera ta alegere și conformă cu natura ta, dar poate 
tocmai această reținere este singura suferință pe care 
ai putea să o eviți.

105. Mijloacele seducătoare ale acestei lumi, pre-
cum și semnul garanției pentru faptul că această lume 
este doar o tranziție sunt aceleași. Pe drept, pentru că 
numai așa ne poate seduce această lume și asta cores-
punde adevărului. Cel mai rău este însă că noi, după o 
corupere reușită, uităm garanția și astfel, de fapt, bine-
le ne-a adus răul, privirea femeii ne-a ispitit în patul ei.

106. Umilința dă fiecăruia, chiar și însinguratului 
deznădăduit, cea mai puternică legătură cu semenii, și 
anume imediat, bineînțeles doar la umilință deplină și 
de durată. Ea poate face asta,  pentru că ea este ade-
văratul limbaj al rugăciunii, în același timp adorație și 
cea mai intensă legătură. Relația cu semenii este legătu-
ra rugăciunii, legătura cu sine este legătura năzuinței; 
din rugăciune, este preluată puterea pentru năzuință. 
Poți tu oare cunoaște altceva decât necredința? Va fi 
cândva înșelăciunea nimicită? Tu nu mai ai voie să 
privești într-acolo, ori vei deveni stană de sare.

107. Toți sunt foarte amabili cu A., cam așa cum în-
cercăm să păstrăm cu grijă un biliard excelent chiar și 
cu jucătorii buni, până când vine marele jucător, care 
examinează cu atenție lespedea, nu tolerează nici un cu-
sur prematur, dar atunci, când el însuși începe să joace, 
atunci evoluează la modul cel mai lipsit de scrupul.

108. „Dar apoi s-a întors la lucrarea sa de parcă nu s-ar 
fi întâmplat nimic”. Aceasta este o remarcă, una care 
ne este cunoscută dintr-o mulțime neclară de poves-
tiri din vechime, deși, probabil, ea nu apare în niciuna.

109. „Nu putem spune că ne lipsește credința. Doar 
simplul fapt al vieții noastre nu poate fi înțeles în vero-
similitatea sa religioasă”. „Aici ar fi verosimilitate? Nu 
poți însă să nu trăiești”. Tocmai în acest „nu poți însă” 
e conținută vigoarea incredibilă a credinței; în această 
negare primește contur. „Nu este necesar să ieși din 
casă. Rămâi la masa ta și ascultă. Nici măcar nu as-
culta, așteaptă doar. Nici măcar nu aștepta vreodată, 
fi pe deplin liniștit și singur. Ți se va oferi ție lumea 
spre destăinuire, ea nu poate altfel, fascinată ți se va 
dezvălui dinainte-ți.

* Franz Kafka: Opere complete, volumul VII, Fran-
kfurt a.M. 1950 ff., pag. 39-55.
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Despre cum se scrie un poem
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Tudor

Joc deschis
nu-ți cer nimic, e doar o întâmplare
că mai privim peste aceleași ziduri
ce iată, ne umbresc tot mai tare
și ne astern pe fețe alte riduri...

e doar o toamnă-n care-ți sunt străină 
și mă iubești în modul subjonctiv
dar nu auzi cum fredonez lumină,
nici cum încet îți strig: attend, j’arrive!

dar în prelungi acorduri de pian
care-mi ascund tristețile sub farduri
privindu-mă lasciv, cu ochi de cal troian,
dansează-mă la toamnă-n ample falduri

Dies, nox et omnia
se tânguie lumina sub pașii grei ai nopții
și-n fața ei smerită, cucernic, mă înclin
din ultimul război noi am rămas soldații
ce-o apără, învinși, cu ramuri de măslin.

mâine a fost deja cea mai frumoasă zi
și vom trăi plenar, arzând ca niciodată,
sub ploaia de culori nu ne vom aminti
de am visat, de ne-am iubit vreodată...

Marile așteptări...
sunt prima ciornă plină de greșeli
și dinadins rămasă netranscrisă
sunt liniștea cuprinsă de-ndoieli,
deși pedeapsa ți-e deja prescrisă

sunt chipul care umple-același gol
și cu gesturi simple, nebunești
își caută febril, stăruitor un rol...
în nemurirea ce-am sperat că ești

Ispită
mă ascund 
ochiului tău care 
mă dezbracă.

mă zâmbește un înger
mă tace o icoană.
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Citirea oaselor, după Dumitru Cristănuș

Mihai  POSADA
Lansarea organizată de autor, la care nu 

am putut participa călătorind la vremea 
aceea în Cappadocia Turciei, s-ar fi desfă-
șurat, potrivit dorinței poetului, în incinta 
Cimitirului evreiesc din Sibiu, având loc, 
cu alte cuvinte, între «spini înfloriți» cum 
spune Blaga în inedita sa poemă Cimiter 
exclusă din volumul Paşii profetului, 
adică printre crucile de la căpătâiele mor-
mintelor creștine ce înconjoară la o margine 
acel străvechi cimitir al cărui paracliser/
țârcovnic îi este de câteva decenii Dumitru 
Cristănuș poetul-paznic. Aud că botezul 
intrării în lume a cărții s-a desfășurat în 
fapt la Capela catolică a cimitirului sibian, 
înzestrată și cu o orgă pentru ceremoniile 
religioase. Cert este că, amintind contex-
tual sarcasmul fantast al prozelor semnate 
odinioară de Dumitru M. Ion, Silviu Guga 
sintetizează în numărul pe septembrie al 
RAPSODIEI, acest fenomen de perfect ec-
umenism cultural funcțional în cazul poe-
tului Cristănuș: «În paranteză fie spus, 
poetul îngrijește un cimitir evreiesc, își pu-
blică cărțile la o editură ortodoxă, cu spri-
jinul parohiei evanghelice și le lansează 
în capela catolică a cimitirului din Sibiu» 
(Nr. 205, p. 6).

Poate că citindu-i poesia, Ion Barbu ar fi 
exclamat și despre recenta sa culegere de 
texte că: «versurile devin versete», ori că: 
«știe precis unde să caute poezia», tot așa 
cum s-a exprimat exigentul critic și viitor 
poet ermetic, în publicația ULTIMA ORĂ 

din februarie 1929, la apariția blagianului 
volum Lauda somnului (apud Ana Sele-
jan, Lucian Blaga, biografie şi cre-
ație: contribuții critice, București: Ed 
Muzeul Literaturii Române, pp. 94-100).  
Cine știe? Iar Blaga, deopotrivă cu poetul 
Cristănuș, ne-a dăruit, se știe, chiar Gân-
durile unui mort, în deja amintita culegere 
de poeme.

 Titlul ales de Dumitru Cristănuș pentru 
această a patra sa carte de versuri, Citirea 
oaselor, consună cu al poeziei Spălarea 
oaselor, din antologia Respirația 
subacvatică, de Dumitru Chioaru, așa 
după cum poate că nici cunoașterea operei 
reșițeanului «poet al morții», Ion Chich-
ere, nu este lipsită de o difuză influență 
asupra poeticei lui Cristănuș cel născut în 
satul Socolari din Caraș-Severin și trăitor 
la Sibiu. Să nu omitem nici întâmplarea că 
în zona de origine a poetului, «Peștera cu 
Oase este un sistem de 12 galerii carstice, 
situat în sistemul carstic al Văii Minișului, 
în apropierea orașului Anina, județul 
Caraș-Severin. Aici au fost descoperite, în 
2002, cele mai vechi rămășițe din Europa 
ale omului modern. Fosilele, provenind de 
la trei indivizi (numiți de cercetători „Oase 
1”, „Oase 2” și „Oase 3”), au fost datate la o 
vechime de 35.000 de ani, sau 40.500 fo-
losind date calibrate. În 2015, analiza ADN 
a relevat că „Oase 1” era un bărbat cu un 
strămoș Homo neanderthalensis, un pro-
cent cuprins între 5-11% din genomul său 
provenind de la un om de Neanderthal» (cf. 
wikipedia). Iar Cititorul de cadavre, de 
Antonio Garrido, roman tradus la Ed. RAO 
în anul 2013, pare mai mult o asemănare 
de titluri, cu deosebiri fundamentale de 
substanță, întrucât Cristănuș continuă un 
original discurs despre dialogul său per-
manent cu moartea, asemeni călugărilor 
practicanți ai Rugăciunii Inimii, în timp 
ce foarte bine cotatul romancier spaniol 

tratează istoria unor medici legiști de elită, 
aflați în slujba împăratului Chinei, desco-
peritori ai crimelor prin studierea trupului 
victimelor, însă cartea sa a fost apreciată 
pentru «capacitatea de a trezi și a menține 
interesul cititorului», cf  raobooks.com. 
Or, despre aceste calități ale scriiturii se 
poate vorbi și la Dumitru Cristănuș, autor 
al volumului de versuri Citirea oaselor 
(Sibiu: Editura Agnos, 2021 - 100 pag.).

Prefața Învelitoarea de piele, înveli-
toarea de oase... (pp. 7-13) este semnată 
de Preot Constantin Necula. Cristănuș 
este autorul a încă trei culegeri de versuri: 
Întemeierea somnului (Sibiu: Agnos, 
2015 - 84 p., pref. Gheorghe Jurma); Mor-
minte insomnice (Sibiu: Agnos, 2017 - 
100 p., pref. Ion Dur) și Livada nopții 
(Sibiu: Agnos, 2019 - 100 p., pref. Gabriel 
Hasmațuchi). Textele parcă se continuă, 
parcă ar curge pe cerul veșniciei dintr-u-
nul într-altul, ca o cântare a vieții slăvind 
cu predilecție și înțelepciune moartea 
eternă. Moartea cu care, de decenii, poetul 
Cristănuș conviețuiește în fiecare zi, cum 
numai un paznic de cimitire cu studii teo-
logice o poate face... Toate cărțile de ver-
suri ale lui Dumitru Cristănuș transmit un 
fior straniu pentru cititorul român ateizat 
în jumătatea de veac de comunism rever-
berat, din păcate, în mentalitatea neo-
comunistă de azi.

Un fior liric autentic, un spirit pe cât de 
hâtru pe-atât de profund, ce nu poate lăsa 
indiferent nici cititorul deprins cu lite-
ra cărților sfinte, se înțelege. Cităm, spre 
exemplificare din Citirea oaselor, unde 
toate poemele au în loc de titlu trei stele 
- oglindire a infinitelor constelații: „pe un 
perete de lună/ al gropii/ mi-am bătut/ 
oasele/ în cuie// soarelui/ i s-a făcut frig/ 
ațipind/ pe rădăcina/ unei primăveri/ 
a zăpezii” (p. 28); „între/ două lumi/ ale 
întunericului/ oasele mele/ întîmpină/ 

moartea ca pe o regină// mă duc/ să iau 
o carte/ de pe un raft/ al cerului/ citesc/ 
tot ce au/ scris/ oasele despre/ pămînt/ 
îmi privesc/ trupul/ ca pe un cimitir/ 
unde vin/ oasele/ să îmi dea/ de pomană/ 
lumina lor” (p. 48); „stau/ lîngă sicriul/ 
gol/ uimit cum/ moartea mea/ a intrat/ 
în paragină/ ușa capelei/ mortuare/ e 
deschisă/ către cer/ pe pragul ei/ cîinele 
meu/ Roșu din lanț/ doarme dus/ într-o 
țară/ fără de nume/ cerul pămîntului/ 
rîde și lasă/ anume lumina/ să cadă/ peste 
cimitir/ afară se pornește/ un ropot de 
ploaie/ semn că pămîntul/ a înviat/ nu îmi 
rămâne/ decît să îmi văd/ în tihnă/ de oa-
sele mele” (p. 98).

Moartea, vecina de viață a Poetului, știe 
ce mulți alți vecini ai lui nu știu: are de-a 
face cu un înțelept. Strania frumusețe a 
versurilor sale depune, maiestuos și demn, 
mărturie.

Brumărel 2021, Sibiu-pe-Cibin

Fericit cel care ca Ulise hoinărind prin Europa își poate 
dărui de ziua sa de naștere (20 august) un volum cum 
acesta, al Marianei Pândaru, cuprinzând întâlniri epice, 
cu oameni deosebiți, în situații aparte și firește, multe im-
presii personale. La editura pe care o conduce, Călăuza v. 
b. din Deva, Scriitoarea și editoarea Mariana Pândaru și-a 
publicat volumul de 272 de pagini, intitulat: Călătorii 
între două extreme: (De la Nordul Scandinav la 
țărmurile Bosforului). Prefața semnată de Maria Nițu, 
se intitulează inspirat Călătoria ca o frumoasă poveste, 
un pandant menit să ne reamintească 
mottoul ales de autoare din opera ce-
lebrului Don Gabriel Garcia Marquez, 
el însuși cândva un aprig jurnalist, de 
stânga, prieten cu Guevara, cu Castro 
și distins cu Premiul Nobel pentru Li-
teratură, în 1982: «Viața nu este ceea 
ce ai trăit. Este ce îți amintești că ai 
trăit și cum ți-o amintești pentru a 
o povesti». Un bogat album foto, de 
12 pagini cu reproduceri de fotografii 
colorate, întregește memoriile de că-
lătorie ale Marianei Pândaru.

Cartea începe cu descrierea unei 
excursii în Scandinavia (Danemar-
ca, Norvegia, Suedia), între 11 iunie 
și aproximativ 28 iunie 2009. Ex-
cursionista străbate Ungaria, Aus-
tria și o parte din Germania, către 
Nürnberg, de unde o preia cu au-
tomobilul vechea prietenă Hilde, 
cu care a copilărit în cartierul Som-
merfriche, în Steierdorf, Anina. Vor 
trece granița prin Flensburg spre 
Danemarca. Ating marea Baltică, la Aabenraa. Vor dormi 
apoi în camping, la Aalborg și chiar într-o parcare, după 
trecerea cu feribotul, în Norvegia. La Trondheim, Cate-
drala Nidaros, îi „amintește cumva de Notre Dame de la 
Paris” dar ceea ce o impresionează pe călătoare, prilejuind 
reflecții filosofice, este vegetația scandinavă și lupta aces-
teia cu viața, în scurta vară a Nordului. Intră în Suedia pe 
la Storlien, „patria somonului de râu”, chiar în perioada 
de liber la pescuit. În apropierea cercului polar, ajung la 
Mattmar, comuna unde vor fi găzduite la o altă prietenă 
româncă, Dorina, căsătorită cu Bengt, un localnic. Cei doi 
au împreună o fată, Melanie, care le uimește pe româncele 
înfofolite în haine groase, făcând baie în piscina din curte. 
Perioada este a este „nopților albe”, când „24 de ore din 
24 lumina permanentă înnebunește întreaga natură care 
explodează de-a dreptul în tonuri de verde și culoare” (p. 
39). De 19 iunie se sărbătorește „cea mai mare sărbătoare 
a nordicilor”, Midsommer (în traducere liberă: miezul 
verii). Dorina, Melanie și autoarea o vor celebra tradițional, 
punându-și pe creștete coronițe din liliac proaspăt-înflorit. 
Serbarea în aer liber impresionează prin asemănarea cu 
sărbătorirea primăverii de la noi, de odinioară. La 22 iu-
nie Hilde se întoarce la ea acasă, în Nürnberg, prin Nor-

vegia. Cu mare plăcere, Mariana Pândaru descrie surpriza 
pe care avea să le-o facă gazdelor sale Dorina și Bengt, 
gătindu-le românește, în Suedia, după o rețetă știută de 
la bunica ei și pe care i-o va preda tinerei Melanie, sar-
male în frunze de potbal opărite, culese în preajma casei, 
din pădure. Scriitoarea observă, care va să zică, natura, cu 

toată atenția copilului crescut la țară, 
în mijlocul naturii. Autoarea resimte 
cu putere dorul de meleagul natal. 
Întoarcerea va fi cu trenul din Matt-
mar spre Järpen, apoi Stockholm și 
cu autocarul, prin Malmo, peste cel 
mai lung pod al Europei, Podul Øre-
sund, prin Danemarca, Germania, 
unde toate reintră în normal, și apoi 
Ungaria, România, până la Deva.

În această atmosferă de euforie a 
vizitării locurilor depărtate de casă, 
cu ochii și sufletul unui copil fericit 
să primească bucuriile excursiilor 
sale, dar cu atenția jurnalistului care 
notează, cu profesionalism, esenția-
lul, curge epicul întregului volum. 
Autoarea descrie într-un stil literar 
fluent, voiajele sale în zonele/țările 
care dau și numele capitolelor cărții: 
Scandinavia; Belgia; Franța, Austria; 
Germania; Transnistria; Basarabia; 
Serbia; Ungaria; Turcia. Din mo-
destie, își acoperă misiunile cultura-

le cu o undă de mister: „un telefon neașteptat mă anunță 
că voi însoți, la Paris, o trupă de actori ai Teatrului «Al. 
Davila» din Pitești” (p. 95); „Am fost invitată să fac parte 
dintr-o delegație oficială la Bruxelles, mai precis la Consi-
liul Uniunii Europene, unde județul Hunedoara își va de-
schide o reprezentanță” (p. 60); „vom urma un Stagiu de 
Perfecționare a Jurnaliștilor ce urma să se desfășoare în 
cadrul Academiei de Jurnalism din Salzburg. Eram prima 
grupă de jurnaliști români care – prin fonduri europene 
– fuseserăm selectați să urmăm acest curs” (p. 111); „Mă 
aflam în drum spre Paris, alături de trupa de artiști de la 
Teatrul «Alex Davila» din Pitești pentru un eveniment 
cultural ce urma să aibă loc la Ambasada României de la 
Paris” (p. 140). Altele sunt devoalate frust: „am primit din 
partea d-nei Georgeta Adam – președinta Asociației Fe-
meilor Jurnaliste din România «Ariadna», invitația de a 
participa la Programul European Grundtvig «Internation-
al Poetic Alphabet» – EUROPOEMS, ce se va desfășura 
în perioada 6-10 martie 2013, la Liège, Belgia” (p. 85); 
...„prima mea vizită în Serbia, când în 1997, 15 ianuarie, 
o delegație de scriitori, artiști plastici, ziariști, interpreți 
de folclor hunedoreni au participat la Manifestările orga-
nizate în cinstea zilei de naștere a genialului nostru poet 

Mihai Eminescu”, la Novo Selo, unde vor fi donate cărți în 
limba română și o mașină de scris cu caractere românești, 
de mare lipsă în Banatul Sârbesc (p. 205); „În luna august 
a anului 2001, Direcția de Cultură Hunedoara a organizat 
o vizită la românii din Gyula, Ungaria. Am fost invitată 
să mă alătur și eu grupului (...)” (p. 220). Altele, ca rezul-
tat al unor invitații neoficiale, amicale. Una, din proprie 
inițiativă: „Prima mea călătorie la Istanbul a coincis și cu 
prima mea ieșire din România. Se întâmpla în vara anului 
1991 când, împreună cu un grup de turiști (...) am por-
nit și eu la drum, să vedem ce înseamnă o țară străină” 
(p. 226). Ca un laitmotiv, prieteniile culturale au efect 
cultural net, precum aceea cu bibliotecara Maria și soțul 
ei Colea, din Crihana Veche, Basarabia: „Pe bibliotecara 
Maria Cudlenco am cunoscut-o la întâlnirile noastre de la 
Iași, în cadrul societății culturale «Ginta Latină». Așa se 
justifică prezența mea la Crihana” (p. 179), unde autoarea 
ajunge cu bagaje grele, „doldora de cărți”, întrucât chiar 
și la Cahul, situația limbii române și a literaturii în limba 
română sunt critice: „Intrăm și într-o librărie. Cărțile în 
limba română sunt foarte puține. Expuse într-un singur 
raft și acela bine aerisit” (p. 195)...

Cireașa de pe tort, excursia-surpriză, organizată de dr. 
Vlad Bejan, președintele Societății «Ginta Latină», a cărei 
membră este, îi oferă autoarei, poet-ziarist-prozator-edi-
tor și mai cu seamă suflet de român, prilejul de a intra în 
legătură directă, la Coșnița, în Transnistria, chiar de Ziua 
Limbii Române, 31 august 1999, cu însuși președintele 
Combatanților de pe Platoul Coșnița, și chiar acolo, la locul 
unde s-au purtat cele mai aprige lupte între separatiștii 
transnistreni și românii moldoveni antiseparatiști și 
patrioți, cu pierderea a 270 de combatanți moldoveni. 
Prilejul era acela al unui parastas în memoria celor căzuți. 
Eroul Anatol Croitoru sosește printr-un lan de porumb, 
însoțit de gărzile lui de corp: Vladimir Gheorghiță, Ion 
Rotaru și Sergiu Gorobeț, purtând cu toții urmele luptelor 
pe fețele pline de cicatrici. Ba chiar apucă să-i ofere Mari-
anei Pândaru un interviu! Cităm un fragment: „(M. Pân-
daru:) –Și nu vă temeți că într-o bună zi ați putea fi și dvs 
arestat sau chiar mai rău? (Anatol Croitoru:) –Hotărârea 
mea este luată. Fie că mă arestează, fie că mă omoară, 
pentru mine este, aici în suflet, ceva și mai dureros. Am 
avut atâția prieteni care, în spiritul ideii de independență 
și limbă, astăzi putrezesc în pământ” (p. 177).

Călătorii între două extreme este o carte ce merită 
citită mai mult chiar decât sub aspectul ineditelor sale de-
scrieri de ordin geografic, așa cum sugerează și subtitlul: 
De la Nordul Scandinav la țărmurile Bosforului, 
extremele fiind de descoperit și în planul secund al textului, 
de la sensibilitatea în fața splendorilor naturii și ale creației 
omenești, la trăirile vii ale sufletului și cugetului național.

Duminica a 30-a după Rusalii, 
Brumar 2021, Sibiu-pe-Cibin

Lumea văzută prin ochii Marianei Pândaru
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

18 august 1969. Luându-mi concediul 
de odihnă (!), îmi realizez un proiect mai 
vechi, mereu amânat, plecând în Munții 
Piatra Craiului. Din Zărnești, în jumătate 
de oră, ajung la cabana Gura Râului, 
unde, cazat singur într-o cameră, citesc, 
până s-adorm, niște nuvele cenușii, 
anoste, fastidioase în cel mai înalt grad, 
de Fr. Kafka, în jurul căruia s-a făcut 
atâta tapaj. E de necrezut câte studii și 
monografii s-au consacrat amărâtului 
lor autor! Cu excepția Metamorfozei, 
n-am citit nimic interesant de acest 
scrib praghez, sâcâit și cu stilul vâscos. 
Nici Jurnalul, nici Corespondența sa cu 
Milena nu mi-au adus nimic revelator 
despre acest spirit sumbru și încâlcit. 
Spun asta fiindcă n-am înțeles cum s-a 
putut cineva simți atât de solitar, claus-
trat și strivit, într-un oraș magnific ca 
Praga. Hotărât, Kafka purta în sine ger-
meni psihici morbizi. Romane ca Pro-
cesul și Castelul sunt vădit reflexe ale 
schizoidiei. 

19 august 1969. Urc la Cabana Curmă-
tura, o bucată de drum singur, apoi în 
tovărășia a doi tăietori de copaci înarmați 
cu drujbe, care-mi relatează despre ac-
cidentul mortal, în munți, al unei crai-
nice a Televiziunii. De acolo, atașându-
mă unor turiști bucovineni, ne cățărăm 
pe o creastă frumoasă, având deschise, 
din loc în loc, „ferestre” splendide spre 
văi prăpăstioase. Ajunși într-un anume 
punct, ne despărțim, ei apucând-o spre 
vârful Purul, în timp ce eu o iau spre Ca-
bana Diana. Călăuzit o vreme de mar-
caj bine întreținut, ajung la un perete 
stâncos în care e fixată crucea alpi-
nistei Maria Negru, căzută și decedată 
în 1968 într-acel loc. Mă impresionează 
deopotrivă inscripția, cât și buchețelele 
de flori fixate pe cruce de turiști. E o 
victimă din tagma noastră, a celor ce, 
împătimiți de munți, își riscă viața. Plec 
mai departe, spunându-mi: „Oare duhul 
ei mă veghează ori mă ademenește-n 
adâncuri?” Pocnetele ploii în capișon mi 
se par bătăile degetelor ei. Continuân-
du-mi drumul, astfel îngândurat, nu ob-
serv că marcajul o apucase pe nesimțite 
într-o direcție diferită. Cobor mai de-
parte prin grohotișuri, menținându-mă 
pe firul aceleiași văi. Străbat un desiș 
de zmeură, pătat de violetul florilor de 
„ura pădurii” și nimeresc la marginea 
unei gropi adânci de vreo patru metri, 
din care apărea un buștean prăbușit. 
Socotind că traseul de cborâre nu poate 
duce decât pe-acolo, prind a mă lăsa în 
jos de-a lungul bușteanului, dar acesta, 
putred, se frânge în două, astfel că mă 
trezesc pe fundul gropii de unde nu 
întrezăresc nicio ieșire. Asta cu atât mai 
vârtos, cu cât la celălalt capăt al gropii 
se căsca o prăpastie de vreo cincispre-
zece metri, de unde cu siguranță nu 
mai aveam nicio scăpare. Mă agăț de 
o creangă, dar aceasta desțelenește un 
bolovan uriaș, gata să mă strivească în 
rostogolirea-i vertiginoasă, urmat de un 
altul, de vreo trei ori mai mare. Exami-
nez pereții de piatră care mă împresoară: 
uzi de ploaie, verticali, alunecoși. Ce să 
mă fac? Cum să ies de aici? Scot câteva 
țipete, în speranța că mă va auzi cineva. 

Drept răspuns, un vultur își ia zborul 
dintr-un copac uscat. „El îmi va devora 
cadavrul” îmi spun și simt cum mă trec 
sudori reci. În peretele din dreapta ob-
serv două scobituri; într-una mă voi 
adăposti peste noapte, îmi dau eu cu so-
coteala. Bine, dar dup-aceea? Gândul că 
am coborât de bunăvoie într-o groapă, 
adevărată capcană, și că aici îmi vor 
putrezi oasele, mă înfioară. Oare aci să 
se sfârșească cu excursiile mele? Încerc 
din nou să mă cațăr pe un perete, dar 
rucsacul din spate mă trage îndărăt, mă 
dezechilibrează și cad înapoi. Fără ruc-
sac poate că aș izbuti să ies cumva de 
aici, dar cum să-l părăsesc, cu aparatul 
de fotografiat și cu celelalte lucruri, 
destul de scumpe, pe care le conține? 
Fac o ultimă încercare: dezleg o curea 
a rucsacului și leg de ea centura pan-
talonilor, jerseul, impermeabilul și o 
sfoară pe care o strâng în dinți, apoi, 
cu infinite precauții, ca să nu alunec pe 
stâncă și să nu mă aleg cu contuzii, în-
cep să mă urc pe perete; profit de fiecare 
proeminență a stâncii, de fiece brădișor; 
răsuflu din greu și-mi tremură ge-
nunchii de încordare, dar și de emoție; 
încet, foarte încet, mă înalț, centimetru 
cu centimetru. Și deodată mă trezesc 
sus. Acum nu-mi mai rămâne decât să 
trag sfoara, cu prelungirile ei și – iată – 
am scos și rucsacul. De emoție mă cu-
prinde un râs nervos. Am trecut pe lângă 
o primejdie de moarte – riscul de a o 
sfârși într-o văgăună a Pietrei Craiului, 
necercetată de nimeni – și, iată, m-am 
salvat! De-acum să plouă oricât, nu-mi 
mai pasă! Dar nu e ciudat? Odată ajuns 
la suprafață, parcă mă bucur de faptul 
că am trăit acea întâmplare care putea 
avea sfârșit tragic. Jubilez că am fost 
eroul unei aventuri care conferă întregii 
ascensiuni culoarea specială a aventurii. 
Ironie a sorții: la vreo douăzeci de metri 
de acolo, dau peste marcajul dispărut! 
Urmându-l, cale de câteva ceasuri, pe 
o vale împădurită, sosesc, spre seară, la 
Cabana Plaiul Foii, ud leoarcă. Îmi întind 
hainele la uscat pe balcon: pe sârmă, pe 
scaune, peste tot, și-mi vine să râd. Prin 
ce-am trecut, numai eu știu!

20 august. Mărșăluiesc trei ore și ju-
mătate pe valea inundată și noroioasă a 
Bârsei Mari, de-a lungul liniei ferate de-
cauville [după numele francezului Paul 

Decauville, 1846-1922,  fondatorul unei 
companii industriale folosite pentru 
transportul îndeosebi al minereurilor pe 
căi feroviare mai mici, n. S.D.], nimicită 
de puhoaie.

Din gara Bartolomeu a Brașovului 
plec la Voila cu trenul, iar de acolo, cu 
autobuzul, la Sâmbăta. Făgărașii fiind 
învăluiți în nori grei, voi adăsta 2-3 zile 
până se limpezește cerul, ca să mă pot 
urca pe Moldoveanu, căci doar îl am și 
pe el în plan.

21. N-a trebuit să aștept chiar atât. E 
vreme splendidă, dar e prea târziu să în-
cep urcușul. Prefer să vizitez și să foto-
grafiez Mânăstirea Brâncoveanu, curtea 
și chiliile, după care, cu un camion de 
ocazie, mă reped la Sâmbăta de Sus. 
Sunt cât se poate de revoltat constatând 
că vechiul castel al lui Constantin Brân-
coveanu (fostă Casă de Creație a scrii-
torilor în regimul trecut), a fost trans-
portat de CAP în depozit de grâu. Am 
făcut fotografii elocvente; intenționez să 
le trimit la câteva ziare și la Televiziune, 
doar s-o sesiza cineva și va acționa în-
tru salvarea unui biet monument istoric 
(avem ș-așa atât de puține!).

(Notez că pe un ceaslov de la Mânăs-
tirea Brâncoveanu era însemnat, cu scri-
ere măruntă: „Această carte a fost tăiată 
de Nicolae Iorga.”)

De aici mă deplasez cu autobuzul la 
orașul Victoria, unde-mi iau cameră de 
hotel. Poate că nu mi-ar fi fost urât să 
locuiesc, să încep o viață nouă, într-un 
asemenea oraș, unde totul e nou și totul 
seamănă cu o operă de pionierat.

Seara, la restaurant, fac cunoștința u-
nei doamne – Sofia –, a unei domnișoare 
– Mia – și a unui tânăr chior – Nelu –, 
tustrei constănțeni, cu care decidem să 
atacăm muntele mâine în zori.

22 august. Plecăm la 5 fix, în susul apei 
Sâmbetii. Lăsăm în urmă imensul circ 
glaciar și panta cu morene, cu deschidere 
spre Fereastra Mare. Traversăm câteva 
platouri, apoi Valea Rea, cu Ezerul. Ne 
oprim reculeși, câteva minute, la crucea 
cu fotografie a studentului Gheorghe 
Stoica, mort aici la 21 august 1968. Deci 
exact în urmă cu un an. La cruce, turiștii 
au depus flori și lumănărele... După 11 
ore de mers ajungem împresurați de 
ceață, pe Viștea Mare. De aici nu mai 
e mult până în vârf, dar însoțitorii mei 

ezită să continue drumul, prin negură, 
pe creasta îngustă (nu mai lată de două-
zeci de centimetri).

– Dacă nu veniți, plec singur. Doar 
pentru asta m-am urcat pân-aici!

– Dar, domnule, e periculos, zice Mia.
– Aș fi un laș dacă nu m-aș duce, și 

spunând asta, o iau din loc.
– Vin și eu, se ridică Nelu. („N-am 

vrut să vă las singur”, îmi mărturisește 
la întoarcere.)

Mi-e imposibil să relatez cât de fru-
mos a fost drumul acesta („frumos” psi-
hologicește vorbind, căci de văzut nu se 
zărea la doi pași), în echilibristică, pe o 
muche de stâncă nu mai lată decât talpa 
bocancului, către Everestul României 
(2.544 m). Un drum de vis, poate la un 
pas de moarte, dar cu atât mai exaltat. 
La ora 15.45 eram în vârf, de unde am 
revenit cu o pietricică în buzunar, o 
floare de smirdar în mână și o gențiană 
în dinți. Pur și simplu fericit. Dar cu-
rând, melancolic: de acum nu-mi mai 
rămâne de cucerit niciun alt pisc mai 
înalt în România.

Oricum, sentimentul de plenitudine 
încercat în vârful Moldoveanului a fost 
unic. În fond, pentru asemenea stări de 
beatitudine fac ascensiuni!

Extenuată, Mia adormise pe platou 
și visase: o curte și un câine lătrând. 
După o scurtă odihnă purcedem la co-
borâș, tot prin ceață. La un moment 
dat consultăm harta: nu cumva am tre-
cut de marcajul către Podragu? Într-un 
asemenea caz ne-ar aștepta un drum de 
creastă lung de vreo 8-10 ore, până la 
Cabana Negoi, or între timp înserează. 
Întâlnim o nouă cruce cu flori: a stu-
dentului Ciornei. Suntem cam alarmați 
în sinea noastră, dar n-o mărturisim. 
Când, iată, ne surâde norocul: printr-o 
spărtură în neguri apare în dreapta i-
mensa căldare glaciară pe fundul căreia 
se zăresc lacurile Podragul, Podrăgelul 
și cabana Podrag (2.136 m), la care co-
borâm veseli. Aci poposim și – înainte 
de culcare – îi tragem un mic chef: să 
sărbătorim victoria și bucuroși c-am 
scăpat teferi.

Adio, dragi prieteni constănțeni. Știu 
că nu ne vom revedea niciodată. La 
drept vorbind, nici n-aș dori-o. Ce ne-
am putea spune la o eventuală reîntâlni-
re, în vreun oraș? Ceva cu totul incolor și 
convențional. Numai acolo sus, în ceață, 
printre cruci de turiști morți pe creastă, 
numai acolo am fost noi la un mod exal-
tat. Acolo mi-am divulgat grăuntele de 
nebunie care sălășluiește în adâncul su-
fletului meu („Aș fi un laș, dacă nu m-aș 
duce!”), pe care nu-l tăgăduiesc și pe ca-
re nu-l regret, fiindcă în absența acelui 
neînsemnat „grain de folie” [cf. mai sus 
grăuntele de nebunie, fr. n. S.D.] aș fi 
un om din cale afară comun; acolo s-a 
revelat solidaritatea umană în mărturia 
lui Nelu:

– „N-am vrut să vă las singur!”
Așadar, adio, prieteni...
23 august. Cobor, drum de șase ore 

jumate la orașul Victoria. Înnoptare în-
tr-un Sibiu meschin, neîngrijit, sordid. 
Halal oraș turistic! În ce jalnică stare 
l-au adus comuniștii!

La popasuri îmi omor timpul cu o lec-
tură palpitantă: Ziua cea mai lungă de 
Cornelius Ryan (relatarea invaziei din 6 
iunie 1944), carte primită la Zărnești de 
la doctorul Borbil.

Concluzii:
– Marcajul lasă foarte mult de dorit, 

iar drumul nici n-ar fi atât de interesant 
dacă ai fi călăuzit la tot pasul, parcă dus 
de mână, ca un copil;

– trebuie să fii foarte atent, să nu te 
rătăcești; 

– să aștepți răbdător a se face timp 
frumos, ca să te bucuri, pe creastă, de 
vizibilitate adâncă;

– să dispui de bani suficienți, ca să nu 
ajungi la strâmtoare;

– constat, nu fără satisfacție, că la 
drum sunt inimos, neobosit și îndrăzneț 
– calități de montaniard [muntean] au-
tentic, pe care nu trebuie însă să le îm-
ping până la imprudență și exagerare.

Text stabilit de Simion DăNILă
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CABARET, 
după piesa lui John Van Druten 

și povestirile lui 
Christopher Isherwood

Regia și coregrafia: Răzvan Mazilu 
Teatrul Odeon din București 

Manager: Dorina Lazăr

Ceea ce se arată pregnant la musical-urile lui Răz-
van Mazilu, și cu atât mai mult la Cabaret (libretul: 
Joe Masteroff, muzica: John Kander, versurile: Fred 
Ebb), de la Teatrul Odeon, București, nu este doar 
povestea personajelor jucate de actori, pe cât poate 
fi statutul actorului ce se joacă pe sine însuși. Impli-
carea actorului în spectacolul total, numit musical-
ul, ce adună melosul, cuvântul rostit și cântat, ges-
tul, mișcarea, dansul, trupul, costumul, orchestra, 
decorul într-un fior sublim de artă, presupune un 
interpret cu însușiri speciale și cu însemnul stăpâ-
nirii de sine (sau luării în posesie a sinelui artistic) 
în jocul scenic și-n relație cu privitorul. Cabaret, de 
la „Odeon”, este un spectacol de tip hero, prilejuind 
desfășurarea de forțe interpretative peste măsură și 
emanând energii creatoare într-o demonstrație de ți-
nută. În pofida pandemiei stânjenitoare, spectacolul 
lansează o probă de argumente coerente în favoarea 
teatrului ce se joacă și există. Personajul invizibil, dar 
prezent pretutindeni, care ivește, întreține și năruie 
relațiile umane stă sub semnul catastrofei.

Acțiunea din cabaretul berlinez Kit Kat Club, din anii 
’30 ai secolului trecut, culminând cu începerea celui 
de-al doilea război mondial, se joacă astăzi, în anii ’20 
ai secolului XXI, în decorul scenic reprezentând Tea-
trul Odeon încercat de ambianța pandemică globală.

Cabaretul, metafora vieții în petrecere, însemnând 
râs, cânt și dans, înfruntă problemele și amenințările 
pandemiei în extensie prin intermediul actorului spe-
cial („cronică vie și prescurtată a vremurilor”) care în 
clipele de joc reconstruiește lumea și umple spațiul 
în suspensie cu noi legături de comunicare, apropi-
ind lumea, în ciuda impuselor distanțări. Invitând 
publicul la cabaret, adică să renunțe la îndeletnicirile 
de afară, se atribuie actului scenic un suflu nou, iar 
privitorului stări noi. Poveștile de viață trăite de per-
sonaje „înregistrează pasiuni” și, ca printr-un ochi 
fotografic, sunt esențializate și fixate în memorie de 
jocul plurivalent al actorilor: Ioana Mărcoiu (în Sally 
Bowles), Mihai Smarandache (în Maestrul de cere-
monii), Silvian Vâlcu (în Clifford Bradshaw), Gabriela 
Popescu (în Fraulein Schneider), Ionel Mihăilescu (în 
Herr Schultz), Antoaneta Zaharia (în Fraulein Kost), 
Eduard Trifa (în Ernst Ludwig), Meda Victor (în 
Rozi), Maria Alexievici (în Frenchie), Cristina Danu 
(în Lulu), Anca Florescu (în Texas), Vlad Bârzanu (în 
Bobby), Cezar Antal (în Viktor), Marian Lepădatu 
(în Max), Relu Poalelungi (în Marinarul). În condi-
țiile în care viața e stăpânită de interdicții și arbi-
trar, componenta naturală și-o recâștigă prin teatru.

Nicolae HAVRILIu

29teatru

Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
- Un buletin de știri spune că pandemia, în plan general, 

s-a restrâns și activează numai individual. A părăsit o mare 
parte din suprafața teritoriului și s-a retras în organismul 
unor indivizi, atinși și de alte afecțiuni. Aceștia sunt ținuți 
sub observație, administrându-se tratamentele necesare.

- Prea lung itinerar prin lume își croiește Covid-19. Și, cum 
are distanțe de parcurs, lasă urme. Așa că revenirea la ceea ce 
a fost, despre care se tot vorbește, n-ar duce la regăsirea punc-
tului unde s-a produs ruptura, ci la o localizare într-un punct 
neștiut de unde să se continue mersul ca la un început de drum.

- Și ce penibil devine, apoi, totul când vezi că bucuriile pe care 
le-ai trăit, zbaterile prin care ai trecut, spre a-ți asigura succes în 
viață, au dus la un imprevizibil eșec și totul se va lua de la capăt.

Nesuportând să asculte opiniile unor participanți, 
ce păreau să fie în dezacord între ei, la dezbaterea pe 
tema pandemiei, prezentată la televizor, omul îl închi-
se brusc și trecu în fața oglinzii. „Când ceea ce există și 
funcționează, dar nu te acceptă, e firesc să te gândești 
la altceva care să te prefere. Apoi, să-l proiectezi imagi-
nar și să treci le fapte, în speranța că vei fi asimilat și vei 
beneficia de un loc printre aranjamente. Așa se ajunge 
la înnoirea formelor și la un câștig scontat”, spuse el 
și surâse. Observând că orele sunt înaintate, bărbatul 
hotărî să grăbească ferchezuirea. Din șifonier scoase 
costumul de petrecere, cămașa și lavaliera, pantofii, 
toate așezate în ordine de soție, momentan plecată ală-
turi de fiică și fiu într-o vacanță prin insulele Maldive, 
și începu să le încerce pentru comoditatea sa. Multe îi 
treceau prin cap omului, rămas captiv unei singurătăți 
de ocazie. Și pe cât îi treceau, pe atât îi dispăreau. Dar 
un gând îl apăsa mai abitir. Cei prezenți la butoane, 
după cum se vorbește, dar și cei ce conduc mașinile 
celor prezenți la butoane au timpul lor prielnic. Acest 
gând îl impulsiona de câteva ori pe zi și el înțelegea, 
evitând să scoată o vorbă, că pentru a se ajunge sau a 
dobândi privilegii e nevoie de sacrificiu și de compro-
mis. „Compromis cu perdea, după cum îi îndrugase un 
coleg de serviciu, dar sacrificiu fără prejudecăți. Totul 
se sacrifică. Și ceea ce s-a primit de la natură și tine-
rețea primită în dar! Iar până la urmă totul devine un 

obiect la schimb.” Deși goana după avere și viețuirea în 
opulență îl înrobeau și-l învrăjbeau, el continua să-și 
urmeze cursul, știind că o face pentru îndestularea ur-
mașilor din familia sa, chiar dacă ei se vor abate pe alte 
căi. Nicio clipă, omul nu se gândea la el, avea o datorie 
de îndeplinit și un timp al său, în ciuda unor devorări 
ce i-ar măcina supremația și l-ar arunca în restriște.

Într-o astfel de stare se afla Iorgu Tutunaru, șoferul 
Președintelui Societății Silvice din Teritoriu. Omul, 
spre a-și îneca plictisul și a uita de necazurile ce-l nă-
pădiră în ultima vreme, se hotărâse să petreacă un 
week-end la Cazinoul urbei unde acces aveau numai 
persoane sus-puse sau cei slujind persoanelor sus-pu-
se. Scos ca din cutie și la patru ace, Iorgu ieși din habi-
tatul său și porni spre Cazinou. Vremea în după-amia-
za sâmbetei de la sfârșitul verii devenea prielnică unei 
plimbări pe jos. Și el se conformă acestei cerințe.

* * *
Afișul care anunța „Petrecerea Anului”, dintr-o re-

gretabilă eroare, s-a tipărit „Petre cerea Anului” și a 
fost lipit pe toate gardurile. Imediat cei câțiva locui-
tori ai urbei ce se-ndreptau într-acolo și-n trecere ci-
tiră afișul, printre ei și Iorgu Tutunaru, s-au gândit la 
un personaj pe nume Petre, fabulos prin fire, care ar fi 
cerut, în schimbul unor soluții la criza de supraviețu-
ire ce invadase obștea, câteva explicații în plus despre 
cum de-a fost posibil să se înrăutățească totul, când 
părea că se merge spre bine. Și ei, acești trecători și pe-
trecăreți de ocazie, ar fi vrut s-o lămurească înainte ca 
simpaticul Petre să înceapă demersul. Iorgu, prefăcân-
du-se că știe ceva, îi spuse Cetățeanului din apropiere. 

- Dar nu vorbește la telefon cum se vorbește. Scrie 
mesaje. Așa vrea el să ajute urbea! Ai mai auzit așa ceva?

- Lasă-l în pace! Dacă asta-i place! veni răspunsul 

Cetățeanului din apropiere.
- Îi place, nu-i place! Dar pierde timpul! Și soluțiile 

se cer urgentate, ridică tonul Iorgu. Uite, eu mai spun 
ceva ce știu. A fost trimis printre noi, cei care ne-ndrep-
tăm spre petrecerea de la Cazinou, un om de serviciu 
pe post de observator. Ce părere ai despre el?

- Eu am o părere bună, deși nu-l cunosc. El nu prea 
are, deși spune că ne știe, vorbi fâstâcit Cetățeanul din 
apropiere.

- Ce nu are? întrebă curios Iorgu, prefăcându-se că 
nu știe despre ce se vorbește.

- Păreri! zise apăsat Cetățeanul din apropiere. Dar 
s-a creat o obișnuință.

- Ceva nu-i în regulă! se răsti Iorgu. Ar trebui să se inițieze 
un referendum ca să se pună de acord asupra unor păreri.

- S-a încercat fără să se ajungă la un înțeles comun. Parti-
cipanții tăceau, vorbi sigur de el Cetățeanul din apropiere.

- Așa-s observatorii! Chiar dacă-și fac o părere, tac, 
spuse plictisit Iorgu. Și, apoi, omul de serviciu nu poa-
te stabili mâncărurile ce vor fi servite la masă și nici 
gustul pe care să-l aibă mâncarea, ci doar să-și înștiin-
țeze stăpânul că l-au năpădit intrușii.

- Îmi pare că vrei să ieși din conversație, după aceste 
vorbe spuse, dar eu tot vecin de conversație îți rămân, 
spuse Cetățeanul din apropiere.

Apoi amândoi mai citiră încă o dată anunțul de pe gard. 
Își făcură semnul crucii și-și aruncară priviri piezișe.

- Ce ți-e și cu Petre acesta! Vrea ceva și nu știe ce, 
vorbi Iorgu în semn că ar dori continuată conversația.

- Bine că are ceva în intenție și nu renunță, îi dădu 
explicația Cetățeanul din apropiere și-l înghionti pe 
Iorgu să continue drumul.

Dar nu merseră prea mult. La prima intersecție se 
opriră din cauza unui stop prelungit. Trecea o coloană 
de mașini simandicoase, ducând invitații la petrecerea 
de la Cazinou. În trecerea lor, mașinile claxonau, atră-
gând atenția asupra doamnelor și domnilor din interi-
or, ce salutau mulțimea de pe margini. Zarva devenise 
prea mare și insuportabilă, dar, chiar și așa, gâdila plă-
cut auzul când se mai auzi o voce vorbind la telefon:

„Alo, mă asculți puțin? Te rog, iubi! Cred că era pe la 
sfârșitul lui ianuarie când s-au redeschis teatrele. Mer-
geam la Teatrul Intim ca să-mi ridic invitația la pre-
miera «Comedie pe sub ușă». Și cum treceam lejer pe 
bulevard, uitându-mă la afișe și reclame, aud pe cineva 
spunând: «Deceniul doi din secolul nostru s-a încheiat 
spectaculos. Au fost șterse și trântite la pământ câteva 
înțelesuri care veneau din secolul trecut.» Tu ce părere 
ai? Când ajungi la un rezultat comunică-mi...”

Apoi un clacson fără oprire asurzise vocea de la telefon.
- Nu prea se aude! strigă Cetățeanul din apropiere.
- Probabil că se umblă din nou la izolarea fonică, 

vorbi potolit Iorgu.
- Eh, și cu un do diez în plus ce s-ar obține? se inte-

resă Cetățeanul din apropiere.
- N-ar fi atâtea accidente pe traseu, îl lămuri Iorgu.
Când trecu ultima mașină, la stop se aprinse culoarea 

verde. Cei doi traversară grăbiți, îndreptându-se către 
Cazinou. Numai că un alt obstacol, apărut din senin, le 
tăiase calea. La o aglomerație din jurul unui vehicul cu 
ajutoare umanitare, unde se distribuiau fructe aduse 
din toate colțurile pământului, cineva puse o întrebare: 

- Ce au ele  în plus și n-au fructele noastre?
- Cu mine vorbești? se auzi o altă întrebare, în loc de 

răspuns.
- Din știrile așezate la păstrare în cutia cu bijuterii a 

pandemiei, începuse altcineva să despice firul în pa-
tru, una glăsuiește că, din spectrul de culori cosmice, 
se pregătesc să evadeze câteva prin via curcubeu sau 
prin via aurora boreală.

- Auzi-l! se exprimă un trecător, fără să fie la curent 
cu ceea ce se vorbise.

- Ce te-ai oprit așa? Coada e în spate, zise persoana 
desemnată să țină ordinea. Nu vezi c-o spune la derută?

- De-ar fi singurul, dar nu e... vorbi trecătorul și, ca să fie 
în ton cu ceilalți, puse și el o întrebare... Ce părere aveți?

- Am și nu o spun! Fii mai reținut, tinere! Până nu vine 
unul să te ia la palme, răspunse o femeie în etate, mulțu-
mită că-și umpluse cu fructe exotice sacoșa din diftină.

- Hai! Aici nu-i de noi! se atenționară Iorgu și Ce-
tățeanul din apropiere printr-un schimb reciproc de 
vorbe, urmându-și drumul.

* * *
În sfârșit, ajunși în fața unei clădiri somptuoase ce-i 

spunea Cazinou, Iorgu și Cetățeanul din apropiere citi-
ră panoul așezat la intrare într-o ramă strălucitoare.

„Petreceți o seară de neuitat la noi, la Cazinou, cu 
surprize gastronomice, viticole și de amuzament! Ser-
vim bufet suedez cu preparate de pe toate meridianele. 
La discreție băuturi alese din vița de vie proprie. Mo-
mente vesele cu extraordinarul Lăstunaș, în premie-
ră la noi, în urbe, după un turneu prin cele patru zări. 
Muzică pe gustul fiecăruia, dans și bună dispoziție. 
Intrați în Paradisul Veseliei! Vă așteptăm cu drag!”

- Hai, ce faci? Fă pași și intră! Te urmez și eu! îl îmboldi 

Reconstrucția 
lumii prin teatru

Scenă din spectacolul “Cabaret”, 
regia: Răzvan Mazilu, Teatrul Odeon, București

Poveste despre 
un început de lumeNic

ola
e H

AV
RIL

IU Din culisele formulei „Lumea ca teatru”

Iorgu pe Cetățeanul din apropiere. N-avem ce pierde!
- Da’ cu Petre cum rămâne? se arătă intrigat Cetă-

țeanul din apropiere. Nu degeaba s-a oferit el ca să 
ceară... Ce?... 

- Știu eu?! spuse șovăitor Iorgu.
- Se cade să știm! accentuă Cetățeanul din apropiere. 

Uneori, pentru a acorda interes banalului, îl înconjuri 
de valoare. Dar nu reușești decât să arunci în prăpastie 
o poiană cu verdeață.

- Nu-i rău! E un început de lume. S-ar fertiliza adân-
curile și n-ar mai fi atâta ignoranță, preciză Iorgu. Hai, 
intră!

- Nu-i rău, bine zis! adăugă Cetățeanul din apropi-
ere. Dar oricât am fi de grijulii cu noi înșine și ne-am 
ocroti viața, posibilitatea accidentului rămâne. Hai, 
intră și tu. Eu vin după tine. 

- Să evităm chestiunea „ou”!
- ?!
- E un subiect epuizat.
           (Fragment dintr-o conversație pe tema „facerii”)
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Lăsați cărțile să vină la mine!
suferință lângă suferință, lângă durere, 
lângă disperare/ vorbesc despre ordinea 
morală,/ se apropie de viziunea crești-
nă/ a lucrurilor// sunt cronicarul 
cerşetorilor de Dumnezeu// botez 
în cuvânt: faptele prezentului aflate/ 
în pelerinaj la Mitropolie,/ ziua de azi 
împarte-o în pâinișoare,/ dă-le aghias-
mă de raze să bea:/ în formă de cruce 
foamea și setea// în numele Tatălui, al 
Fiului și al Sfântului Duh/ săvârșești o 
călătorie în privirea/ sfinților,/ plânsul 
lor se rupe și se împarte:/ e curgere de 
lumină,/ e ștergere de păcate/ ei spală 
în cuvinte marginea/ trupurilor,/ ei stau 
și citesc o ființă colectivă// viața crește 
în pântec de Fecioară” (Spovedanie I). 
Despre contextul veșniciei într-un mers-
demers vertical, ascendent-cățărător, 
privit ca și condiție esențială în ecuația 
percepției duhovnicești: „– Urcam scara 
luminii unui Sfânt/ să privesc în orches-
tra culorilor/ cum îmbătrânim/ și eu și 
biserica// pe scară cum stam/ trăiam 
o minune:/ biserica era Înviere// fața 
îmi atingeam/ de chipul Sfântului/ și 
era un timp de liniște,/ și eu așezat în 
ființa Lui// pe scară cum stam, în mur-
mur nerostit așezat,/ vă citesc o icoană/ 
să înțeleg de ce e vie,/ să înțelegeți de 
ce vă rugați// părul îmi albea/ odată 
cu pletele sfântului/ și-n același timp 
cu Liturghia/ Iisus se dă jos/ din bra-
țele Mamei” (Psalm I). Vasile Proca 
se manifestă extrem de convingător în 
întruchiparea spiritului meditativ, el se 
menține ancorat în esența comuniunii 
cu cele sfinte, pe calea și în formularis-
tica exegetică a   trăirilor interioare. În 
final, un poem care stârnește o coardă 
sensibilă: „– Înșirate pe o sfoară/ hai-
nele de pușcăriaș/ s-au dezghețat/ în 
inimile noastre// din ele, încet-încet,/ 
curg stropi de libertate,// având căni 
în mâini,/ adunăm aceste lacrimi/ și le 
bem/ ca pe o binecuvântată aghiasmă” 
(Memorialul Sighet). 

Cer variabil, vreme perfectă pentru 
plaja întâmplărilor de la cotidian la 

etern (Ruben Bucoiu : „garderoba de 
aripi”, Ed. Universitară, 2021)

Luăm lecția și instrumentele de zbor, 
pentru ca apoi să luăm zborul. O singură 
aripă de-am avea și tot merită încerca-
tă experiența aproape ca fărădelege. Ne 
aflăm în pragul și în întâmpinarea aeru-
lui tare care riscă să ne inunde fir cu fir 
biblioteca de memorie până când ea în-
săși va deveni tot zbor. Ruben Bucoiu 
vine pregătit pentru o reală expertiză, cu 
întreaga sa substanță și rezonanță întâl-
nindu-se în „garderoba de aripi”. O 
carte despre ce se petrece, petrecere și 
petrecanie. Lirismul în formă acidă, de 
mult depășind faza bazică, acesta fiind 
locul unde fierb stră-înțelesurile ca la Ca-
zanele Dunării. Privilegiul poetului, ace-
la de a-și țese după bunul plac timpul și 
mai mult, foamea de timp. Iar momentele 
ilustre sunt la rândul lor prinse ca într-o 
pânză de paianjen a prea-doririlor ființei 
de ieri, alăltăieri, mâine, poimâne, une-
le chiar dintotdeauna pentru veșnicie... 
„am prins trecerea dintre milenii/ ca 
pe-o pasăre în colivie/ am prins sfârșitul 
lumii// am prins în cele din urmă/ până 
și gluma aia, poanta aia/ despre care toți 
au zis/ că n-am prins-o// am prins și re-
voluția din ’89/ cu televizorul deschis am 
prins-o/ exact în dimineața copilăriei/ 
acolo în intersecția de 11// am prins mai 
multe decât/ mâinile mele – țin minte –/ 
când am scos telefonul mobil din cutie/ 
l-am prins zdravăn cu emoția/ capcană 
pentru conversații nevăzute// am prins 
la Milano și ceremonia/ aruncării lui/ la 
muzeul lui Da Vinci/ ca pe oase de câine/ 
ca pe boabe la păsările plecate/ ale trecu-
tului// am prins chiar și-o fată de mână/ 
am prins-o zâmbind deși se furișase/ 
după niște pretinse vorbe// am prins 
peștele fantomatic al hobiului/ și-am 
prins toate crăpările de ziuă// sub lumi-
nile colindate de mașini/ ale crăciunului 
constat că-n/ fiece colț de lume/ e câte 
un Milano...” (pe-trecerea dintre...). 
Iată cum ne putem trezi apocaliptic după 
ce ne culcarăm cuminți, într-un cost fără 

de rost, cu ambient de nu și nu... „mi-e 
mintea blocată/ s-au cuplat niște gân-
duri aiurea/ de la flirt/ de la vreme/ și 
nu știu pe unde-am lăsat/ butonul ăla 
mic/ de reset// azi nu se mai repară totul 
cu sârmă/ în ce s-o fi putut bloca/ pre-
cum hârtiile de la imprimantă/ numai 
zig-zaguri/ numai tonner întins/ petele 
unor limbi neînțelese/ ca niște calcule cu 
virgulă/ ca niște erori fără/ vreo cauză 
cunoscută// s-a blocat ca atunci/ când te 
rătăcești/ și nu mai poți merge înainte/ 
dacă-i un înainte fals/ dacă te minte// te 
oprești/ te blochezi ca și cum asta/ e cea 
mai bună variantă/ și-ți lași doar privirea 
să caute/ un punct de sprijin/ o aminti-
re// știi cum e atunci când/ se blochează 
roțile trenului/ dacă ești afară/ te prinzi 
de ureche/ dacă ești înăuntru/ te prinzi 
de bară/ blocarea lor nu te ține pe loc/ 
te-mbruschează// mi s-a blocat mintea/ 
într-un cerc/ ca o pisică/ ce-și fugărește/
propria coadă” (lipsa lecturii). Poe-
zia fiind intersecția atât de dorită dar și 
bântuită, care strânge carafele setoșilor 
drumurilor, îmblânzind clipa după ce-o 
agită bine, o spumegă ca pe șampanie, 
și de aici „(ne)îmblânzirea)”: „se ia o 
inimă neîmblânzită/ în care se văd încă 
bătăile/ se așază într-un trup de feme-
ie/ cum schimbi lanternei bateriile/ sau 
măcar aia una uzată/ terminată de con-
sumare// apoi se tachinează ușor/ plusul 
cu minusul/ până curg prin vene liane/ 
aleargă în priviri liane/ până se-așează 
și domină-n ea sentimentul/ și-acel ceva 
neîmblânzit/ își găsește în sfârșit recu-
noașterea// se ia aripa stângă și i se așa-
ză la loc/ potrivită în vechile găuri/ iar 
aripei drepte i se ajustează/ zborul dez-
acordat de trecerile bruște/ prin grotele 
gândului// se deschid apoi porii – toți 
porii/ pleoapele – toate pleoapele – su-
fletul/ brațele, gurile, ochii, posibilități-
le/ și oportunitățile ținute închise/ și i 
se ascultă – pe tăcute/ (ne)îmblânzirea”. 
Conchidem cum „garderoba de aripi” ar 
fi un arsenal al înfigerii înțelesului acolo 
unde trebuie, cu precădere în spațiile în-
guste dintre stânga și dreapta, în care se 
simte nevoia de mijloc. Ca o respirare care 
să facă cât un corolar: cunosc niște poeți 
vii la Hunedoara: Ioan Evu, Liviu Ofilea-
nu, Ruben Bucoiu, doar ei pentru că alții 
s-au dus în diferite lumi. Să ne trăiască!

Fluviul liric opintit în cadența 
respirării (Traian Ștef: „Sacoul 

demodat”, Ed. Junimea, 2021)
Ipostaze pregnante și precise, instan-

tanee de frescă, aproape iconografice, în 
pregătirea gândurilor pentru promise 
duminici, după un calapod sobru și cu 
croiala potrivită, alcătuiesc ținuta de 
gală a poeticii lui Traian Ștef. Fără a 
urmări neapărat vreun titlu de podium 
la vreun festival haute couture, „Sacoul 
demodat” câștigă negreșit la categoria 
vintage, răscolit fiind de patina unui 
timp grăbit subînțeles și remarcându-se 
îndeosebi prin acuratețea liniilor trasate 
într-un mod specific, cu mare migală în 
spiritul desăvârșirii ideatice și imagis-
tice a unui ansamblu complex. Festiv, 

versul care se propagă prin textura me-
moriei ca un fir roșu înfocat, și în care 
se țintuiesc vârfuri de săgeți și zale pen-
tru previzibilele încleștări pe meterezele 
vieții. În cadența respirării apăsate, flu-
viul liric astfel creat se răsucește adesea 
ca un șarpe tăios... „Și urmele care-au 
rămas prin casă/ Le țin pe toate-n or-
dine ca vocile în cor:/ Pe masa unsă, 
palmele ca un fuior/ Noros, pe vatră, fu-
muri de mătasă,// Sub masă, foi îngăl-
benite, martor/ al timpului trecut gătit 
să iasă/ Din lada cea de zestre ca o ias-
că,/ Înflăcărând oftatul din pridvor.// 
Am mai aflat prin vechile sertare/ mo-
nezi ale răbdării sigilate/ Și-o tabacheră 
din metale rare,// Copertele desprinse, 
cleștele, pomociul,/ Briceagul pește, roți 
de ceas, dințate,/ Lăsate au mai fost și 
maiul și vătraiul.” (Și urmele care-
au rămas prin casă). Confuză, lumea 
geme a neputință pe calea neîntoarcerii 
cu fața la rost și adevăr, astfel se trăieș-
te și se moare câtă vreme înțelesurile se 
înghesuie opărite în matrici cuneifor-
me... „De-ai sta-n genunchi, cu mâna 
pe scriptură/ Și gândul să nu-ți fie-n 
cerul gurii./ Un luminiș în mijlocul pă-
durii,/ sau o lumină într-o scobitură,// 
Sau partea roșietică a murii,/ Sau marea 
ce se-ntinde peste zgură/ Sau mintea de 
apoi, învățătură,/ Să fie gândul ce des-
parte norii.// I-ai cere, poate, celei ce 
se naște/ Cu fiecare naștere în lume/ O 
grijă mai puțin, că tot ne paște// Vițea-
ua surdă și cam cătrănită./ Ne lasă pen-
tru-o vreme, ea anume,/ un scaun de 

lemn. Stau singur la o masă.” (De-
ai sta-n genunchi, cu mâna pe scriptu-
ră). Poetul ar trebui să se simtă negreșit 
confortabil, ca într-o amiază curcubeu, 
în haina sa povestitoare de viață, dacă 
interacțiuni nefaste și ciudate nu s-ar 
isca, bântuind cu aerul nefericirilor tot 
felul de alienări ultra-lumești ale for-
mei și substanței devenite improprii, 
astfel încât are frâu liber fadul din cârca 
deznădejdii ... „Port liniștit un demodat 
sacou./ E-un semn că se închide iarăși 
strada/ Și mă întorc. Ascult cu spatele 
tirada/ Jandarmului. E multă lume pe 
platou.// Parola n-o cunosc, acolo nu-i 
amanta/ Vicleană să m-atragă-n mreje 
de furou,/ Pe rafturi de tonete, peștii bi-
belou,/ Ostași de plumb și ursuleții pan-
da.// Mai mult buimac decât indiferent,/ 
Cu ochii decupez un șir de balustrade./ 
Pe una, o cămașă, transparent.// De ar 
veni un vânt dinspre rondou,/ Misterul 
să-i dezlege, să-i deznoade,/ Contur ne-
deslușit într-un tangou.” (Port liniștit 
un demodat sacou). Traian Ștef își 
încheie magistral, într-un mod scenic și 
cifrat pe deasupra, acest demers-fluviu, 
destul de greu de dus prin relieful dificil 
al imboldurilor și deopotrivă așteptări-
lor: „De pe copertă sare semnătura./ 
Neterminate-s toate-n lumea asta,/ și 
morfologia, încă și sintaxa,/ se-ntinde 
somnoroasă și structura.// Și numele-s 
înlocuite, finalista,/ Din carte-s rupte 
pagini, cusătura,/ Cerneala-i diluată, 
pierit-a editura,/ Pe scenă cântă doar 
violonista.// Dar trenu-i veșnic fără în-

Efemerul, oniricul, sacrul 
(Vasile Proca: „Simfonia bizantină”, 

Ed. Junimea, 2021)
Este abolită entropia și se face alini-

erea  gândurilor care macină mintea 
ca și cum ar fi de ceară, crestându-se în 
înțeles motive de tulburare iar în tim-
pan „Simfonia bizantină” își execută 
rondul conștiincios, în pledoaria sfin-
țeniei tulburată de cadența furtunii. Se 
găsește în desfășurare  o incursiune în 
teritoriul fricii, pe fondul lugubru lu-
cid dat de „O liniște dificilă”: „– Stai 
singur cu gândul în iadul neterminat/ 
și spui că viața e cartea scrisă pe pie-
lea de om,/ ziua de care îți este teamă 
a venit:/ frica ta se numește tsunami,/ 
frica ta se numește Covid-19,/ frica ta 

se numește dezastru ecologic,/ frica ta 
se numește boierii minții/ și cât timp 
tu trăiești în cuvinte,/ alții trăiesc din 
frica ta// frica ta se numește sărăcie,/ 
frica ta se numește încălzire globală,/ 
frica ta îți măsoară timpul, cheamă/ zu-
gravii de icoane, care te învață a picta/ 
trupuri așezate, singurătăți, taina lumii 
nevăzute,/ și viața pierdută printre cu-
vinte,// e o liniște dificilă frica ta// cât 
timp durează durerea, îngerii închid 
timpul,/ iar tu limpezindu-ți gânduri-
le simți că moartea/ este o poruncă și, 
cu semerenie, îți îmbrățișezi Moartea”.   
In extremis, dincolo de însușirea sa in-
contestabilă, aceea de mare maestru al 
metaforei, Vasile Proca alege parado-
xul ca expresie a teribilului consumat în 
tangajul dintre viață și moarte ca între 
două coperți, un cuprins de fugă bez-
metică, plenară și deopotrivă derizorie. 
Iată și un ansamblu ideatic și imagistic 
profund, în concept alegoric: „– Și tălpi-
le apostolilor scriind/ drumurile sânge-
lui luminat,/ și ochii zilei privind partea 
de pământ/ a omului, și iarba fricii, și/ 
iertarea, și respirația apelor adânci,/ și 
animalul care paște timpul/ învelit în 
duminici/ îți desenează privirea// des-
culț umblă luna prin ceruri/ purtând 
icoana vorbind tăceri// ridică privirea 
spre Fața Lui/ și uită-te, omule fericit,/ 
cu ochii rugăciunii privești taina:/ sufle-
tul tău curat deschide/ mormintele,/ și 
morții se văd cum oamenii vii/ trăind în 
veșnicia Lui// miroase a Duh Sfânt/ 
şi varul bisericilor se închină/ sub 
cerul acoperit de săpânțe” (Vor-
bind tăceri) – cu un final maiestuos, 
memorabil (evidențierea ne aparține). 
Exemplului de elocvență prin credință 
i se exponențializează grăirea/negrăirea 
mărturisirii cu amprenta conștiinței pe 
suflet ca un stilet de jăratec pe o rană 
deschisă: „– La marginea lucrurilor 
stau,/ stau și citesc o ființă colectivă:/ 
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tipul unei ars poetici premature, într-o 
manieră meditativă, la prima mână, de 
unde mai târziu, desigur, sunt de aștep-
tat și alte perspective, mergând pe firul 
esențelor... „Când cortina stelară/ Mân-
gâie trupul nopții,/ Năvalnice metehne 
mă inundă/ Cu adieri de clipe/ Rume-
nite în cuptorul inimii./ Lumina blândă 
a dimineții/ Toarce invariabil/ Fuiorul 
timpului nescris,/ Alunecă, pe-o rază de 
gând,/ Scriind, implacabil, destinul...” 
(Implacabil, destinul). Visătoare, 
însă cu încredere, Mioara Baciu face 
acest prim pas în plan literar, desigur 
încă nefiind propriu-zis pregătită pen-
tru când va cunoaște dura confruntare a 
necuprins idilicului cu muchiile fixe ale 
realității, astfel urmând să se împartă 
între aspectele luminoase dar și întune-
cate care țin de această parte vrăjită a 
cosmosului interior.

Parabolele întâmplărilor: îndoielilor, 
certitudinilor (Ioan F. Pop: „poemele 

umbrei”, Cartea Românească, 2021)
A considera umbra ca opțiune, ca 

eventualitate, ar însemna un cataclism 
de gândire, ea trebuie să fie obligato-
rie, chiar legiferată ca atare, nicidecum 
vreun moft ori artificiu; fie că iubim sau 
urâm umbra, trebuie să ne fie clar cât 
de tare ne definește ea pe noi... Timp ce 
ne însoțește umbra, putem fi siguri de 
respirare fără a sufla în oglindă după 
răspuns. Ale umbrei sunt subtilitățile, 
dacă umbra ne e dreaptă atunci stăm 
și noi sprijiniți de cer, iar dacă se înco-
voaie, avem a ști că ne trage pământul. 
Închinare umbrei așadar, prin angajare 
într-un periplu ideatic cu ample valențe 
filozofice, dar și adăstând pe un prag de 
cugetare, de meditație. Ioan F. Pop se 
dovedește un fin cunoscător al citirii di-
mensiunilor fără riglă, compas, busolă 
ori alte instrumente consacrate. Vreme 
ce substanța comportă stări de agregare 
mult-diverse, adeseori antagonice, for-
ma e cea care, una din două, sau râde 
sau plânge, funcție de dispoziția un-
ghiului privirii. Altfel însă se află forma 
poemului, aceasta fiind stabilă, hotărâtă 
într-o matematică a gândirii transpuse 
vizual. Iată ce se poate ivi sărind orizon-
tul: „frânturi susurate printre aburii de 
brumă ai depărtării./ cu valuri aruncate 
la marginea care nu mai mărginește ni-

mic./ noi ne nășteam în alte morți pline 
de viață,/ unde totul alunecă în brațele 
înserărilor abia pronunțate./ aruncat 
dincolo de zidurile singurătății,/ dinco-
lo de toate aceste așteptări fără adresă,/ 
răsare poemul abandonat în ecoul pro-
priilor silabisiri./ poemul care duce no-
rii la apă, vântul în lesă,/ dă nume celor 
ce nu sînt./ poemul care ne ademenește 
cu șoaptele lui presărate în abis.” (poe-
mul de dincolo de poem). Trecem în-
tr-un balans al al ființei, dar ca prilej de 
opțiune în notă interioară, mai curând 
prin refracție decât prin reflexie, iar 
dacă apar dileme ele  pot privi drept no-
duri de-a lungul șnurului elastic al min-
ții, ce trage spre noi infinitul... „ajungi pe 
creasta unei învolburări care nu se mai 
termină./ trecuți dintr-o amnezie în pal-
mele altei amnezii./ precum niște hime-
re hrănite cu propriul sânge,/ cu propria 
cădere în oglinzile altui abis,/ într-o cas-
cadă a trecerilor dintr-un gol în alt gol./ 
eram ecourile pe care un suflu le aduna 

doială,/ Iar șina veșnic paralelă cu-altă 
șină,/ Plecarea lui e numai parțială.// 
La-ntoarcere, vagoanele întregi/ Cu-
noașterea urmării o declină./ Cu trenul 
mergi, te-oprești, tot stai, tot mergi.” 
(De pe copertă sare semnătura).   
Un poet și o poezie aparte, așadar, de 
rezonanță și subtilitate, care într-adevăr 
continuă să percuteze și dincolo de lec-
tură, într-un fel automatism gen ecou.

Amprentele ieșirii la lumină 
(Mioara Baciu: „Dincolo de vise”, 

Ed. Liric Graph, 2018)
Între previziuni și predestinări, se 

prefigurează cărările ce permit traversa-
rea între multidimensiuni. Evadările, cu 
precădere cele de acest fel, sunt printre 
cele mai dificile îndeletniciri, mai ales 
atunci când realitățile nu se potrivesc 
între ele la capete, pentru a putea pune 
o punte robustă. În dilema aceasta s-a 
prins Mioara Baciu, explorând „Din-
colo de vise”, ca și cum ar călca din 
creștetul unui răsărit peste pragul unui 
apus și a nădăjdui la o magie convena-
bilă. Doar că taina constă în regruparea 
energetică integrală în urma unor astfel 
de experiențe, pentru ca ele să nu de-
vină traumatizante. Din acest punct de 
vedere, ni se dau motive de încredere, în 
baza unei consecvențe  instalate pe mo-
tive lăudabile... „Sunt zile în viața mea/ 
Când ți-aș atinge trupul/ Cu flăcările 
mistuitoare ale ființei mele./ Dar cred 
că n-ar conta.../ De aceea, îmi adun cu-
vintele și le îmbrac în tăceri.// Sunt zile 
când sufletu-mi plânge/ Și-l oblojesc cu 
slove agățate-n paginile vreunei cărți/ 
Sau pe portativul unei iubiri nespuse./ 
Adulmec nemărginirea/ Și-o anin într-
un colț al inimii mele,/ Mereu aceeași...” 
(Mereu aceeași). Blând, poate chiar 
exagerat de blând, pastelul îți trage cu 
ochiul de pe buza mirajelor aduse mai 
aproape... „Sunetul mării își poartă ar-
cușul pe strunele inimii mele.../ Pes-
cărușii, valsând, desenează orizonturi/ 
E foșnet de gânduri, e mare de fluturi/ 
Roind amintiri prin sită de timpuri./ 
Zâmbesc, mă încrunt, tresar, mă-nfior/ 
Și râd și plâng deopotrivă;/ Mă-mpiedic 
în gânduri, în iarna din noi,/ Renasc și 
mă-nalț către zări neștiute... (Amal-
gam). În tonuri asemănătoare, schim-
bând însă nuanțele, pe măsura croirii 
anotimpurilor... „Gânduri răsucite-n 
fuiorul timpului/ Străbat cãrãrile în-
tortocheate ale amintirilor,/Poposesc la 
margine de anotimp fierbinte/ Cu cireșe 
coapte, cu parfum de liliac și dor.../ 
Amintirile-mi tropăie în sufletu-mi plă-
pând.../ Ca o nălucă-mi răsari, proptit 
printre gânduri./ Suntem doar noi doi 
și câmpul de flori/ În orășelul natal 
străjuit de castani./ Mi-e soare în inimă, 
mi-e dor, mi-e suspin/ De vremuri ce 
trec, de vremuri ce vin...” (Nostalgie). 
Îndrăzneț, până la levitant, lăsând frâu 
liber imaginației să contureze metasen-
zații transpuse în stări fluent reproduse 
în construcții lirice... „Târziu în noapte,/ 
Taine desculțe mi se scurg prin vene.../  
Neliniști nerostite îmi tropăie trupul,/ 
Iar visele mi se ascund în șoapte./ Ră-
tăcesc undeva, între cer și pãmânt,/ În 
anotimpuri răzvrătite./ Ating cuvintele 
cu mâna/ Și le transform în gânduri,/ 
Gânduri murmurate de stele,/ Culese 
de dimineți,/ Mângâiate de nori, pe ce-
rul speranței.” (Gânduri). Este încer-
cată și o justificare a actului scrierii, de 

de nicăieri,/ amănuntele ce ne împing și 
mai înspre margine,/ prin interioarele 
noastre rămase pustii./ dincolo de silu-
etele desenate pe un cer scorojit./ din-
colo de pagina pe care cade roua unei 
priviri.” (pagina pe care cade roua 
unei priviri). În acest fel se leagă un 
univers delicat, amplasat adiacent, com-
plementar în mod fericit celui căruia 
dacă i-am mai dauga un milimetru sau 
un gram de dimensiune, s-ar descoase 
și ar pușca iremediabil. Cu respectarea 
tuturor canoanelor pe care le presupun 
umbra, umbrirea, umbrariștea... „peste 
amănuntele care se deșirau la fiecare co-
titură./ cu mersul nostru legănat, scurs 
pe jumătate în adânc./ înaintam printre 
lespezile tresăririlor neîmblânzite,/ în 
sunetele înfundate, răsărite din toți po-
rii depărtărilor,/ într-o cazemată a unui 
corp veștejit,/ doar noi mai treceam, ca 
niște nori pământii,/ printre îngânări-
le a tot ce nu a fost spus până la capăt. 
prin locurile în care privirile băteau noi 
monede ale înserării./ printre filele unei 
adieri pe care nu le mai întoarce nimeni.” 
(doar noi mai treceam ca niște nori 
pământii). Poemele lui Ioan F. Pop se 
prezintă într-o densitate incalculabilă, 
cu o rezonanță asemenea, doar ideea pu-
tând fi cuantificată în plan conceptual, și 
aceasta după desprinderea din preajma 
păguboasei realități imediate. 

Lupta cu monștrii de după ușă
(Gabriel Dinu: „De la un capăt 

la altul”, Ed. Siono Literar, 2020)
Personal, nu văd poezia dichisită ca 

de mers la sindrofie, ci mai degrabă la 
un război al înțelesurilor care se preci-
pită ca la inversarea polilor de magneți. 
Poetul aruncat fiind în lume ca într-o 
groapă cu lei, poate năzui că va înduple-
ca la nemușcare, căci fiarele se vor în-
destula cu priviri și respirări. Gabriel 
Dinu prinde cu grijă undele riscante 
astfel încât să le mai domolească înver-
șunarea, reușind felurite potriviri, une-
le riguroase iar altele extatice. Se simte 
o matematică a ideilor și de asemenea 
a sentimentelor, formularistica e una 
directă dar așezată, fără tendințe înțe-
pătoare. Despre prețiozități de limbaj 
sau întortocheli alegorice, dintre ace-
lea care fac uneori sarabanda și deliciul 
modei în spațiile literare, nici nu poate 
fi vorba în cazul acestui poet, care din 
câte s-a văzut la vremea respectivă a dat 
bine încă de la prima sa carte, numă-
rându-mă printre cei care au dat semne 
de apreciere. Gabriel Dinu și-a instituit 
o manieră personală, distinctă, conce-
trându-și limbajul strict pe recuperarea 
esențelor dintr-un noian de folosințe ce 
presupune și oarecare uzură. În parcur-
gerea cuprinsului generos și divers, au 
sărit în față câteva repere de consonanță 
și rezonanță bine gândită și argumenta-
tă. Astfel, remarc de departe: „Atunci au 
pus îndoiala/ sub semnul întrebării/ și 
visului i-au pus/ impozit forfetar./ Pă-
durea de cleștar era/ bănuită și ea/ de 
ceva grav,/ evaziune sau așa ceva./ Prin 
urmare au încredințat-o/  spre cerceta-
re unui judecător/ de pace./ Acesta din 
timp în vreme/ o chema la discuții/ să 
spună tot ce știe,/ până și laptele de/ 
cleștar supt de la/ maică-sa./ Pădurea 
de cleștar/ într-un final cuprinsă/ de în-
doială,/ a recunoscut./ - Visul e un tâl-
har!” (Atunci). Ironia este aici una sub-
tilă, foarte bine venită, și de fapt face ca 
tot mecanismul să fie plăcut uns auzului 
și sensului. Alegerea atribuirii dizgrației 
frumuseții de vis este una fină și tandră. 
Avem de-a face așadar cu viziunea ludi-
cului pe seamă de oniric, într-un poem 
rotund, (sub)conștient ivit și căpătuit. 
Atins de perioada aceasta a absurdului 
din care nu mai avem odată scăpare, po-
etul declamă stări improprii în alte con-
diții, simte profund și rostește răspicat, 
nu atât cu revoltă cât mai degrabă cu ră-
vășeală sufletească: „Prin ochii ei mari/  
mă privea Dumnezeu./  În lume se lan-
sase/ o modă nouă./ Colecția de iarnă, 
primăvară,/ toamnă și iarnă,/ astfel că 
purtam cu toții/ mănuși și măști./ Prin 
ochii ei mari,/ da, mă privea Dumne-
zeu./ Și nu era doar o impresie,/ chiar 
lăcrima.” (Prin ochii ei mari). Într-o 
notă a concretului ceva mai pronunțată, 
și sub impresia penibil-grotescului ce 
ne înfășoară existența la ceas nesuferit, 
pandemic, acest poem: „Lipsește neaua, 

dar e promptă maneaua/ pe pământ și 
în gând/ și la Breaking News-ul/ de sea-
ră./ Lipsește neaua dar/ veni-va steaua 
care/ răsare veselă și tristă/ apune./ Pe 
un colț de lume,/ pe un colț de inimă 
albastră,/ lipsește neaua./ Și nu doar 
în Sahara.” (Colind de inimă albas-
tră). Din câte se vede, ni s-a pregătit 
un registru interesant, cu accente care 
presupun o clară stăpânire a termenilor 
și situațiilor. Inerentul și inefabilul sunt 
astfel tratate încât să producă alinare în 
contextul deloc fermecător al unui real 
strivit de spaime și neputințe. Faptul că 
acest volum este dedicat în întregime lui 
Aurelian Titu Dumitrescu, este lăudabil, 
știind că acesta i-a fost principalul men-
tor, și mare lucru să creadă cineva de o 
asemenea statură culturală în tine, încă 
de la început. În ce mă privește, prin 
ceea ce am expus mai sus, îi doresc și 
prevăd lui Gabriel Dinu în continuare 
un parcurs bun.         
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Pankhuri Sinha 

Iar amiaza era făcută din
Iar amiaza era făcută din
Bărbatul acela
Bărbatul acela puțin
Umblând prin zăpadă
Cu valiza aceea
Care oarecum vorbea despre mine
Excluderea mea
Nu-i așa?
Vorbea despre mine valiza
Prezența mea
Respingerea mea
Putea el spune astfel
Când ultimul lucru de care aveam eu nevoie
Era bărbatul acela împuținat
Pedalând înspre zare
De fiecare dată când
Eu apelam la paza din campus
Ca să mă plâng de furtul ciocolatei.
Dar de ce era amiaza zilei
Făcută din asta?
Să fi fost apelul acela
Apelul straniu de noaptea trecută
Din miezul unei scene explicit sexuale?
Da, eram cu cineva
Un apel
Care a răsunat
Și s-a oprit apoi
Ca și cum ar fi spus deja
Tot ce era de spus.

Mireasă arzând
Mireasă arzând 
Petrecută deja
Ceva banal de altfel
Dar de data asta altfel 
Sinucideri petrecute
În urma unor voci întunecate înlăuntru
În urma nopții din suflet
Sau a sfârșelii din el
Astfel era credința 

Sinuciderile credeau ei nu erau nicicum legate 
De dezgustătoarea politică
A relațiilor
A oamenilor
Naționalităților
Identităților
Proprietății
Diferenței
Bilete sinucigașe compuse din nopți nedormite
Probleme psihice
De netratat
Sau taboo
În niciun fel legate
De răul alianțelor 
De zestre
Sau de alte practici maritale de care
Țara aceea măreață
Se vindeca.

Politica oglinzii 
Unu
Există o politică
A chipului în care marii artiști oglindesc lucruri
Toate întâmplările lumii și alte câteva
Și apoi întrebarea despre chipul în care
Adevărul ființei tale
Povestea ta
Existența ta
Cuprinzând înțelegerea
Faptului de a avea o poveste acum
A lucrurilor întâmplate
A fost relatat
Cât și procesat 
În felurite forme de realitate
A fost fabricat creat re-creat
În știri extrem de bizare
Diferit fabricat
Pe diferite pagini ale ziarului.

Prezentare și traducere: Nicoleta CRăETE

Sorin Nicodim, 70
Lucrările publicate în această pagină fac 

parte din expoziția maestrului Sorin Nico-
dim, de la Galeria Park a UAP Timișoara.


