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Despre nodul gordian 
și taina sfintelor taine

2 opiniile noastre

Crede-mă, până și imposibilul devine posi-
bil, dacă tu crezi 100 % în visul tău, în proiec-
tele tale, în ceea ce faci zi de zi. Este ceea ce se 
traduce prin zicerea biblică „Şi nimic nu va fi 
vouă cu neputinţă” (Matei 17:20). Am putea 
muta și munţii din loc, zice Mântuitorul, dar 
pentru asta e nevoie de puţină credinţă. Nu 
100%, cum spuneam eu mai sus, ci doar cât 
un grăunte de muștar. Şi „dacă îi vom zice 
(s.m.) muntelui: «Ridică-te de aici și arun-
că-te în mare», așa va fi”. (Matei 21:21). Este 
vorba, deci, de puterea Cuvântului. De puţină 
credinţă în puterea Lui. Astăzi, cine mai cre-
de în așa ceva? Dacă ateii comuniști se te-
meau nu doar de puterea Cuvântului, ci și de 
puterea cuvintelor, scrise sau rostite (dovadă 
mulţimea de scriitori arestaţi), înseamnă că, 
paradoxal, erau mai credincioși decât noi. 
Pentru că noi nu mai credem nici în propriile 
noastre cuvinte, darmite în cuvintele altora 
sau în Cuvânt. Şi atunci, să ne mai mirăm că 
se împuţinează cititorii? Dar să revenim la 
posibilitatea de a face imposibilul posibil, „să 
frângem ceea ce nu se poate”, cum spunea 
Odysseas Elytis. Dacă în cele de mai sus spu-
neam că imposibilul devine posibil printr-o 
relaţie cu divinitatea, există, totuși, și o rezol-
vare omenească a acestei situaţii. Este ceea 
ce a făcut Alexandru cel Mare (în 334 î. Hr.),  
când a ajuns în  capitala Frigiei, și a dat peste 
nodul gordian, pe care l-a tăiat cu sabia, pen-
tru a împlini profeţia care spunea: „cel care îl 
va desface, va stăpâni Asia!”. Eu însă am re-
marcat un alt aspect în acel oracol și anume: 
doar cel care prin har, înţelepciune, abilitate 
reușește să dezlege un nod, un semn, o taină, 
să rezolve o problemă majoră sau să găsească 
soluţii unei situaţii fără ieșire este demn să-i 
conducă pe ceilalţi, să devină stăpân (rege, 
împărat sau președinte). Altfel, democraţia 
poate aduce la putere indivizi ca Hitler, Sta-
lin, Ceaușescu. Mă vei întreba, probabil, ce 
legătură are nodul gordian cu sfintele taine, 
iar eu îţi voi răspunde că un nod gordian este 
orice taină sau orice taină este un nod gor-
dian, singura diferenţă e că acesta nu poate 
fi tăiat cu sabia. El poate fi însă desfăcut, în-
cetul cu încetul, cu răbdare, cu înţelepciune, 
cu acea înţelepciune care se naște din iubire, 
din credinţă, din cunoașterea de sine.

„Nimeni nu poate 
forța, transgresa 
limita din lumea 

noastră în cealaltă 
- nici invers; 

nimeni nu știe cu 
exactitate ce este 
(ci doar, eventual, 

ce poate fi) dincolo. 
Dacă s-ar întoarce 
cineva de dincolo 

de „gard”, ne-ar 
bulversa, ar face 

senzație, ba chiar 
furori. Ar face 

adevărate valuri 
în lumea noastră, 
ținând luni în șir 
prima pagină a 

marilor cotidiene; 
ar câștiga bani 

buni din interviuri, 
printate sau 

televizate. Dar 
niciunul n-a reușit 
performanța asta, 
excepție cei care 
se întorc dintr-o 
moarte clinică 

(aparentă), care 
au parte de acele 

experiențe de 
graniță, dintre viață 

și moarte.”

Nicolae SILADE
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„Concret, avem de-a face în acest roman cu o na-
raţiune şi un topos în care cele două lumi, celestă şi 
pământească, intră în contact, comunică, se întrepă-
trund. Dacă ambele există, nu doar lumea omului, ci 
şi lumea lui Dumnezeu, atunci ele nu pot fiinţa sepa-
rat, complet rupte una de alta: trebuie să se afle 
undeva o poartă întredeschisă între ele 
(s.n.). Despre această poartă întredeschisă şi despre 
judecata finală e povestea pe care am căutat s-o urzesc 
eu, aici.” (Gabriel Chifu: din mărturia autorului des-
pre geneza romanului său, În drum spre Ikaria)

O ușă întredeschisă: poarta de trecere dintre lumi
Trăim - aici şi acum - într-o locuinţă temporară, un 

cort. O „casă” care se ridează, încărunţeşte, se ramo-
leşte treptat. (Pierde cu timpul din ţigle, din străluci-
rea faţadei etc. - vezi Eclesiastul cap.12). Există la noi 
o localitate, Mărginimea Sibiului. La fel, dincolo de 
ţărmul de mare sau liziera pădurii la marginea căreia 
cortul meu este ancorat se află uşa de intrare; 
aceasta este mărginimea mea, limita solitudinii. Din-
colo de care începe universul. În loc de liziera pădurii 
putem vedea un gard viu care limitează proprieta-
tea, dincolo de care locuieşte Libertatea deplină, în-
cepe lumina melancoliei şi toate minunile universu-
lui, altele decât minunea aceasta simplă a lumii.

Nimeni nu poate forţa, transgresa limita din lumea 
noastră în cealaltă - nici invers; nimeni nu ştie cu 
exactitate ce este (ci doar, eventual, ce poate fi) dinco-
lo. Dacă s-ar întoarce cineva de dincolo de „gard”, ne-
ar bulversa, ar face senzaţie, ba chiar furori. Ar face 
adevărate valuri în lumea noastră, ţinând luni în şir 
prima pagină a marilor cotidiene; ar câştiga bani buni 
din interviuri, printate sau televizate. Dar niciunul n-a 
reuşit performanţa asta, excepţie cei care se întorc din-
tr-o moarte clinică (aparentă), care au parte de acele 
experienţe de graniţă, dintre viaţă şi moarte. Aceştia 
relatează ce au „trăit”, povestesc ceva relativ coerent: 
etapele căderii în moarte (un bâzâit ca de sonerie, că-
derea într-un tunel ca un puţ vertical, locul cu ver-
deaţă unde apar rude, prieteni, sunt întâmpinaţi de-o 
„fiinţă de lumină”; loc de unde unii se mai întorc, de 
obicei împotriva voinţei lor (le place tare mult acolo). 
Dar lumina de la capătul tunelului poate fi 
la fel de bine înger sau demon transformat în înger de 
lumină, deşi creştinii care au experimentat aşa ceva 
o identifică de regulă cu Persoana lui Iisus Christos.

„Unii oameni sunt convinşi că nu e nimic dincolo de 
gardul viu... că nu este nimic altceva decât ce se vede. 
Dar şoaptele şi zvonurile despre Prezenţă sunt 
curios de insistente. Se pare că există în rasa umană 
un instinct care nu poate fi reprimat şi care spune că 
este Ceva dincolo de gard, că existenţa noastră 
înseamnă mai mult decât agitaţia unor molecule şi 
atomi, că moartea este o poartă de trecere, nu 
un gard...” (am citat din John Ortberg, Dumnezeu e 
mai aproape decât crezi, Ed. Scriptum, Oradea, 
2006; sublinierile noastre. Ortberg este autor, confe-
renţiar şi preot prezbiterian american).

Gardul de sârmă ghimpată. A muri-muritudine
E foarte posibil ca presupusul gard viu alături de 

care se întind corturile fiinţelor noastre să fie unul... 
mort, un zid solid, ca zidul Berlinului sau chiar Ma-
rele Zid Chinezesc. Dar hai să presupunem că nu este 
decât un gard de sârmă ghimpată electrificat, de felul 
celor care înconjurau lagărele de concentrare. „Cei 
care cred că nu este nimic dincolo de gard trebuie să 
se lupte cu întrebarea: de ce zvonurile despre acel 
Ceva sunt atât de persistente? Problema şi mai dificilă 
este că ei trebuie să se lupte şi cu întrebarea ce să facă 
în timpul scurt pe care-l avem de petrecut în curtea 
noastră, dacă se dovedeşte că această curte nu este ni-
mic mai mult decât un cimitir” (op. cit., p.183; s.n.).

Realitatea este că fantazăm mult şi cu mare convin-
gere - pentru poeţi moartea e chiar o temă predilec-
tă, un trend permanent - dar nu ştim nimic concret 
despre realitatea asta, cea de după, care debutează cu 
momentul de trecere. În loc să devenim luminoşi 
printr-o cunoaştere intuitivă (dar pe baze solide, bi-
blice) a tărâmului de Dincolo, noi alegem să devenim 
morbizi şi mortifianţi; din sobri ajungem sumbri, cre-
zând că impresionăm cititorul prin cunoştinţele noas-
tre elevate, pe care le vindem drept cosmice viziuni. 
Dar cei mai mulţi oameni (cititori) nici nu vor să audă 
de moarte şi nu gustă defel capodoperele noastre pe 
tema morţii; ne mai citesc eventual criticii între două 
vârste... Omul, în general, se teme de moarte, ar vrea 
să trăiască veşnic - orice veste despre ea (zvonuri din 
Muritudine) „nu-l priveşte pe el”, ci îi atinge pe alţii.

Toată viaţa lui, omul fuge spre moartea lui, iluzo-
nându-se că fuge de ea. Există o povestioară orientală 
foarte elocventă în acest sens. Un stăpân îşi trimite-
ntr-o dimineaţă robul în piaţă să-i facă cumpărăturile. 
Iar acolo... se întâneşte cu Moartea, care se uită fix în 
ochii lui şi îi face semne ciudate (cu degetul arătător, 
sau dând din cap). Omul se sperie şi se întoarce rapid 
acasă, lăsând baltă totul. Ajunge într-un suflet şi stri-
gă în gura mare stăpâne!... Aşa şi pe dincolo - îi 
spune totul, din fir-în-păr -, dă-mi  repede un cal să 
fug în pădurea de lângă Samarra, să mă ascund aco-
lo, departe de faţa Morţii; nădăjduiesc să ajung pînă 

la ora 12. (În mod similar 
încercase să fugă Iona la 
Tars, „departe de faţa lui 
Dumnezeu”.) 

Acum, rămas fără slugă, 
stăpânul merge el însuşi în 
piaţă, să-şi facă necesare-
le, urgentele târguieli. Iar 
acolo - hop!, Moartea. Cu 
autoritate de stăpân, o ia la 
trei păzeşte, agrăind-o: de 
ce mi-ai speriat sluga?... 
Te-ai strâmbat la el şi l-ai 
privit ameninţător etc. Ee-
eeeeu?..., sare vexată Moartea. Nici prin gând nu-mi 
trecea să mă iau de el. Eram numai nedumerită că 
aveam fixată o întâlnire fermă cu el la ora 12 lângă 
Samarra, iar omul meu - iată-l pierzând timpul, flen-
durându-se prin piaţă! În concluzie: pe bună dreptate 
se spune (răspunsul la întrebarea: de ce-a murit Ghe-
orghe?...) că fiecare moare de moartea lui...

*
Nu avem dovezi despre dincolo - cum nu există 

dovezi certe despre existenţa lui Dumnezeu; se spune 
între teişti: am o mie de dovezi pentru cine vrea să 
creadă, dar n-am niciuna pentru cine nu crede! Nu-
mai iluminarea finală ne face „deştepţi”, dar atunci 
fi-va mult prea târziu: nu mai avem posibilitatea 
comunicării ei. Putem să strigăm în gura mare: să-
riţi!, păziţi-vă, oameni buni, că tot nu ne mai aude 
nimeni: Ne aflăm numai la o secundă distanţă (dar 
distanţa aceasta este enorm de mare): distanţă de-o 
răsuflare de realitatea pe care tocmai am părăsit-o - 
am pătruns în Realitatea cea mare. Dumnezeu este 
tot atât de aproape de noi în clipa vieţii ca şi în clipa 
morţii - după momentul trecerii, vasăzică. „Cei care 
cred că este Ceva dincolo de gard trebuie să se lupte 
cu întrebarea: de ce există gard? De ce stă ascuns acel 
Ceva? Are vreun scop gardul? Este posibil să fie un 
bine în faptul că nu ştim?” (op. cit., 182).

Cei care cred în viaţa de apoi stau liniştiţi (cel puţin 
în ce priveşte existenţa gardului). Ei îşi văd de trea-
bă, de viaţa lor, ba mai împărtăşesc şi altora această 
convingere, a existenţei unui Ceva/Cineva dincolo 
de gard. Ei se pregătesc toată viaţa/ în marea trecere 
pentru clipa Plecării: viaţa lor devine o antecameră, 
dar nu a morţii, ci  a unei alte vieţi, spre care nădăj-
duiesc. Dar, mai mult decât atât, ei sunt siguri că o 
Persoană - Cineva (ceva mai mult decât un oarecare 
Ceva!) a venit în lumea noastră, pătrunzând dincoa-
ce de barieră, de gard. A intrat în casa fiinţei noastre, 
„cortul acesta vremelnic” -cum zice şi Pavel-: în curtea 
noastră interioară. În altă ordine de idei (sau totuşi 
aceeaşi) e mult mai bine ca omul să nu-şi cunoască 
momentul morţii, trăindu-şi ultima zi din viaţă la fel 
ca pe prima. „Murim la fel cum trăim”, se mai zice.

Alte glasuri - alte încăperi. 
O viziune de intruziune

Se spune că muribunzilor li se ia mai întâi văzul: ei 
aud forfota şi vocile din jur, dar de văzut văd o altă re-
alitate, dincolo de conturul familiar al mobilelor şi al 
feţelor celor dragi din încăpere (vezi şi Pavel pe dru-
mul Damascului). Apoi auzul. Apoi rămân cu ochii 
fixaţi într-un colţ al camerei, ca şi când pe acolo le-ar 
veni izbăvirea. Percep alte glasuri, alte încăperi, 
iar ochii li se adumbresc. Minţile cele mai ascuţite, 
spiritele înalte, alese, ale umanităţii se zbat toată viaţa 
să dezlege misterul morţii - pe când un idiot sau se-
mianalfabet ştie totul în clipa imediat următoare 
ei. Nu vi se pare nedrept?... Cel plecat se află la nu-
mai o clipă distanţă de noi, dar parcă s-ar afla la ani 
lumină: era de-al nostru, om obişnuit, dar s-a înţe-
lepţit... Pentru noi cei rămaşi este imposibil să ştim 
- iar pentru cel trecut e imposibil să mai schimbe ceva 
legat de sufletul lui; nu mai poate mişca un deget. (Şi 
nici pe noi a ne atenţiona!)

Este relevant ilustrativă în acest sens pilda cu Lazăr 
şi Bogatul din Evanghelii: ajungând acolo, Bogatul 
cere clemenţă: îi cere Părintelui Avraam să-l lase pe 
Lazăr să-i stâmpere puţin durerea cu un strop de apă 
pus pe limbă... (I se spune că nu se poate). Îi cere patri-
arhului să-l trimită pe Lazăr la el acasă, unde mai avea 
cinci fraţi şi să-i avertizeze cu privire la ce-i aşteaptă 
după moarte. Dar replica bătrânului Avraam - Tată al 
multor mulţimi - vine ca ghilotina: Dacă nu cred în 
„Moise şi în profeţi” (Scripturile ebraice) nu vor crede 
nici dacă s-ar scula cineva din morţi! (Când celălalt 
Lazăr, cel din Betania - frate cu Maria şi Marta - a fost 
înviat, toţi au vrut să creadă? Aş, unii iudei căutau să-l 
omoare a doua oară. Iar la soroc a murit şi el „de tot”...)

„...Până când într-o zi un om care arăta la fel ca 
toţi ceilalţi a făcut o afirmaţie uluitoare. A spus că ni-
meni nu mai trebuie să fie singur. Nimeni nu trebuie 
să trăiască în frică. El a spus că o viaţă cu totul nouă 
- viaţa cu Dumnezeu - este disponibilă acum pentru 
oricine doreşte...”; „... misteriosul Cineva a străpuns 
gardul şi a intrat în curtea noastră” (op. cit., 183, 
s.n.). Mulţi oameni îşi petrec tot timpul vieţii gândin-
du-se cu groază la clipa Plecării.

n Continuare în pagina 4

Gardul viu sau limita solitudinii

Remus V. 
GIORGIONI
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„Un loc aparte pe scena artelor vizuale timișorene este ocupat de 
talentata artistă Lorena Diana Garoiu. Absolventă a Liceului de 
Arte Plastice din Reșiţa și a Facultăţii de Arte Plastice și Design din 
Timișoara, promoţia 2005, Lorena s-a remarcat prin participarea la 
o serie de expoziţii colective și printr-o serie de proiecte  personale 
ce au avut ca tematică figura umană. [...] Artista realizează o suită de 
portrete remarcabile unor personalităţi din lumea artelor, precum 
Georg Brandner, Dana Constantin sau Alina Lăţan, precum si nume-
roase compoziţii sau eboșe, extrem de sensibile și rafinate cromatic.” 

Costin BRătEAnu
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Gardul viu sau limita solitudinii
Cornel  UNGUREANU

Ca să lămuresc sensurile geografiei 
literare şi ale  creativităţii în zona nem-
ţeană, am apelat la un  eseu bine lămu-
ritor de Moshe Idel, Hasidismul şi 
Isihasmul. Conferinţa cu acest titlu a 
fost ţinută la Timişoara în 15 iunie 2010 
şi publicată în revista Orizont, nr 8, 
august 2010, pg.15-16, în numărul din 
octombrie-decembrie 2012 al revistei 
Trivium şi probabil şi în alte reviste din 
lume. Problema pe care vreau să o abor-
dez   este o enigmă - spune Moshe Idel -: 

adăpostesc poeţi, e un topos major al 
scrisului românesc: pe aici au trecut per-
soanajele lui Creangă. Marele scriitor a 
definit  un Centru,  o legendă,  el, poetul 
Aurel Dumitraşcu de la Borca aparţine 
acestei tradiţii: a scrisului.  Pleacă mereu 
spre Târgu Neamţ, Iaşi, Bucureşti, spre 
oraşele unde întâlneşte poeţi. Se împri-
eteneşte cu cei din preajma vârstei sale, 
li se devotează. Le comentează poezi-
ile apărute prin reviste. Îi citeşte şi îi 
reciteşte, le declară iubire. Se închină 
celor mari. Aşteaptă nerăbdător apariţia 
poeziilor sale în reviste – apariţia primu-
lui volum e un moment sărbătoresc pe 
care îl cinsteşte împreună cu prietenii. 
E student la Facultatea de filologie din 
Iaşi şi se bucură de prietenia unor pro-
fesori şi de solidaritatea altora. Are o 
corespondenţă vegheată de securitate 
(scrisorile întârzie, îi sunt dezlipite) cu 
Ana Blandiana şi N. Steinhardt. 

Scrie admirativ despre cei care protes-
tează, e fericit că Liviu Ioan Stoiciu e pri-
etenul lui. După revoluţie dezamăgirile 
se ţin lanţ (editorul anexează jurnalului 
articolele din ziare) şi urmează  perio-
ada de spital cu presimţirile/aşteptarea 
morţii. Aurel  Dumitraşcu a murit la 35 
de ani, după ce jurnalul lui început în 
decembrie 1982 reuşeşte să cuprindă, în 
pagini deosebit de vii, istoria generaţiei 
8o, aşa cum se vede ea dinspre Borca. 
Sau dinspre Piatra Neamţ. Dacă masi-
vul  volum de corespondenţă, Frig, nu a 
atras atenţia prin dimensiuni, jurnalele  
ar trebui să atragă atenţia. 

Aurel Dumitraşcu, repetă editorul şi 
prietenul său,  a trăit în şi prin  literatură. 
A exprimat, precum puţini, viaţa literară 
a momentului.  E într-o fericită expansi-
une „geografică”.  Jurnalul publicat de 
Adrian Alui Gheorghe, din 1982 până 
în 1990,  e un document esenţial pen-
tru cine vrea să înţeleagă viaţa literară 
din această perioadă – religia scrisului. 
Cele mai expresive poezii ale sale sunt 
ultimele: ele sintetizează şi un mesaj al 
centrului moldav, dar şi itinerariile unui 
timp prezent al scrisului: „Florile roşii 
mor încet în ferestre/ tu să nu spui acum 
că e seară / îngrozitor de puţin trăiesc 
oamenii  /dulcea pribegie a cărnii prin 
aer /şi atâtea propuneri pline de graţie/ 
până şi zidul ramâne cu capul întors”

Şi se aud sonurile parodice – ironi-
ce, autoironice – ale generaţiei: „ru-
jul reginei pe glezna bufonului – iată/ 
aceste ţinuturi marasmul laguna/ 
convorbim/ împerecherea broaşte-
lor nu-i o problemă/ de logică în 
orice poveste cineva vinde măşti/ 
mari bucăţi de jar se aud mişunând 
/casa plânge totul păleşte în roşu/ 
„bărbat sunt numai din întîmplare,/                                                                                                   
puteam fi nefericit ca un turn”/pelerin 
în propria-ţi casă/ adică memoria se 
ascunde-n oglinzi”.

Şi alte imagini, excepţionale, despre 
final: „prohibito, ce-mi spuneai des-
pre/ solemnitatea creierului înainte 
de moarte?/- și plouă/ - şoaptele, vezi, 
mult prea mult se lovesc/ peste ceafă ca 
nişte datornici”.

Cărţile şi antologiile de poezie ale lui 
Adrian Alui Gheorghe, interviurile (gru-
pate în volumul Contribuţii la este-
tica umbrei), romanul consacrat unui 
mediu concentraţionar şi dialogurile 
cu părintele Iustin Pârvu trebuie citite 
împreună.  

„Limbajul inspirat nu înseamnă, ne-
apărat, un limbaj intraductibil.

Adevărurile simple sunt, cu adevărat, 
rodurile inspiraţiei, iar părintele Iustin 
vorbeşte simplu, simplu aşa cum un in-
dicator spre o ţintă îţi este mai cu folos 
când îţi arată direcţia, decât să-ţi arate 
relaţia ţintei cu polii pământului, cu 
paralele şi cercul polar, obligându-te să 
rătăceşti inutil”.

Sunt alte lecţii despre estetica um-
brei.Despre estetica umbrei ar fi vorba şi 
în ultimul volum de poeme al lui Adrian 
Alui Gheorghe, „Comunitatea artistică”.
Poeme-mărturii din comunitatea artis-
tică? Volumul e inaugurat cu acest 
„Blues”:

Azi plouă/ Mâine trece moartea să 
îşi ridice corespondenţa/ Poimâine e 
miercuri// Apoi lucrurile intră într-o 
normalitate/  aproape dureroasă”. 

E vorba de normalitatea „aproape du-
reroasă” a poeziei. Sau despre sfârşitul 
„unei lumi”. Pe ultima copertă e aşezată 
această concluzie: 

„Am ajuns la poezie/ când poezia/ 
era pusă să îşi scrie/ cu sânge propriul 
act de  deces/ (eventual cu stil,/ even-
tual recunoscându-şi eşecul)// m-am 
născut într-o literatură/ care e un fel 
de mamă/ care-şi sufocă pruncii la naş-
tere,/ cu perna,/ pentru că nu are cu ce 
să îi crească”. „Comunitatea artistică” 
este o carte despre dezastrul valorilor 
- despre încinerarea lor. Capitolul al 
cincilea se cheamă „Ultimele dorinţe 
ale condamnaţilor la moarte” şi citi-
torul e prevenit că „ultimele dorinţe” 
sunt  transcrise „după o ştire din ziar”. 
„Preferinţele lor culinare au fost făcute 
publice după ce oficialii texani au decis 
să renunţe la obiceiul ultimei mese pen-
tru a mai tăia din cheltuielile bugetare”.

Am început scriind despre „creativitate 
în zona nemţeană”. Despre  geografia 
literară a unui ţinut magnific.  Creativi-
tatea extraordină  - dacă ne întoarcem 
în urmă – nu cu  mult în urmă – fiindcă 
descoperim o comunicare    neobişnuită 
între cei ce scriu şi cititorii lor. Între 
lumea care a fost şi cea de azi. 

Ce se întâmplă cu comunitatea artis-
tică, se întreabă Adrian Alui Gheor-
ghe, poetul, dar şi liderul care vrea să 
păstreze mesajul locului?

Adrian  ALUI GHEORGHE, din 
nou despre estetica umbrei

everest
                       „To be, or not to be, that is the question”
                                                                            William Shakespeare
I

tom harvey a câștigat un porsche 911 carrera gts 
l-a vândut și a câștigat altul peste doar două zile
o femeie din austria a comandat rochii pe internet 
și a primit un colet cu droguri de 500.000 de euro
primarul jorge luis escandon a fost scos din primărie legat la mâini cu o 
funie și târât de un camion pe străzile din santa rita pentru că nu și-a onorat 
promisiunile din campania electorală adică să repare un drum din localitate
o tânără din românia nespus de frumoasă s-a oferit carabinierilor 
după ce iubitul ei a fost prins conducând fără permis

iată lumea în care trăim

eu stau aici pe malul cernei
într-o cameră de 4 x 4 cu un frigider într-un colţ 
un calorifer în altul și mă uit la un film pe netflix
vizavi e vila lui ceaușescu în care ceaușescu nu a locuit niciodată 
dar camarila lui ce chefuri mai trăgea acolo cu prostituate
din când în când ies pe terasă la o cafea o ţigară 
și privesc ruinele de peste drum ruinele comunismului îmi spun
o frunză de nuc cade la picioarele mele o ridic o studiez cu atenţie 
apoi îi dau drumul pe apă

apa aceasta curge de mii de ani îmi spun
munţii aceștia stau nemișcaţi de mii de ani îmi spun

cum e mai bine

să curgi sau să stai
împietrit ca statuia lui mihai eminescu
ori fără astâmpăr ca mulţimea ce trece încolo și-ncoace pe podul cel roșu

nicolaesilade.blogspot.com

Nicolae SILADE

poeme în proză

cum se face că două mişcări mistice, ha-
sidismul şi isihasmul – apar în aceeaşi 
perioadă, în a doua parte a secolului  al 
XVIII-lea, în aceleaşi locuri  din punct 
de vedere geografic? Eseul eruditului 
Moshe Idel este important şi fiindcă 
schiţează o problemă de geografie lite-
rară în care spaţiul din jurul oraşului 
(azi) Piatra Neamţ devine un important 
reper spiritual, iar opera  teologilor, 
călugărilor, scriitorilor exprimă o con-
tinuitate şi o voce a unei geografii li-
terare. Eseul lui Moshe Idel începe de 
la observaţia că Israel Baal Shem Tov 
a murit în 1760, exact în anul în care, 
aşezat la Neamţ, Paisie Velicicovschi va 
traduce Filocalia în slavonă si în română. 
Mentorul lui Paisie, descoperă Moshe 
Idel, era  Vasile de la Poiana Mare. 

Relaţiile dintre centralitatea rugăciu-
nii, a omului sfânt şi a hagiografiei în cele 
două curente – isihasm şi hasidism – 
pot fi legate de experienţa unei ruralităţi 
bine aşezate în spaţiul Moldovei. „Israel 
Baal Shem Tov, arată Moshe Idel, e un 

gânditor pentru care experienţa rurală şi 
moralitatea sunt extrem de importante 
...Cel care reflectează la o viaţă rurală, în 
fapt, trăieşte o viaţă comună pe care o 
trăiesc toate religiile din jur. Nu pot să 
insist aici asupra bogăţiei excepţionale 
din punct de vedere religios a Carpaţilor 
de nord. Nu ştiu dacă în lume e posibilă 
vreo paralelă cu diversitatea şi bogăţia 
religioasă din Carpaţii de nord”.

Mărturisesc că m-au impresionat căr-
ţile lui Adrian Alui Gheorghe fiindcă 
evocă, aşa cum puţini o fac, o partici-
pare  neobişnuită la viaţa literară, dar 
şi la viaţa spirituală a acestui spaţiu. O 
viaţă spirituală care atrage atenţia asu-
pra unor personalităţi religioase neo-
bişnuite. Sigur că m-a derutat atunci 
când am citit într-un şir de documente 

ceva mai noi „Sfântul Paisie Velici-
covschi” şi nu , cum ştiam, Paisie Veli-
cicovschi. În ultima vreme ortodoxia 
(dar nu numai) a mărit cu  mare viteză 
numărul celor care  s-au învrednicit de 
această cinstire. În curtea unei Catedrale 
este un loc al „Sfântului necunoscut”. 
Dacă a trecut prin lume purtând harul, 
de ce să fie necunoscut? Să-i ignorăm pe 
cei din imediata noastră apropiere?

Cam acestea ar fi obsesiile lui Adrian 
Alui Gheorghe din  cartea sa de mărtu-
risiri, Contribuţii la estetica um-
brei. Definitoriu pentru spaţiul bine 
haşurat al unui ţinut, el evocă vibraţia, 
pulsul unei generaţii – al unui timp al 
scrisului. Cărţile care definesc relaţiile 
speciale cu Aurel Dumitraşcu, volumele 
de corespondenţă, editarea jurnalelor  
poetului plecat prea devreme evocă un 
fel de înţelegere a locurilor, a scrisu-
lui, a valorilor poetice. Borca, satul 
lui Aurel Dumitraşcu, locul de unde el 
pleacă mereu ca să întâlnească oameni 
care scriu, să descopere alte locuri care 
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Un adevăr devenit truism este acela că o operă  apare 
cu atât mai valoroasă cu cât oferă mai multe posibilităţi 
de interpretare. Cu condiţia ca aceia care se angajează 
într-o asemenea întreprindere să fie calificaţi și totodată 
conștienţi de interpretările care i-au precedat. Este 
cazul nuvelei La țigănci de Mircea Eliade, bogat co-
mentată de-a lungul timpului și abordată acum dintr-
un temerar unghi personal de iscoditorul critic Mircea 
Moţ în volumul O capodoperă în șapte lecturi. Zic 
temerar, deoarece e dificil și riscant să-ţi asumi puncte 
de vedere proprii când e vorba de un autor clasicizat, 
aparent epuizat hermeneutic. Un aspect remarcat și de 
criticul Gheorghe Grigurcu în prezentarea pe care i-o 
face colegului Mircea Moţ, când îi consideră demersul 
„o dificultate învinsă”. Atât curajul cât și dificultatea 
sunt aprecieri justificate când avem în vedere textul 
domnului Mircea Moţ, întrucât d-sa se plasează cu 
bună știinţă în postura exploratorului care vine cu 
intenţia de a descoperi vestigii într-un topos secătuit 
de predecesorii săi. 

Ca în orice explorare îl așteptau și în demersul 
său inerente riscuri de care e conștient, asumându-
le fără ezitare, chiar cu un ușor aer de frondă. Unul 
dintre acestea e aspiraţia de a face abstracţie și a se 
detașa de opera teoretică a autorului nuvelei: „O 
posibilă lectură are ca punct de plecare ideea de ”a-l 
uita” metodic pe celălalt Eliade, istoricul religiilor și 
cercetătorul miturilor. Este o lectură ce se derulează, 
arghezian vorbind, în bună parte, cu puterile neajutate 
de studiile teoreticianului și de ideile acestuia” (p. 11). 
Ideea vine de la Eliade însuși, care mărturisise că, 
atunci când studia simbolul șarpelui, „[...] scriitorul 
din mine a refuzat orice colaborare conștientă cu 
eruditul și interpretul simbolurilor; a ţinut cu orice 
preţ să rămână liber, să aleagă ceea ce îi place și să 
refuze simbolurile și interpretările pe care i le ofereau, 
de-a gata, eruditul și filosoful” (p. 11). E de apreciat 
această aspiraţie înspre independenţa interpretării, 
mai ales că nuvela La țigănci a fost considerată de cei 
mai importanţi critici drept o capodoperă. Astfel de 
opere, când mai sunt și clasicizate, devin inhibante, în 
pericol de tacită tabuizare. Spre deosebire de acestea, 
La țigănci a rămas o creaţie vie, incitantă, ca o pădure 
care fascinează prin virtuale și ispititoare taine. Cred 
că dl Nicolae Manolescu i-a definit cel mai bine sursa 
seducţiei în „splendoarea ambiguă” care ar sta „nu în 
savant ascunse scenarii mitice”, ci în, pentru cititor, 
aproape imperceptibila glisare între real și un fantastic 
mai aproape de realismul magic decât de fantasticul 
pur. E vorba, de fapt, de o structură de simboluri 
subtil relaţionată, care își răspund și converg înspre 
complicarea tramei epice cu o magică aură, care 
învăluie omniprezentul detaliu realist. 

Lăsându-se sedus de jocul interpretativ, Mircea 
Moţ se întreabă de ce s-a oprit tocmai la șapte lecturi, 
răspunzându-și apoi dubitativ că a făcut-o, probabil, 
cu gândul la simbolistica numerelor, de atâtea ori 
sugerată de textul nuvelei. Pentru ca, totuși, până 
la urmă să considere că „...mai degrabă sunt șapte 
lecturi, fiindcă la atâtea l-a condus pe autor textul lui 
Mircea Eliade” (p. 18). Dar Mircea Moţ e un autor 
care lucrează la vedere, care îi împărtășește cititorului 
și intenţiile, și căile pe care le-a urmat pentru a și le 

realiza, satisfăcându-și niște curiozităţi intelectuale, 
precum și „nepreţuita plăcere” a (re)lecturii: „Cele 
șapte lecturi [...] sunt (se doresc) niște abordări, din 
unghiuri diferite, ale aceluiași “punct” al naraţiunii, 
condiţia unui individ care ar fi trebuit (sau a dorit) 
să ajungă artist, adept declarat al artei pure, dar care, 
pentru păcatele sale a (de)căzut, ajungând un modest 
profesor de pian” (p. 17). El se lasă astfel ademenit de 
simbolurile fastuos desfășurate de Mircea Eliade, cum și 
de profunzimile pe care acestea le sugerează, sporindu-
le și cu altele, răsărite din propriile prezumpţii. Ceea 
ce face ca lecturile, cum însuși recunoaște, să devină 
narative și ușor frivole. Frivolitate n-am perceput, dar 
narative aceste șapte lecturi sunt într-adevăr, iar asta 
le sporește interesul și priza la cititor.

Pornind în prima lectură de la elucidarea așa-
ziselor păcate ale profesorului Gavrilescu, Mircea 
Moţ comentează locul și atmosfera desfășurării epice. 
Fiecărui detaliu inclus de Mircea Eliade și fiecărui 
gest al profesorului, d-sa le devoalează semnificaţiile, 

plasându-le în contextul destinului minor al 
personajului, un sentimental ratat, în eternă dificultate 
pecuniară, aspirând a-și depăși frustrările, dar cu 
orgoliul artistic intact: „Având nostalgia condiţiei 
la care nu a avut acces, profesorul Gavrilescu are în 
egală măsură nostalgia culturii și a artei în general” 
(p. 25). El își trăiește fără a-și da seama momentul 
suprem al existenţei într-un București canicular al 
anilor interbelici, în care, depășind un zid, gardul, 
poarta, ușa, pragul, fiecare cu simbolistica sa, e atras 

O dificultate învinsă
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irezistibil, în toposul magic și amăgitor al ţigăncilor, 
unde trebuie să se supună unor teste în faţa celor trei 
fete, care semnifică și ele apartenenţa la pământ, apă 
și foc, pentru a fi izbăvit în cele din urmă de Hildegard, 
iubirea sa dintâi, acum în ipostază spectrală, apar-
ţinând, la rândul ei, aerului. Ea îl scoate „fără a mai 
deschide poarta” fiind, deci, și el eliberat de trup, 
înspre o la fel de magică pădure în care se deslușește 
simbolul regenerării și existenţei autentice, care „...
presupune în această situaţie promisiunea dobândirii 
consubstanţialităţii, cu întregul, posibilă nu prin Tha-
natos, ci prin Eros” (p. 111). 

Reprezentativ pentru întregul demers al lui Mircea 
Moţ și a modului său de a extrage semnificaţii din 
lucrurile și detaliile cele mai aparent terne, mi se pare 
lectura a patra, O pălărie aproape nouă. Fapt este 
că în anii 30 ai trecutului veac, pălăria era încă un 
articol vestimentar de rigoare: în toate instantaneele 
fotografice din spaţii publice, vedem că toţi bărbaţii 
poartă pălării. Astfel, pălăria profesorului Gavrilescu 
se află în ordinea firească a lucrurilor, dar în contextul 
nuvelei lui Eliade ea poartă semnificaţii pe care Mircea 
Moţ le decriptează cu voluptatea descoperitorului – 
pălărie de paie, căldură mare! (trimitere la Caragiale) 
profesorul repetă gestul de a și-o scoate pentru a face 
cu ea semne de salut tramvaiului care se îndepărtează 
sau – mai ales - pentru a-și face vânt cu ea. Şi atunci, 
cel aflat la a patra lectură remarcă: „Cred că nu este 
deloc lipsit de interes să urmăresc gesturile cu care 
Gavrilescu își pune și își scoate pălăria” (p. 58). Sau 
se autodivulgă: „O lectură detașată pe cont propriu și 
pe propriul risc, nu poate să nu valorifice, într-un joc 
interpretativ, tocmai prezenţa vântului în contextele 
menţionate” (p. 54). Şi, de aici, un întreg excurs pe 
tema simbolisticii vântului, cu trimiteri la cele mai 
importante dicţionare de simboluri, de unde sunt re-
ţinute semnificaţiile cerute de contextul episodului 
respectiv din textul eliadesc. 

Aceeași este calea decriptărilor în toate cele șapte 
lecturi, dar trebuie remarcat că, altfel decât unii critici 
care ignoră opiniile colegilor, ca și când doar opinia 
lor ar exista ca un monument răsărit pe un teren 
viran, Mircea Moţ se află în permanenţă relaţionare cu 
comentatorii care l-au precedat și din care citează ori de 
câte ori simte nevoia. E o atitudine onestă, de fair play, 
a recunoaște contribuţiile colegilor, chiar și când se 
detașează uneori de părerile lor, cum e cazul, bunăoară, 
cu birjarul, fost dricar, pe care, spre deosebire de alţi 
comentatori, Mircea Moţ nu-l percepe ca simbol al lui 
Charon: „Nu văd în acest birjar concretizarea miticului 
personaj” (p. 110), venind imediat cu argumentarea. 
Opinie care mi se pare corectă, mai ales că personajul 
este o prezenţă tranzitorie, profesorul Gavrilescu 
fiind condus efectiv înspre noua condiţie prevestită 
de pădurea regeneratoare, nu de birjarul somnolent 
și nostalgic al vechii sale condiţii de dricar, ci de 
imateriala Hildegard. Cea ce justifică și concluzia că 
accesul profesorului la o nouă condiţie e posibilă „nu 
prin Thanatos, ci prin Eros.”

„Joc interpretativ” își numește domnul Mircea Moţ 
această mică aventură livrescă și cred că este cea 
mai potrivită definiţie pentru o scriere inteligentă, 
cu aparenţe ludice, care ne propune noi unghiuri de 
percepţie a uneia dintre lumile eliadești ce continuă 
să-și păstreze farmecul enigmatic.

__________________________
Mircea Moț, O capodoperă în șapte lecturi, Cluj-Napoca, Ecou 

Transilvan, 2020.

n Continuare din pagina 2
Dar aceasta n-ar trebui să-i împiedice să caute prezenţa lui Dumnezeu hic et nunc. 

Scopul principal al transcenderii - egal trecerea virtuală a gardului - nu este să ne ofere 
o alinare, ci să ne facă nişte colaboratori („împreună lucrători” - Apostolul Pavel) cu El 
pentru interesele Împărăţiei.

Se binecunoaşte episodul biblic cu scara lui Iacov (Genesa 28:12): Atunci când, la Be-
tel (Casa lui Dumnezeu”) patriarhul a văzut o scară înaltă până la cer, şi îngerii urcând 
şi coborând pe ea şi a exclamat: „Aici este Casa lui Dumnezeu, aici este Poarta Cerului!” 
Aceasta este o viziune de intruziune: cerul se amestecă uneori în treburile noastre, 
„afaceri” pământeşti, aducându-ne aminte de unde venim. Aşa se explică apariţiile de în-
geri din istoria omenirii, cât şi cazurile de „răpiri la cer”: Enoh, Ilie, Ezechiel. Dar la fel de 
valabilă este şi „reciproca”: citim la Evanghelia după Ioan, cap. 1:53: „Adevărat adevărat 
vă spun că de acum încolo, veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se 
şi coborându-se peste Fiul Omului.” Ceea ce la Iacov a fos vis/viziune - prin Christos 
devine realitate perenă:  El ne-a asigurat şi nouă un acces ascendent. 

...Cunoscând aceste lucruri, orientarea noastră se schimbă din mers. În loc să mai filo-
sofăm despre moarte (sau chiar mergând cu fruntea sus înspre Marea Înfăţişare), ne sim-
ţim motivaţi să ascultăm de acel Cineva care chiar ştie ce vorbeşte, fiindcă El a descins 
chiar de-acolo în lumea noastră. A coborât de Sus, dar nu cu hârzobul, deus ex machina, 
ca în teatrul popular medieval; nici ca războinic călare pe un cal alb - cum este aşteptat de 
evrei şi mahomedani Mesia. El a venit în lumea noastră în totală ascultare, cum declară 
repetitiv (de 47 de ori) în numita Evanghelie: Eu vă spun doar ce am văzut/auzit 
acolo în cer, la Tatăl, nu spun şi nu fac nimic de la Mine! Fariseii şi cărturarii se 
simţeau frustraţi, contrariaţi, bulversaţi, uitându-se chiorâş la Fiul tâmplarului: „Ştim că 
Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu ştim de unde este” (In. 9:29). La rândul lor, 
oamenii simpli se mirau şi ei, exclamau: «Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: „Când 
va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta?”» (In. 7:31).

Gardul viu sau limita solitudinii
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Adunându-și articolele risipite în varii 
publicaţii, de fapt veritabile studii, The-
odor Codreanu ne-a oferit recent, fără 
pretenţii monografice, un volum consis-
tent despre Dumitru Radu Popescu, bo-
tezat, după o vorbă a celui sărbătorit, Is-
toria absurdoidă (la TipoMoldova, Iași, 
2020). Chiar dacă survolul exegetic se 
restrânge la câteva titluri, imaginea de 
ansamblu nu e în suferinţă, acoperind, 
sub spectrul anamorfozelor, larga pale-
tă desfășurată în timp a celui mai com-
plex și „încâlcit” scriitor postbelic. 

Mai mult, volumul în discuţie se vrea 
o revizuire critică (în sens lovinescian), 
dovedind, fără tăgadă, singularitatea 
canonică a acestui mare scriitor con-
temporan, sfidând revizionismul furi-
bund, „demitologizant”, al anilor ’90. 
Contextualizând acribios „împrejură-
rile istorice și estetice” ale scrisului său; 
ceea ce, desigur, încercăm și noi în rân-
durile care urmează.

Întâmpinând prima carte a lui Dumi-
tru Radu Popescu (Fuga, ESPLA, 1958), 
debutat, încă student, la Steaua (unde 
va fi corector și, apoi, redactor, după 
ce, în anul III, abandonase medicina și 
unde își tipărise, în 1954, prima schiţă, 
O partidă de șah), un tânăr cronicar al 
vremii făcea, cu o intuiţie de zile mari, 
două observaţii esenţiale, adeverite 
imediat. Mircea Tomuș nu se înșela: 
noul prozator dovedea un suflet de poet, 
interesat metodic de „tehnica dezvălui-
rii adevărului”. Filonul liric, „latent” în 
comentariile lui I. Vitner, i-a pricinuit 
și reproșuri, vizând inadecvarea la re-
alitate. Al. Oprea, de pildă, nu ezita a-l 
considera „un rătăcit” pe cărările na-
turalismului, defilând, însă, cu grupul 
stelist, o revistă-fanion în acei ani, prin 
programul antiidilic. H. Zalis, în dispu-
tă cu E. Simion, denunţa „fragilitatea” și 
lipsa coerenţei epice iar Paul Georgescu 
constata, îndreptăţit, alunecarea spre 
tragic.

Dumitru Radu Popescu a scris enorm, 
trezind „spaima bibliografilor”. Dezvol-
tând, cu „inventivitate sadică”, subiecte 
insolite, pe schelărie mitologică, inser-
tând fantasticul și cultivând invazia ma-
leficului, prozatorul, ieșit, după ’89, „din 
cărţi”, cum credea N. Manolescu, inca-
pabil să-și organizeze ficţiunea, livrând 
– în avalanșă – piese de teatru „ilizibi-
le”, a impus un stil. De un experimen-
talism frenetic, colocvial, destrămând 
și refăcând realitatea prin „refracţie 
deformatoare”, ca „totalitate ascunsă”, 
cum sesiza Mirela Marin, el problema-
tizează, căutând tiparele ontologice. 
Realismul de fond, supus tratamentului 
parodic, sfârșește în farsă, pulverizând 
perspectiva narativă. Discontinuitatea, 
fragmentarismul, prolixitatea se pliază, 
cu frenezie barocă și fantezie neistovită, 
fluidităţii lumii, în degradare / desacra-
lizare. Iar potenţialul alegoric, exploatat 
abundent, sfidând incoerenţa realităţii, 

încearcă a asigura coezivitatea; fiindcă, 
prin problematică, teme, motive etc., 
proza și dramaturgia lui D.R. Popescu 
par a comunica, constata Mircea Iorgu-
lescu, închipuind „un adevărat sistem”. 
Firește, labirintic, sub cupola moralei, 
dincolo de medii și epoci, întreţinând 
confruntarea, prelucrând, în proiecţie 
simbolică, teme eterne. Putem afirma că 
personajele sunt esențe, că, în creuzetul 
epic, prozatorul reface, amalgamând, o 
scenarită mitică, de extracţie alegorică 
sau parabolică, vădind creativitate mi-
topoetică. Realitatea plurivocă a operei 
intersectează, teatralizant, codul poetic 
și cel realist, plasată, prin onirism „con-
trolat”, în atemporal sau, dimpotrivă, 
în prezentul căzut în derizoriu, carica-
turizat, satanizat, cu eroi suciţi și farse 
sinistre. Evident, astfel de texte, provo-
când și întreţinând, prin jocul măștilor 
naratoriale, confuzia esenţă / aparenţă, 
impun un pretenţios cod de lectură, so-
licitând un cititor avizat.

Deși Dumitru Radu Popescu „nu este 
un scriitor comercial”, atrăgea atenţia, 
cu ani în urmă, M. Ungheanu, ochiul 
său cinematografic exploatează nemi-
los și  savuros resursele excentricităţii. 
Prozatorul știe prea bine că arta este o 
alchimie și, în consecinţă, e preocupat 
de tehnică. În fond, în repetate ocazii, 
el și-a recunoscut „strategia”: pleacă, 
sondând arhetipalul, de la adevărurile 
eterne (ale grecilor, preciza), acceptând 
fixitatea tipurilor și o umanitate canoni-
că, pentru a se plia / mula pe eveniment. 
Acordă credit ficţiunii pe care o propune 
chiar inepuizabila realitate, dezvoltând 
o intrigă bogată, supusă dislocărilor, 
„re-montării” faptelor (cf. I. Vlad), rein-
terpretărilor. Eroii săi, volubili, interve-
nind corectiv, își confruntă versiunile; 
proza are obstinaţia bizarului, vorbește, 
cu un realism atroce, despre inocenţa 
jertfită și vinovăţie, despre candoare și 
cruzime, într-o viziune grotescă și „abuz 
de macabru” (cf. E. Simion). Ne întâm-
pină un șir de crime, o avalanșă de în-
trebări, provocând dezbaterea. Adică, 
prin problematizare și carnavalizare, o 
confruntare a „istoriilor”, în reformula-
re continuă, deformate și degradate din 
unghi parodic, golite de sacru, decăzând 
într-o istorie tribală. Totuși, o litera-

tură aluzivă, ermetică, stranie, iubind 
parabola, în corespondenţă cu adieri-
le mitologizante. Fiindcă, spunea D.R. 
Popescu, o literatură fără parabolă este 
sociologie; iar directeţea, alungând eso-
pismul, ne scoate din literatură.

Poate că intră în ecuaţie și eschivele 
omului, care, curios, ca autor, se conside-
ră „lipsit de fantezie!” Culegând întâm-
plări din viață, Dumitru Radu Popescu 
e interesat, însă, nu de evenimente, ci de 
înţelesurile lor. Întâmplările trecute nici 
nu sunt sigure; „eternizate” prin poves-
tire, adunând probe și opinii „încrucișa-
te”, ele propun, extrase dintr-o „mâzgă 
informaţională groasă”, interpretări 
ipotetice asupra unei materii „în des-
trămare”, dezvăluindu-i partea morală 
sau cea întunecată. Vorbind, adică, cum 

spune procurorul Tică Dunărinţu, des-
pre un trecut „vag și tulbure”, încercând 
a desluși „misterul acelor cauze”. Proza-
torul ne propune, de fapt, deloc linear, 
o lungă și stufoasă dezbatere morală, cu 
iz justiţiar, avertizându-ne, prin vocea 
unui personaj, că „numai echilibrul are 
viaţă lungă” (v. Împăratul norilor); că 
patimile „nu trăiesc mult”, intrând, fi-
resc, în albia lor; că „fugile” în vis, trăind 
simultan în real și imaginar, ne împing 
dincolo de „hotarele vizibilului”, într-o 
ficţiune despletită, luxuriantă, mean-
drică, auto-comentată etc., cerând, sub 
laitmotivul anchetei, mobilitate detecti-
vistică pentru a auzi și vedea „ce nu se 
vede și nu se aude”, slalomând, printre 
detalii și metamorfoze, pentru a ajunge 
la „morișca” adevărului: adică, o eter-
nă contradicţie, irezolvabilă. Cercetând 
lumea de sus, chiar de pe „acoperișul 
ei”, înarmat cu faimoasele catalige, ju-
decând-o necruţător în conflictualitatea 
ei nedomolită, pornit în căutarea adevă-
rului (nuanţat, pulverizat) și sfârșind, 
alături de U. Eco, prin a râde de adevăr 
ca o posibilă, sperată eliberare, Dumitru 

Radu Popescu ne invită să exersăm „pu-
terea de a vedea”. 

Evident, dincolo de suprafaţa descrip-
tivă, complicată, sofisticată, căzând, 
aparent, în gratuitate, decriptând-o sub 
pecetea deriziunii și disoluţiei, desco-
perind, odată cu invazia amoralismului 
și demonismului, coordonatele morale. 
Fiindcă oamenii, ne reamintea prozato-
rul, sunt complicaţi; ticăloșia și lumina 
convieţuiesc sub cupola unei lumi desa-
cralizate, ambiguizarea și incertitudinea 
s-au înstăpânit, demonul relativismului 
este suveran.

Dumitru Radu Popescu a început ca 
nuvelist și, ispitit de roman, a rămas 
un mare nuvelist, eliberând o imagina-
ţie debordantă, aglutinantă, sondând 
fondul arhetipal. Dar nu e vorba doar 
de o „stilizare mitologică”, afirmaţie ne-
dreaptă, fluturată repetat, cu încăpăţâ-
nare, restrânsă la expresivitate. În Du-
ios Anastasia trecea, Vladimir Streinu 
descoperea o Antigonă „locală”, tânăra 
învăţătoare din acel sat dunărean do-
rind – pe fundalul unui tragism rafinat – 
împlinirea datinei străvechi, îngropând 
sârbul ucis (un „mort al nimănui”). Leul 
albastru, o parabolă străvezie, de mare 
ecou în epocă, publicată în Luceafărul 
(1965) și reluată în volum abia în 1981, a 
stârnit o dură campanie de presă; tonul 
l-a dat Scânteia tineretului, își amintește 
C. Stănescu, pe atunci redactor „agrari-
an”, găzduind intervenţiile unor cititori 
revoltaţi „la ordin”. Dar și două ședinţe 
la Uniunea Scriitorilor, prima „pe neci-
tite”, sfârșind prin a aduce, la unison, 
laude celui care urma a fi pedepsit. Pro-
bând o solidarizare azi pierdută. În Bâlc 
și doctorul pleacă la vânătoare sesizăm 
o artă poetică (ironică); vorbind despre 
sine, navigând printre amintiri, învăţă-
celul, ca exponent al generaţiei, pune în 
discuţie canonul (dăscălesc), alunecând 
în parabolă: e amintită viaţa de intern, 
senzaţia de claustrare, cu terorizanta 
imagine a internatului, și – implicit – 
speranţa evaziunii, a spaţiului deschis, 
replicând coerciţiei maeștrilor, a „peda-
gogilor literari” (printre ei, și Marin Pre-
da, luptându-se cu „făcătorii de cuvinte” 

și blamând povestirile „cu mânji albi”).
S-a spus că D.R. Popescu, cel puţin în 

proza de început, ar fi scris în replică. 
Sau rescriind „scenarii patrimoniale” 
(cf. E. Negrici). „Lăturașul” Friţă din Va-
lea Anilor (v. Zilele săptămânii, 1959), 
obișnuit cu pogoanele lui, ascultând 
„respiraţia pământului”, poate fi citit 
prin grilă moromeţiană. Intră, negreșit, 
în galeria inocenţilor, așa cum Ioana Ju-
manu (v. Păpușa spânzurată), pentru 
care „tinereţea trecuse fără să o vadă”, 
putea fi pusă în relaţie cu Nevasta lui 
L. Rebreanu. Se configurează, în aceste 
texte de tranziţie, lumi bipolare, în care 
colcăie viaţa, se insinuează „spiritul con-
fesiv ancestral”, nota Valeriu Cristea și 
demonia, prozatorul folosind abundent, 
acroșant, locuţiuni pitorești. Prin Zilele 
săptămânii și, apoi, prin Vara oltenilor 
(1964), un roman revizuit, reeditat (de 
trei ori) și abandonat, refuzându-i con-
tinuarea, D.R. Popescu aducea „la zi” 
proza satului românesc, testând nu doar 
efectele cooperativizării, în contrast cu 
o proză care „staţiona” în trecut (cum 
suna reproșul lui Paul Georgescu), ci și 
figuri / personaje cu puteri demiurgice, 
hotărând destine, într-un epic fabulos, 
de la președintele Vică, înconjurat de 
explozii florale, până la invazia „suciţi-
lor”: un Cămui (v. Ploaia albă), o zeita-
te a locului devenind șoarece, Nicanor 
(umblând pe catalige) sau Dimie, ochiul 
care supraveghează, urcat în plop, pe 
post de observator. Şi atâţia alţi inși ciu-
daţi, bizari, închipuind o imensă satiră 
socială, pe fundalul tragediilor satului 
românesc, demonizat sub comunism. 
Ică, cel cu ochii de sticlă, de pildă, pro-
mite „fericirea care o să fie”; agonia lui 
Celce, putrezind de viu, refuzând „pute-
rea grădinii”, este comparabilă – în ochii 
lui Theodor Codreanu – cu soarta regi-
mului comunist. Ca să nu mai vorbim de 
maleficul Moise, cel cu „o mie de feţe”, 
un porc de geniu, „hermeneutul” care 
înţelege disoluţia caracterului drept o 
nouă treaptă evolutivă. Dar tabla de legi 
a noului Moise, o „excrescenţă a unui 
proces complex care a fost revoluţia”, 
este una a fărădelegilor, trădând, în ab-
senţa riturilor și a celor ce cunosc căile, 
ordinea lumii. Doar legăturile cu lumea 
arhetipală asigură rezistenţa la această 
antigeneză (cf. Theodor Codreanu), in-
staurând o lume „pe dos”.

Gardul viu sau limita solitudinii
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Plusființa (eLiteratura, București, 
2019) este volumul publicat recent 
de Passionaria Stoicescu, poetă și 
prozatoare, autoare de literatură pentru 
copii și traducătoare, o personalitate 
artistică de adâncime ce transpune în 
poeme nu doar răgazurile clipei, ci și 
jocurile revelatorii ale limbajului, cu 
accentele sale grav-interogative. Așezate 
în direcţia creată de numeroasele volume 
precedente, poemele Plusființei vorbesc 
de la sine despre o experienţă poetică 
deplin asumată, cu imagini ascensionale 
și ardente, cu pre-simţiri și valenţe 
simbolice, totul într-un discurs profund 
personalizat și cristalin, aspect remarcat 
și de Aureliu Goci: „Există un anumit 
aristocratism al dicţiunii poetice, care 
propune o orchestraţie ceremonială, o 
oficiere ritualică, o anume solemnitate 
ca pentru zilele de sărbătoare.”

Prezenta culegere de versuri însu-
mează trei grupaje lirice (Lucrul viu, 
Șapte poeme despre, Vocea din off), toate 

gravitând în jurul unei teme coagulante 
– starea de creaţie. De aici, în gesturi 
mai mult sau mai puţin protocolare, 
se dă frâu liber sentimentului, nu se 
ocolește spectacolul fantezist, nici ironia 
sau schimbarea de registru lexical, 
rezultând un vers arborescent, destul de 
direct și câteodată și cu tentă de încifrare 
simbolică. Așadar, poezia Passionariei 
Stoicescu se dez-văluie treptat, pas 
cu pas și șoaptă cu șoaptă, oferind 
popas potrivit atât pentru întâmplarea 
pilduitoare, cât și pentru antinomiile 
realului. Pentru că poetul ca „plusfiinţă, 
nu plusvaloare” deţine acest organ al 
simţului foarte dezvoltat care, prin fluc-
tuaţiile și nuanţele sale, se apropie de 
mai vechea constatare a lui Caragiale: 
„Simţ enorm și văz monstruos.”

„Trăind nelumește extazul și graba/ 
acestei victorii din lupta degeaba”, 
autoarea nu-și poate separa destinul 
de condiţia creatorului, în schimb, se 
poate obiectiva și privi în oglinda frustă 
a realităţii înconjurătoare: „Creatură/
izgonită mai târziu din rai,/ cu aripi 
de heruvim/ și sabie de arhanghel,/ cu 
târâiș de șarpe/ și zbor de înger...// El 
se închină focului,/ nu ţărânii/ și-ar face 
oricând curat/ în limba lui,/ alta decât 
cea comună/ alungând cuvintele care 
nu mai semnifică,/ ci doar spun...// 
Singurul dar pe care-l preţuiește/ e 
să-l fi citit - / plânge, chiar dacă-și 
ascunde lacrimile/ când reciţi un vers 
de-al lui/ și se bucură cumpătat/ de-
ale celor cu care seamănă.// Sufletul 
lui e-o corcitură de rai cu iad/ călărind 
cerurile,/ sfredelimd abisul/ pentru 
bucuria/ de a nu se găsi...// Iartă-l și 
înţelege-l dacă poţi,/ (organ pentru 
Poezie nu se naște-n oricine,/ doar în cel 
ce știe să-nvieze din chin,/ doar în cel ce 
știe să moară de bucurie)/ și nu-l lăuda 
- / ar fi un pleonasm care l-ar jigni.// 
El își mângâie cu disperare cartea,/ 
ultim mohican al luminii,/ invocă bezna 
pe ecranul televizorului,/ uită scârbit 
parola computerului,/ fiindcă-a fost 

alungat din cetate,/ nici codrul nu-i mai 
e frate,/ poetul...” (Poetul). Pus faţă în 
faţă cu o epocă a imaginii, Poetul își 
creionează un destin al său, aparte de 
tot ce se știe sau se vede, stăpânindu-și 
cu tristeţe reacţiile în faţa unui cotidian 
brutal și anost. 

Surplusul fiinţei poetice, alcătuite din 
tensiuni și abisuri afective, se revarsă, 
ca-ntr-o cutie, în poem, așezându-și 

acolo amintirile, spaţiul intimităţii crea-
toare, sentimentele diluate de timp și 
vârstă: „...Cutia camerei închisoare/ în 
care crezi/ că te eliberezi/ de hoţi și de 
nătărăi,/ e ghiftuită cu demonii tăi:/ 
fotografii (Doamne, alte cutii!),/ tablo-
uri pe pereţi,/ chipuri de odinioară/ și 
onoruri deșarte,/ toate ţepene, moarte,/ 
cu miresme de vechi,/ insolente,/ din 
conserve de sentimente...” (Cutii). Se 
observă tonul ușor ludic și reflexele 
poeticii postmoderne cu predispoziţie 
spre comedia limbajului și notaţia în 

tușe (auto)ironice. Astfel, o exprimare 
aparent prozaică primește accente 
savuroase, neașteptate, deturnând sen-
sul general spre o altă zonă de percepţie. 
Colajul de imagini și o referenţialitate 
atent cântărită  nuanţează discursul, 
dându-i caracter de jubilaţie personală 
pe marginea realităţilor din jur. 

Iar Passionaria Stoicescu stăpânește 
această artă a jocului de rime, aflân-
du-se mereu în căutare de sens și ex-
presivitate acolo unde s-ar spune că 
deja totul a fost revelat: „Cai verzi pe 
pereţi!/ Bieţii poeţi.../ Scriu pe unde 
apucă,/ își transcriu sufletul pe tavan,/ 
își zăgăzuiesc dorul de ducă/ în ireala 
Poeziei cătușă,/ transcriindu-se pe 
pereţi,/ pe ferestre, pe ușă,/ pe tot ce se-
nchide,/ pentru a se deschide,/ despre 
tot ce proslăvește,/ dar viaţa desfide,/ și 
stăruie, stăruie, stăruie/ zidind noaptea 
ceea ce ziua se năruie,/ pe aer, pe apă,/ 
pe râs, pe a plânge,/ iscălindu-se cu 
propriul lor sânge,/ adică versul curs în 
poeme,/ adică sângele verzilor cai,/ să 
mai existe încă o vreme,/ să traducă acel 
Clipă, stai!” (Despre caii verzi).

Singurul îndemn de care ascultă 
Poetul este acela de a scrie („în toată 
orbirea acestei lumi,/ scrie”), derulând 
în poeme ipostazieri ficţionale, ontice 
sau livrești, alternând stiluri și tona-
lităţi, programând plecări și renunţări, 
exclamând bucurii și regrete. 

Plusfiinţa poetei radiografiază, într-
un Poem contemporan, manifestări-
le realului: „Suntem săraci,/ ne facem 
că nu știm.../ În viaţă ne aflăm,/ dar 
nu trăim,/ privim și răsprivim, făr-a 
vedea,/ simţim, dar pentru ce ne-am 
exprima?!//...//Avem frumos,/ dar ne 
e drag urâtul,/ de ce-am zbura?/ E-așa 
comod târâtul!/ Citim enorm,/ reţinem 
mai nimica,/ ne guvernează/ sexul, 
foamea, frica...// Şi mâini avem,/ dar 
nu spre-mbrăţișare,/ minţim cu spor,/ 
că adevărul doare,/ suntem săraci/ și 
ne-am pierdut măsura.../ Vai, unde-a 
fost iubirea,/ crește ura!”.  

Acest poem, cât o concluzie, demon-
strează că Pasionaria Stoicescu știe să 
pună accentele critice și să identifice 
punctele nevralgice ale societăţii actu-
ale, ca și ale artei, vocea sa creatoare 
fiind definită de implicare și luciditate.

Heraldica este o latură a istoriei care se ocupă cu 
blazoanele (unei familii nobiliare, regale etc.) Iar he-
ralzii, un soi de crainici care - cu trâmbiţe lungi și so-
nore - anunţau un turnir, o sărbătoare, o veste mare... 
În mod similar, inspirată din titlul romanului Heral-
zii, scriitoarea Mioara Bahna realizează, din cronici 
apărute în ultimul timp, o (aproape) monografie a 
scriitorului bănăţean Radu Ciobanu. Cartea apare la 
editura Limes din Florești-Cluj, bănăţeanul nostru fi-
ind trecut și pe acolo: după o Agronomie abandonată 
(la timp) la Timișoara, R. Ciobanu își urmează înde-
aproape vocaţia, absolvind Filologia la Cluj-Napoca.

Cunoscut de prin anii șaptezeci ca autor de romane 
istorice, în jurul numelui lui R.C. s-a ţesut o adevăra-
tă legendă. El și încă vreo 10 scriitori ai României So-
cialiste și-au declinat în faţa autorităţilor identitatea 
de scriitori profesioniști (în condiţiile în care legea 
„parazitismului social” intrase ferm în vigoare), tra-
tând direct cu editurile - câte erau pe-atunci - apariţi-
ile proprii. În cartea sa, Mioara Bahna descoperă „un 
scriitor de mare calitate”, unul dintre cei mai mari 
autori români de proză și de eseu, trăgând un semnal 
de atenţionare înspre forurile tutelare, care au prime-
le datoria să-și promoveze valorile. Astfel, Radu Cio-
banu este unul din „marii, autenticii scriitori” (spune 
autoarea, iar noi, alăturându-ne ei, subscriem) care 
ar trebui să fie prezenţe constante în librării, mass-
media, manuale școlare și cursuri universitare.

Remarcând prin gestul său de a scrie o carte „exis-
tenţa operei unui foarte mare scriitor”, autoarea face 
și lucrare de apostolat cultural, semnalând și altor 
confraţi literaţi cărţile atât de frumoase și valoroase 
ale unui autor ușor neglijat în contextul postdecem-
brist. Poate că una din cauze este că, în ultima vreme, 
scriitorul s-a cantonat în sectorul eseistic, pe care-l 
slujește de ani buni cu tot atâta talent și dăruire. Dar 
tot la fel de adevărat este și faptul că nu și-a aban-
donat opera, cea grea - romanul - realizând o serie 
de reeditări. Astfel, după debutul cu proză scurtă din 
1970 (După-amiaza bătrânului domn), scriitorul de-
vean stabilit în Germania - după romanul Crepuscul, 
omagiat cu Premiul pentru Proză al USR, își publică 
romanele de căpătâi în mai multe ediţii.

Capodopera sa, Nemuritorul albastru, roman apă-
rut în 1976, este reeditat(ă) în 2012. Heralzii, de ase-
menea, se bucură de două ediţii (1983, 2017), Călă-
rețul de fum de trei (1984, 1994, 2016), Casa Ferici-
ților - 1986 și 2019, Arhipelagul, 1987, 2015. Autorul 
mai scrie cărţi pentru copii și de cultură religioasă, de 
eseuri - printre care se remarcă Dincolo de așteptare. 
Dialog în larg, un periplu ideatic, „călătorie pe mare” 
realizat împreună cu Monica Pillat. Carte despre care 
noi am scris la momentul oportun.

Mioara Bahna mai remarcă, în continuare, cele două 
laturi fundamentale ale operei lui Radu Ciobanu: cea 
istorică-imaginară și „o lume verosimilă, realistă”, 
construită din realitatea imediată în care s-a născut, 
a trăit, s-a format. Imaginarul și „nuanţa subiectivă” 
nu pot lipsi din opera unui scriitor, cu toate că autorul 
nostru opinează: „E o iluzie naivă aceea că cineva își 
poate imagina ceva ce n-a trăit”. Astfel, în operele lui 
R.C. regăsim transfigurată „lumea natală”, ardeleană 
- sau bănăţeană - , succesiunea de generaţii a aceluiași 
neam/clan (ca în Casa Fericiților, bunăoară). Iar în 
tomurile eseistice, scriitorul merge de la aparenţe că-
tre esenţe - cum se și exprimă undeva (vine momentul 
când truditorul scrisului realizează că lucrurile din jur 
sunt „așa cum sunt”, iar nu „cum am fi vrut să fie”).

În Cuprins găsim opt tratate despre operele - și 
capodoperele - lui R. Ciobanu, împărţite în două ci-
cluri, într-o ordine stabilită de autoare: Nemuritorul 
albastru („O capodoperă a romanului istoric româ-
nesc”), Linia și sfera, Heralzii, Călărețul de fum, 
Roata lumii; iar în ciclul al doilea: Casa Fericiților, 
Arhipelagul, Steaua fiecăruia. 

Desigur, capodopera absolută este Nemuritorul  
albastru, în care autorul abordează condiţia geniu-
lui creator: meșterul Toma este pictor de biserici, dar 
și om de stat - „diplomat”. Iar când artistul colabo-
rează și cu un domn luminat (Petru Rareș), tandemul 
este în mod proniator benefic. Menţionăm însă că, în 
fapt, cartea de suflet a scriitorului este Casa Ferici-
ților: un „clan” bănăţean este nevoit să se mute din 
calea unei artere de circulaţie care trecea exact prin 
perimetrul casei lor. Iar după aceea, fericirea familiei 
se cam destramă.

Roman al Marii Uniri, Heralzii abordează destinul 
ziariștilor care sunt reporteri de război, iar cel istori-
co-mitic Călărețul de fum, Răscoala lui Horia, Cloș-
ca și Crișan, „călăreţul” fiind o fantasmă similireală 
care apare din când în când pe câte-o coamă de deal, 
să insufle curaj combatanţilor. Iar în final remarcăm 
un adagio cu valoare de credo al scriitorului nostru. 
După modelul Partir c’est mourir un peu, Radu Cio-
banu spune, cu mare îndreptăţire: „Murim puţin - 
sau poate (chiar) mai mult - cu fiecare carte ispră-
vită” (se referă, desigur, la scrierea unei cărţi). Dar, 
dimpotrivă, terminând de citit cartea Mioarei Bahna 
despre Radu Ciobanu, fiinţa cititorului se simte mai 
vie și mai îmbogăţită.

* Mioara Bahna, Heraldice (în lumea cărților lui Radu 
Ciobanu), Ed. Limes, Florești, 2020; Colecţia Eseuri

R.V.G.

Crainicii eliberării           
(Scriitorul și știința numită heraldică)*
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Delicatețea liniștii  
Un nou volum de versuri semnat de Ioan Matiuţ, 

Contraataacul de panică (București, Ed. Tracus Arte, 
2020, 224 p.) se recomandă – încă din subtitlu – ca 
o recapitulare cu adaosuri semnificative a scrisului 
acestui poet arădean. „Poeme vechi și noi”, altfel 
spus, o recoltă selectivă, dar împrospătată, din lirica 
unui autor care își datează primele poezii selectate în 
1987, așadar cu mai bine de trei decenii în urmă. Este 
vorba despre o perioadă ceva mai întinsă decât etapa 
postcomunistă a istoriei noastre (nu doar literare), 
răstimp suficient pentru a îngădui fixarea unui profil 
de scriitor și a unei fizionomii proprii poeziei sale. 

Predilecţia se îndreaptă către ansambluri lirice 
economice, succinte, înspre decantări de imagini sau 
evocări de momente intime scurte, grăitoare mai mult 
prin trimiteri decât prin circumscrieri descriptive, chiar 
înspre parabole. Toate însă într-o retorică reţinută, 
fără elanuri romantice, fără încriptări avangardiste, 
neocolind însă, la nevoie, nici poanta. Într-un fel, prin 
asemenea caracteristici de natură formală, dar care 
spun destule despre suflul și tipul de abordări specifice 
sensibilităţii sale artistice, Ioan Matiuţ se apropie, 
parcă, de un alt arădean – migrat însă devreme la 
București –, anume de poetul Eugen Suciu. 

Concizia, atenţia la eliminarea oricărui cuvânt în 
plus, ocolirea sistematică a regionalismelor, arhais-
melor, dar și a neologismelor, un anume purism al 

rostirii cu cuvinte obișnuite circumscriu modalitatea 
poetică a acestui scrib negrăbit, calm, cu o creaţie 
supravegheată sever, deși nu și severă. Acum, când 
moda telefoanelor mobile a trecut în manie și acoperă 
integral arealul indispensabilului, o astfel de lirică s-ar 
preta de minune transmiterii sub forma SMS-urilor, a 
mesajelor fulgurante difuzabile prin cele mai moderne 
mijloace de comunicare. Din acest punct de vedere, 
Ioan Matiuţ scrie parcă pentru lumea actuală și cea 
care vine, grăbite și febrile, dar în același timp dornice 
de limanuri de sensibilitate și de prospeţime. 

Un titlu cum este Contraatacul de panică are însă 
ceva programatic, dacă este ales în fruntea unei anto-
logii de autor. El recomandă o poezie preventivă sau cel 
puţin tămăduitoare într-o epocă destul de turmentată, 
producătoare de stress și chiar de atacuri din cele 
contracarate prin poezia de faţă. Optzecist prin naștere, 
Ioan Matiuţ nu scrie deloc în felul optzeciștilor; nici 
măcar a celor atenţi cu risipa de versuri, precum Aurel 
Pantea, mai eliptic și mai metafizic în volumele cu 
poeme scurte. Pentru poetul de la Editura Mirador, 
al cărei proprietar și principal autor este, pretextul 
cotidian nu rămâne indiferent, chiar dacă preferă 
o reflexivitate mai generală. El adoră și butadele, pe 
care le servește ca poeme. Iată una: „lumea nu se mai/ 
vede/ de atâta lume” (privire 9). Încă una: „noapte// 
între noi un tren/ bate câmpii” (privire 20). Asemenea 
versuri, unele dintr-un singur cuvânt, s-ar putea 
desena în nisip cu un băţ sau ar putea fi scrijelite pe 

pietre, cum făcea Basho în Japonia de odinioară. Ele 
au ceva din arta succintă de factură orientală a haiku-
lui fără a da atenţie constrângerii formale a genului. 
Cu toate acestea, în receptarea lor contează foarte mult 
rezonanţa de „după”, ecoul interior. 

Tentaţia reflexivă este prezentă mereu, chiar dacă 
este stârnită de configuraţii anodine. Așa se întâmplă, 
de pildă, aici: „prin buzunarele hainei/ vechi/ amintiri 
prăfuite/ câţiva bănuţi/ cât să-mi cumpăr/ nimicul” 
(după perete 7). Sau aici, unde se cerne rostul nopţilor 
și „spuma” lor: „încă o noapte/ din care nu scapă/ 
decât/ visele pe care/ nu le ucide/ răsăritul” (după 
perete 13). Nu lipsesc nici trimiterile la dragoste, nici 
la moarte – teme grave de care poezia a abuzat, nu 
doar o dată. Din nou însă, rămâne de reţinut o anume 
decenţă, austeritate în frazarea poetică, detașarea 
intransigentă de pornirile kitsch de a exploata în linie 
melodramatică sau chiar de a sări direct în tragedie 
zonele respective. Or, asta înseamnă respect pentru 
cititorul inteligent și de gust, nimic altceva; respect de 
sine și de statutul omului de litere care își preţuiește 
publicul. 

Poezia lui Matteo, cum îi spun prietenii, este 
sănătoasă. Ea aparţine unui temperament echilibrat, 
mai degrabă apolinic decât dionisiac. Nu debușează 
niciodată în ţipăt, în lamentaţie, în interogaţii 
devoratoare. O prezidează un echilibru netulburat, 
deși de cele mai multe ori înfiorat. Conștiinţa că 
este o verigă intermediară între generaţii succesive 
nu îi stârnește accente patetice, ci numai notaţii de 
incontestabilă delicateţe și pudoare: „rădăcinile de/ 
jos/ din rădăcinile/ de sus/ prin mine/ copacul fără 
umbră” (între ceruri 19). Printre atâţia tragedieni de 
operetă care își smulg straiele cu gesturi și scrâșnete 
grandilocvente, descoperind abisuri la tot pasul, 
întâlnirea cu o poezie de acest fel este benefică, 
reconfortantă. 

La drept vorbind, poeziile lui Ioan Matiuţ par notaţii 
dintr-un jurnal intim fiindcă, indiferent ce ar spune, 
ele sunt comunicate ca experienţe personale profund 
intime. Cititorul este luat martor la întâmplări fără 
epic, fantasmări în marginea unei vieţi obișnuite dar 
cu deschideri, cu propensiuni spre un „dincoace” și un 
„dincolo” personal. Surprinde, pe de altă parte, coerenţa 
și continuitatea de registru, precum și stilistică, a unei 
poezii întinse pe mai multe decenii și expuse în relativ 
numeroase volume. Publicate între 1996 și 2020, ele 
par să fie episoade succesive ale aceluiași întreg. El 
promite, de altfel, și expansiuni cantitative ulterioare, 
variaţiuni pe coardele unei sensibilităţi poetice 
personalizate. După mai multe decenii de scris poezie, 
antologiile de autor sunt binevenite. Cea semnată 
de Ioan Matiuţ surprinde un exerciţiu poetic deplin 
articulat, o sensibilitate așezată, și totuși, vibrantă, 
atentă la preajmă și, mai ales, la reacţiile sinelui, ale 
minţii. În asemenea condiţii, lectura devine, din nou, 
o bucurie.

Optzecism retrospectiv 
Dacă prolifica generaţie optzeci s-a impus atenţiei 

publice în ultimele patru decenii printr-o bogată 
bibliografie beletristică, nu este mai puţin adevărat că 
unul dintre capitolele la care se dovedește deficitară 
este memorialistica. Printr-un fenomen explicabil, 
poate, prin condiţii de cele mai felurite, numeroși 
membri ai ei au trecut mai repede decât era predictibil 
sau statistic prognosticabil în eternitate, lăsând opere 
meritorii, scrise într-o oarecare grabă, incomplete 
sau în mod regretabil întrerupte din fluxul creativ 
al autorilor și întirstând cititorii. Pentru pașoptiști, 
tuberculoza, pentru urmașii acestora nebunia, pentru 
următoarele două generaţii, cele două serii de războaie 
mondiale au constituit motivele unui exit grăbit de pe 
scena istoriei și cauza unei anumite puţinătăţi a, să-i 
zicem (în manieră sociologizantă), productivităţii 
literare. La optzeciști însă o anumită fragilitate a 
fiinţei trecătoare nu poate fi pusă decât pe înfruntarea 
erodantă, ani de zile, a austerităţii și dificultăţilor 
presupuse de dictatura epuizantă moral și economic 
a lui Ceaușescu și de hărţuitoarea, imprevizibila, 
tranziţie postcomunistă. 

Printre cei care, debutând în volum în jurul anului 
1980, au dat la iveală o memorialistică proprie se 
numără, mai recent, romancierul Stelian Tănase (între 
timp i-a apărut un volum cu episoade anecdotice 
savuroase și lui Şerban Tomșa). Volumul lui Sunt 
un copil al Războiului Rece (București, Ed. Corint, 
2020, 252 p.) adună, în capitole și secvenţe de o 
autonomie marcată, episoadele copilăriei și tinereţii 
protagonistului, însuși autorul în persoană. 

Încă din titlu cartea surprinde. Optzecismul 
scriitoricesc părea să fie definibil mai cu seamă ca 
răzvrătire – fie și subtilă, textualistă, șerpească – 
împotriva ceaușismului flamboaiant. Când colo, 
Stelian Tănase propune perceperea lui ca fenomen 
rezultat din atmosfera Războiului Rece. Ce e drept, 
e drept: scriitorii tineri ai anilor 80 s-au născut prin 
anii 50 ai secolului al XX-lea, fiind – biologic (dar și 
geopolitic vorbind) – parte din aportul demografic 
al lumii separate de Cortina de Fier. În ce fel i-au 
exprimat acesteia ethosul, cât de „aliniaţi” au fost la 
bătălia ideologică dintre Moscova și Washington, 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. se poate vedea din cărţile 

lor. Unii s-au disimulat în spatele unor figuri notorii 
torturate, precum Madi Marin îndărătul Anei Franck. 
Alţii au fandat din spatele statuii lui Caragiale (Ioan 
Lăcustă etc.). Alţii au preferat să surprindă, în maniera 
cehă – de la Kundera la Hrabal – precarităţile duios 
evocabile ale unei lumi periferice (Ioan Groșan). Alţii 
au pretextat fanariotism („Levantul” lui Cărtărescu) 
ori spitalul de nebuni („Eu și maimuţa mea”, romanul 
meu de debut). Iar înșiruirea ar putea continua fas-
tuos, cu poeţii influenţaţi de americani, de la Allan 
Ginsberg până la Frank O Hara (Traian T. Coșovei, 
Ruxandra Cesereanu ș.a.). 

După o desfășurare amplă a talentului său epic în 
cicluri romanești, Stelian Tănase a exersat evocarea 

întâi și întâi publicându-și jurnalele și însemnările de 
călătorie. Ulterior el a trecut și la evocarea amorului 
unor cupluri celebre (în Repertoarul amorului, 2019), 
într-o manieră apropiată celei care, prin intermediul 
almanahurilor de odinioară, ilustra literatura popu-
lară, pe gustul unor categorii de cititori ce căutau 
compensaţii romantice la micile atrocităţi cotidiene 
ale unei vieţi banale. Sunt un copil al Războiului Rece 
este, de astă dată, un volum de memorialistică scris 
cu un ochi melancolic, evocator, așa cum avertizează 
încă din motto-ul cărţii, evocând o lume cu luminile și 
penumbrele ei difuzate intens emoţional și subiectiv, 
deși într-o proză scrisă cu aparentă detașare, măiastru. 
Este vorba despre lumea bucureșteană postbelică 
a periferiilor, din Obor în Balta Albă și mai departe, 
printre case cu garduri de lemn înclinate, tramvaie 
vintage și dricuri somptuoase, în apartamente de 
bloc în care caloriferele urmau să se introducă abia 
mai târziu... Formulările semnificative nu lipsesc. 
„Eram un zeu tânăr prin praful drumului și priveam 
cu nădejde lumea strânsă acolo” (p. 32). Nu altfel se 
califica Petru Popescu pe sine în volumul de versuri 
prin care debuta: Zeu printre blocuri (196); un alt 
bucureștean get-beget. „Copilăria mea este legată în 
amintire de mirosul de vișini, de florile lor în culori 
splendide primăvara, de gustul lor amărui, acrișor, 
dulceag” (p. 34). 

Cartea este și un breviar al marilor evenimente cul-
turale din acei ani: de la descoperirea Beatles-ilor și a 
muzicii tinere a anilor 1960 până la filmele lui Andrei 
Tarkovski, prin anii 1970-1980... O trecere în revistă 
a experienţelor fundamentale ale generaţiei, inclusiv 
anii de studenţie în socialism, repartiţiile de stat care 
erau adevărate „legări de glie” pentru un număr de 
minimum trei ani, și atâtea altele... 

În destule pagini poţi recunoaște tiparele social-
economice și politice, până la urmă istorice, ale propriei 
vieţi; o lume ce poate părea incomprehensibilă celor 
care își trăiesc astăzi propria tinereţe și care, totuși, 
e după colţ, n-a apucat încă să se îndepărteze ireme-
diabil pentru a deveni camuflată de surâsul enigmatic 
al unui cap de faraon sculptat... 

Proza din memoriile lui Stelian Tănase aduce ca 
tonalitate cu cele mai bune pagini evocatoare din 
trilogia S.U.A. de John Dos Passos și din Ragtime de 
Doctorow. Pe ecranul memoriei rulează în surdină, 
pe anumite porţiuni chiar au ralenti sau, cum se 
preferă acum, în vremuri de hegemonie anglosaxonă, 
în slow motion, filme din demultul fiinţei. Respiră în 
ele, dincolo de personaje și întâmplări, Orașul, forfota 
lui. Din acest punct de vedere, cartea prozatorului 
bucureștean face pandant – ca un pol simetric opus 
– poveștii din Am plecat din sat de Ion Vlasiu, carte 
fundamentală în genul ei. În pofida parcursului 
politic și public al militantului, gazetarului, omului 
de televiziune, universitarului, aceste memorii nu au 
nimic din – și ele strălucite – memoriile lui Constantin 
Argetoianu, pilduitoare pentru lumea dinainte și de 
după Primul Război Mondial. 

Dincolo de confesiunile personale pe care le cuprinde, 
Sunt un copil al Războiului Rece vine în faţa cititorului 
cu o cheie de lectură a trecutului relativ apropiat – cel 
întrerupt de schimbarea de acum trei decenii, dar care 
continuă, prin o mie de fire, în fiecare clipă – gândită 
cu cap de istoric și de analist atent al evenimentului 
politic, dar transpusă în proză artistică fără greșeala 
de a cădea în reportaj ori analiză de factură știinţifică. 
Stelian Tănase mai înscrie în palmaresul său un punct 
semnificativ.
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De când se știa (iar asta se întâmpla de vreo cincizeci 
de ani, chiar dacă nu-i arăta nicicum, părând încreme-
nit într-o altă vârstă, aidoma nebunilor) fusese ceea 
ce lumea numește, cuprinzător și poetic totodată, un 
neisprăvit, și era de mirare că nu ajunsese cerșetor sau 
pușcăriaș, dar asta numai pentru cei cărora lumea li se 
înfăţișa doar în alb și negru, arareori în câte-un amărât 
de gri cenușiu, fără să vadă dincolo de aparenţe, unde 
e de cele mai multe ori viaţa adevărată. De altfel, chiar 
el obișnuia să spună că adevărul e singurul lucru de 
pe lumea asta pomenit de toţi, dar nevăzut de nimeni, 
motiv pentru care prietenii de ocazie strânși în vreuna 
din cârciumile locului în jurul mesei sale în așteptarea 
unui șnaps gratis nu-și mai storceau creierii ascultân-
du-l, să caute îndărătul vorbelor întortocheate, ca din 
cărţi, înţelesul ascuns. Era un pierde-vară pentru care 
orice zi poate fi ultima și de aceea socotea că nu are nici 
un rost să se spetească muncind, preferând să trăiască 
din fel și fel de expediente iscusite, aflate la margi-
nea legii, dar înlăuntrul ei, negustorind cu fler orice 
îi cădea în mână, mai cu seamă antichităţi cumpărate 
de prin talciocurile de aiurea (el pomenea de unele 
din ţări îndepărtate despre care concetăţenii săi nici 
nu credeau că există, luându-le drept născociri ale 
unei minţi duse – că prea sunau ciudat) sau de la mica 
publicitate (nu era zi de la Domnul în care poștașul să 
nu-i aducă un maldăr de ziare) și revândute mai apoi 
unor amatori împătimiţi, uneori câștigând grămezi 
de bani din aceste alișverișuri, după vreo lovitură mai 
acătării lăsându-se toropit de o lâncezeală vecină cu 
hibernarea întinsă pe luni întregi, un soi de păstrare 
a resurselor, întocmai ca la animalele adaptate de 
minune venirii anotimpurilor mai puţin prietenoase. 
Dispărea, pur și simplu, din peisajul tern al acelui târg 
de provincie în care lucrurile cu adevărat notabile erau 
înmormântările și câte-o beţie mai crâncenă terminată 
cu capete sparte și cu înjunghieri despre care singura 
gazetă din zonă scria săptămâni de-a rândul, întorcând 
pe toate feţele evenimentul cu pricina, lăbărţându-l și 
înflorindu-l, în așteptarea următorului.

Se alesese de pe urma însurătorii cu o avere frumu-
șică, dar pe care o risipise în nici doi ani de la divorţ, 
ale cărui pricini erau necunoscute celorlalţi (poate 
nici lui nu-i apăreau prea clare), lăsându-i-se fiecărui 
comentator de conjunctură (iar aici bârfa era princi-
pala ocupaţie, ca-n orice comunitate unde se moare 
de plictiseală) libertatea de a crede ce vrea despre o 
despărţire oarecare, cum sunt cu miile într-o zi, unii 
preferând povestea unui amantlâc înnebunitor ve-
nit din senin pe capul bietei femei, pierdut după cine 
știe ce derbedeu din lumea mare, alţii luând de bună 
varianta unei înţelegeri dubioase sau neputinţa de-a 
avea urmași, găsindu-se câţiva descreieraţi în stare să 
creadă că la mijloc ar fi fost o crimă, neexistând nime-
ni care să jure că ar fi văzut-o pe Svetlana (nici numele 
acesta slav nu se știa dacă e cel real) plecând. A trans-
format în bani toate pământurile (și nu erau puţine, 
mai bine de douăzeci de pogoane cu vii roditoare și cu 
livezi ca din picturile rusești de frumoase), bijuterii 
din aur și platină pline de pietre preţioase și după ce 
și-a construit o măgăoaie de clădire în spatele grădinii, 
înaltă cât castelul de apă din Dealul lui Stângă, folosită 
apoi pentru a-și depozita vechiturile acelea de om 
nebun („eu însumi sunt ditai vechitura”, spunea), fi-
are vechi, tablouri de nepus măcar în grajd, tot soiul 
de terfeloage indescifrabile de pe vremuri, statuete 
bune doar de spart nuci sau de bătut cuie, s-a pus pe 
niște răsunătoare paranghelii laolaltă cu alţi terchea-
berchea așijderea lui: Popa Aurică Plumb, învăţătorul 
Tomiţă, un venetic de prin Basarabia, frizerul, un 
agent de la Fisc și alţi câţiva de aceeași teapă. Lor li 
se alăturau toţi ceilalţi norocoși aflaţi în local la acea 
oră, a descinderii sale dimpreună cu gașca de beţivani, 
dând de băut și de mâncat tuturor, cu o mărinimie 
specifică unuia care știe că mâine va fi pe lumea cea-
laltă, după cum îi va fi prorocit un doftor jidan, iar pe 
cei doi lăutari tuciurii, un acordeonist cocoșat și un 
violonist, ambii din neamul lui Vânătu, îi angajase cu 
carte de muncă, plătindu-le regulat dările către statul 
nesătul, astfel încât să-i stea la dispoziţie permanent, 
fiind obligaţi să spună prezent oricărei chemări, ori-
unde s-ar fi aflat, la coasă, lângă muieri molfăindu-le 
sânii, sau în pat, beţi morţi. 

Doar că paguba cea mare nu fuseseră chefurile ne-
sfârșite, ci pierderile de la cursele de cai, unde paria 
sume uriașe pe niște mârţoage, luându-se după numele 
lor – și cu cât acestea erau mai poetice, cu atât arunca 
mai multe parale în joc – și nu după performanţele 
avute până atunci, după vârstă sau după ascendenţa 
lor, nădăjduind că Dumnezeu îl va răsplăti ca mai 
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milioane, cu care să-și poată împlini un gând ascuns 
purtat cu sine de zeci de ani: acela de a-și cumpăra o 
insulă, fie ea și cât o grădină de zarzavat de câţiva ari, 
într-o mare neștiută de vreun atlas, departe de oame-
ni, doar el cu el, gândindu-se la misterele nedezlegate 
ale unei lumi tot mai străine lui, plină de falsitate și de 
dispreţ.

De altfel, i se potrivea de minune proverbul cu barza 
chioară, lipindu-i-se pe frunte eticheta de norocos al 
norocoșilor, divinitatea neavând ce căuta, socotea în-
treaga urbe, în preajma unuia care călca în biserică 
de două-trei ori pe an (unii ar fi băgat mâna-n foc că 
nu știe nici măcar Tatăl nostru), și atunci aghezmuit, 
rămas astfel de la vreo agapă întinsă până dimineaţa, 
așa că n-ar prea fi mirat pe nimeni dacă vreuna din 
gloabele alese ar fi câștigat cine știe cum, poate chiar 
prin fraudă, ca rezultat al unui aranjament josnic de 
care el să nu aibă habar, derbiul cutare sau cutare, pre-
miat regește. „Parcă-l văd într-o bună zi pe Nababu” 
(numele din buletin îi era Aristică Protopopescu și te 
făcea să te duci cu gândul cu vreun secol în urmă), zi-
cea Popa Plumb, „intrând în oraș ca belferul, într-un 
automobil descoperit, din alea cu burduf ca la trăsuri, 
cu trabucu-n colţul gurii, aprins cu o hârtie de-un 
miar, aruncând de-acolo cu teancuri de bancnote din 
alea mari, în stânga și-n dreapta, făcând oamenii să se 
repeadă ca găinile la boabele aruncate în bătătură.”

Aici se născuse într-o noapte îngheţată de noiembrie 
și jumătatea asta de veac păruse a avea durata unui 
vis oarecare, motiv pentru care toate amintirile sale 
– dacă nu cumva erau închipuiri; el însuși se întreba 
asta – aveau prospeţimea unui lucru întâmplat de 
curând, putând spune cu precizie orice amănunt legat 
de existenţa sa încă de pe vremea găzduirii în pântecul 
mamei, dar nu putea pomeni nimănui despre așa ceva, 
fiind apăsat de fireasca teamă de-a nu fi luat de nebun 
și priponit fedeleș în cămașa de forţă, cum se întâm-
plase cu un unchi de-al său, mort într-un azil mizerabil 

colcăind de șobolani, de la capătul ţării. Avea un fel de 
memorie pe care era convins că n-ar mai putea-o avea 
cineva pe lumea asta – credea  cu tărie că există mai 
multe lumi și cui avea chef și timp să-l asculte îi putea 
împărtăși teoria lui năucitoare -, constând în înmaga-
zinarea unor informaţii pline de detalii din cele mai 
neînsemnate sau mai greu de ţinut minte, amintindu-
și, de pildă, cărţi întregi, de la prima la ultima pagină, 
rând cu rând, unele citite în copilărie, dialoguri pur-
tate cu părinţii în vreo zi anume înaintea de plecarea la 
școală, cu prietenii de joacă, fiind în stare să reproducă 
absolut orice l-a impresionat de-a lungul timpului, cu 
precizia unui aparat, capacitate ce-i dădea un evident 
aer de superioritate, luând în bășcălie totul: viaţa, 
moartea, dragostea. De altfel, nu o dată pusese la cale 
farse unora dintre locuitorii târgului – în ochii săi 
fiind cu toţii niște rebuturi ale creaţiei dumnezeirii – 
îndreptându-și atenţia mai cu seamă către autorităţi, 
socotindu-se obligat să le arate adevărata lor dimensi-
une, falsificată de vremelnicia unei puteri iluzorii, dată 
de nerozia celorlalţi. 

Nu reușise nimeni să pătrundă în clădirea aceea mai 
mare decât prefectura judeţului (abia dacă se găseau 
cinci-șase inși care să-i fi intrat în curte, ajutându-l 
la diverse treburi, nicidecum în casă), dar se știa că 
acolo sunt depozitate obiectele negustoriei sale, fiind 
și locul unde își petrecea mai tot timpul, dovadă stând 
luminiţele străbătând ferestruicile înalte ce se vedeau, 
ca și când ar fi fost oglinzile unui far maritim, încă de 
la intrarea în localitate, ajutându-i pe oameni să se 
orienteze în întunericul nopţii sau pe ceaţă, fenomen 
întâlnit aici în  peste jumătate din zilele unui an, din 
cauza așezării de o parte și de alta a albiei unui râu, 
într-o vale.

În ziua în care a pus mâna pe o motocicletă cu 
ataș, nemţească, vopsită în culori de camuflaj, de pe 
vremea războiului, cumpărată de la un târg de peste 
Dunăre, a dat încuviinţare celor trei cârciumari, Lae, 
Gogu și Onuţ, să cinstească pe oricine trece prin 
dreptul prăvăliei lor cu câte trei mititei sleiţi, cu pâine 
și muștar, alături de o franzelă albă, și cu câte o bere, 
ţinând să sărbătorească această achiziţie cu întreaga 
suflare, doar că gestul său fu luat de primar și de gașca 
sa de slugi prăduitoare drept o anunţare a intenţiei de 
a se cocoţa în fruntea obștii, știindu-se că la noi no-
rodul merge cu acela care dă mai mult, iar o așa risipă 
nu se mai pomenise altundeva. „Că nu doar de florile 
mărului l-o fi găsit dărnicia asta”, își ziceau înjurând 
printre dinţi, liniștindu-se mai apoi când au înţeles 
că, de fapt, îndărătul mărinimiei sale nu se afla decât 
bucuria nebună de-a se putea plimba prin târg cu Popa 
Aurică de-a dreapta, fluturându-i anteriul asemenea 
unei cozi de cometă, venind de la vreo beţie, stârnind 
raţele și găinile aflate în drum, dar și hohote de râs, 
chiar dacă nici unul din cei doi nu trecea ca aparţinând 
tagmei celor cu scaun la cap.

Sătucul ăsta cu ifose de oraș căpătase de la o vreme 
o oarecare faimă, și nu doar înăuntrul graniţelor 
sale înceţoșate, ducându-i-se vestea mult dincolo de 
ele, scriindu-se pe la mai toate jurnalele de soi de la 
București despre minunile făcute de moaștele unui 

sfânt necunoscut, descoperite întâmplător în timpul 
unor arături de toamnă, în toate zilele marilor sărbători 
de peste an adunându-se puhoi de lume, venită de pes-
te tot, prosternându-se în faţa osemintelor din micuţa 
raclă din lemn de fag din biserica unde slujea taman 
Popa Plumb, după ce va fi stat la cozi întinse pe mulţi 
kilometri ore încheiate. 

Chiar dacă nimeni nu putuse dovedi cu ceva că oasele 
acelea lunguieţe, îngălbenite, sunt, într-adevăr, ale cine 
știe cărui îndelung pătimitor aflat în oastea Domnului, 
și nu ale unui ins obișnuit ori ale vreunui cal, credinţa 
că ele fac bine, vindecând oameni aflaţi pe patul de 
moarte, aducând bogăţie și fericire sau copii femeilor 
sterpe, făcuse din micuţa localitate un loc de peleri-
naje ce-i adusese o prosperitate nesperată, umflându-
li-se teșcherelele nu doar popilor, ci și gogoșereselor, 
florăresei Marghioala, muritoare de foame până atun-
ci, vânzătorilor de suveniruri din alabastru, precum și 
birtașilor, bașca banii adunaţi la primărie din taxele 
impuse, împotriva vociferărilor tuturor.

În scurtă vreme puţinii contestatari ai minunilor 
săvârșite de moaște fuseră puși cu botul pe labe când 
observară că nu mai călcase un doctor prin oraș de mai 
bine de o jumătate de an, oamenii ajungând să se ia la 
întrecere cu moartea, scăpând de coasa ei până și cei 
care-o așteptau zăcând la pat, damblagiţi de ani de zile, 
că pe străzi (vorba vine, niște uliţe pline de praf și de 
hârtoape) întâlneai la fiecare două femei una borţoasă, 
câteva trecute bine și de a treia tinereţe, că recoltele se 
făceau cu de la ele putere și acolo unde erau doar pâr-
loage, nemaivorbind de faptul că vacile dădeau acum 
câte cinci-șase căldări de lapte la o mulsoare, iar porcii 
ajunseseră cât taurii de mari, nemaiîncăpând în coci-
ni. Binele se revărsase asupra tuturor în bătaie de joc, 
oamenii pierzându-și din cauza acestei plești căzute 
peste căpăţânile lor seci, toate reperele, alea puţine, 
pe care le aveau, lăsându-se cuminţi în voia sorţii, 
puturoșindu-se peste măsură și împreunându-se 
întruna ca neghiobii (abia de mai aveau loc în oraș, al-
ipind mai mereu alte odăi caselor), mulţumindu-se cu 
mersul la biserică în zilele date să poată atinge sicriașul 
acela sculptat meșteșugit, știind că e de ajuns. 

După modelul unei ţări aflate într-un deșert 
îndepărtat în care cetăţenia era totuna cu participarea 
la profitul scos din petrol, primăria socotise cu cale să-i 
bage în seamă pe cetăţeni, dar nu dându-le ceva parale 
ca acelor arabi stând cu cururile pe ditai oceanul de 
ţiţei, ci cu diplome frumos colorate, scrise pe car-
ton lucios cu litere de-o șchioapă, plătindu-l și pe un 
geamgiu adus aici de vestea bunăstării, să le înrămeze 
pentru a împodobi cu ele pereţii.

Drumul lui Aristică înspre casă trecea prin dreptul 
bisericii, iar în seara aceea în care se îmbătase mai 
abitir ca-n alte dăţi, îi sări în ochi o fantă de lumină 
răzbătând din deschizătura ușii celei mari de la in-
trarea în sfântul lăcaș, fiindu-i clar că Popa Plumb o 
uitase neîncuiată și se gândi să-i facă un pustiu de bine 
prietenului său de pahar, ca nu cumva să pătrundă 
acolo vreun răufăcător, atras de cutia milei, schimbată 
adeseori în ultima vreme, totdeauna cu alta mai mare. 
Doar că fără să știe de ce, n-a întors cheia în broască 
(părintele o uitase acolo, cu gândul la vreo ţuică fiartă), 
așa cum s-ar fi cuvenit, și intră în pronaos, iar apoi, 
înjurând, în naos, după ce se împiedicase de pragul î-
nalt, unde erau sfintele moaște ocrotitoare ale gloatei 
înconjurătoare, pe seama căreia glumea. 

La lumina unei lumânări aprinse cu ajutorul brichetei 
avută în permanenţă la el („la câte păcate am”, glumea, 
„nu știi niciodată când te împresoară întunericul iadu-
lui”), văzu lucirile geamului raclei, moment în care-i 
veni din cap o trăsnaie cum nu s-a mai auzit vreodată 
undeva și fără să stea pe gânduri, cu ochii umeziţi de 
la atâta râs, desfăcu fără probleme micul capac (era în-
chis cu un ivăraș metalic) și scoase cu grijă cele două 
oase, pe care le înfășură în ziarele aduse de poștaș 
chiar în ziua aceea, și le duse acasă. Din măgăoaia de 
clădire botezată de el Muzeu (îi pusese și firmă) luă 
două oase din ipsos cumpărate de la talcioc, folosite 
ca butaforie de actori în piesele de teatru (avea și un 
craniu, desigur), și le duse la biserică, înlocuind-le pe 
celelalte, având grijă să pună capacul încetișor la loc și 
să încuie, totuși, ușa de la intrare.

De a doua zi viaţa își urmă același curs în oraș, ca 
și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, oamenii slăvind 
neîncetat divinitatea, bucurându-se pe mai departe de 
binefacerile aduse de osemintele pupate și mângâiate 
de bieţii credincioși (în fiecare lună, cu prilejul primei 
sărbători însemnate se lăsau fără capac pentru câte-
va ceasuri), îndestulându-se de atâta fericire, încât 
unora li se pusese de-a curmezișul, căzându-le greu 
la pipotă, ca atunci când băgau în ei, de Ignat, porcii 
crescuţi anume. Uneori dădea și el târcoale bisericii, 
urmărindu-i pe oameni de la intrare, citindu-le pe 
feţe, mai întâi nădejdea, iar când ieșeau certitudinea 
și eliberarea, zicându-și că alt lucru mai inutil și mai 
dăunător ca adevărul nu poate exista.

Trecuse altă jumătate de an de la nebunia cu 
moaștele (pe cele bune și uitase unde le-a dosit), când 
într-o dimineaţă, taman când se pregătea să iasă din 
curte pentru a merge să-și ridice ziarele de la poștă 
(poștașul se pensionase, iar un altul nu mai găsiseră, 
munca nemaiavând vreun chichirez pentru nimeni) 
o văzu la poartă, neschimbată, la fel de frumoasă ca 
acum douăzeci și ceva de ani, pe Svetlana. „Ce naiba te 
holbezi așa la mine, omule ?”, îl luă la rost văzându-l 
înmărmurit, „că doar nu m-oi fi schimbat de ieri, de 
când am plecat la mama, până azi.”

Moaștele
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O vedetă a scenei de teatru, Dorina Stanca

Trăind la Cluj în același apartament 
din Piaţa Mihai Viteazul nr.6, care mai 
poartă inscripţia „Radu Stanca, regi-
zor”, Dorina Stanca a împlinit în 27 noi-
embrie 2015 vârsta puţinilor privilegiaţi 
ai soartei, care izbutesc să atingă 88 de 
ani. Am promis să-i fac o vizită specială, 
spre a marca această aniversare, așa că, 
spre emoţia mea, pe când intram, am 
observat sticla cu șampanie fină și pa-
harele care ne așteptau, actriţa dove-
dind că s-a pregătit nu numai sufletește, 
cum adesea îmi mărturisea că are ne-
voie de mult timp, ci și în cel mai mic 
detaliu organizatoric. Darul meu s-a 
compus din 10 afișe ale spectacolelor de 
altădată, în care ea jucase la Teatrul de 
Stat din Sibiu, alături de poze și caiete 
-program, cu care eu doresc să sporesc 
numărul exponatelor viitorului muzeu, 
care va fi organizat în apartamentul ei, 
unde ea veghease, ca o preoteasă într-
un templu, întreaga ei viaţă, ostenind să 
sporească numărul ediţiilor operei lui 
Radu Stanca. Nu, despre ea nu accepta 
să mărturisească nimic, deși pozele din 
arhiva familiei trădau splendida evoluţie 
a ei ca actriţă a scenei de teatru din Cluj, 
pe care s-a întors, după ce a strălucit 
timp de un deceniu, respectiv între 1951-
1961, la teatrul sibian care astăzi, nu 
întâmplător, poartă numele soţului ei.

- Dorina Stanca: Mă întrebi de ce 
nu accept să povestesc nimic despre 
mine? Nu am putut să mă gândesc la 
succesele mele scenice, pentru că viaţa 
mea nu a lăsat loc la așa ceva. După 
moartea lui Radu și imediat apoi a fiu-
lui nostru Barbu, durerea mea era atât 
de copleșitoare, încât singura soluţie mi 
s-a părut sinuciderea, pentru că nu mai 
găseam nicio raţiune de a continua viaţa 
fără ei. Nu știu dacă mă poţi înţelege. 
Într-un rând, chiar am trecut la fapte, 
dar am fost salvată de un vecin, care 
auzise spărgându-se geamul de la baia 
mea, unde încercam să-mi iau viaţa.

- Anca Sîrghie: Eu știu că familia 
Stanca, de la preotul Sebastian și con-
tinuând cu fiii și nepoţii lui, este de 
credinţă ortodoxă adevărată. Religia 
ortodoxă explică faptul că cel ce se si-
nucide niciodată nu se va mai întâlni 
în lumea de apoi cu cei dragi lui. Nu aţi 
conștientizat cât de greșită a fost o ase-
menea alegere?

- D. S.: Tocmai de aceea, mi-am sta-
bilit o anume formă de penitenţă în care 
toate gândurile și proiectele mele de 
viaţă se întorceau spre cei dragi ai mei 
muriţi, nelăsând loc pentru succesele 
mele scenice de altădată, care nu au fost 
nici puţine, nici lipsite de valoare. Vedeţi 
pentru ce doresc ca muzeul de aici să 
poarte numele lui Radu Stanca. Dar 
condiţia mea fizică s-a deteriorat grav, 
după atacul cerebral din 2003, apoi 
după suferinţa provocată de afecţiunea 
braţelor, a genunchilor. Vezi bine ce 
greu mai cobor din pat în ultimul timp. 

Dumneata care mă vizitezi din anii 
1975-80, când pregăteai doctoratul cu 
primul studiu monografic dedicat lui 
Radu Stanca și eu ţi-am pus la dispoziţie 
atâtea documente din arhiva familiei, îţi 
amintești cum eram eu pe atunci.

- A. S.: Da, nici pe atunci nu părea 
că faceţi loc amintirilor despre propria 
carieră actoricească. Le refuzaţi pur și 
simplu, în mod sistematic. În schimb, 
vă păstrez în minte așezată între pernele 
acestui pat în care vă regăsesc și acum, 
dar având în faţă mașina de scris, la care 
multiplicaţi cu toată râvna filă cu filă,  
opera soţului dumneavoastră, căci multe 
poezii și întreaga operă dramaturgică a 
lui Radu Stanca rămăseseră nepublicate 
la moartea lui. De aceea, nu este o e-
xagerare să considerăm astăzi că tot ce a 
apărut până în prezent este direct și indi-
rect rodul strădaniilor dumneavoastră, 
pentru că neobosit aţi oferit arhiva 
Stanca cercetătorilor creaţiei lui. Cum a 
fost începutul carierei de actriţă a Dori-
nei Ghibu la Cluj?

- D. S.: Eram solicitată de mulţi regi-
zori. La un moment dat, în faţa Teatru-
lui de Stat din Cluj figurau trei afișe și în 
toate apăream și eu. În Othello era unul 
dintre roluri, anume Emilia, care deve-
nise la fel de proeminent ca și Desdemo-
na. O afirma Marietta Sadova, nu eu.

- A. S.: Era spectacolul pus în scenă 
la Cluj de Marietta Sadova, cu decoru-
rile lui Liviu Ciulei, iar traducerea din 
engleză a textului tragediei shakespea-
riene o făcuse Florian Nicolau. Pe Des-
demona o interpreta actriţa Emilia Ho-
diș Croitoru. Surpriza mea aniversară 
de astăzi este cadoul cu cele 10 afișe: 
Hangița, cu premiera din 24 nov. 1953, 
Mireasa desculță din stagiunea 1951-
52 la care Radu avea ca asistent pe Ion 
Hândoreanu, (1.75 m), Cetatea de foc, 
1951-52, ca a 4-a premieră, Lupii, cu 
spectacolul din 29 ianuarie 1953, asis-
tent de regie acelaşi Ion Hândoreanu, 
Citadela sfărâmată, Suflete tari, ală-
turi de un tandem cu Viața începe din 
nou 6-8 dec. 1952 și Hangița, 9-10 dec. 
1952. Priviţi afişul la piesa Trei surori, 
29 octombrie1953,pe textul lui A. Cehov, 
ca a șasea premieră Gaiţele din stagi-
unea 1955-1956, ca al 200-lea spectacol, 
în 3 martie 1956, unde se menţionează 
că Dorina Stanca interpreta rolul Van-
dei. Iată şi Împărătița lui Michidon, 
din stagiunea 1955-56, pe textul Ioanei 
Postelnicu. În goana superficialităţii 
zilelor noastre, sunt unii care au luat 
doctoratul pe teme din Radu Stanca şi 
în cărţile lor scriu Împărăţia lui Ma-
chidon în loc de „împărătiţa”. Să-i mai 
întrebi dacă au citit piesa?

- D. S.: În rolul iubitei lui Chopin, 
George Sand, ţin minte că aveam un păr 
roșu. Cu Marietta Sadova ca regizoare în 
1948 am avut un mare succes în specta-
colul Cei din urmă, pe textul lui Maxim 
Gorki, în traducerea Emmei Beniuc, 
spectacol cu care am luat un mare pre-
miu, care nu mai ţin minte cum se in-
titula. Vezi dumneata că memoria mea 
a suferit după atacul cerebral din 2003. 
Nu-mi mai amintesc titlul. În orice caz, 
încă nu se instituise Premiul de Stat și 
numele lui era altul. Jucam rolul Verei, 
iar personajul Alexandru era interpre-
tat de Dominic Stanca, despre care pe 
atunci nu bănuiam că îmi va deveni cât 
de curând văr prin căsătoria cu Radu 
Stanca. Adevărul este că aveam talent și 
eram foarte solicitată de mulţi regizori. 
Am jucat rolul principal în Liubov Ia-
rovaia, în tandem cu Florica Pop.

 
- A. S.: Da, Liubov Iarovaia este 

piesa lui Konstantin Andreevici Tre-
niov, tradusă în limba română de Radu 
Donici. Regizorul spectacolului la Cluj 
era Panait Victor Cottescu. Premiera 
a avut loc în noiembrie 1949. Mahora 
era interpretată de Olimpia Arghir, iar 
Dominic Stanca juca în rolul lui Grig-

ore, el fiind foarte solicitat ca actor, de 
asemenea. Nu veţi putea crede că zilele 
trecute, vorbind cu Dorli Blaga, despre 
imaginea divei care eraţi în tinereţe, 
stimată doamnă Doti, mi-a confirmat 
adevărul că eraţi foarte aplaudată și 
adorată de mulţi bărbaţi. Așa își amin-
tește de dumneata.

- D. S.: Am realizat în 1948 rolul Lidia 
în Viața din citadelă de August Jacob-
son, text tradus de Horia Deleanu. În 
creaţia scenică Domnul Director Gene-
ral de Alexandru Şahighian, regizorul 
Ion Dinescu m-a ales pentru rolul Doa-
mna Cristodorescu, iar Otto Rappaport 
mi-a dat rolul Tretaieva, împărţit cu Ma-
ria Comșa în piesa Burghezii de Maxim 
Gorki, spectacol care a avut premiera 
la teatrul clujean în primăvara anului 
1950. Am jucat pe Calughina în specta-
colul Cui i se supune vremea de Lev Sei-
nin Tur, în regia lui Otto Rappaport.

- A. S.: Ceea ce ţin să observ este 
faptul că la Cluj eraţi distribuită în roluri 
diverse de mai mulţi regizori, adică de 
Ion Dinescu, Panait Victor Cottescu, 
Otto Rappaport, chiar de Marietta Sa-
dova și alţii, în timp ce o actriţă ca Liana 
Simionescu, care jucase, cum îmi amin-
tesc, rolul Ziţei în O noapte furtunoasă, 
părăsea Clujul, pentru că nu era deloc 
mulţumită de prea inconsistenta ei ac-
tivitate scenică, ea stabilindu-se la Tea-

trul din Turda. Iată de ce vă întreb cum 
se explică mutarea actriţei Dorina Ghibu 
în plină glorie actoricească de la Teatrul 
Naţional din Cluj, unde era titulară, la 
Sibiu?

- D. S.: Nu era vorba de vreun calcul 
practic al unei actriţe care se apropia din 
interes de un regizor. Nu! Era o iubire 
care m-a copleșit și care ne-a legat până 
la sfârșitul vieţii. De fapt, Radu Stanca a 
auzit de succesul meu scenic înainte de 
a mă fi cunoscut direct jucând.

- A. S.: O cronică de spectacol sem-
nată în „Contemporanul” de criticul 
Simion Alterescu evidenţia în turneul 
la București al Teatrului Naţional din 
Cluj interpretarea dumneavoastră în ro-
lul Emiliei din Othello și în cel al Oliei 
din piesa sovietică Cei din urmă, despre 
care tocmai am vorbit. Dar cum a reușit 
Radu Stanca să vă cucerească?

- D. S.: Când am poposit la Sibiu în 
turneu, Radu m-a făcut să iubesc orașul 
acela cu farmecul său istoric. M-a plim-
bat pe sub bolţile stradelelor şi pieţelor, 
pe scările Fingerling, prin piaţetele cetă-
ţii, pe sub ziduri masive de burg. M-a 
oprit în biserici să ascult concerte de 
orgă, m-a urcat în saloanele din Palatul 
Brukenthal, astfel că ceea ce am desco-

perit alături de el nu avea echivalent la 
Cluj sau în vreun alt oraș. Eram vrăjită 
de el, care mă socotea în scrisorile trimi-
se mai apoi „anima” lui. Eram încântată 
de Sibiu, de el, de tot…

- A. S.: Nu numai pe dumneavoastră 
v-a fermecat cu frumuseţea orașului 
Sibiu, ci și pe prietenii lui cerchiști în 
anii studenţiei. O mărturisea Ovidiu 
Cotruș, care considera că o plimbare cu 
Radu Stanca prin cetate „echivalează 
cu o iniţiere”. Din anii studenţiei, el 
împreună cu Ion Negoiţescu, chiar 
dacă era vreme grea de război, colinda 
noaptea parcurile, intrând în turnuri 
vechi, parcurgând stradelele ce „mă 
urcă și coboară”, cum sună poezia sa, 
pregătiţi să dea ochi cu mortul care „se 
plimbă prin cetate”, cum avea să fan-
tazeze în versuri, mai apoi. Pentru cel 
venit din Cluj, desigur că Sibiul oferă 
o cu totul altă atmosferă, de o vrajă 
medievală nestricată. Ce v-a mai atras 
atenţia la poetul și omul de teatru care 
era Radu Stanca?

- D. S.: Desigur că m-a impresionat 
felul cum îmi vorbea și îmi scria, dove-
dindu-mi ce sens împlinitor dădea iu-
birii lui pentru mine, dar bineînţeles că 
erau și alţi bărbaţi care mă adorau pe 
atunci. Până la urmă, am făcut alegerea 
pe care o dorea și el. Ne-am căsătorit în 
1951, când m-am și mutat cu postul de 
actriţă la Teatrul de Stat din Sibiu.

- A. S.: Este adevărat că atunci când 
v-aţi îndrăgostit și, desigur, aţi decis 
să-l acceptaţi ca soţ pe Radu, aţi venit pe 
bicicletă de la Cluj la Sibiu? Îmi amin-
tesc că actorul Avram Besoiu povestea 
că el se afla în curtea Teatrului și a asis-
tat la scena aceea uluitoare…

- D. S.: Eu eram deja căsătorită cu 
Radu din 9 iunie 1951 și prin august 
m-am decis să-i fac o surpriză. Eram în 
Cluj și trebuia să semnez un act impor-
tant pentru situaţia mea, așa că în loc să 
plec de dimineaţă, cum proiectasem eu 
în speranţa că până seara voi ajunge la 
soţul meu, am pornit după ora 12.00 pe 
bicicletă de la Cluj spre Sibiu. O distanţă 
de 180 km nu putea fi parcursă într-o 
singură jumătate de zi. Era exclus. De 
aceea, m-am văzut nevoită să poposesc 
noaptea la Răhău, în satul tatălui meu, 
unde am ajuns pe la ora 21.00. A doua 
zi am mai făcut vreo 50 km pe bicicletă 
de la Răhău până la Sibiu. Sunt sigură 
că dacă aș fi plecat dis de dimineaţă, 
cum proiectasem eu, eram lângă Radu 
în aceeași seară. Vezi ce poate face iu-
birea? Şi tinereţea! Noi suntem tineri, 
mult timp tineri, până la un moment 
dat, când constatăm cât de mult am 
îmbătrânit. În momentele acelea eram 
preocupaţi cu mutarea mobilei mele de 
la Cluj la Sibiu. 

n Continuare în pagina 10

singurul interviu acordat de soția lui Radu Stanca, realizat de Anca Sîrghie

Dorina Stancu (Doti) și Radu Stanca 
împreună cu fiul lor, Barbu (1956)

Anca SÎRGHIE

Dorina Stanca, în rolul 
Mirandolinei, din HAnGIțA de 
Goldoni, cu premieră în 1951. 
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Desigur că am lăsat bicicleta la Sibiu și 
am revenit la Cluj cu avionul, în doar o 
jumătate de oră, nu o zi și jumătate cum 
parcursesem eu drumul pe bicicletă.

- A. S.: Despre această escapadă, așe-
zată sub sigiliul triumfului dragostei, 
i-a povestit Radu celui mai bun prieten, 
Ion Negoiţescu, care ar fi trebuit să vă 
însoţească în acest periplu ciclistic, 
dar n-a făcut-o, spre regretul lui Radu. 
Este o întâmplare extraordinară, chiar 
incredibilă pentru mine astăzi, reluată 
de soţul dumneavoastră într-o scrisoare 
din 27 august 1951: „În săptămâna ce 
a trecut am fost fericit, căci am avut-o 
din nou pe Doti lângă mine. A venit, 
cum știi, ca o amazoană medievală la 
mine, și apariția sa a luminat împreju-
rul meu tot. (s.n.) De cum e lângă mine, 
totul primește o aură cerească și exult. 
Acum, iarăși singur, cu nervii încordaţi 
de așteptare, fără entuziasmul muncii - 
numai cu dorul de ea, mereu cu dorul de 
ea: să fie lângă mine, aproape, să fie aici 
ca să pot fi și eu.“ Evident Negoiţescu 
participase la nuntă, căci în același Ro-
man epistolar, din care tocmai am citat, 
apare următoarea apreciere de sinteză, 
formulată în 17 iunie 1951, adică în 
prima lui epistolă de după evenimentul 
matrimonial: „Mi-am adus aminte de 
figura ta ireală din zilele nunţii și mi-
am reconfirmat că dragostea ta e de-a 
dreptul înspăimântătoare. Văzându-te 
că iubești atât de mult, mi-e de-a drep-
tul teamă de tine: o teamă magică: știin-
du-te posedat de un demon teribil, care 
consumă și reaprinde fără încetare. Tu 
ești în marele foc al vieţii tale… inima 
ta e crucificată.“ Eraţi așteptată cu ar-
doare la Sibiu ca femeie a unicei iubiri 
adevărate a lui Radu și nu mai puţin 
ca actriţă, sosită cu trena succeselor de 
la Cluj. Care a fost primul rol jucat pe 
scena teatrului la Sibiu?

- D. S.: Cel dintâi rol a fost Miran-
dolina, rolul principal din Hangița lui 
Goldoni, în regia lui Radu Stanca, cu 
scenografia Olgăi Muţiu. Primele repre-
zentaţii au fost la Tălmaciu, și alte co-
mune din jurul orașului. Au urmat apoi 
vreo 10 reprezentaţii la Sibiu, cu un suc-
ces enorm. Apoi alte spectacole.

- A. S.: Pe scenă vă adoram. De aceea, 
vă admiram de câte ori se întâmpla să 
vă vedem pe stradă. Dar cine nu era 
încântat să vă vadă? Foarte curând, aţi 
devenit o primadonă pentru sibienii 
acelui timp. Eraţi elegantă. Aveaţi o 
siluetă impecabilă și un păr negru care 

se revărsa pe umeri. Când v-aţi schim-
bat culoarea părului? De ce aţi devenit 
blondă la un moment dat?

- D. S.: Îmi amintesc perfect când 
pentru rolul Monei din Steaua fără 
nume de Mihai Sebastian, am decis să-
mi schimb culoarea părului, pentru că îl 
jucasem în prima versiune având părul 
negru ca pana corbului, iar la reluarea 
spectacolului după doi ani vroiam să 
fiu diferită. Era prin 1956, când veneam 
de la coafor spre casă și mă cutremura 
gândul că băieţelul meu Barbu ar putea 
să se sperie văzându-și mama cu o altă 

culoare a părului. Nu a fost așa. El nu 
a avut nicio reacţie, ca dovadă că pen-
tru un copil nu contează un asemenea 
amănunt, căci mama este mamă, in-
diferent de culoarea părului.

- A. S.: Deși mă tem să nu vă obosesc 
cu asemenea întrebări, stimată Doti 
Stanca, imediat după Hangița, de care 
alte spectacole vă aduceţi aminte acum?

- D. S.: O altă premieră a fost Viața 
începe din nou de scriitorul sovietic V. 
Subco, spectacol în care jucam rolul 
unei cântăreţe de local cu misiune de 
spioană. Orașul s-a umplut cu afișe și 
imagini cu mine dansând într-o rochie 
șic, cu crăpătură laterală. Acţiunea se 
petrecea după Al Doilea Război Mondial 
și în local apăreau și niște ofiţeri sovie-
tici. Este tot ce mai știu din el. (Spunând 
aceste cuvinte, am văzut-o pe Doti Stan-
ca făcând un efort spre a coborî din pat 
cu grijă și deschizând un sertar unde 
erau plicuri cu poze de diferite mărimi, 

cele mai multe îndoite la margini, poze 
alb-negru din vremea aceea. Mi-a scos 
cu gesturi sigure câteva imagini cu ea 
superb de tânără, dansând cu partenerul 
din acel spectacol în poziţii ușor sen-
zuale, ţinuta ei vestimentară subliniind 
linia unui corp ideal.)

- A. S.: Privindu-vă, îmi dau seama că 
așa eraţi pe când noi, elevele de liceu, 
vă admiram, pline de visuri, căci eraţi o 
întruchipare a frumuseţii aduse la cote 
absolute. Suplă, înaltă, cu o înfăţișare 
caldă și cu părul acela revărsat, care vă 
sublinia misterul, eraţi o întruchipare 
a ceea ce înţelegea Goethe afirmând că 
„etern-femininul te-nalţă-n tării”. Ce 
alte roluri au urmat?

- D. S.: Am jucat și în spectacolul 
Trei surori de A.P. Cehov, alături de 
actori talentaţi ca Maud Mary, Vasile 
Brezeanu, Ion Besoiu, Nicu Nicules-
cu. Spectacolele erau bine structurate 
și succesul ne bucura pe toţi. După 
nașterea fiului nostru Barbu în 1954, 
am jucat nu numai pe Mona din Steaua 
fără nume, ci și pe Irina din Citadela 
sfărâmată a lui Horia Lovinescu, în re-
gia lui Radu Stanca. Apoi am jucat ro-
lul Mariei Stuart, în piesa lui Fr. Schil-
ler, pe care a tradus-o chiar Radu din 
limba germană în română.

- A. S.: Ce vă amintiţi din travaliul 
acelei traduceri? Ştiu că spectacolul 
Maria Stuart a avut o montare grea și 
a atins un record al repetiţiilor, parcă 56 
la număr. Un frumos succes l-a repur-
tat Radu Stanca și atunci când a pus în 
scenă prima piesă a lui George Bernard 
Shaw, Casa inimilor sfărâmate. Ce 
amintiri vă leagă de acel moment?

- D. S.: Să înţelegi, te rog, că pentru 
mine este un efort enorm să-mi amin-
tesc de spectacolele de atunci. Este prea 
obositor la vârsta mea să reconstitui 
anumite detalii.

- A. S.: Sincer, eu sunt uimită de câte 
date şi nume exacte puteţi să-mi spuneţi. 
Nu intenţionez să vă obosesc şi nici nu 
cer amănunte, ci numai ceea ce vă vine 
firesc în memorie. Nu doresc să faceţi 
un efort, ci doar brain storming… Acum, 
pentru că v-am dăruit afișul cu spectaco-
lul din deschiderea stagiunii 1958-59 cu 
Suflete tari, pe textul lui Camil Petrescu 
și în regia lui Radu Stanca, care l-a pus 
în scenă la Sibiu, spuneţi-mi ce amintiri 
vă leagă de acest moment artistic?

- D. S.: Eu interpretam rolul Ioa-
nei Boiu și intram în scenă cu un câine 
mare. Am avut parteneri actori buni 
și spectacolul s-a bucurat de un mare 
succes, ca tot ce punea în scenă Radu. 
Am avut un turneu de o lună prin ţară 
cu Suflete tari. A venit cu noi și câinele 
acela imens, pentru care a fost angajat 
un om, care să-i poarte de grijă și la 
tren era un vagon special pentru câine. 
Dar eu lipseam prea mult de acasă, 
unde îmi lăsasem băiatul, pe Barbu, cu 
mama mea. Ce crezi? Într-o zi ei, bunica 
și nepoţelul, au ieșit la plimbare prin 
centrul Sibiului și s-au întâlnit cu Nicu 
Albani, directorul Teatrului de Stat pe 
atunci. Barbu a dedus că dacă acela este 
directorul, înseamnă că el este de vină 
pentru absenţa mamei lui de acasă, în 
turneul acela ce cuprinsese întreaga ţară. 
Așa că l-a apostrofat, cerându-i să dea 
voie grabnic mamei lui să se întoarcă la 
Sibiu, pentru că el nu mai poate sta fără 
ea. Îţi dai seama ce scenă a fost aceea?

- A. S.: Aveţi în mine pe unul dintre 
spectatorii tineri de atunci. Cred că am 
văzut de mai multe ori acel spectacol, 
care mi-a rămas foarte puternic impri-
mat în gând. Vă văd suplă, înaltă, cu 
părul bogat revărsat pe spate și plină 
de mister. Graseiaţi cuvintele, ceea ce 
pentru un actor putea să fie o deficienţă 
majoră. Dar dumneavoastră aţi avut 
harul de a transforma deficienţa aceasta 
de pronunţie într-o calitate, care sporea 
farmecul personal. Eraţi minunată! Dar 
cum în rolul Ioanei treceaţi de la iubire 
la dispreţul boieroaicei, eu mă simţeam 
solidară cu Andrei Pietraru și sufeream 
alături de el. Acum realizez că viaţa 

dumneavoastră de actriţă s-a constituit 
din trei momente distincte, căci după 
prima tinereţe, cu succesul debutantei 
splendide la Cluj, a urmat pasul spre 
Sibiu, unde v-aţi maturizat, dobândind 
o nouă siguranţă în joc scenic timp 
de un deceniu, când aţi fost o divă 
inconfundabilă. Cu această experienţă 
scenică decisivă, bine acumulată sub 
îndrumarea lui Radu, care v-a mode-
lat, aţi revenit la Teatrul Naţional din 
Cluj, unde aţi continuat să urcaţi pe 
scenă. Cum a fost primită actriţa Dori-
na Stanca la Teatrul Naţional din Cluj 
după întoarcerea din 1961?

- D. S.: Ți-aș arăta numai textul din 
1965 al prestigioasei regizoare Marietta 
Sadova, care mă felicita pentru un nou 
rol interpretat în spectacolul ei: „Îţi urez 
și pe viitor succese și te sărut pentru 
măreaţa creaţie din Undina.“ Eu jucam 
rolul Berta în spectacolul Undina, pe 
textul lui Jean Giraudoux, un text tra-
dus de Otilia Cazimir. Desigur că nu am 
lipsit de la premierele pieselor soţului 
meu. Am fost la Timişoara când a fost 
premiera absolută a lui Oedip salvat, la 
Iaşi la Dona Juana, la Sibiu la Povestea 
dulgherului şi a frumoasei lui soţii.

- A. S.: Ca femeie strălucită prin 
frumuseţe și talent, destinul v-a ales o 
linie ascendentă, căci   în anii ’75-’80 eu 
am citit scrisorile de dragoste pe care 
Radu vi le trimitea din orice turneu, care 
vă despărţea fie și numai pentru câteva 
zile. Eram uluită de adâncimea gândi-
rii lui, căci nici măcar Mihai Eminescu 
nu scrisese ceva atât de înalt iubitei lui, 
Veronica Micle. Vă spuneam atunci 
că de departe, sunt cele mai frumoase 
scrisori de iubire pe care eu le citisem 
vreodată. Vă îndemnam și chiar v-am 
implorat să mi le încredinţaţi spre a le 
publica într-un volum de sine stătător. 
Mai ţineţi minte ce răspuns îmi dădeaţi 
atunci? Anume că asemenea mărturisiri 
sunt prea intime ca să fie date publicului 
larg. Repet acum și aici concluzia mea 
de atunci, anume că dumneavoastră 
vă privaţi în felul acesta de o dreaptă 
mulţumire, aceea de a vedea că cititorii 
vă vor admira nu doar ca actriţă, ci și ca 
muza nedetronată a celui mai înflăcărat 
și inteligent trubadur al întregii noastre 

literaturi. Poate că Ion Vartic, colegul 
meu, care a publicat în revista „Apos-
trof”, Cluj, an XXIII, nr.12 (271), 2012 o 
bună selecţie din epistole, va împlini la 
timp acest vis al meu, ca dumneavoastră 
să vă bucuraţi de satisfacţia meritată, 
iar publicul să dobândească un model î-
nalt, unic, de trăire a sentimentului dra-
gostei. Nu am folosit deloc întâmplător 
cuvântul „model”, pentru că la început 
de secol XXI, când valul libertinajului 
pare de nestăvilit, scrisorile de iubire 
înaltă, monadică și „monoteistă” ale 
lui Radu Stanca ar putea contribui la 
o redresare morală, constituindu-se ca 
borna unui reviriment indispensabil 
revenirii la o normalitate, ce pare com-
promisă în acest ceas.

O vedetă a scenei de teatru, Dorina Stanca
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sofism duminical
Duminicile, zălogiri de altare,
eu nu merg decît în bisericile văzduhului,
deși mama îmi spunea 
– în vremea cînd învăţam să devin un fiu risipitor – 
că sunt creștin botezat.
Îl întreb doar uneori pe Dumnezeu, 
atunci cînd mă învolbură
cîte un tragic zbor de păsări oarbe:
de ce le-ai mai dat, Doamne, aripi,
dacă le-ai luat lumina?

Duminicile, zălogiri de văzduh, 
eu nu merg decît în bisericile ţărînii,
deși mama îmi spunea
– în vremea cînd învăţam să devin un tată risipitor – 
că sunt creștin renegat.
Îl întreb doar uneori pe Dumnezeu, 
atunci cînd se învolbură
mirul în sevele cedrilor:
de ce le-ai mai dat, Doamne, lumină,
dacă le-ai luat aripile?

...et omnia vanitas
În cumpăna luminii ursita așază
O stare, o șoaptă, o rază

Şi-aș vrea să-nveșnicesc în limpedea plecare
O rază, o șoaptă, o stare

Străin și luciferic, Tîrziul poate-așteaptă
O stare, o rază, o șoaptă

Din lut, din duh, din semn, mereu se înfiripă
O moarte, o rugă, o clipă

La carul ursitei păgîne se înjugă
O clipă, o moarte, o rugă

Spre-oglinzile somniei orbește să ne poarte
O rugă, o clipă, o moarte...

orbire
   
Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari
Ca să-şi ferească
Privirea
De neant,
Ca să-şi apere ochii
De nisipurile pustiului; 
N-a purtat niciodată ochelari
Şi nu m-a văzut 
Cînd i-am făcut semn
Că vreau să-l urmez;
Să-l urmez în oglinzile somnului
Smerit şi uluit şi mîntuit
Ca unul din ucenicii săi.

În casa mea, Iisus Hristos n-a intrat niciodată
Ca să-mi ceară găzduire
Pentru o noapte măcar;
N-a intrat niciodată
Să-l ospătez
Şi să-i întind cupa
Din care să-şi bea răstignirea pînă la fund.

Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari
Poate ar fi văzut,
– Dacă ar fi purtat – 
Casa mea cu ziduri de închisoare,
Strada poeţilor
Săracă, pustie, necunoscută...
Strada poeţilor
Cu mărăcini înspinaţi
Din coroana sa;
Strada poeţilor
Cu salcîmi înfloriţi chiar şi iarna;
Ar fi putut să vadă
(de ar fi purtat ochelari)
Cîinii prietenului meu
Cu care stau la sfat
Pe terasa veşniciei
În fiece zi
Şi mai ales în fiece noapte
Mi-ar fi văzut gîndurile 
Noptatice, pătimaşe, pustiitoare.
Dar Iisus Hristos n-a purtat niciodată ochelari
N-a ştiut, sărmanul, 
Că vederea slăbeşte cu vremea,
Aşa cum iubirea slăbeşte cu vremea,
Aşa cum credinţa slăbeşte cu vremea.

Iisus Hristos nu m-a văzut niciodată,
Iar eu nu am putut să-l iau niciodată de mînă

Şi să-i spun :
„Urmează-mă, Doamne, în împărăţia mea!”.

tăcerea călăului
Călăul putea să plutească pe ape
Cum doar gîndul mai poate pluti
Cum doar Iisus putea 
Să plutească pe ape
Iar eu ştiam că-ntr-o zi va veni
Călăul cel care pluteşte pe ape
Cu hainele-i roşii cu ochii lui gri
Ştiam că-ntr-o zi va veni
Călăul cel care pluteşte pe ape

Dar el nu mi-a spus, nu mi-a spus:
„Sunt aproape!”

Iar apele nopţii secau peste zi

Călăul putea chiar să zboare 
Prin aer
Cum numai cuvîntul mai poate zbura
Cum numai Iisus
Răstignit în mister
Se-nălţase-ntr-o zi
În adîncuri de cer.
Călăul putea chiar să zboare prin aer
Şi pe ape plutea
Aşa cum numai duhul pluteşte pe ape
Întrupat într-o singură stea

Dar el nu mi-a spus, nu mi-a spus:
„Sunt aproape!”

Iar noaptea seca în al apelor vaier

Ştiam de pe-atunci că-ntr-o zi va veni
Călăul cel care
Ca pasărea morţii-nvăţat-a să zboare
Cu hainele-i roşii cu ochii lui gri
Ştiam că-ntr-o zi,
Într-o zi va veni
Călăul cel care
Ca pasărea morţii-nvăţat-a să zboare

Dar el nu mi-a spus:
„Fii gata, fii gata! 
E semn de plecare!”

Iar aripa nopţii spre cer fîlfîi.

pe lespezi de pretoriu
Încă o vară-și tînguie beteala
Şi-atîta-nstrăinare-i între noi,
Că am putea să împletim din ploi
Coroană grea Mariei din Magdala

Un anotimp pe care-l strîngi sub pleoapă
Nu te grăbi, ni-e cerul mai puţin
Şi n-aș putea, călare pe asin,
Să intru în cetatea care-mi sapă

În piatra ei un drum de veșnicie…
E tronul gol, pretoriul e pustiu,
Iar anotimpul îmi va fi sicriu
La judecata care va să vie

modelînd statuia morţii
În vremea aceea, eu modelam
O statuie a lui Shakespeare
Şi,
Ca un făcut,
Gulerul plisat
Nu-mi ieşea nici într-un chip.
Semăna mai mult cu al lui Wilhelm de Orania.
Ceva mai murdar decît al Taciturnului,
Încît părea încenuşat ca surtucul lui Stalin.
Era ceasul al şaselea al dimineţii,
Moartea trecu pe-acolo
Într-o doară
Purta pălărioară
Albastră
Din flori de „nu mă uita”
Şi citea dintr-o carte măiastră
Din care nimic nu înţelegeam
Hai că era huşchită, zău!
M-a întrebat de ce nu fac statuia ecvestră 
„Asta te-ar ţine mai mult timp ocupat
și n-aş mai trece nici eu aşa des pe-aici
să văd ce mai faci!”
„Bine, dar nu e Carol cel Mare, nici Regele Soare!
Şi-apoi, o carte e mai uşor de făcut decît un cal:

Îi închizi uşor pleoapele,
Să n-o doară 
Şi o smulgi din suflet,
Încetişor ca pe o veche iubire...”
Moartea m-a privit şăgalnic
Şi m-a ameninţat
În doi peri
Cu degetul:
„odată şi-odată,
nici n-ai să ştii cînd,
tot te voi găsi stînd degeaba!”

Zău că era tare huşchită
Moartea
În dimineaţa aceea!

somnie
Călăul dormea liniştit ca un prunc:
Securea, viclean, ascuţise din vreme;
Nu ştia că urma în curînd să m-arunc
În braţele nopţii ce-avea să mă cheme.

Călăul dormea liniştit ca un orb
Ce vede azurul atunci cînd visează;
Nu știa că deja începusem să sorb
Otrava luminii – sublimă topază.

Călăul dormea liniştit ca un prinţ
Tîrziu graţiat de un rege nevolnic;
Nu ştia că mă scoate amarnic din minţi
Un timp nerobit în cenuşa din ornic.

Călăul dormea liniştit ca un zeu
Sărman, privegheat de-o vecie plăpîndă:
Nu ştia că pe crucea calvarului meu
Numai viaţa îmi fusese osîndă!

făţarnică mi-e noaptea
 
Mă înspăimîntă noaptea liniştită
Atîta noapte fără de soroc
E noaptea-n care am uitat de joc
Ce vrăji de ierburi fierb încet pe plită?
 
O noapte de robie şi ispită
 
Ce vrăji de ierburi mintea mi-o-mpresoară
Ori poate noaptea sufletul mi-l vrea
Prin noapte, stins, cădelniţează-o stea
Făţarnică mi-e noaptea – o povară
 
E noaptea-n care mor întîia oară

tîrziul de pe strada copilăriei
Te-am făurit din năluciri și vise,
Din lut, din praf de stele și granit
Şi din povara nopţilor ucise
De ochiul meu de lacrimă rănit.

Tu ancoră în mit împotmolită
Mi-ai fost pe strada vechii berării
Înfurtunat de-a cărnii grea ispită
Mă așteptam o cumpănă să-mi fii

Ca pe un joc te-am construit, frumoaso,
Iar piesele sunt anii ce-au trecut...
Icoana ta în sufletu-mi mai las-o,
Că vine vremea să mă-ntorc pe scut!

Valeriu Stancu - 70O vedetă a scenei de teatru, Dorina Stanca
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Dan Gabriel Onțeluș

seară de iulie
voi muri aici
dar nu pot uita cum desenam conturul hărţii u.s.a. în clasa a şaptea
deşi artele plastice nu-s chiar pe placul meu
sau cântecul de la vocea americii prin 86
i want to be in america
după tragedia navetei spaţiale dezintegrate imediat după decolare
având la bord şi o profesoară
nu mi-au plăcut filmele americane nici karl may
dar frisonul libertăţii cu care am trăit ultimele zvârcoliri ale monstrului
întrevăzut de dostoievski nu se poate uita vreodată
presley şi monroe nu mi-au fost idoli
dar ceva în mine au mişcat
cartea americană care m-a atins cel mai mult
for whom the bell tolls un hemingway cu rădăcini europene
şi nota bene totuşi
delirând şi sângerând de două ori în ultima sută de ani
europa a fost readusă în simţiri de fiica sa transatlantică
hello america

umanitatea ca exponat de muzeu
ce luvru
ce british museum
ce museo del prado
ce galerii uffizi
la scară cosmică aventura speciei umane e o anexă a muzeului vieţii
schimbaţi niște parametri fizici chimici
viaţa devine altceva
schimbaţi niște cifre operaţii forme geometrice
fizica apare ca o curiozitate a realului
dar sigur întâmplarea
hazardul lui jacques monod
băieţi liber cugetători lăsaţi-o jos că măcăne
și cât tam-tam în acea sală pentru gioconda și-al său surâs
am verificat atunci și din stânga și din dreapta îmi zâmbea
evident ironic

imnul 435
ca o lampă pfl500 de pe vremuri
atât de amestecate lucrurile încât utilitatea își are gratuitatea proprie și invers
astfel orice prezenţă a ei fizică ori simbolică mă înfioară
mă dărâmă
îmi consolidează speranţa de viaţă
printr-o spirometrie despre care pneumoftiziologul apreciază că și tratatele de 
specialitate o menţionează la excepţii quasiimprobabile
dragostea face minuni
ochiuţii ei sunt precum cocorii pe cer
mă și sperii dar mă și bucur
fiindu-mi din ce în ce mai dragă
mai scumpă
mai atrăgătoare
mai specială
intuiţia iniţială supraconfirmată
și cum să n-o descrii la infinit
fantezia umplând golurile din real
cum să nu-i sărbătorești zilnic
de două ori
de n ori
strălucirea-n care planck bohr einstein se-mpacă-n fine metaștiinţific
frumuseţea la care s-ar fi raportat homer și marcel proust deopotrivă
dându-le cu sâc nu doar celor din barbilianul isarlâk
binele ei rescrie bioetica
o prelungire postmodernă a deșertăciunii
calciul și fosforul și fierul din ea reașază rolul oligoelementelor în lumea vie
când ea clipește soarelui îi pare rău că abia la unsprezece ani are maxim ori 
mimim de activitate
iar când merge dintr-un loc în altul principiile mecanicii newtoniene se gândesc 

tot mai serios să-și tocmească avocat spre-a fi oarecum flexibilizate
în spirit artistic
cum înmărmuritor îl întrupează ea
femeia supremă

te admir
pentru că ești megapunkista care cădea cu bicicleta în șanţ și nu dă biscuiţii pe joint
pentru că înţeleg din suflet acele urme pe cifre iniţial pe cifră-n final
și pentru că hanoracul acela din literepentruvipere e galben
n-am fi fericiţi unul cu altul
nu-mi rămâne decât să te admir
pentru beatitudine tomul poetic și starea pe care-o transmiţi
dar și pentru performance-urile tale video și audio
care m-au atins cum puţine lucruri m-au atins
prezenţa ta umană optimistă
drăgălășenia care nu încetează să mă uluiască
nu știu cât te încălzesc textele mele
n-ai muncit degeaba
extatică muncitoare
și nu-mi pasă că mă repet
dacă e să elogiez vocea ta ochii tăi zâmbetul
părul pielea mâinile picioarele trunchiul
gura și nasul
obrajii
licărul unic din privire
sufletul și mintea ta
să faci doar ceea ce crezi că-ţi aduce binele
chiar dacă ești o bad girl asumată
aș fi bucuros să nu suferi să nu plângi să nu te întristezi
deși o femeie și-o artistă ca tine nu cred că scapă de-așa ceva în aerul duhnind de 
sexism aiurea al lumii
îţi reamintesc că nu vreau nimic de la tine
doar să-mi permiţi să scriu despre tine creaţiile tale
fizicul și psihicul tău
ești o lumină în întunericul prejudecăţilor al inhibiţiilor prost dozate
al artei îngust înţelese și practicate
ești femeia visurilor oricărui om
bărbat ori femeie
ești cea mai reprezentativă persoană pentru prezent
în care se arată iminenţa modificării în reprezentarea mentală & cărturărească a 
unei noţiuni
îmi imaginez cât de frumoasă ești
pietrele tremură
din cauza vibraţiei pe care prezenţa ta o generează
florile se ofilesc
nu pot suporta concurenţa ta neloială
cerul se face tot mai mic
infinitul splendorii tale îl timorează
fiecare urmă pe care o lași zdruncină totul din temelii
iubito ești atât de frumoasă
încât cei mai mulţi dintre cititori nu-și mai pot deschide cărţile pe care vor să le 
citească
acestea și-au înţeles în fine inutilitatea
respiraţia ta face zefirul un gelos incurabil
mersul tău schimbă definiţia graţiei atât din dex cât și din wikipedia
iar sunetul vocii tale esenţă a trilului de privighetoare este
ori de câte ori zâmbești iubito
soarele pălește de uimire
iar la universitatea din ierusalim e în curs de redactare o versiune substanţial 
îmbunătăţită
din cântarea cântărilor
se pare că simbioza unică dintre sufletul și trupul tău i-a determinat pe savanţi & 
înţelepţi
reuniţi într-un conclav extraordinar
să revizuiască drastic noţiunea de idolatrie

cronică televizuală
catharctic filmul lui cornel mihalache
având ca suport textual creaţia poetică a ruxandrei cesereanu
interpretată de către actriţa și profesoara mara opriș
scrisoare către un prieten și înapoi către ţară a fost pe tvr3 în această seară de 22 
decembrie
la 30 de ani de când ion iliescu anunţa componenţa consiliului frontului salvării 
naţionale
un film sfâșietor
punctat de câteva ori de apelul disperat al alexandrei măceșanu
este strigătul în pustiu al unei poete
foarte bine articulat vizual de către un regizor recunoscut pentru
contribuţiile sale la filmografia deja consistentă a lui decembrie 1989
revin obsesiv filmările cu morţii de-atunci
ale căror nume sunt rostite într-un pomelnic laic de către un militar probabil
o imposibil de evitat revărsare thanatică
și-acum mi-amintesc de versul lui nicu vladimir din 1973
visez morţi mereu
un film greu digerabil de persoane gingașe
deși ficţionalizarea realităţii prin industria divertismentului ne-a călit cam cum se 
călea oţelul lui ostrovski
imaginea unui ars de la clubul colectiv
ideea apostolului feminin neacceptată de biserică
patriarhală instituţie
irizări hinduse
piaţa universităţii și-un civic eugen ionescu înainte cu patru ani de-a muri
citatul din eminescu ce-ţi doresc eu ţie
imagini cu ceaușescu și cultul regimului
deţinuţii politici
un film tare cât o exorcizare
unde ne sunt serafimii
dar heruvimii
înstrăinarea pârdalnică
și românul născut proclet
sau pentru a încheia tot cu ale autoarei cuvinte
roșu galben și albastru
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în orașul acesta
vezi zilnic de la balcon cum bătrânii 
se topesc la geamuri
ca smoala cu care se peticesc străzile.
dai oase la câini și niște piele, din caserola 
uitată în frigider.
vezi catedrala de la etaj și te rogi 
pentru mai multe școli.
te trezești la 4:00, pentru că un copil urlă 
și mă-sa îl face handicapat.
te gândești că și maică-ta te-a făcut pe tine, 
dar ai ajuns aproape normal.
te împrietenești cu gândacii și juri că și ei 
îl citesc pe Bukowski.
cumperi, de la Lidl, roșii cu gust de borș acru 
și te gândești că asta e 
fericirea.
bei beri în oraș și discuţi despre știrile de la ora 5:00
și despre cât de mult sens ar avea viaţa dacă 
ai locui în Bermude.
dai de mâncare la câţiva pisoi aruncaţi 
lângă un buncăr și totuși,
nu-i iei acasă.
scrii.
crezi că scrii bine.
crezi că asta te va salva din mizerie.
plângi când ţânţarii 
îţi beau și ultima picătură de sânge
și te gândești că ăsta e un motiv bun 
de a te sinucide.
zaci în cada goală și te rogi 
ca apa să te scape de mirosul de ceapă călită.
apoi închizi ochii.
ce mai contează în ce oraș te trezești mâine?
vor fi și acolo câini vagabonzi și bătrâni 
schilodiţi de pastile.
tu vei muri în capul tău,
iar lumea va auzi 
doar un bip.

***
un bărbat se leagănă în copacul sub care 
fetiţele își împletesc părul.
genunchii au lăsat două jumătăţi de sferă 
în pământul peste care abia a plouat.
și e liniște.
și lumea își vede de lumea ei.
și fetiţele nu știu că acolo 
vecinul care le dădea bomboane
și-a făcut scrânciob din cureaua de la pantaloni.
aștept liniștită la geam
să vină oamenii în costume albe.
NU TE UITA!
o să visezi cum cad ochii în globuri
și se sparg.
eu
câteva mașini
și un câine
am văzut, fără să vrem,
cum un copac a născut un om.

***
acest corp nu-mi mai este de mult de ajuns,
a devenit iluzia prelungirii sinapselor.
uneori, îl desprind de mine și îl las să se usuce
după toate nopţile în care 
l-am stropit cu apa de sub pleoape.
așa fac și preoţii cu aghiasma lor,
dar nu-l las prea mult.
îmi e frică să nu uite gustul păcatului.
cel mai mult, îmi place să-i dau foc.
îl las să ardă sub lumina putredă
care ascunde sălbăticia cărnii.
îl privesc cu dragoste.
știi?
dragostea aceea care l-ar face să se dezintegreze
în mii de frunze care-și caută căderea.
l-aș purta gol, tot timpul,
ca să nu mă mai doară îmbrăţișările.
mă întreb ce i-aș mai face dacă
tu l-ai vedea?

***
Un shot de tequila și 
o bere brună, vă rog!
mă ajută să scap de conversaţiile stânjenitoare.
Și niște șervețele!
am de gând să le rup, cât stau aici.
le fac bucăţele mici.
așa e și cu sufletul meu,
îl înec în alcool și apoi 
acopăr mahmureala cu bucăţi de șerveţele.
Luați și voi!
Luați fiecare câte o bucată!
îmi place să împart iluzii cu ceilalţi
mai ales singurătatea.
Și niște sare!

e bună de turnat pe masă, 
în palme, 
pe picioare, 
pe podea
și pe gândurile astea amorţite.
tot ce mi-a rămas de aseară
e gustul murdar de sare.
La ce-mi mai dați,
dacă nu pot s-o iau cu mine?

nu m-am gândit niciodată
la păsările care zboară înapoi 
și își scutură ploaia peste orașe
la puiul de leu abia fătat
și înmuiat în sângele mamei
la stelele care cad
de două ori pentru ca noi să ne punem dorinţe
la copiii nenăscuţi
ce plutesc în lichidul amniotic pentru totdeauna
la fluturii grăbiţi
să-și trăiască singura zi de existenţă 
în căutarea celuilat
la degetele de la mână
sufocate de buzunarele pantalonilor
la berile rămase
nebăute, neatinse de căldura gurii însetate
la ochii care nu
au cunoscut niciodată formele dimineţilor de vară
la oamenii care au murit de singurătate
cu tavanul imprimat pe retină ca o ultimă amintire
la poeţii necitiţi de nimeni
sau la cei citaţi cu mediocritate 
într-o postare pe Facebook
la noi, despărţiţi
de milioanele de gânduri și aruncaţi 
în convenţia relaţiilor
la mine, neexistând
în amintirea cuiva, sufocată de tonele de iarbă 
crescute deasupra.

***
inima mea miroase a o mie de oceane inundate 
de pescăruși.
când mă trezesc, degetele caută 
mirosul de dragoste rămas de aseară.
sângele danseanză în mine tăcut, 
ca nisipul într-o clepsidră.
mă uit la ceasul mort din spatele peretelui.
umbra sa ticăie în lipsa unei ore în care să existe.
exist și eu printre bucăţile de tencuială
și vocile oamenilor care trăiesc în mine.
mi-am strecurat o mână în afară.
cu ea cerșesc viaţă.

eu sunt mic - tu
filmul din capul meu s-a rupt.
s-a blocat la niște amintiri, apoi s-a rupt.
în disperarea mea, te caut să vii să mă ajuţi.
îl putem lipi cu alte jocuri,
îl putem reface din frânturi ale copilăriei noastre.

Cine nu-i gata, îl iau cu lopataaa!

ţii minte acel nuc 
sub care ne-am legat visele?
acum e fum și cenușă 
pentru cei care au rămas în urmă.
și-au încălzit sufletele cu amintirile noastre.
în urma lor se nasc umbre.

Nu-ți fie frică!
Căpcăunii nu mânâncă fete urâte.

am închis copila pe care o știai în camera noastră.
am lăsat-o acolo printre
radiografiile ţipetelor noastre.
la televizor, e încă un meci de fotbal:

Goool România!!!

vocea zboară printre fisurile pereţilor 
și se lovește de geamul spart care dă spre livadă.
a venit noaptea peste noi.
aprinde laterna și…

Eu sunt mic, tu fă-mă mare.
Eu sunt slab, tu fă-mă tare!

***
mi-am luat rochia verde cu un drum infinit
ce-mi lasă la vedere plimbările
mi-am sărutat pieptul în oglindă 
cu roșul vinului 
și te-am rugat să mă vezi
mi-am pieptănat părul cu degetele tale 
care ascund mirosul vămii.
în fond, nu sunt decât copila care număra stelele
cu o sticlă de cognac în mână.
port rochii verzi în fiecare fir de nisip
pe care l-ai adus acasă.

the big 5
trag pe nări păsări
și aer rece cu miros de oboseală.
două degete 
sunt ridicate tot timpul
în sus.
știu eu! știu eu!
nu am făcut niciodată autopsie
neuronilor,
dar știu sigur că 2+2 fac 5.

condițional 
stau agăţată de margine
cu gândul putred de a mă pierde pentru o vreme.
intenţia ar fi de ajuns 
să mă transpună în braţele nimicului.
aș fi infinit.
m-aș strecura în arterele pământului
și aș fora dedesubturile împreună cu furnicile.
din mine ar curge râuri,
iar din râuri ar bea apă copiii pământului.
aș încăpea în căușul palmelor lor și aș deveni 70%.
oricum, nu am fost niciodată 100% funcţională.
suntem cu toţii mai puţin decât visăm -
niște machete ale unor uriași 
care în realitate nu există -
trei bătăi de inimă care aleargă în curbe,
se îmbrâncesc toate să ajungă spre linia de final.
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Supraviețuitor în România lor (Editura Conta, 
2019) poartă, pe exemplarul meu, următoarea 
dedicaţie, datată ianuarie 2020: „Doamnei Magda 
Ursache, cu afectuoasă prietenie, această poveste 
trăită cu toţi porii inimii și sufletului”.

Titlul meu, o parafrază după Giraudoux, Război cu 
Troia nu se face, putea fi formulat și după Iorga, care 
vedea războaiele, de când lumea lume, duse pro sau 
împotriva Bibliotecii.

Execuţia lui Adrian Alui Gheorghe, directorul-ma-
nager al Bibliotecii „G.T.Kirileanu” din Piatra Neamţ, 
s-a întâmplat în 2017. Comisia de evaluare (troica 
Dulamă-Strochi-Fîntînaru) a lucrat cu sutimi. Cu 11 
sutimi. Atâta a lipsit până la 7-le obligatoriu, venit 
după alte două evaluări, una de nota 10, alta de nota 9.

Au urmat cuvinte lărmuitoare - pentru că demi-
terea lui Alui a făcut valuri mari în presa scrisă și 
online, internetul dând pe dinafară -  privind reve-
nirea la o decizie strigătoare la cer. Scriitorul Dan 
Lungu, în calitate de senator, a rostit, în 15 mai 2017, 
o interpelare către premierul Sevil Shhaideh și către 
ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu.

 Da, Adrian Alui Gheorghe a fost demis pentru 
că inaptocrația (cuvântul lui D’Ormesson) sau 
ineptocrația a fost totdeauna eficientă când și-a 
descărcat „umorile” pe profesioniști. Am avut și 
eu de-a face cu destui ineptocraţi PCR, după ce am 
fost scoasă din Universitatea „Cuza” și Institutul 
„A. Philippide”, de trei ori (record!) în doi ani. Unul 
dintre politrucii  care abia m-a primit  în audienţă, 
tractorist la bază, după ce mi-am pledat cazul (lua-
sem examenul de titularizare cu cea mai mare notă 
și cu felicitări în Sala de consiliu a Rectoratului) 
mi-a spus sarcastic: „Or fi fost ceilalţi prea proști, 
to’arășa.” Însă „proștii” rămăseseră pe statul de 
funcţiuni. Şi ce dacă? Ce să mai fi zis decât ca Avva 
Moise: „Dumnezeu îl știe pe fiecare”.

În cazul Adrian Alui Gheorghe, n-au contat cele 
peste 40 de titluri de autor, zecile de mii de pagini 
scrise, nici titlul de cetăţean de onoare al orașului 
Piatra Neamţ. Sunt sigură că troichiștii (le-aș putea 
spune și troţchiști) l-au taxat prea „agitat” atunci 
când l-au demis. Nu se astâmpăra: i-a întors pe ti-
neri spre carte, a umplut  Biblioteca de cititori. Or, 
ne aflăm în războiul de 30 de ani cu Gutenberg, cu 
valorile culturale. Ne lăsăm nu doar ajunși din urmă 
de proletcult, cu al său Index librorum prohibitorum, 
dar pare că vrem a-l depăși: cad capodoperele din 
manuale școlare  precum frunzele toamnei. Cum să 
iubești ca un român literatura română? Nu-i în trend!

Se poate vorbi chiar despre o știinţă nouă: etiche-
tologia. Mai exact, demonizarea prin etichete ca ter-
minat, expirat, reacţionar, conservator... Noii barbari 
(progresiști) schimonosesc tot rostul. Credinţa creș-
tină e batjocorită concertat: ar vinde iluzii ca viaţa 
veșnică; or, noi vrem viaţă pământească acum, nu-n 
veac!  Ni se cere să nu  prezervăm Biserica și potirul 
ei „infectat” (cu virusul Corona). Nici hotarele. 

Puterea dăruirii pentru neam este etichetată ca 
tară din vremea ailaltă, apusă. Cine nu și-a schimbat 
patria ca pe-o pășune mai bogată sau nu și-a dez-
voltat loco al optulea simţ, al descurcăreniei, va 
avea o dispariţie rapidă. La fel, familia clasică. La 
fel, ţăranul clasic și datina lui. Un rector  spunea că, 
de ani de zile, Politehnica n-a mai avut absolvenţi de 
provenienţă rurală.

Trăim o epocă de refuz. Valori ce ne-am  dori să 
fim? N-avem! „Vremile-s altele!”, ni se tot repetă 
de la canale televizuale, de la catedre școlare și uni-
versitare. Nu v-aţi săturat de limba asta, de aceeași 
limbă neolatină, pe care n-o s-o mai vorbească nimeni 
curând și în care s-a scris o literatură minoră?

Da, e greu de supravieţuit în post-moralia. „O far-
să fesenistă e viaţa ţării-ntregi”, ricana Luca Piţu, 
făcând haz de nehaz. Asurziţi de explozia lambade-
lor și a manelelor, de vuvuzele politice, românii și-
au dat votul pe-o votcă și pe-o găleată de plastic. 
Intelectualii, pe ce? Pe un pix ieftin, cu care Noica 
era convins că se poate scrie o carte mare? Nooo! Pe 
slujbe bine plătite, pe sponsorizări și tot șâamâdâul.
De-ar fi numai atât, dar e cu mult mai mult. Elitiștii 
noștri nu-s ineptocraţi, ci bine orientaţi, au prins nu 
doar trenul regal, ci și avionul prezidenţial. Câștigă 
doar cine are fler pentru tendinţe. Imediat după acel 
Decembrie, intelectualul pragmatic căuta un preot 
prin familie sau un deţinut politic. Acum, e mai util 
un securist. Câţi dintre cei în suiș rapid pe vrejul de 
fasole n-au așa ceva în ascendenţă? Măcar tată-socru, 
dacă nu tată, măcar mamă-soacră, dacă nu mamă.

Ce face Alui, în acest context al culturii anti-cul-
turale (și-i mulţumesc pentru sintagmă lui Gheorghe 
Grigurcu)? Propune un refugiu intelectual sigur: sala 
de lectură. Nu-i refuză pe condeierii care au ceva de 

spus, îi aduce pe cei mai reprezentativi în urbea sa. 
Nu amatori, nu non-cărţari, ci aleși ai cuvântului. 
Așa cum este el însuși. Iată de ce Teodorei Stanciu, 
o voce (nu o vloce) a radioului și președinta Asocia-
ţiei Ziariștilor Independenţi din România (AZIR), 
secţia română a Asociaţiei Jurnaliștilor Europeni, cu 
sediul la Bruxelles, i-au fost alături mult peste 600 
de semnatari ai petiţiei, cerând anularea penibilei 
decizii. Iar probele din „reacţia facebook” sunt 
copleșitoare.

Trebuia demis Adrian Alui Gheorghe, nu-i așa? 
Uite-te la el! Când se distrug poziţiile statuare ale 
literaturii, el îl suie pe soclu pe Eminescu;  pe I. L. 
Caragiale l-a vrut statuie pe sol, să poată fi luat la 
braţ de cetăţenii care mai cred în putinţa de a corija 
a oftalmoftologiei (terapie Vasile Gogea). N-a mai 
apucat să-și realizeze proiectul. Măcar n-a mai prins, 
ca director al Bibliotecii, molima dărâmării de statui. 
Gherea, salvat de Ornea, va rămâne, pariez, dar 
despre Eminescu ni se spune că sună a gol și nici Iisus 
nu le sună unora mai plin. Ce-aţi zice de o statuie a 
lui Dulamă de a-ncălare? Sau de una a lui Strochi, 
înfoiat în pene că l-a zbrâncit afară pe in-amic?

M-am întrebat (și ca mine, semnatarii petiţiei, 
neluaţi în seamă de foruri), care au fost motivele 
destituirii. Nici un motiv. Comisia (și de aceea 
ortografiez Kamisia, ca-n vremi staliniste) a găsit, 
pesemne, motive... plauzibile:  faptul că Adrian Alui 
Gheorghe e revoluţionar fără carnet și privilegii 
aferente, că e incontrolabil politic, ba chiar în delict 
de opinie cu puterea  locală.

A fost vorba de vreun malpraxis managerial? Nici 
vorbă. De o cabală a mediocrilor? Asta da. De o 
querellă a invidioșilor? Cu siguranţă. Psihiatrul scri-
itor Constantin Romanescu, după modelul „Atelier 
de comandă, confecţionăm genţi diplomat din con-
locuitori”, propunea un atelier folosind materialul 
clienţilor: pielea confraţilor și consurorilor. L-au 
eliminat una-două din presa iașiotă, la ceas rău de 
„dosariadă”, cu tot cu superba sa rubrică.

 Alui a avut în lista de prieteni destui ne-prieteni, 
deși generozitatea lui e proverbială. A avut și are 
relaţii toxice, nu se învaţă minte. Mă tem că sursele 
ne-fericirilor sale nu sunt dușmanii, ci prietenii. Ştiu, 
din proprie experienţă, cum e cu iertarea, cu mâna 
întinsă, la greu, unui fals prieten, „un foarte amic”, 
vorba lui Caragiale.  Imediat ce iese din impas, ai 
parte de invective lipsite de cea mai elementară 
decenţă. Sau de lovituri de pedeapsă sub acoperire. 
Cu replica lui Th.Mazilu: „Mă scuipi, dar nu-mi 
spune că plouă”. Mai știu și cum te ocolesc  prieteni 
de casă și de masă, până la a nu-ţi mai da bună ziua. 
După eliminarea din presă, numai Mihai Ursachi și 
Ioanid Romanescu mă mai salutau. Am re-debutat cu 
nouăzeciștii, după ani lungi de tăcere editorială, știu 
multe despre umbră și penumbră. Iar „camarazii” 
nu renunţă ușor, mai ales bumbești-livezenii, cum 
le spunea Petru Ursache. Un stilistician afirma, în 
„Cronica” postsocialistă, că Universitatea care ucide 
e scrisă de Petru. O imensă plagiatoare, răspândacă 

de bârfe prin Târgu Ieșilor, dulcele, spune cui vrea 
s-o asculte că scriu postum cărţile Bătrânului și-i 
pun numele pe coperte. Aș vrea eu să scriu ca el, 
să am erudiţia lui (om născut cu cartea în mână, 
ca-n basm), dar analfabet în arta compromisului și 
călcător în toate străchinile PCR.

Comuniștii mergeau pe principiul care pe care, ur-
mărind distrugerea „păturii intelectuale” nealiniate. 
Care pe care a funcţionat și-n cazul A.A.G. Dar care-
cine? Trăncănitori de rând contra unui om-spectacol  
la multele evenimente culturale de el organizate, care 
are mereu  ceva important de spus? Cum să-i închidă 
gura Dulamă și Strochi, deloc biblioteconomiști? 
Oamenii de bun simţ (ca Mihai Merticaru) s-au 
recuzat când au înţeles marile manevre ale Kamisiei, 
unde singură doamna Fîntînaru era în specialitate, 
deci putea judeca drept. Şi dacă da, de ce a acceptat 
o execuţie nedreaptă? A fost o greșeală? Îi aduc 
aminte de vorba acelui franţuz teribil care spunea: 
E mai mult decât o crimă: e o greșeală. N-a văzut 
capacitatea de construcţie a lui Adrian Alui Gheorghe 
sau n-a vrut s-o vadă? De miopia forte a lui Strochi, 
când e vorba de un cobreslaș, nu mă îndoiesc, nici de 
știuta-i grandomanie, nici de preaștiuta-i fesenerie- 
pesederie. Şi culmea-culmilor: Adrian Alui Gheorghe, 
atunci prieten bun, a insistat enorm pe lângă Petru 
Ursache să-i facă loc lui Strochi la un doctorat.

Am vorbit de multe ori despre lipsa de solidaritate 
a breslei. Risc să mă repet: asta-i publicistica! Scri-
itorul român, mai ales în ultima vreme, se consideră  
„croitor de pâne” numai  pentru sine, vorba hâtrului  
Creangă, gemelar cu Eminescu. Am fost pe post 
de observator (din off) al membrilor USR. Spunea 
Cătălin Mihuleac, într-o tabletă, că Puțină modestie 
chiar și medicul recomandă,  nimerind, ca de obicei, 
La țintă. Analizând stilul iașiot, ca să nu-i spun 
mafiot, am aflat cuvântul de ordine: „Du-te tu, ca 
să mă așez eu!” La înlocuiri și la înlocuitori suntem 
maeștri. Întrebare parantetică: Ştiţi cu cine a fost 
înlocuit Alui? Că eu nu știu.

Şi câte polci pe furate nu s-au jucat la Ieș’! Cor-
neliu Ştefanache, nesupus cenzurii-dresură, a că-
rui „Cronică” era, în anii 70, revistă de opinie, nu 
glumă, a fost înlocuit de subpusul Leonte. La Uni-
versitate, în anii 90, a fost adus să predea clasicii, 
în locul lui Mihai Drăgan, platul Mănucă. Numai de 
modestie n-a suferit. Când a fost pus redactor-șef 
la „Convorbiri literare”, în 2001, a avut în grijă ca 
nu cumva să public ceva acolo. „Ori eu, ori Magda 
Ursache.” Orbit de furie contra mea (habar n-am 
de ce, doar el mă eliminase, la comandă de sus, din 
Institutul „A. Philippide”;  e ca-n Mazilu: „Eu i-am 
dat o palmă și tot el zice că i-am dat o palmă”),  nici 
n-a văzut că Petru Ursache era de faţă. Atunci, Petru 
a vrut să renunţe la rubrica din „Convorbiri”. Nu 
l-am lăsat: prea ne scoseseră de peste tot politrucii. 
Când mi s- a interzis mie semnătura, „Cronica” lui 
Leonte nu l-a mai publicat, deși semnase acolo de la 
primul ei număr, restricţie urmată de Ion Țăranu și 
alţi i-nimici.

Tot Cătălin Mihuleac , în aceeași tabletă, amintește 
de Borges, care a refuzat să se pronunţe într-o ches-
tiune delicată: „Dar cine sunt eu să dau asemenea 
verdicte?”Ar fi spus asta Lucian Strochi?

Pe Bahluviu, se află o droaie de maeștri care se 
cred nobelizabili, ceea ce-mi aduce-n minte buta-
da lui Victor Eftimiu. Gratulat cu „maestre”, a re-
plicat:  „Maestre? Mai este!”. Iar critificţionari și 
mi(s)tificatori ai camarazilor de gașcă literară sunt 
destui. Ar putea deschide un magazin de perii pentru 
umerii șefilor. Nu deţii așa ceva, perii, ai parte de 
feșteleli. Cu răstelile șefilor culturnici (Floareș, Ță-
ranu, Puha) eram obișnuiţi. N-am crezut că se vor 
repeta postsocialist.  Când li se pare că ai vreo rezervă 
privind activitatea  literară a gurului, te poţi aștepta 
la orice. Îi papagalizezi opiniile, te-ai scos; n-o faci, 
ești ocărât, jignit, hulit.

Partizanatele nu-s discrete deloc, nicăieri. Ante-
decembrist, semi-analfabeţii îi surclasau pe erudiţi, 
inculţii pe culţi, excepţionalilor li se dispreţuiau 
gustul, stilul, tot. Vreme de decenii, în fruntea Fili- 
alei Iași, se afla cocoţat  un muncitor tipograf, invi-
dios, ranchiunos pe cei mai dotaţi intelectual decît el, 
adică pe toţi. În fine, a cedat „arma ideologică” altui 
activ, care  mi-a arătat odată două poze ale lui: una cu 
Ceaușescu, alta cu Iliescu. I-a folosit pe amândoi. Are 
indemnizaţie de merit, are. Are Premiul Academiei, 
are. Are de toate, doar caracter nu. 

Nu numai în Yashington funcţionează uns, cu toate 
motoarele, interesul de gașcă, ci și mai departe de 
centru, la limes, unde ai zice că atmosfera e alta, 
că aerul e mai pur. Poveste! Şi acolo munca poate 
fi anulată de nemunciţi cu gândul, și acolo adevărul 
umblă bătut ca mărul, și acolo justiţia e mai mult 
surdă decât oarbă. 

Şi ce să-i spun lui Adrian Alui Gheorghe, în în-
cheierea acestor rânduri? Că dificultăţile te fac mai 
puternic?

Revolta mea e din „toţi porii inimii și sufletului”. 
Punctum.

Război cu Biblioteca nu se face!
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Război cu Biblioteca nu se face! PLANdemia *   

Niciodată nu am crezut că voi scrie din realitatea imediată, 
când i-realitatea imediată era atât de aproape de mine. 
Şi acum, iată că o fiinţă din realitatea imediată,
o fiinţă minusculă, plină de sânge și de ventuze înfometate, 
îmi intră în casă prin toate canalele TV… 
Ea se plimbă pe ecran de dimineaţa și până seara, 
plină de sânge și de ventuze înfometate, 
mărită de un milion de ori, ca să o pot vedea 
și ca să îmi bage frica în oase. 

Vezi, toţi redactorii TV relatează de la faţa locului 
despre numărul mare de morţi și de sicrie flămânde,  
despre toţi cei răpuși până acum în lume 
de către această fiinţă minusculă de import, 
plină de sânge și cu 1000 de ventuze înfometate, 
care se plimbă nestingherită prin lume 
și pe toate posturile TV, conform contractelor 
încheiate de curând între Guvern și trusturile de presă. 
Fiinţa această plină de sânge, 
care a ocolit lumea ca să ajungă la mine.

Desigur, toate posturile TV participă la aceleași Plan. 
Toată media face reclamă acestei fiinţe 
născute în Laboratoarele Răului, 
cu scopul de a face „curat” în jurul ei, pentru că 
deja suntem prea mulţi și facem prea multe probleme 
Ocultei mondiale… Așadar, prea multe revolte, 
prea multe drepturi, prea multe libertăţi.   

Tocmai de aceea vor să ne bage frica în oase. 
Tocmai de aceea ei plimbă pe ecrane 
aceeași fiinţă plină de sânge, 
aceleași informaţii funebre, 
aceiași medici apocaliptici, 
aceleași saloane de spital, pline ochi, 
aceleași sicrie… Vezi, 
PLANdemia preparată în Laboratoarele Răului
are multe chipuri. Iar despre ea nu pot vorbi 
decât medicii aleși de Guvern, plătiţi de Guvern, 
conform Marelui Plan și fondurilor puse la dispoziţie.
Altfel, cum să ne bage frica în oase în mod „știinţific”? 

Trebuia făcut ceva, iar oculta mondială a găsit soluţia 
și a trimis-o pe această fiinţă însângerată, 
preparată în Laboratoarele Răului, ca să facă curat…
O fiinţă pe care nici nu o vezi cu ochiul liber, 
însă pe care experţii spaimei au avut grijă 
să o mărească de un milion de ori și să o plimbe 
pe toate ecranele TV ale democraturii noastre color, 
de dimineaţă și până seara, pe toate ecranele, 
pentru ca tu să o vezi în toată splendoarea ei luciferică
și să îţi intre bine în creier…, 
adică să îţi creeze sinapsele fricii 
și astfel să te ţină mai bine în lesă! 
Iar tu să stai în banca ta și să le dai ascultare! 
Şi să nu mai ieși în stradă ca să îţi ceri drepturile, 
ca în decembrie. Nemulţumitule, revoltatule!      

Deja Sinistrul sănătăţii a interzis necropsiile, 
așa încât toţi morţii vor fi puși pe seama acestei fiinţe 
primite gratis din Laboratoarele Satanei, 
pe seama acestei fiinţe însângerate de atâtea victorii… 
Vezi, inocularea fricii are metodele ei, 
sinapsele spaimei sunt deja create. 

Totul este spre binele tău, 
a spus reprezentantul ocultei mondiale, mai ales acum 
că am șters de pe YouTube toate filmele nocive, 
care aveau tupeul să ne contrazică.  
Nu îți fă probleme, specialiștii noștri nu vor lăsa  
nicio urmă din filmele și comentariile neautorizate de noi, 
așa că în final tot noi vom avea dreptate! 
Așa că mai bine uită-te la programele finanțate de noi
sau la filmele de dragoste…   
În fond, ce este adevărul ca să îți bați capul cu el? 

Şi în timp ce adevărul este șters de pe YouTube, 
scânteile focului veșnic săturate de sânge 
merg pe ecrane la braţ cu ultimii morţi, 
cu sicriele din toată lumea și cu gropile negre. 
Cu gropile negre săpate din vreme, 
ca să nu ne prindă moartea nepregătiţi… 
Desigur, după cât de bine a fost plătită, 
mass-media din toată lumea a reușit să încuie în cuști
milioane de cobai. Ni s-a dat chiar și muzică, 
iar noi ascultăm extaziaţi acest cor al destinului, 
dirijat de Oculta. Şi ne uităm la filmele de dragoste, 
chiar dacă noi nu mai avem dragoste…  

Planul este pus destul de bine la punct. 
Probabil că se testează cât de ascultători putem fi, 
închiși în  casele noastre de beton,
probabil că se testează singurătatea; 
și ce randament putem da, noi, cobaii secolului 21, 
în „serviciul de acasă”, în „universitatea de acasă”, 
în „revolta de acasă”… 
Probabil că se testează cum suportăm
digitalizarea noastră continuă și ireversibilă. 

Desigur, în acest timp deja se montează 
în neuronii noștri camerele de luat vederi, 

pentru ca ei să îţi urmărească în secret 
toate gândurile, nerv cu nerv și celulă cu celulă. 

Camerele de luat vederi vor filma totul, 
iar gândurile tale vor fi afișate pe ecran 
literă cu literă, nerv cu nerv și frunză cu frunză. 
Gândurile tale vor fi postate pe ecranele Guvernului, 
ciripit cu ciripit, nor cu nor, val cu val…

Gândurile tale vor fi afișate pe marele ecrane, 
pentru ca ei să știe precis 
când ieși în stradă să îţi ceri drepturile 
și astfel să fii oprit la vreme de forţele de ordine, 
de bastoanele de cauciuc, de tunurile cu apă! 
Pentru că de-acum înainte 
nu mai poţi să gândești ce vrei tu să gândești 
și ce nu îţi dă voie Oculta să gândești… 

Şi dacă nu vor reuși nici cu presiunea mediatică, 
nici cu camerele de luat vederi din gândurile 
și visurile tale, atunci vor încerca cu noile vaccinuri! 
O injecţie pentru adormirea libertăţilor noastre, 
pentru controlarea și manipularea noastră discretă va fi de ajuns… 

Desigur, ciparea noastră 
va fi pentru ei o mare izbândă. 
Dormi liniștit!, 
a spus reprezentantul Guvernului. 
De-acum vom gândi noi pentru tine. 
În fond, ce e adevărul 
ca să îți bați capul cu el?

Dormi liniștit!, 
a spus reprezentantul.
Oricum, de astăzi 
necropsiile sunt interzise, 
pentru ca noi să trecem totul 
pe seama acestei fiinţe, 
abia evadată 
din Laboratoarele Răului, 
lăudat fie numele 
Sinistrului sănătăţii 
care a interzis necropsiile, 
lăudat fie el, lăudat! 
Lăudat fie el pe toate 
ecranele mântuirii noastre color, 
pe toate ecranele răbdării noastre 
color, lăudat! 
Lăudat, până ce îi va găsi Domnul 
un loc mai bun 
de odihnă!

Dar nu vă faceți griji, 
toate aceste restricții, 
teste și experiențe 

se petrec în toate țările civilizate,  
deci vă dați seama că voi participați 
la un plan internațional și că nu sunteți lăsați de izbeliște, 
Doamne ferește!, a spus reprezentantul.
Oculta mondială veghează asupra ta, dormi liniștit! 
Există un Plan. Pandemia este, de fapt, o PLANdemie. 
Guvernul are grijă de tine, dormi liniștit! 

Atâta doar că scânteia din focul veșnic, 
înecată în sânge și plină de ventuze înfometate, 
se ţine scai de mine, pe unde mă duc. 
Ea îmi spune destul de clar ce anume mă așteaptă 
dacă ies pe furiș din casă ca să fur o frunză, un ciripit, 
o rază din lumina Domnului; un nor, un val,
sau un ciob din stelele însămânţate pe cer. 

Da, șobolanii din cașcavalul puterii 
ne așteaptă cu inima la control, 
cu gândurile și toate visurile la control, pentru ca ei  
să știe totul despre noi și să ia măsuri din vreme, 
dacă tot s-au săpat atâtea gropi, care au rămas goale, 
dacă tot nu s-a făcut planul de morţi urmărit!
 
Deja a sosit dimineaţa, iar cineva ne bate la ușă…  

Pitești, 11 iunie-21 iulie 2020
* Pamflet  

Vir
gil

 
Dia

co
nu
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La sfârșitul unei zile de lucru, destul de încărcată și de 
grea, în biroul avocaţilor de la tribunalul din orășelul B., 
când lumea se pregătea să plece acasă, năvăli ca o furtună 
Elena Vasilescu, cea mai tânără dintre acești împărţitori 
ai dreptăţii și ai legii – cu o figură pe care nu știai ce 
să citești mai întâi – îngrijorare, uimire, sperietură.

– Ce e cu dumneata? Ce s-a întâmplat? Cine te-a 
supărat? o întâmpină George T., un coleg, așijderea 
tânăr și el, venit de doar câteva luni în tribunal și 
despre care se răspândise zvonul că o simpatizează pe 
cea care tocmai intrase. 

Aceasta, ca și cum ar fi fost fugărită de cineva și s-ar 
fi temut să nu fie prinsă din urmă, răspunse dintr-o 
singură suflare:

– Mi s-a întâmplat ceva nemaiauzit. A venit la mine 
un client și nici una nici două mi-a înmânat o cerere 
prin care vrea să-l dea în judecată pe îngerul lui păzitor. 
Am crezut că nu e în toate minţile…

– Te-ai uitat bine la el? Chiar nu era nebun de-a 
binelea? o întrerupse din poveste Grigoriu M., un 
avocat ceva mai în vârstă, cu părul alb și cu privirea 
omului care a trecut prin multe și a cunoscut destule 
la viaţa lui, ins hârșit de-a lungul anilor prin tot soiul 
de cauze și pricini.

– Lăsaţi-o să ne povestească ce s-a întâmplat până la 
urmă! interveni și un altul, rămânând cu jumătate de 
loden în aer și cu cealaltă pe un umăr, fiindcă tocmai 
își luase sus-amintitul obiect de îmbrăcăminte din 
cuier și se pregătea să iasă.

– E la mintea oricui, continuă tânăra Elena Vasilescu, 
că atunci când ai de-a face cu un ins care nu-i în toate 
minţile, sau, mă rog, îţi lasă impresia asta, e bine să 
zici ca el, că altminteri poate avea cine știe ce reacţii 
imprevizibile, că te poate jigni ori agresa, dacă nu fizic 
cel puţin verbal…

– Ai procedat inteligent, cât se poate de inteligent! se 
grăbi s-o aprobe avocatul cel tânăr, „curtezanul”.

– Devine din ce în ce mai interesant! Şi cum te-ai 
descurcat mai departe? fu dornic să afle colegul care 
mai era încă în apropierea cuierului, devenind dintr-o 
dată dispus să mai zăbovească până la finalul istorisirii.

– Păi ce era să fac? continuă Elena Vasilescu, am 
procedat cum se procedează în fiecare caz: i-am ascultat 
povestea întreagă și l-am rugat să-mi argumenteze 
cauza pentru care vrea să-și cheme îngerul păzitor în 
faţa instanţelor de judecată. Omul mi-a înșirat atunci 
o mulţime de cauze…

– Şi care erau acelea? întrerupse cineva.
– A început cu copilăria: că la cinci ani a rămas fără 

mamă, că tatăl lui e un beţiv și l-a abandonat încă pe 
când era în fașă, că a crescut într-un orfelinat printre 
copiii cei mari răi, care îl șicanau tot timpul, că a reușit 
cu chiu cu vai să urmeze o școală profesională și să 
ajungă strungar într-o fabrică, dar și acolo șefii lui îl 
persecutau și-l supuneau la fel de fel de casne, că mai 
târziu și-a făcut și el o familie, însă a nimerit-o prost că 
a trebuit să locuiască cu socrii și soacra lui, care ca mai 
toate soacrele de pe lumea asta, i-a făcut zile fripte, 
că a avut un accident de mașină și s-a pricopsit cu o 
infirmitate. Şi câte altele.

– Un roman întreg, dar a cui viaţă nu este un roman? o 
întrerupse avocatul în vârstă, care într-un fel se simţea 
dator cu remarca asta de vreme ce era considerat de 
toţi un fel de senior nedeclarat al întregului barou.

Tânără avocată continuă:
– L-am ascultat cu atenţie și cu răbdare până la 

sfârșit, am procedat profesional, cum se spune. Şi cât 
se poate de corect.

– Şi diplomatic totodată! fu de părere careva.
– După ce mi-a înșiruit toate necazurile și nemulţu-

mirile, la sfârșit, ca și cum mi-ar fi anticipat o întrebare 
mi-a zis:

– De-asta, domnișoară avocat, vreau să-l dau în jude-
cată pe îngerul meu păzitor! De-asta! Că m-am tot 
întrebat și-acuma vin să vă întreb și pe dumneavoastră, 
ca om al legii: Unde-a fost când mi s-au întâmplat toate 
astea? A fost în concediu? A dormit? I-a dat Preasfântul 
alte treburi, alte însărcinări? L-a trimis să-l păzească 
pe altul? Păi dacă o fi fost așa, de ce nu mi-a dat și mie 
un semn, ca să știu că nu mai pot conta pe el?

Ei, ce ziceţi? Ce părere aveţi? Sunt sau nu sunt în-
dreptăţit să-i cer socoteală, să-l chem în judecată? Să-i 
solicit despăgubiri pentru toate astea?

– Eu, zise tânăra avocată în timp ce privea la figurile 
mirate ale colegilor de barou, ce puteam face? I-am 
dat dreptate, fiindcă în principiu omul avea dreptate. 
Dar de-aici și până la deschiderea unui proces în care 
pârâtul să poată fi adus în faţa instanţei e o distanţă 
ca de la pământ la cer, bașca absurdul situaţiei. Nu 
m-am mai întâlnit niciodată cu așa ceva. Şi cred că nici 
domniile voastre, colegii mei…

– Într-adevăr, ciudată situaţie. Eu, zise „decanul” 
nedeclarat al micului conclav de juriști, vă mărturisesc 
că nu numai n-am întâlnit un astfel de caz în toată 

cariera mea de peste douăzeci de ani în justiţie și nici 
n-am mai auzit să i se fi întâmplat alcuiva. Dar, mă 
rog, prin tribunale mișună tot soiul de indivizi…

Întreaga poveste promitea să fie din ce în ce mai 
interesantă și colegii tinerei Elena Vasilescu făcură 
numaidecât cerc înjurul ei.

Împricinata, ca să-i spunem așa pentru a ne păstra 
și noi în terminologia instituţiei, a locului întâmplării, 
continuă:

– Când eram studentă, unul dintre profesorii mei, un 
avocat de renume ne-a sfătuit cum să ne comportăm și 
cum să reacţionăm în situaţiile mai delicate, fiindcă, 
zicea el, în faţa unui jurist viaţa ridică fel de fel de pro-
bleme și ne putem confrunta cu tot felul de oameni. 
Ne spunea că, la o adică, atunci când ești pus într-o 
încurcătură, lucruile se pot tegiversa în mod subtil, nu 
pe faţă și direct și că există fel de fel de metode de a 
câștiga timp și avantaj faţă de un client. Mi-am amintit 
în acele clipe de acest sfat al profesorului meu și am 
început să invoc unele vicii de procedură, care ne-ar 
împiedica, pe mine ca avocat și pe el ca petiţionar, să 
deschidem un proces cu îngerul păzitor…

– Şi care ar fi? se auzi o voce, dând grai curiozităţii 
tuturor.

– Întâi și-ntâi că noi nu putem cita un pârât așa, in 
abstracto, deoarece pe îngerul lui păzitor nu l-a văzut 
nimeni. Poate că nici nu există în realitate, termenul 
fiind inventat de niște oameni cu imaginaţia bogată 
și legenda existenţei lui s-a perpetuat în lume așa de 
sute, poate chiar de mii de ani.

„Bine, bine, m-a contrazis neașteptatul vizitator, da’ el 
există! Vă spun eu că există! Că nu ni se arată nouă, ca un 
vecin ori ca un cunoscut oarecare, e o altă poveste. Şi pe 
urmă, chiar dacă nu se arată, îngerilor păzitori li se văd 
faptele. Bune sau rele. Vă poate confirma asta orice om!”.

– Hai să zicem că e așa, am încercat eu să-l conving, 
dar nu putem deschide proces fiindcă n-avem unde să-l 
cităm. Cui să trimitem citaţia pentru proces? N-avem 
o adresă, n-avem un telefon, un mail, n-avem nimic. 
Ori noi, ca oameni ai legii, nu putem face abstracţie de 
acest lucru esenţial. Nu ne permite procedura.

„Cum n-aveţi unde să-l citaţi?!, mi-a replicat el, nu 
sunt atâtea biserici în oraș? Şi-n toate, dacă intraţi, o 
să vedeţi îngeri pe pereţi. Eu habar n-am în care dintre 
ele o avea domiciliul sau adresa îngerul meu păzitor, 
ori mai bine zis individul care m-a abandonat în 
valurile vieţii. Dacă puneţi citaţia într-o biserică nu se 
poate să nu afle. Or să-i spună colegii lui, poate c-o să 
se și prezinte la proces și-așa lămurim lucrurile o dată 
pentru todeauna!”.

– Parcă am fi într-un film science fiction! se repezi 
să-și dea cu părerea bănuitul curtezan al avocatei.

– Staţi, că n-am terminat! continuă tânăra avocată 
Elena Vasilescu. Ştiţi cu toţii că-n materie de vicii pro-
cedurale orice avocat cu oarecare experienţă îl poate 
îmbrobodi pe omul care vrea să deschidă un proces. 
I-am spus că până la urmă chestiunea mă depășește, 
că nici un judecător din lumea asta n-ar admite un 
astfel de dosar, că eu una nu sunt dispusă să mă creadă 
oricine o alienată mintal și că-n loc de proces tribuna-
lul ar telefona la un spital de psihiatrie să trimită 
medici care să mă îmbrace în cămașă de forţă și să mă 

închidă în cine știe ce azil, să rămân pentru totdeauna 
fără slujbă, să-mi ratez cariera și pe deasupra să-mi 
mai pierd și libertatea.

– Şi omul a înţeles? voi să știe colegul de lângă cuier, 
îmbrăcându-și și a doua mânecă a lodenului, apoi pri-
vindu-și ceasul, lăsând să se vadă că mai întârzie doar 
pentru a afla epilogul acestei nemaiauzite întâmplări.

– Se pare că da, continuă tânăra avocată, de vreme 
ce a devenit ceva mai conciliant. „Uitaţi, domnișoară, 
a zis el, eu știu că-n ţara noastră justiţia e liberă și că, 
practic, poate admite orice dosar prin care reclamantul 
cere să se facă dreptate după legile și codurile în 
vigoare. Eu zic să deschidem acest proces. Îmi dau și 
eu seama că e unul neobișnuit și nu vreau să mă credeţi 
nebun. S-o prezenta sau nu s-o prezenta îngerul meu 
păzitor la judecată, nu-mi pasă. Măcar așa, moral, să 
mi se dea câștig de cauză!”.

– Rezonabil și neașteptat! își dădu cu părerea „se-
niorul”.

– Așa am gândit și eu!, adăugă tânăra avocată 
Elena Vasilescu. Dar ce era să fac? Mi-am amintit 
din nou de strategia de care ne vorbise profesorul 
meu din facultate. Ca să-i dau cât de cât satisfacţie 
petiţionarului atât de hotărât și de îndârjit, i-am 
promis că-i voi susţine cauza, dar că nu depinde totul 
numai de mine. L-am rugat să aibă răbdare, să-mi dea 
răgaz să mă consult cu colegii mei și că-l invit să revină 
săăptămâna viitoare pentru a afla ce am hotărât…

– Şi săptămâna viitoare ce-i vei mai spune? se auzi 
o voce.

– Aici e-aici! Chiar aș vrea să ne sfătuim. Iată că vă 
dau o temă de gândire și, săritori cum vă știu, nu cred 
că o să mă lăsaţi singură și de izbeliște tocmai acum și 
într-o cauză ca asta! zise povestitoarea.

– Eu, se grăbi tânărul coleg care o simpatiza pe avo-
cata Elena Vasilescu, pot să-ţi spun părerea mea de pe 
acum. Şi să-ţi ofer și soluţia!

– Şi care ar fi? fu curios și „decanul” nedeclarat al 
baroului.

Cel interpelat nu se lăsă mult așteptat.
– Fiind o chestiune atât de delicată, eu sunt de 

părere să ne declinăm competenţa. Noi suntem un 
tribunal civil, ori reclamantul, recte îngerul păzitor al 
acelui om, ar trebui chemat în judecată de un tribunal 
bisericesc, eventual în faţa unei comisii a Patriarhiei 
Române, dacă nu cumva chiar mai departe, în faţa 
unor judecători de la Vatican…

– Fii serios colega, îl apostrofă numaidecât un alt 
avocat, unul de vârstă mijlocie, cu un serios început 
de chelie și cu o mustaţă care se vedea cât de acolo că 
fusese „chinuită” cine știe cât și cum pentru a ajunge 
așa, crezi că Vaticanul se ocupă de pricini din astea 
mărunte și aiurea?! Păi, adăugă, dacă zeci de mii de 
oameni sunt urmăriţi de ghinion în viaţă, crezi că toţi 
dau vina pe îngerul lor păzitor?

Hai să facem un exerciţiu de imaginaţie și să ne în-
chipuim că-n piaţa din faţa Vaticanului ar veni cohorte 
întregi de nemulţumiţi care-și doresc judecarea înge-
rilor lor păzitor, ce s-ar întâmpla? Ei, aud?

Şi de aci încolo discuţiile deveniră și mai aprinse. 
Fură rostite fel de fel de păreri, li se ceru opinia și altor 
colegi de prin alte birouri, chemaţi între timp acolo. 
Așijderea, se formulară fel de fel de propuneri, care de 
care mai originale (pe potriva subiectului, nu?).

Dar nu s-a aflat nici până azi dacă omul care și-a dat 
în judecată îngerul păzitor a existat într-adevăr sau n-a 
fost cumva doar o închipuire ori o farsă pusă la cale de o 
tânără și prea entuziastă avocată, cu imaginaţie bogată.

Dacă la toate astea mai adăugăm și faptul că totul 
s-a petrecut într-o zi de 1 Aprilie lucrurile încep să se 
limpezească…

Cert este, însă, că și atunci și în zilele care au urmat 
automatul de cafea de pe holul tribunalului a fost golit cu 
repeziciune și apoi umplut de câteva ori, în faţa ceș-tilor 
aburinde zăbovind la dezbaterea subiectului nu numai 
juriștii renumiţi ca mari și împătimiţi băutori ai acelui 
lichid aromitor, ci și colegi de-ai lor care până atunci 
nu se atinseseră de acea băutură stimulatoare de idei și 
de gânduri provocatoare de discuţii în contradictoriu.

Florentin POPESCU

Îngerul păzitor

Un loc aparte pe scena artelor 
vizuale timișorene este ocupat de 
talentata artistă Lorena Diana 
Garoiu. Absolventă a Liceului de 
Arte Plastice din Reșiţa și a Facul-
tăţii de Arte Plastice și Design din 
Timișoara, promoţia 2005, Lorena 
s-a remarcat prin participarea la o 
serie de expoziţii colective și prin-
tr-o serie de proiecte  personale ce 
au avut ca tematică figura umană. 

Având ca mentori pe Gustav 
Klimt sau Egon Schile, Lorena 
s-a iscusit şi perfecţionat în re-
darea chipului uman, într-o primă 
etapă sub îndrumarea unchiului 

său, plasticianul Adrian Garoiu, 
dar şi ulterior absolvirii Facultăţii 
de Arte, finalizând un masterat în 
pictură între 2007-2009, „Surse 
şi resurse ale imaginii în pictura 
contemporană”, coordonat de 
prof. Daniela Constantin. 

Desfăşurând o bogată şi 
prodigioasă activitate artistică, 
dar şi pedagogică, participând la 
numeroase simpozioane şi tabere 
de creaţie şi documentare, atât în 
ţară cât şi în străinătate, la Ber-
lin (2019), Bekescsaba (2016), 
Luxor (2012), Pecs (2008), ar-
tista realizează o suită de portrete 

remarcabile unor personalităţi 
din lumea artelor, precum Georg 
Brandner, Dana Constantin sau 
Alina Lăţan, precum si numeroase 
compoziţii sau eboşe, extrem de 
sensibile şi rafinate cromatic. 

Ĩn anul 2008 artista şi-a adu-
nat prietenii, surprinşi pe pânză, 
într-o  mică dar foarte vizitată 
expoziţie pe simezele AXA ART 
din Timişoara, intitulată generic 
„Vizibilităţi“, încheind astfel seria 
de expoziţii de autor,  găzduite de 
AXA ART, la sediul din Str. Lucian 
Blaga din Timişoara. 

Costin BRăTeANu

Artista sedusă de magia liniei și redarea chipului uman
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Recentul volum de critică literară al băimăreanului 
Vasile Leschian (Palimpsestul în literatura română) 
apărut la Editura Limes din Cluj-Napoca, propune o 
abordare aparte a oglindirii acestui concept în peisajul 
literar autohton. 

Conștientizând dinamica literaturii mondiale, pe 
de-o parte și lipsa de apetit pentru lectură a tinerei 
generaţii pe de altă parte, autorul, fost profesor de 
limba și literatura română, caută prin această carte să 
exemplifice aplicarea acestei tehnici, eliminând clișeele 
păguboase ce duc la îngreunarea descifrării textelor li-
terare. Definind noţiunea de palimpsest și făcându-i 
un surt istoric, deschide drumul către re-lecturi cu 
un argument temeinic: „Palimpsestul corporalizează 
substanţialitatea globală, la cele două opere (texte) 
-suport și «renaștere» a creaţiei, în care nu asistăm la 
«moartea», anihilarea vechii opere, ci la «nașterea» 
noii creaţii! Şi, de ce nu, la nașterea și maturizarea nou-
lui cititor avizat! În schimb, intermedialitatea (o consi-
derăm mai apropiată de palimpsest) și intertextualita-
tea se pot integra, complinind cu inteligenţă, filigranat, 
tehnicile literare în procesul de elaborare al unei opere. 

Simplificând, am putea rezuma: palimpsestul ar fi ge-
nul proxim, iar intertextualitatea și  intermedialitatea 
ar fi «diferenţa specifică»! Cu toate acestea nu intenţio-
năm a face neapărat ierarhizări valorice între tehnicile 
stilistice statuate sau cele noi, moderne, asimilate.”  

Dorinţa de a demonstra prezenţa palimpsestului în 
literatura română este concretizată în cele trei capitole 
ale cărţii încadrate între Argument, Consideraţii gene-
rale și Note (acestea  din urmă reflectând o riguroasă 
și profundă documentare).  Intervalul de aproximativ 
40 de pagini în care sunt dezbătute câteva opere repre-
zentative ale literaturii noastre include o perspectivă  a 
miturilor profane și biblice în Miorița și Monastirea 
Argeșului din literatura populară, iar din literatura 
cultă, Baltagul de Mihail Sadoveanu, Meșterul Ma-
nole de Octavian Goga, Meșterul Manole de Lucian 
Blaga și Moartea unui artist de Horia Lovinescu. Inte-
resante sunt și paginile referitoare la Vasile Voicules-
cu (este analizat poemul În Grădina Ghetsemani) și 
romanele Cruciada copiilor și Chemarea lui Matei ale 
Florinei Ilis în care miturile autohtone se întrepătrund 
cu cele universale. Nu mai puţin incitante sunt refe-
ririle la Eugen Ionescu, Gelu Naum, Marin Sorescu, 
Matei Vișniec, Sorin Titel și Vasile Igna. Un caz aparte 
este considerat romanul Țesut viu al scriitorului ba-
sarabean Emilian Galaicu-Păun care este construit pe 
scheletul Decalogului Sfintei Scripturi. 

Periplul cronologic printre scriitorii amintiţi mai sus 
dezvăluie misterul estetic tot mai accentuat, pe măsură 

ce ne apropiem cu studiul de literatura zilelor noastre, 
al abordărilor tematice bazate pe folclor și mitologie. 

O lectură atentă asupra cărţii ne poate demonstra 
păstrarea tonului solemn  prezent în folclor și folosit 
aidoma de Sadoveanu în Baltagul, dar și abordarea fi-
losofică, alambicată, folosită de Marin Sorescu în piesa 
cu rădăcini biblice Iona sau cea din romanul scriitoru-

lui bănăţean Sorin Titel, Femeie, iată Ful Tău!  Găsim 
în paginile cărţii consideraţii sumare despre piesa de 
teatru Meșterul Manole a lui Octavian Goga, dar și co-
mentarii ample despre piesele Moartea unui artist de 
Horia Lovinescu (care „utilizează palimpsestul ca teh-
nică literară asumată cu rol progresist în text, stabi-
lind suportul mitic cu balada Monastirea Argeșului... 
într-un mod mai aparte, amplificând, într-o tonalitate 
elegiacă, destinul creator al artistului autentic ce crede 
în triumful raţiunii, al binelui, adevărului și frumosu-
lui”). În piesa de teatru Meșterul Manole a lui Lucian 
Blaga observă dramatismul atmosferei și al persona-

jului central, asemănându-l cu Faust al lui Goethe. 
Este remarcată și prezenţa a două personaje inedite: 
Bogumil și Găman care accentuează stările persona-
jului central. 

Pe măsură ce sunt prezentaţi scriitori apropiaţi zile-
lor noastre se observă, cu ușurinţă, o anume abordare 
a folclorului și mitologiei, tot mai sofisticată, uneori 
chiar întunecată. Mă refer aici la universul ionescian, 
unde lipsa de comunicare este acută, precum și la ro-
manul Chemarea lui Matei (deși pornește de la pictu-
ra Chemarea Sfântului Matei semnată de Caravaggio, 
romanul nu dezvăluie răspunsul la chemare, ci imposi-
bilitatea de a lua hotărârea de a-l urma pe Mântuitor). 

Evoluţia influenţelor biblice și mitologice pare a 
se dilua, în timp, la prima vedere, pierzându-și par-
că grandoarea iniţială. Nimic mai fals, însă! Aceste 
influenţe sunt doar mai subtil întrebuinţate. Mărturie 
stă piesa Iona de Marin Sorescu, unde comicul și tra-
gicul se întrepătrund atât de bine încât singurătatea 
personajului central nu poate fi privită nici cu tristeţe, 
nici cu încrâncenare, ci doar ca pe un semn al destinu-
lui, deci cu resemnare, așa cum și-a privit Isus Hristos 
condamnarea la moarte. Interesante sunt și întrebări-
le existenţiale ale personajelor din teatrul experimen-
tal ludico-ironic al lui Matei Vișniec. Un loc aparte în 
demonstrarea utilizării palimpsestului în literatura ro-
mână îl ocupă analiza romanului Ora închiderii de Va-
sile Igna, unde se remarcă și: „utilizarea în naraţiune a 
intertextualităţii, a relativismului percepţiei, a tehnicii 
poliedrului, a «povestirii în ramă», ca viziune asupra 
întâmplărilor și faptelor personajelor.”

Subliniind importanţa folclorului ca sursă de inspi-
raţie pentru literatura cultă, autorul dezbate aceste lu-
crări, încercând să dezlege toate simbolurile existente 
pe suportul bine definit al literaturii populare, conclu-
zionând: „Această modalitate formală de a privi texte 
cu un suport mitic, reflectate ulterior în «oglinda» pro-
priei creaţii, le-a oferit posibilitatea amplificării «su-
portului-martor» într-o nouă articulare de structură și 
compoziţie, diversificând ideile și semnificaţiile unor 
motive, amplificând mesajul primar, dându-i sensuri 
cu valenţe estetice multiple în contemporaneitate.”

Studiul amănunţit al acestui concept aplicat la lite-
ratură îi provoacă autorului tot felul de concluzii care 
îl fac să recurgă, uneori, la repetarea (fixarea solidă) 
a conceptelor dezbătute, tonul didactic străbătând, de 
la un capăt la altul, volumul. Dar didacticismul aici nu 
este sec, utilizat din dorinţa de a corecta ceva ci, mai 
degrabă, ca argument la un anume mod de a face cri-
tică literară.

Antoaneta TuRDA

Considerații privind palimpsestul în literatura română 

Motto: „lucrez la o casă de
modă/ croiesc visele să poată fi/ 

purtate de oameni” (Daniel Marian)

În anul 2014, Daniel Marian publica 
volumul de versuri π. Acest simbol π 
reprezintă o constantă universală egală 
cu 3,14...., număr iraţional care intră 
în două formule importante şi anume: 
lungimea cercului, egală cu 2πR şi aria 
cercului, egală cu πR la pătrat, R fiind 
raza cercului. Dacă π este o constantă, R 
este variabilă şi, mărită enorm, permite 
să încadrăm în această arie uriaşă a 
cercului său  liric, întreaga operă poetică 

a lui Daniel Marian, care cuprinde mai 
multe zeci de volume de versuri, dintre 
care le enumăr doar pe cele care le-
am prefaţat sau postfaţat: Şampanie 
cu veveriţe (2019), Călăreţul din zorii 
unei iubiri amânate (2019), Observaţii 
dintr-un sâmbure neexplodat (2020) şi 
Paşaport de imunitate (2020) pe care îl 
prezint în continuare. Într-o poezie de 
pe la sfârşitul volumului, poetul afirmă 
că vrea să scrie o carte despre nimeni 
si despre nimic: „dacă mai găsesc o 
pagină nemâzgălită/ în sensul iniţierii 
apocaliptice obligatorii/ chiar c-o fac 
pe aia nefăcută încă de lene/ să scriu 
o carte despre nimeni şi nimic/ într-o 
imersiune a minţii pe un loc de suflet/ 
nerecunoscut la vamă drept floare la 
butonieră/ cu un trăgaci pentru parfum 
de viaţă trecut/ lejer de amiază înspre 
superba nemurire” (să ne aflăm în 
treabă). Să nu te gândeşti la nimic mi se 
pare imposibil. Ar fi ca în bancul: ”-Ce 
faci bade, şezi şi cugeţi? - Numa şed!” 
Unii poeţi contemporani îmi par că 
„numa şed”. Dar Daniel Marian cugetă. 
Să vedem la ce cugetă el în volumul 
Paşaport de imunitate. Întâi de toate, 
cu autoironie, se autodenumeşte sfântul 
daniel, care pluteşte în levitaţie şi astfel 
simbolizează zborul spre transcendent al 
poetului în genere: „da sfântul daniel a 
făcut şi el o minune/ altfel nu i-ar fi spus 
sfânt cei chemaţi/ să dreagă sfinţenia cea 
greu de crezut/ cu smirnă şi cu tămâie 
şi cu ceară de la neamul albinelor spre 
a se topi/ în sensul invers al ceasurilor 
timpului/ spre marea cea mare din 
deşertul cel deşert/ sfântul daniel are şi 
îşi poartă minunea/ însă fără ca nimeni 
s-o ştie şi s-o priceapă/ pentru că el a 
avut grijă ca fiecare lucru în parte/ să se 
zvânture în voia priceperii lui şi nu/ să 
nimerească gaura cheii pe întuneric/ el 

a trăit fără a-şi lăsa oasele să se umple cu 
măduvă/ ci cu aer pentru a pluti în voie 
peste minunile celorlaţi/ şi fără a-şi lăsa 
carnea să fie de carne/ ci de aer pentru 
a pluti în voie peste minunile celorlaţi/ 
şi fără a-şi lăsa venele să se umple cu 
sânge/ ci cu aer pentru a pluti în voie 
peste minunile celorlaţi/ şi fără a-şi lăsa 
numele daniel să se umple de litere/ 
ci de aer pentru a pluti în voie peste 
minunile celorlaţi/ ei da şi de vă întâlniţi 
cu sfântul daniel nu-i spuneţi/ că l-aţi 
văzut el nu e de pe aici şi n-a pe aici fost 
niciodată (minunea sfântului daniel).

Poezia sfântului daniel se scrie în 
singurătate, doar inima arde: „caut 
singurătate veritabilă/ dacă se poate 
şi virgină/în care să nu mai fi intrat/ 
nimeni nici măcar cu privirea/ aşa m-am 
săturat de prostia asta/ cu punctele 
cardinale ale iubirii/ pe care când o 
cauţi e-n altă parte/ atâta doar că paşii 
poetului/ nu pot prinde din urmă/ inima 
care-i plecată/să ardă în fereastră/ cu 
strugurii şi cu vrăbiile/ inima plecată 
ştie ea unde” (paşii poetului (III)).

Cartea Paşaport de imunitate fiind 
scrisă în perioada de pandemie, prezenţa 
măştii este inevitabilă: „de mărţişor îţi 
voi pune în piept o mască/ din aceea cu 
chipul tău şi cu numele meu/ unul va fi de 
iepure iar celălalt de leu// de crăciun în 
pomul tău se va răzgâia o mască/ precum 
o mâţă sălbatică venită să fure/ globuri 
şi luminiţe care încă mai cred că există// 
de coada fiecărui anotimp va fi legată o 
mască/ dacă se poate din plumb sau nu, 
mai bine/ din aliaj de bronz cu argint ca 
să zdrăngăne” (şi se va rosti: aleluia!).

În izolare, fantezia poetului devine 
debordantă şi postmodernistă: „în lipsa 
oamenilor autentici/ necapsomani şi 
neprevăzuţi cu cipuri/ care să se descurce cu 
crucile firesc/ şi nu din ce-au învăţat pe de 

rost// caii s-au urcat în clopotniţe/ să tragă 
sforile de amiaza sufletelor/ învălmăşesc 
şi fornăie acolo spre înalt/ în căutarea 
semnalelor potrivite// se cască un cer 
însăilat din rânjete/ câteva tropote însoţesc 
măreţia orei/ până când se va da drumul la 
nechezat/ şi bisericile vor erupe în călduri” 
(pe scări pentru că nu merge liftul).

Daniel Marian este un poet atipic. În 
interiorul suprafeţei cercului său liric pe 
care şi l-a creat, imaginile sunt proaspete, 
surprinzătoare.  În limbajul obişnuit, ca 
să te poţi înţelege cu semenii, contează 
ce spui. În literatură contează cum 
spui. Pentru că, ce spui s-a mai spus, 
cum spui trebuie să fie original, să-ţi 
confere marca ta specifică, adică stilul. 
Daniel Marian este un scriitor original.

Daniel Marian: aria cercului * Paşaport de imunitate

Un loc aparte pe scena artelor 
vizuale timișorene este ocupat de 
talentata artistă Lorena Diana 
Garoiu. Absolventă a Liceului de 
Arte Plastice din Reșiţa și a Facul-
tăţii de Arte Plastice și Design din 
Timișoara, promoţia 2005, Lorena 
s-a remarcat prin participarea la o 
serie de expoziţii colective și prin-
tr-o serie de proiecte  personale ce 
au avut ca tematică figura umană. 

Având ca mentori pe Gustav 
Klimt sau Egon Schile, Lorena 
s-a iscusit şi perfecţionat în re-
darea chipului uman, într-o primă 
etapă sub îndrumarea unchiului 

său, plasticianul Adrian Garoiu, 
dar şi ulterior absolvirii Facultăţii 
de Arte, finalizând un masterat în 
pictură între 2007-2009, „Surse 
şi resurse ale imaginii în pictura 
contemporană”, coordonat de 
prof. Daniela Constantin. 

Desfăşurând o bogată şi 
prodigioasă activitate artistică, 
dar şi pedagogică, participând la 
numeroase simpozioane şi tabere 
de creaţie şi documentare, atât în 
ţară cât şi în străinătate, la Ber-
lin (2019), Bekescsaba (2016), 
Luxor (2012), Pecs (2008), ar-
tista realizează o suită de portrete 

remarcabile unor personalităţi 
din lumea artelor, precum Georg 
Brandner, Dana Constantin sau 
Alina Lăţan, precum si numeroase 
compoziţii sau eboşe, extrem de 
sensibile şi rafinate cromatic. 

Ĩn anul 2008 artista şi-a adu-
nat prietenii, surprinşi pe pânză, 
într-o  mică dar foarte vizitată 
expoziţie pe simezele AXA ART 
din Timişoara, intitulată generic 
„Vizibilităţi“, încheind astfel seria 
de expoziţii de autor,  găzduite de 
AXA ART, la sediul din Str. Lucian 
Blaga din Timişoara. 

Costin BRăTeANu

Artista sedusă de magia liniei și redarea chipului uman Lucian GRUIA
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Petruț Pârvescu

pixelii 
așa ca între prieteni vă spun  
cărtărescu simona ioan es. pop mureșan & company 
nu-și mai aduc aminte 
călin vlasie câte ceva poate 
despre sfârșitul lumii și generaţia douămiistă  
se vorbea rareori pe la colţuri 
în șoaptă 
 
pixelii  
au trecut și prin păcala făgeţelului 
luminA
mai mult intermitentă 
a luat-o așa (fără băgare de seamă) pe daiboj 
de la gulie prin rotoaica pe sub deal spre lăzărescu 
cu bâte și topoare meșterite 
direct prin arini 
pe gârla vezii la vale 
pe cei care nu știau carte i-a ajutat să pună degetul 
ăla belit și mare pe catastife și călindare 
pe ceilalţi i-a luat direct pe sus cu ghiotura 
o dubă mare neagră 
la raion
când a obosit 
sătulă și mulţumită 
s-a oprit o ţâră pe clopotniţa bisericii lângă pădure 
s-a uitat lung peste sat și-a suflecat braţele oţelite 
s-a ușurat și-a strigat fericită 
C U C U R I G U (L) 

în fiecare an 
în februarie iarna 
de ziua mea sufletul intră-n vibraţii  
un uter frumos deasupra mormintelor goale 
încerc mereu să privesc dincolo de marginea trupului 
doar amintirile care te locuiesc invers 
 
pixelii  
era noaptea de februarie  
ningea bătea crivăţul dinspre răsărit steaua roșie 
bucile ei zdravene străluceau printre ostreţe 
ceasloave călimări și parastase
 
mama mea musai trebuia să nască 
îi venise sorocul și nu știa ce să facă 
plângea și se ruga ca o sfântă în ieslele putrede 

aici pe la noi
în liniștea pustiului coborâse iadul 
oameni blide morminte dobitoace 
singuri cu dumnezeu și cu steaua aceea pe frunte
privegheau în tăcere pe cel care vine 
pe cel care se duce 
tineri și bătrâni femei și copii
scuipau furioși în sân de deochi pe furiș 
cu limba-n cerul gurii mare făceau 
C R U C E 
 
dar eu cum mă știţi 
(până și de părinţi n-am ascultat niciodată) 
am văzut și am auzit T o T u L așa ca prin vis 
de acolo din spatele zidurilor direct prin perete 
cum vine cum trece pe uliţă 
C â n t e c u L 
 
mândru și tainic glorios și rebel 
printre gemete rugăciuni și miros de ţuică fiartă  
cobora și urca până în burta mamei 
 
D O A M N E 
cum pictau ursitoarele 
pereţii de carne cu propriile chipuri 
 
tatăl meu nu era acasă 
tata era plecat cu bărbaţii la raion la regională 
își tăiase (din greșeală) degetul ăla de la rădăcină  
și acum era cercetat pentru neglijenţă 
 
pixelii 
ardeau prunii în soba oarbă ca pe comori focul 

și-n casa mare se adunase lume multă ca la pomană 
stăteau pe pat pe chituci în picioare 
beau poșircă de prune 
și mâncau boabe de porumb fierte 
șușoteau 
cu ochii mici scobiţi adânc în orbite 
atente 
mai mult bârfeau că erau numai femei 
ce zici fă ay 
o fi băiat o fi fată 
din perete curgea liniștită candela spartă 
 
pixelii 
râuri obosite de-ndoială 
lămpi opaiţe geamuri murdare 
care scânteie până departe 
care luminează crucile negre de lemn 
din faţa fiecărei case

era noapte târziu 
februarie iarna 
bătea crivăţu-n lung și-n lat geruind năprasnic zăpada
 
sub cerul de-argint 
cu poalele-n cap auzeam și vedeam prin perete 
cum vine cum urcă cum trece 
leana bădălana 
frumoasa nebună din capu’ satului 
cântând și jucând în pielea goală pe uliţă 
 
în rest era bine era cald era liniște  
dar venise sorocul și cu sorocul nu te jucai

am izbit 
la început cu picioarele 
v e n e a M i n v e r S (și-a dat cu părerea moașa 
ilinca lu’ fătălău și m-a înghiontit îndărăt) 
mă-năbușeam n-aveam aer 
se rupsese apa și curgea pe noroia la vale 
 
mama  
a văzut cum stă treaba  
p l e c a s e M 
m-a prins din urmă repede de picioare  
urlând și scrâșnind de durere 
a răzbit și-am ieșit împreună
pixelii  
luna plină pe fiecare mormânt fără cruce 
noaptea de februarie 
iarna  
cădeau stele 
femeile mâncau boabe de porumb fierte 
și beau poșircă de prune 
 
în păcala făgeţelului 
pe valea vezii la deal dincoace de pitești 
începuse colectivizarea!

prima eclipsă de soare 
în păcala făgețelului
cer soare lună stele ziua în amiaza mare  
toate erau acolo și eu le-am văzut  
 
am văzut  
prima eclipsă de soare în păcala făgeţelului  
pe valea vezii la deal dincoace de pitești 
tata mama și fraţii mai mari  
am privit ore întregi cerul până dincolo de sat 
 
am văzut  
și am auzit direct prin ciobul de sticlă afumat  
cum au venit vârcolacii 
au mușcat din soare și au orbit  
de s-a făcut dintr-o dată noapte 
în toată păcala făgeţelului 
și alte câteva sate 
 
și ne-a pus mama în genunchi (dumnezeu s-o ierte)  
să ne închinăm acolo jos în bătătură  
pe săturate 
până s-a făcut ziuă!...

pe noroia și pe gârla vezii 
zburau OZN-uri
cer soare lună stele 
lumi paralele care nu există 
 
lumea în păcala făgeţelului vorbea în șoaptă  
pe la garduri pe la poartă pe la pârleaz ca vecinii  
mai ales seara după ce se culcau găinile 
că au văzut ei 
că au auzit ei cu ochii lor farfuriile alea zburătoare 
 
noi  
am luat-o de bună curioși ca tot omul  

grămadă 
direct prin aluni pe ududoi spre gârlă  
înarmaţi cu pietre bâte și bolovani  
(unul luase de acasă o cruce mică de lemn  
pentru colaci să-i sperie pe împeliţaţi)  
 
când am ieșit în vale se făcuse seară 
amurgea  
iar soarele cobora spre arini dincolo de bâgești  
peste mârghiţă  
ca o farfurie de lut roșie mare uriașă  
 
degeaba 
tot satul o ţinea așa una și bună  
că au văzut și auzit ei farfuriile 
și pe soare și pe lună 
 
ba chiar ne ameninţau 
(vezi doamne)  
să nu umblăm teleleu brambura pe coclauri  
că zboară farfuriile ălea 
direct din gârla vezii pe noroia la vale  
 
aiurea ziceam noi  
și căutam mai departe vreun ciob acolo rătăcit  
sau barem vreo lingură!...

uliţa nimănui
anno domine 
 
undeva în europa de sud-est primăvara 
ziua vederii

de la rasărit soarele ochi curgea pe pământ
pe garduri pereţi și-n bătătura omului
numai gheorghe a lu’ dascălu’ era nedumerit
că ar fi zis
nu vă dau bă pământu’ meu
nici pădurea nici boii
că vin americanii

și anii au trecut

de unde să știe nea gheorghe săracu’
că americanii îl vânduseră pe ascuns rușilor
așa fără pic de rușine
că trebuia să treacă prin pușcărie
să dea pământu’ pădurea și boii
ba chiar să pună degetu’ ăla bătucit pe hârtie

uite zicea acum chelu’ lu’ raţă
stând pe bancă la poartă cu gheorghe
răsucind o ţigară de foi puturoasă
că veniră bre americanii

ce folos cădea pe gânduri gheorghe
prea târziu pentru noi prea târziu
și arăta cu mâna uliţa goală
pe cer soarele părea că vine acum de la apus
 
mă uit 
văd și aud prin peretele zilei 
 
din păcala făgeţelului 
toate satele acestui neam sunt la fel 
lucruri și fiinţe asemănătoare arhivelor 
mai mult semne și noduri aruncate acolo pe răboj 
cu ţărani dobitoace morminte blide și acte  
TOATE de-a valma au luat-o de o vreme la vale 
 
trec  
urcă prin noaptea luminii 
calea fără de început și fără de sfârșit a robilor 
 
doar stelele cad din cer uneori în tăcere 
dintr-o noapte în altă noapte 
mereu şi mereu tot mai des 
peste păduri peste livezi peste ape
nimeni pe afară pe aproape prin vecini ca să vadă 
cât e de târziu cât de departe 
 
doamne 
nici un război  şi o mie de păci în patria fără frontiere 
acolo unde doar bătrânii au rămas 
undeva pe la porţi 
numere si litere negre pe cruci albe de sare
 
n i c i u n r ă s p u n s l a c â n t a t u l c o c o ș u l u i 
î n o g r a d a p r a g u l u i
 
amintiri singure 
decupate din albumul de familie
fiii şi fiicele unor alese dezmoşteniri  
drumuri de piatră cu opincile-n spate 
printr-o europă străină
ciudată 
după o revoluţie ratată 
înalţă la paris londra madrid sau roma 
monumentul acela promis mereu românilor
 
anno domine  
undeva în ţara mea la ţară primăvara
când pomii din livadă urcă-n cer şi iau foc 
m-am pomenit ziua-n amiaza mare vorbindu-VĂ 
singur!
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Ioan Romeo Roșiianu
Scrisoare despre 
moartea care se plimba aseară pe stradă
IUBITO, stăteam aseară pe balconul cu vedere la viaţă și gol
și abia mai auzeam respiraţia orașului
era întretăiată gîfâia ușor de parcă ar fi făcut dragoste pe furiș
era ca atunci când la marginea lumii am făcut dragoste printre copacii zilei
a fost frumos atunci și nici măcar zgârâieturile acelea nu m-au deranjat
cum nici pe tine nu te-au deranjat furnicile multe
a fost frumos atunci dar acum defilează pe strada mea niște demoni și viruși
am senzaţia ca poliţia îi apără pe ei de noi și nu invers
prin orașul pustiu văd moartea apropiindu-se la lumina girofarelor multe.

(Mai știi când ţi-am spus că omul trăiește numai atâta timp cât lumina din 
interiorul lui e aprinsă?)

Așa a fost, Iubito, și simt că-ntre patru pereţi mă strânge pielea zidului
carnea mea e ca o tencuială pe oasele acum mai bătrâne ca ieri
și pielea-mi ţine oasele să nu se împrăștie când merg pe aleea ce duce spre tine
de după tufe mă pândesc cu ochi hulpavi cei care n-au agonisit nimic pentru viaţă
ascult pricesne și-mi vine să plâng că Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunile 
lumii-n genunchi
acum clopotarii au rămas fără servicii de când biserica și-a cumpărat aparatură
lumânările se aprind de la distanţă și acatistele se dau on-line
preoţii-i spovedesc pe oameni tot la calculatorul pe care se uită la filmele porno
dau suflet frumos pentru apartament în centru și mașină la scară zic
dar urletul meu trece neobservat de semeni dedaţi la avere și jaf.

(Mai știi când ţi-am spus că cele mai mari victorii ale mele au fost cele când am 
îngenuncheat în faţa femeilor mele?)

Așa a fost, Iubito, și din tăcerile tihnei am desprins zgomotul trecerii mele prin lume
când voi muri am să văd cum crește iarba și cum își hrănesc cârtiţele puii
de partea aceea a lumii vom fi fiind mai mulţi oameni buni ca afară
am să merg la cenaclul pe care Dumnezeu și l-a făcut în ceruri
am să-mi pot îmbrăţișa cu bucurie prietenii pierduţi
afară lumea va deveni din ce în ce mai străină cu mănuși în mâini și masca pe faţă
afară lumea nu mai știe tandreţea
doar dorul își face de cap prin vintrele toate
dobitocii se sperie de virusul mic și sunt insensibili la bolile multe
toată lumea manipulează pe toată lumea  
și eu am deschis albumul nostru cu amintiri
ca să nu uit cum arată un suflet pulsând de iubire.

Scrisoare despre străzi pustii și liniștea goală
IUBITO, în seara asta liniștea a făcut nudism în amintirile mele 
și nu s-a rușinat de poftele ce-mi invadaseră vintrele
se făcea de ziuă când m-am uitat pe geamul 
ce dădea înspre strada cu viaţă
nu trecea niciun om printre umbrele răposate pe asfaltul crăpat
spălaseră cei de la primărie până și urmele mele de-ntors acasă
de aia mă și tem să ies acum pe stradă 
ca să nu mă rătăcesc printre spaime și viruși desculţi
nu mi se mai vede pasul nemurit pe aleea ce duce-nspre inima ta
nici mașini nu mai trec acum de nicăieri spre niciunde
stau închis în odaia mea și mă destrăbălez cu eroii din cărţi
vecinii mă reclamă la poliţie atunci când îmi invidiază regăsirea de sine.

(Mai știi când mi-ai aruncat la coș amintirile color și le-ai păstrat doar pe cele-n 
care sufletul meu plângea?)

Așa a fost, Iubito, dar acum trăim vremuri în alb negru
sepia a devenit și ea culoare nu mai este o vietate acum
stau pe balconul închis ca-ntr-o cușcă ce are numai două laturi
privesc în golul nopţii și de atâta liniște în urechi se-nfiripă 
zgomotul de luna trecută
atunci aveam dezlegare la prieteni, Iubito, mă puteam îmbrăţișa până și cu dușmanii
acum, Iubito, de după limbile ceasului stă moartea să-mi fure ultima secundă
de după tufele de lângă bloc o văd mereu ascuţindu-și coasa
pentru mine miroase-a sfârșit clipa aceasta cu jale în ea
mă tem de lume de umbra mea mă ascund 
de după masca de pe faţă ochi hulpavi îmi privesc 
plasa cu cumpărături pentru ziua de mâine.

(Mai știi când am făcut dragoste în iarba udă și rece dar nouă ne era cald și 
transpiram de atâta plăcere și viaţă?)

Așa a fost, Iubito, și-acum mi-am pus la uscat amintirile toate
vreau să le-ascund printre cuvintele mele sărace și goale de sensuri
vreau să le înmormântez cu mâna mea la capătul de răsărit al vieţuirii mele de pripas
trăiesc printre străini, Iubito, în celălalt capăt de lume-al lumii mele
dacă-am să mor acum pe crucea mea vor scrie poet necunoscut
cu aceeași cretă cu care-mi vor desena pe parchet conturul trupului
nu va fi nicio paradă la moartea mea ciocli vor sta departe de mine ca de-un ciumat
nici măcar de cerșetori agresivi n-o să am parte
mă vor înmormânta pe furiș cei de la primărie
s-or bucura c-au scăpat de unul ce le respiră ca jurnalist în coaste.

Scrisoare despre-o singură viață și un sfârșit iminent
IUBITO, eu am apucat vremea când îmi îmbrăţișam prietenii
dădeam sticla de vodcă din mână-n mâna și se întorcea întotdeauna goală
goale au fost și femeile mele în viaţa mea dar erau frumoase 
cu sufletu-n mâini și cu pasiunea arzândă în vene
am trăit vremea chiștocului cules de pe jos și-a terasei 
pe care m-a tras asfinţitul de mână
eram cu prietenii, Iubito și nici măcar frig nu mi se făcea vara

nici măcar cald nu mi se făcea iarna
eram cu ei, Iubito și timpul stătea în loc în clepsidrele sparte
de atunci și până acum am îngropat milioane de amintiri și cuvinte
am scris depeșe de răscolit morţii-n iubitele avute
am renăscut în vise și-n singura viaţă avută am făcut ca prostul de planton în loc să 
trăiesc și mai bine.

(Mai știi când o tristeţe adâncă s-a născut în inima mea când am văzut că Dumnezeu 
și-a părăsit lumea?)

Așa a fost, Iubito și sub ochii mei se rescrie istoria clipei
oamenii mor neîmpărtășiţi preoţii ne dau boala cu linguriţa
doctorii ne iau banii din buzunare magazinele s-au golit 
de parcă ne-am trage din hârciogi, Iubito așa și-au burdușit semenii debaraua
mi-e milă de visele risipite-n copilărie acum
de pe balcon mă uit cu ochii pierduţi și goi cum defilează tăcerea
miroase a moarte și-a pustiu în jurul meu și nimeni nu dă alarma
oameni resemnaţi cu vieţi irosite se mint c-o bucată de pâine
la capătul puștii sunt eu cu mâna pe trăgaci n-am noroc să fie soarta de data aceasta.

(Mai știi când în crucea zilei am lăsat hangerul privirii tale să-mi secţioneze emoţiile?)

Așa a fost, Iubito și auzeam cocoșul trădându-mă în locul prietenilor falși
am văzut în viaţa mea infinitul de-aproape și-am șters de pulberi amiaza
am mângâiat sâni și-am sărutat c-o patimă mută pântecul cald și copasele pline 
de viaţă m-am îmbătat cu viaţă și-am băut până la fund pocalul durerilor toate
m-am scăldat în tristeţi și am fost regele durerilor multe
apoi ai venit tu, Iubito și-ai dat peste cap o istorie-ntreagă
de parcă te așteptam să-mi înfigi până la prăsele stiletul tăcerii
mi-ai desenat pe asfalt cu cretă roșie trupul și mi-ai jignit umbra când n-ai inclus-
o-n tablou
te-am rugat stând în genunchii sufletului ca școlarii lui Creangă s-o ierţi
a fost singura care nu m-a părăsit niciodată, Iubito
iar acum te rog ca sicriul meu să fie single, Iubito
în patul de sus să nu stea nimeni ca-n vagonul de dormit în care-am făcut dragoste 
c-o patimă surdă
ne-am temut nu să nu ne audă controlorul atunci
ci să nu ne oprească lumea în drum să înveţe de la noi o iubire de-o clipă.

Scrisoare din domiciliul meu forțat
IUBITO, îţi scriu cu disperarea celui ce știe iubi cu trupul
cu sufletul și cu mintea rămasă
îţi scriu cu spaima zilei de mâine și cu neputinţa zilei de azi
trag cu urechea la ușă de la hol și mă amăgesc 
că aud pașii tăi venind înspre mine
îmi place să cred că n-ai uitat mângâierile mele 
pasiunea cu care făceam dragoste mă arde și-acum
e ca un foc ce mistuie ultimele vreascuri rămase
e ca un pocal băut până la fund durerea aceasta pustie
lupii tineri ai sângelui meu bătrân și-ngroșat stau de veghe
de după bibliotecile ticsite cu cărţi stă moartea la pândă
o văd cu coada ochiului îi simt respiraţia rece în ceafă
o aud ascuţindu-și coasa c-o plăcere de criminal în serie.

(Mai știi când mi-am nemurit o privire în ochiul tău stâng?)

Așa a fost, Iubito, de nicăieri spre niciunde treceau ambulanţe cu sirenele pornite
eu eram trist și speriat între pereţii reci cu tablouri icoane și cărţi
moartea făcea cu nesimţire nudism în mijlocul orașului
fiori amari îmi îngheţau sângeșle-ngroșat de suferinţă
sfinţii se ascundeau în icoane și-n bisericile multe
erau neputincioși în faţa realităţii și Dumnezeu își căuta scama din buric
în timp ce oamenii mureau pe capete
De ce atâta nedreptate, Iubito, într-o lume cu flori și femei frumoase? am zis
preoţii cu mașini de lux și burţi care nu amintesc umilinţa și postul
nici măcar de pornirile proprii n-au grijă
când în curtea bisericuţei de lemn m-am uitat la formele tale 
de felină preotul a zis că-i păcat
e o vină să mă uit la tine i-am zis dar e un păcat să te las în pace
în partea cealaltă a lumii episcopii colaborau cu securitatea 
și se dedau la orgii homosexuale
călugării se căutau mai mult prin pantaloni decât la sfinţenie.

(Mai știi că atunci când ţi-am sărutat sufletul ţi-a înflorit lumina-n simţiri?)

Așa a fost, Iubito, când pe sub balconul meu defilau cete de demoni
oameni inconștienţi le făceau cu mâna și-i invitau în casele lor
acum femeile își acoperă cu măști de firmă gura
la magazinul din colţ se stă la coadă pe furiș
pe trotuarul crăpat s-au șters până și urmele mele-nspre propria viaţă.
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

Scris-a cineva despre porumbeii 
Moscovei? Inconștienţi și hazlii, se 
așază giugiulindu-se pe creștetul 
statuii lui Karl Marx, pe coiful ori pe 
braţul întins al lui Mihail Dolgoruki, 
pe coafura stufoasă a lui Pușkin. O 
bătrână le fărâmiţează pâine pe o alee, 
lângă zidul Kremlinului. Unul tânjește, 
bolnav, pe grilajul din jurul unui ulm. 
Până se înserează își dă, de bună seamă, 
duhul. Ce contează însă un porumbel 
din marile stoluri moscovite? Şi cine ia 
în seamă tristeţea agonică din ochii lui, 
în care – roșie – se oglindește steaua din 
vârful turnului Spasski?

În scuarul din faţa impozantului 
Balșoi Teatr, pe o bancă din jurul 
havuzului, o tânără brună, cu trăsături 
fine, se odihnește. Ba nu, căci iată, apare 
„el”. Se reped unul spre altul cu braţele 
desfăcute și se îmbrăţișează. El o ia 
drăgăstos de după  umeri și o prezintă 
altei tinere: soră? verișoară?

Se depărtează sporovăind veseli.

Inscripţii revoluţionare pretutindeni. 
Una, de reţinut: SLAVA TRUDI. Da, 
„truda” a făcut tot ce se vede.

În Piaţa Derjinski, statuia lui Ivan 
Feodorov, primul tipograf rus: bărbos, 
în caftan, privește, absorbit și cu evlavie 
parcă, o foaie abia ieșită de sub zaţ. Cu 
el începe epopeea cărţii și, implicit, a 
culturii rusești. Din toată Moscova, 
e statuia mea preferată. A doua, a lui 
Alexandr Pușkin – în atitudinea ironică 
și meditativă. Totdeauna sunt flori 
proaspete la picioarele lui. Şi copii. Şi 
îndrăgostiţi.

În pasajul din apropierea Hotelului 
„Inturist” apare o bătrână, mizeria per-
sonificată (Moscovă, de ce nu-ţi ascunzi 
cerșetorii?), gârbovă, îmbrăcată ca vai 
de lume, abia târându-și picioarele 
strâmbe, înfășurate în bandaje gălbui. 
În jurul ei, forfotă neîntreruptă de ti-
neri, fete, ofiţeri și turiști. Nimeni n-o 
bagă în seamă.

Ce caută acolo, în mijlocul acelei 
pulsaţii de viaţă clocotitoare? De unde, 
din ce hrubă dostoievskiană a apărut? 
Încotro se îndreaptă? A străbătut anii 
Revoluţiei; strămoșii ei vor fi fost nobili 
cu moșii de sute de verste; ce-o fi zicând 
această epavă despre vremurile de azi? 
Faţa ei e un pergament pe care trecerea 
deceniilor a înscris slove dure. La ce 
mai zăbovește, anacronic, într-o epocă 
implacabilă care o refuză și o respinge 
ca pe un corp străin? Haide, cară-te, 
vechitură!

Moscoviţii se așază la coadă în zori, în 
faţa cofetăriei, ca să apuce tort în cutii 
speciale de carton: evoluţie lentă, dar 
neînduplecată spre mult stigmatizata 
„societate de consum”. Mai sunt și 
alte simptome: alura modern degajată 
și agresiv emancipată a tineretului 
prins de undele „nocive și otrăvite” ale 
curentului din Occident.

De aici poate naște ceva cu totul 
neașteptat.

În vitrine la magazine, verze uriașe, 
pepeni balșoi cu coajă galbenă ca ceara, 
banane și ananași.

O puzderie de magazine GASTRONOM 
și REMONT.

Ni se arată din goana autocarului 
Hotelul „București”, dar observ că e în 
curs de demolare. Ce îi va succede? Tot 
un „București”?

Îţi sare în ochi personalul numeros de 
la hoteluri. O adevărată risipă, ca și la 
iluminat!

Biserici... biserici... Unele cu cruce, 
altele fără, toate însă poleite cu aur. Şi în 
Kremlin. Se poate un mai deconcertant 
paradox: în centrul ateismului mondial, 
o îngrămădire de biserici, îngrijite 
cu pietate (estetică, să fim înţeleși! Şi 
totuși!...)

Avusesem intenţia să depun un 
bucheţel de busuioc, adus de la 
Făget, pe mormântul lui A. P. Cehov 
din cimitirul mânăstirii Novodevici. 
Intrarea acolo este însă strict interzisă. 
M-am mulţumit deci să trec prin faţa 
casei lui de pe Kudrinskaia Uliţa. Cum 
poate cineva iubi atât un scriitor? Dar se 
cuvine o precizare: eu nu-i iubesc numai 
scrisul, ci și omul. Fiind iubit, urmează 
că el continuă să trăiască. Prin mine, 
mie, Cehov e viu.

Am și o casă a mea, favorită, în 
Moscova: palatul în stil pseudo-maur 
al lui Arseni Morozov. E bombastică și 
inadecvată străzii, Moscovei, întregii 
ambianţe, dar mie îmi place, cum ţi-ar 
plăcea o femeie despre care circulă cele 
mai dubioase zvonuri. Acolo mi-aș alege 
să locuiesc, dacă aș fi... ambasadorul 
îndepărtatului Elegienland în „capitala 
revoluţiei mondiale”.

Tot la zece pași câte o placă memorială 
de bronz, fixată pe ziduri. Cine le-o ţine 
socoteala? Cine ar fi în stare să cunoască 
toate aceste celebrităţi ruse? Eu unul, cu 
infatigabila mea curiozitate intelectuală, 
aș vrea să le știu. Da, pe toate.

Între spectatorii din Piaţa Roșie 
care privesc schimbarea gărzii e și o 
mireasă. Ostașii care bat cadenţat cu 
cizmele caldarâmul n-o privesc nici 
măcar cu coada ochiului. Pășesc ca niște 
automate. Bliţurile nu-i fac să clipească. 
De-ar cădea un bolid, ei și-ar urma 
drumul spre Mauzoleu.

Dar când a aterizat, sub nasul lor, 
în Piaţa Roșie, neamţul Mathias Rust, 
n-au clipit nici atunci? Au preferat să 
păzească, în neclintire, un Mort?

Întâlnesc mulţi civili cu pieptul 
acoperit de decoraţii. S-au acoperit de 
glorie, apărând o utopie dezavuată 
chiar de ruși în 1991.

În vitrina librăriei „Drujba”, cartea 
clujeanului Mircea Opriţă, Cina cea mai 
lungă, care a stârnit controverse și am 
recenzat-o eu în coloanele „Stelei”. Şi tot 
acolo, romane (atât de reprezentative 
pentru literatura română!) de Schwartz. 
Da, de Schwartz. [Aluzie la Evgeny 
Lvovici Schwartz (1896, Kazan-1958, 
Leningrad), scriitor aparținând 
avangardei ruse, cunoscut mai ales 
prin satira „subversivă” în 3 acte 
Dragonul.]

Ce o fi tânăra asta cu lănţișor la gleznă 
și coafura exact ca o creastă de galinacee, 
apărută triumfal pe bulevardul Gorkovo, 
anume spre a epata? Rusoaică? Străină? 
Nici una, nici alta. Ultimul răcnet al 

modei Punk? Nu. Pur și simplu găină, 
cu profilul și creierul ei.

Dar asta, înaltă și fardată, în costum 
stil salopetă, semănând vag cu Euridice? 
Dar numai vag, deoarece Euridice e 
unicitatea însăși.

În marele magazin de discuri 
MELODIA de pe bulevardul Kalinin 
întreb de concertele pentru vioară de 
Paganini. (– Niet!); de Marea Fugă 
de Bach. (– Niet!). Atunci ce-or mai 
fi având? Kamarinskaia? (Nici asta.) 
[Cântec și joc popular cu variațiuni și 
acrobații (de ex. Kalinka), prelucrat de 
Mihail Glinka pentru o simfonie.]

Într-un colţ de librărie, raionul 
„Anticariat”, cu pasionaţii ei. Dar numai 
ceasloave și cărţi slavonești. Ce comori 
or fi fiind acolo – iar eu trec pe lângă 
ele fără să pricep, fără să bănuiesc 
nimic! Cum am putut să nu învăţ, tânăr, 
rusește?

Există ceva mai insipid, mai 
convenţional și mai propagandistic 
(la modul emfatic) decât revistele și 
broșurile din aerogări?

Diferenţa de fusuri orare – 7.30 ore 
între Moscova și Habarovsk, respectiv 8 
ore între Habarovsk și București – ne-a 
dereglat tuturor somnul. Toată lumea 
se plânge că n-a putut dormi; în schimb 
ziua picotim de somn...

Discuţie între niște părinţi în faţa 
aerogării din Bratsk:

– Domnule, am fost curios să aflu 
cine a reușit primul, cu media zece, la 
examenul de admitere de la Politehnică. 
Ei bine, era unul din Făget.

Eu, umflându-mi pieptul:
– Aflaţi că și eu sunt din Făget!

Cu turnuleţele ei viu colorate, 
catedrala Vasile Blajinâi pare modelată 
din turtă dulce. O „mănânc” din ochi. E 
ceva vesel, șăgalnic într-însa, ca o fetiţă 
bălaie, trezită din somn și zâmbind 
soarelui. Parc-ar figura întreaga Rusie... 
Cea veche...

Pe scările rulante ale metroului, 
oameni citind. În staţiile de autobuz, 
idem.

Seara, scenariu incredibil deasupra 
crenelurilor Kremlinului: un apus 
solemn de lună... Ca o ceremonie 
imperială în sala de ametist...

Bulevardul Lenin, 16 km lungime. 

Jumătatea distanţei de la Lugoj la 
Făget... În Sala Congreselor încap șase 
mii de persoane: de două ori populaţia 
Făgetului...

Fulgerător, surprind din mers (mi se 
inflamaseră picioarele de atâta marș de 
ore și ore) figura sinistră și terifiantă a 
unui monstru: e tânăr, cu ochii ficși și 
deplasaţi spre tâmple, gura strâmbă, 
spintecată parcă printr-o lovitură de 
sabie; culoarea tenului alb-cenușie, de 
marmură sau cretă igrasioasă; părul 
atârnându-i în laţe pe umeri, prins 
pe frunte cu un șnur. Destul de bine 
îmbrăcat, dar fioros peste poate. Cum 
și-o fi suportând viaţa? Care i-or fi 
gândurile despre sine și despre semeni? 
Cât de mult urăște omenirea? Ce părere 
o fi având despre Dumnezeu? Va fi iubit 
vreodată?

Poposesc într-un scuar pe o bancă, 
doborât de osteneală. Lângă mine, 
o barâșnia [domnișoară] brună, cu 
unghiile  lăcuite, scoate din geantă un 
volum cartonat și prinde a citi, abstrasă, 
de parc-ar fi singură, ea cu autorul, 
într-o poiană. Un rus mă întreabă ceva. 
Îi răspund stânjenit: „Ia nie ponemaiu 
pa ruski.” Fata continuă lectura. Îmi 
vine s-o agrăiesc: „Stimată barâșnia, ce 
citiţi cu atâta interes? (De bună seamă e 
roman, căci observ liniuţele dialogului.) 
E un clasic rus? Un modern? Aţi auzit de 
Malraux, de Camus? Ori, poate, monada 
culturii ruse, suficientă sieși, vă ajunge și 
dumneavoastră cu prisosinţă?” Bine că 
nu știu rusește, altfel te miri în ce discuţie 
oţioasă ne-am fi antrenat. Ori cine știe 
ce nostalgii nedogmatice, deci eretice, 
i-aș fi deșteptat. Cufundă-te, așadar, 
simpatică barâșnia, în Turghenievul sau 
Şolohovul matale. Ți-ajunge...

La librăria „Drujba” nu-mi pot reprima 
un sentiment de admiraţie și invidie 
privind cărţile atât de elegant editate 
din secţiile poloneză, cehă, maghiară. 
De ce trebuie noi să jucăm pretutindeni 
rolul umil al Cenușăresei?

În magazine, aparate TV color, la preţ 
modic. Emisiuni pe cinci-șase canale. Şi 
aici, Cenerentola... [it. Cenușăreasa]

Dar, apoi: caiete de proastă calitate 
la papetării; suveniruri banale frizând 
kitsch-ul la magazine de cadouri; 
limonadă dulce, rece, acidulată, dar 
și pahare neigienice la automatele de 
pe străzi; simţul grandiosului, cam 
standarizat, în arhitectura orașelor; în 
cutii de carton, colecţii sărăcăcioase de 
minerale; autori străini insignifianţi în 
standuri, la librării; personal la maga-
zine necunoscător de limbi străine; defi-
lare pitorească de „tipuri” pe străzi.

Profitând de un scurt popas al auto-
carului în spatele Universităţii, urc în 
fugă treptele maiestuoasei clădiri și dau 
o raită prin holul placat cu marmură 
albă de Caucaz și roșie de Ural. Urc și 
la primul etaj. Mă trezesc deodată în 
faţa statuii lui Lomonosov hodinindu-
se în jilţ. Sunt pentru a cincea oară la 
Moscova și încă n-am vizitat cu de-
amănuntul interiorul acestui fabulos 
palat al culturii și știinţei. Niciodată 
n-am avut răgazul să mă familiarizez cu 
acest oraș gigantic, să-i cercetez toate 
muzeele, teatrele și casele memoriale. 
Mereu în goană, mereu în criză de timp, 
mereu doar în trecere spre alte orașe 
europene sau asiatice. În loc să colind 
nesatisfăcut prin GUM-uri și ȚUM-
uri, nu era mai inteligent și infinit mai 
profitabil să cutreier Universitatea Lo-
monosov, Muzeul de Istorie, Muzeul 
artelor popoarelor din Orient, Muzeul 
de Literatură, Muzeul Maxim Gorki etc., 
etc.? Toate acestea vor rămâne dure-
roase deziderate neîmplinite, deoarece e 
puţin probabil să mai trec vreodată prin 
Moscova, deși tare ar fi fost de dorit să 
petrec cel puţin o lună aici și, firește, în 
magnificul Sankt Petersburg. Dar astea 
sunt visuri...

INEDIt: memorial de călătorie
Instantanee rusești (1)

96 de ani de la naștere

Text stabilit de Simion DăNILă
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Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)
Personajele: 

Femeia, 
Bărbatul 1, 
Bărbatul 2, 

Chipul, Glasuri.
În fața unei magazii, pe ușa căreia scrie „Închis 

pentru dezafectare”, se instalează trei drumeți: 
o femeie și doi bărbați. Așezați pe cutii goale de 
carton la distanțe prestabilite, drumeții întrețin 
o conversație spre a-și umple timpul ce se scurge. 
Se disting prin voci diferite de rostire. Predomină 
vorbirea precipitată, vorbirea sacadată și vorbi-
rea acută.

FEMEIA: S-au deșertat cuvintele dintr-un sac și 
cineva s-a gândit că va avea loc o naștere. Imediat 
au fost aranjate cuvintele într-o anumită ordine și, 
când au început să fie auzite, desigur, cineva le ros-
tea, am apărut eu.

BĂRBATUL 1: Orice naștere înseamnă intrare 
într-o formă. O formă așteptată, de mult așteptată, 
sau o formă inventată. Oricum trebuie, apoi, să se 
participe la creșterea ei.

BĂRBATUL 2: În colţul în care mă situez m-am 
speriat nu de o nouă naștere venită pe neașteptate, 
și nu se știe ce-ar putea fi sau dacă ar fi utilă, ci de 
blocajul clepsidrei care a încetat să permită fluidiza-
rea colecţiei de corpusculi în cele două vase predis-
puse să comunice între ele, în ciuda restricţiei ivite.

FEMEIA: Şi ca să revin. Sunt personajul făcut din 
cuvinte. Serios vă spun și vă rog să mă credeţi! Pen-
tru că n-au vrut să mă lase în anonimat, mi-au dat 
un nume. „Cealaltă soră”, mi-au spus. De ce „soră”, 
de ce, mă rog, „cealaltă”?, asta nu știu. Dar m-au 
obligat să vorbesc, așteptând sora mai mare să vină 
ca să mă ia de mână și să mă ducă în parc.

BĂRBATUL 1: Natura nu se răzbună. Ea-și refa-
ce forţele pentru a-și urma cursul. Da, da! Cursul 
naturii este să rodească, deși în calea ei apar atâtea 
piedici.

BĂRBATUL 2: Nu! Nu-mi plac întreruperile, dar 
am să mă impun. Așa mi-am încheiat ziua în acea 
sperietură și am așteptat ziua următoare ca să văd 
ce mi se oferă. Oare din onestitate o așteptam? Așe-
zarea în subiecte de conversaţie pare evidentă. Şi de 
aceea predispunerea la întâmplări îndeamnă să le 
suporţi fără nicio negociere.

BĂRBATUL 1: Am să intervin pentru clarificări. 
Cei mari și puternici fixează preţul. E limpede. Dar 
când îl aștepţi pe cel care vine, înseamnă că-i ac-
cepţi supremaţia.

FEMEIA: Este cam la fel și-n privinţa mea, din 
câte mi-aduc aminte. A trebuit să treacă un timp și 
să apară prototipul de soră autoritară, severă, iro-
nică și să-mi spună: „Ești cealaltă soră. Ascultă de 
mine că n-ai încotro. Singură nu te poţi duce ori-
unde. Așa că hai cu mine în parc!” Am ascultat-o, 
căci ea m-a învăţat multe, dar mai ales cum să fiu 
ascultătoare, și am ajuns în parc.

BĂRBATUL 1: Şi iată că se arată ceva! Ce anume 
încă nu știu. Dar ca să nu vă iau din cuvinte, am să 
vă spun ce mi se șoptește. „Sirenă în zori!/ Îngeresc 
luci roua/ zvântata corolă.”

BĂRBATUL 2: Aud vorbe trase din penel și-n for-
mă fixă. Îmi plac, zău că-mi plac, și le ascult modul 
cum desenează felia de semne și culori ce se des-
prinde dintr-un întreg pe care la discreţie îl avem în 
jur, dar nu prea îl avem în seamă, pentru că nu de 
fiecare dată ţine cu noi.

BĂRBATUL 1: Nici clepsidrele nu mai ţin cu noi. 
Adesea glumesc, jucându-ne farse. Ele nu ne alină 
șederea în loc. Ne fugăresc din loc în loc, amăgindu-
ne cu promisiuni.

FEMEIA: Şi eu constat. Ce penibile sunt între-
ruperile frecvente! Dar uite că nu mă las! Acolo în 
parc se etalează, căci trebuie să se poarte ceva sta-
bil în obiceiul zilei, pungile cu plăcinte, fie atârnate 
de gât, fie ţinute în mână. Şi când foșneau pungile, 
plăcintele ieșeau la iveală. Proaspete și rumenite se 
arătau plăcintele. Erau plăcinte cu mere, plăcinte cu 
dovleac, plăcinte cu nucă, plăcinte cu spanac și de-
licioasa „poale-n brâu”, plăcinta cu brânză dulce și 
stafide. Uf, c-am obosit!

BĂRBATUL 1: Tu ai cursivul conversaţiei indife-
rent de intemperii și obosești. Eu cunosc retrageri 
nemotivate din acţiune și chiar căderi din rama pa-
ginii. Şi-mi găsesc răgaz ca să întreb... Cine îngăduie 
întreruperile despre care se tot vorbește?

BĂRBATUL 2: Nu știu cui anume te adresezi. Dar 
și eu adesea mă-ntreb... De ce să supun la atâtea 
cazne o lucrare de a mea care a primit și un premiu 
la un concurs literar, numai pentru a da titlu unor 
pagini încopciate ce funcţionează în regim de publi-
caţie a ţinutului, arar vizitat de cititori?

FEMEIA: Şi până voi vă înţelegeţi și cădeţi la pace 
în privinţa răspunsului, eu voi continua spunerea 
oricâte piedici mi-aţi pune. După consumarea plă-
cintelor, pungile erau scuturate și alte cuvinte mai 
cădeau. Dar așa cum cădeau, pe jos rămâneau. Ni-

meni nu se oferea să le aibă în seamă. Se călcau în 
picioare fără nicio jenă cuvintele. Până ce îngrijitoa-
rea parcului, dereticând pe alei, a stopat risipirea și 
a hrănit păsărelele. Pe dată din trilul lor se exfoliau 
silabe. Eu deprinsă cu vorba, am abandonat trilul 
păsărelelor, și mi-am ascultat sora: „Ce stai? Fă și tu 
ceva!” M-am aplecat și am strecurat în buzunarul de 
la șorţuleţ un cuvânt. Nu l-am citit ca să nu mi-l ia 
îngrijitoarea parcului. Ba mai mult, l-am îndesat în 
buzunar lângă batistă. Acasă mi-au luat șorţuleţul 
la spălat, deoarece, pe drum, reușisem să-l pătez cu 
îngheţată.

BĂRBATUL 1: Gândul care mă agită acum, și 
coincide cu tezele filosofilor existenţialiști, este că 
schimbarea locului de convieţuire vine din starea 
omului ce s-a distanţat de el.

BĂRBATUL 2: Din ce știi tu și din ce știu eu se 
menţine conversaţia noastră. Nu mai spun că zborul 
pe toţi ne favorizează. Suntem oamenii pământului, 
însă energiile din univers ne interesează.

FEMEIA: Îmi place să-i ascult pe alţii, dar nu evit 
să spun și ceea ce știu. „Grozavă surioară ai! se răs-
ti bunica. Adună de pe jos toate gunoaiele.” Atunci 
m-am repezit să-mi recuperez cuvântul tăinuit. Zic 
tăinuit pentru nu l-am apucat să-l citesc. Ușa de la 
baie s-a închis cu zgomot și eu am căzut la dușu-
mea. Am evitat să plâng. Ştiam că urmează mustra-
rea. Doar am lăcrimat. Când m-am dezmeticit, am 
auzit-o pe sora mai mare spunând: „Ea este cealaltă 
soră. Şi așa a rămas.” 

BĂRBATUL 1: După toate câte ne-am spus, n-ar 
strica să revenim la noi, cei de acum.

BĂRBATUL 2: Dă clic și așteaptă!

(Drumeții râd, privind mirați spre ușa magaziei. 
Ușa de la magazie se deschide brusc și-n rama ei 
apare un chip gelatinos cu o mască pe figură.)

CHIPUL: Trebuie să ai nervi de oţel ca să auzi tot 
ce vine de afară, din ceea ce se pregătește să fie. Şi 
să reziști! Uite că am rezistat și acum voi spune ce 
știu eu! În spaţiul privat, cu supraveghere video, al 
unui negustor, apăru o pungă goală adusă de vânt. 
Sub influenţa rafalelor, punga lua înfăţișări diferite. 
Era când o gură ce înghite lacom totul din jur, când 
se-ntrecea în exerciţii de respiraţie, de parcă s-ar 
pregăti de atac, sau vărsa tot ce a înghiţit, scoţând 
sunete ciudate. Negustorul se vedea într-o situaţie 
dificilă. Nu putea lua o decizie de unul singur. După 
întrunirea Ligii Negustorilor, s-a admis că niciun 
membru, în orice situaţie s-ar afla, nu poate lua o 
hotărâre fără să se consulte cu alţi trei dintre ei. În 
clipa de faţă, negustorul era într-adevăr singur, co-
legii săi plecaseră după marfă în vederea deschide-
rii Târgului de Sezon. Punga nu înceta să-și facă de 
cap, iar negustorul continua să privească îngrozit 
minunea. Când poarta curţii se deschise, intră fiul 
negustorului care, din neatenţie, strivi punga oprită 
la picioarele sale. Negustorul se arătă înspăimântat 
de gestul fiului său, știind că va trebui să dea soco-
teală în faţa superiorilor. Însă își reveni și-și îmbră-
ţișă fiul pe care nu-l văzuse de ceva timp. Ca la un 
semnal, vântul se opri, iar cei doi intrară în casă. Şi 
deși făcută una cu pământul, punga părea că se ră-
sucește pe loc și-și umflă burduful, pregătind o altă 
șotie. 

(Chipul dispare, ca și cum ar fi fost chemat în-
tr-o cameră alăturată. Pereții magaziei glisează, 
lăsând să se vadă platforma de pe care vorbise 
Chipul. În fundal, trei glăsuiri se corporalizează, 
mișcându-se în felul unor umbre.)

GLASUL 1: Ascult apele cum se scurg pe conducte 
și nu-mi fac probleme c-ar putea să mă inunde. Mă 
neliniștesc, în schimb, vorbele ce s-ar uni într-un 

spot ca să-mi facă portretul.
GLASUL 2: Eh, și! Ce-ar putea să spună? Ești om 

cu capul pe umeri și n-ai să intri în cârdășie cu ei.
GLASUL 3: Tocmai asta e! N-are să intre în cârdă-

șie. Dar ei mereu îi reproșează că a dezonorat feme-
ia din munţi.

GLASUL 1: Eh, și! De-aș fi eu singurul!
GLASUL 2: Nu ești singurul. Dar femeia e sora lor 

și ei o adoră.
GLASUL 3: O adoră? Ce vorbă preţioasă! De ce 

n-o iau cu ei când pleacă prin lume?
GLASUL 1: N-au cum. Femeia are o casă în munţi 

și n-ar pleca de acolo nici în ruptul capului. Câștigă 
de pe urma ei și ceva din venit le furnizează și lor.

GLASUL 2: Eu cred c-ar trebui să se hotărască. 
Ori cu venitul, ori cu veneraţia ei.

GLASUL 3: Paradoxul aruncă în ceaţă pandemia. 
Dar, uite că mulţi nu vor să știe de asta.

(Reapare Chipul, ținând o clepsidră în mână, și 
încearcă sa spună ceva. Dar pereții și ușa magazi-
ei, revenind în locul inițial, fac nevăzut Chipul.)

BĂRBATUL 1: Prea s-a grăbit să-nchidă. Trebuia 
să-și facă ieșirea mai fastuos. Probabil, n-avea cu-
vinte. Şi acum ce facem?

BĂRBATUL 2: Dă clic și așteaptă! 
(Drumeții izbucnesc din nou în râs, pregătindu-

se să plece.)
FEMEIA: După cum s-a prezentat individul, dacă 

mai stătea îl visam la noapte, a lăsat impresia că ne 
închide în afară. N-a apucat s-o spună, dar intenţi-
ona. „Rămâneţi în pătratul vostru! Şi așa nu folosiţi 
la ceva!”

BĂRBATUL 1: Să nu exagerăm! Folosul nostru e 
pe măsura solicitării. Pătratul îl stabilește după ne-
voi.

BĂRBATUL 2: Bine că n-a apucat s-o spună! 
Aveam noi acum subiect de conversaţie.

FEMEIA (râde): „Să nu exagerăm!” Unde vedeţi 
voi exagerare? E mai degrabă imitare. (Râde înecă-
cios.)

BĂRBATUL 2: Ce vă spuneam! Subiect de conver-
saţie oricum va fi. N-aţi văzut cum ne privea? Şi ce 
avea de gând? Noroc de alţii că i-au luat-o înainte 
și l-au închis între pereţi. Nu spun că și gura i-au 
închis-o.

FEMEIA: Asta se cheamă... Dreptul la replică rete-
zat din rădăcini... Şi de-ar fi! Mai știi ce ne spunea!

BĂRBATUL 1: Prea multe n-ar fi spus. Aţi văzut? 
Aţi văzut! Avea în mână o clepsidră, desigur, una 
nouă. Se grăbea s-ajungă acasă. S-o facă de folos.

FEMEIA: Asta cu folosul a fost zisă de mine. Cade. 
Precum nota din portativ cade. Replica lui ar fi fost 
alta... De unde atâta folos dacă n-ai ce da în folosin-
ţă?

BĂRBATUL 2: E o întrebare!
BĂRBATUL 1: Şi ce întrebare! Ai observat? Face 

gropiţe în obraz când întreabă.
BARBETUL 2: Mă rog, nu mă privește! El ar fi gă-

sit cuvântul potrivit și i-ar fi mulţumit pe toţi. Nu lor 
le oferea clepsidra ca să umple un gol în casă? 

BĂRBATUL 1. Prin câte au trecut cu toţii în aștep-
tarea clepsidrei! Ce gânduri își făceau! Ce stări au 
trăit! Poate că așteptarea lor l-a făcut pe el să tacă 
și-n grabă să plece. Iar noi, cei rămași, să vorbim 
anapoda.

FEMEIA: Vă reamintesc! S-a mulţumit să dispară 
și să ne considere închiși în afara lui. Asta am zis-o 
eu. N-am de unde să știu dacă și el ar fi zis. Vedeţi 
cum puneţi problema!

BĂRBATUL 1 (ridicându-se din locul său, se duce 
la ușa magaziei. Citește.): „Închis pentru dezafec-
tare.” (Trage de ușă și nu simte nicio mișcare.) Nu 
mă interesează cine-i înăuntru. Mă interesează de 
ce se imită. Asta vreau să știu. Concretul! Așa s-a 
auzit.

FEMEIA: S-a auzit pentru că, repet, am zis-o eu, 
pribeaga de mine! Eu, cineva de aici de lângă voi. 
Nu cineva de acolo, de dincolo.

BĂRBATUL 2: Nu poţi știi totul dintr-odată. E fi-
xat din vechime. Trebuie încercat de mai multe ori. 
Ce ne împiedică să revenim și să-i contactăm? Avem 
indicii sigure că se-ntâmplă ceva.

BĂRBATUL 1: Iar dacă ne-au închis în afară, după 
cum s-a spus, vor mai avea nevoie de noi? 

BĂRBATUL 2: Ba bine că nu! Să se știe auziţi. 
BĂRBATUL 1: Fie și pentru atâta. Revenirea noas-

tră este necesară.
FEMEIA: Să coincidă intenţiile? Se prea poate. El 

să vorbească, singur nu este văzut, și noi să-l auzim 
și să-l aplaudăm. Ar fi precum glasul iluziei din in-
vizibil. Ceea ce ne-ndeamnă la o nouă conversaţie 
pentru a afișa imaginea.

București, 17 iunie 2020

urzeală de cuvinte
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Desen de edward Gordon Craig

Cu ocazia zilei de naștere, 
îi urăm colaboratorului nostru, 

NICOLAe HAVRILIu „La Mulți Ani!”, 
sănătate multă, succese și pagini literare 

și de specialitate ca până acum. 
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Lăsați cărțile să vină la mine!
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Nicolae Silade: „La guérison 
d’illusions et autres guérisons”, 

Brest, Franța, 2019
Nicolae Silade a înţeles importanţa 

„ieșirii la mare”. Poet român, a ales 
ieșirea în lumea largă, ca alternativă 
la cartea (ex)pusă grijuliu pe raft, apoi 
uitată acolo, în speranţa unui Făt Fru-
mos care s-o dorescă, s-o peţească, s-o 
fure din vitrină. „Ieșirea la mare” trebuie 
înţeleasă nu numai din punct de vedere 
al depășirii proastei difuzări de carte din 
ţară, ci și al trecerii direct la traduceri în 
limbi de largă circulaţie internaţională, 
franceza în cazul de faţă. La Silade, este 
ceva programatic, unele dintre poemele 
sale fiind traduse în engleză, franceză, 
germană, spaniolă, maghiară și ebraică.  
Volumul „La guérison d’illusions et au-
tres guérisons” (Vindecarea de iluzii și 
alte felurite vindecări) a apărut la Editura 
Stellamaris din Brest (Franţa), condusă 
de Michel Chevalier, „un editor de cursă 
lungă și un prieten al poeziei române”, 
cum îl consideră autorul, care adaugă 
„mulţumiri doamnei Amalia Achard, 
care s-a ocupat, cu o rară amabilitate, nu 
doar de selecţia și traducerea poemelor 
din română în franceză, ci și de publi-
carea lor”. Nu sunt simple amabilităţi, 
pentru că a încredinţa cuiva traducerea 
unui volum de poezie este ca și cum i-ai 
lăsa în grijă propriul copil, mai mult, 
propriul suflet, eul profund. Cu subtili-
tate tipic franţuzească, Amalia Achard 
s-a achitat cu brio de sarcină, atentă 
nu numai la transpunerea cuvintelor, 
ci și la ritm, cadenţă și muzicalitate. Ea 
a reușit să aducă în faţa amatorilor de 
poezie din Hexagon un Nicolae Silade 
autentic în fibra sa poetică: „Mais avant 
d’être, bien avant/ j’étais la terre, le ciel 
béant/ j’étais dans tout, en l’ignorant,/ 
j’étais l’entier le plus vivant// j’étais et 
loin et près, dans l’air/ et l’eau parmi 
les eaux bleues, claires/ j’étais un soleil 
sans paupières/ et cette nuit noire qui 
l’enterre// ensuite fut une rupture in-
juste/ ni haut, ni bas - mon être fruste,/ 
ni part, ni plein, mais je suis just/ lever 
d’un crepuscule auguste”. Traducerea 
în franceză a cuprins și notele critice 
semnate de Ion Bălu, Adrian Dinu Ra-
chieru, Constantin Cubleșan și Liviu 
Chiscop. Prin tălmăciri de genul celei 
de faţă, Nicolae Silade arată drumul de 
urmat pentru autorii români care vor să 
părăsească zona de confort a „cuibului” 
de acasă și să se avânte spre acel „ciel 
béant” din poemele sale.

  
nicolae Ghinea: „Întâlniri de suflet”, 

Eurostampa, timișoara, 2019
Profesorul emerit Nicolae Ghinea, 

prezenţă discretă, dar valoroasă în viaţa 
literară a Lugojului, ne oferă un nou 
volum din seria cunoscutului „Calen-
dar de suflet” – patru volume care au 
văzut lumina tiparului în anii 1998, 
1999, 2000 și 2001 la Editura Dacia 
Europa Nova. Intitulată de astă dată 
„Întâlniri de suflet”, cartea, apărută la 

editura timișoreană Eurostampa anul 
trecut, reunește 55 de portrete ale unor 
personalităţi literare și istorice. Bio-
grafiile sunt vii (pe unii scriitori auto-
rul i-a cunoscut, personal, în lunga sa 
carieră dedicată culturii), eroii „sar” 
din ramă, sunt expresivi, iar profeso-
rul Ghinea îi privește așa cum au fost, 
cu talentul, dar și cu metehnele și pot-
icnirile lor omenești. Cu 16 volume pu-
blicate la activ, literatul Nicolae Ghinea 
are arta mânuirii cuvântului, arta de a 
se face citit, arta captării cititorului, 
folosind uneori pentru aceasta „arma” 
neconvenţională a unui umor fin, de 
subtext: „Peste puţin timp, mare dezo-
lare! Mitif nu e ceea ce a fi pare. Nata-
lia, acum inspectoare a şcolilor de fete 
din ţară şi profesoară la Tecuci, e ţinută 
închisă în casă şi torturată în fel şi chip 
de gelosul bărbat. Steo n-a suportat 
despărţirea şi a sucombat. Remuşcarea 
muşcă şi în Natalia. Aflaţi împreună 
într-un tren, cei doi soţi se antrenează 
într-un scandal. Ea îl ameninţă cu 
divorţul. El trage asupra femeii cu-n pis-
tol, glontele ricoşează-n gol, după ce de-
abia o atinge. Apoi îşi pune revolverul 
în piept şi se-mpuşcă. Va muri la spital, 
în 13 noiembrie 1914. Aşadar adulter, 
revolver... Gura lumii acuză; femeia şi 
iar femeia: „Mizerabilo, care omori pe 
toţi oamenii de seamă ai ţării!”... De-
acum înainte, Natalia rămâne singură, 
cu cutremurătoarele drame conjugale 
vânzolindu-i-se-n minte. O floare şi doi 
grădinari - poeţi, dotaţi cu unelte diferite. 
Ce a ieşit se poate vedea în cartea „He-
lianta”, numai bună de citit în această 

caniculară vacanţă. Sunteţi invitaţi cu 
toţii: femei şi bărbaţi”. Alături de repere 
ale culturii naţionale, profesorul Ghinea 
nu se sfiește să adauge repere ale vieţii 
cultural-educative locale. În portretele 
dedicate lui Tiberiu Bulzan, Anton 
Waldmann, Ioan Martinovici și Ghe-
orghe Gheju, descoperim dimensiunea 
umană a „Întânirilor de suflet”. Cele pa-
tru volume ale „Calendarului”, precum 
și de cel de faţă, constituie un adevărat 
itinerar spiritual, cu abordări inedite și 
pline de farmec.

Marian Oprea: 
„În pas alergător”, Waldpress 2019
Fiind familiarizat cu unele dintre căr-

ţile anterioare ale autorului, dominate de 
o lirică erotică, deloc pudibondă („Fetele 
orașului tău”, „Şi aeru-i erotic” le am cu 
autograf!), am descoperit cu o oarecare 
surpriză  volumul „În pas alergător” al 
lui Marian Oprea, apărut anul trecut la 
editura timișoreană „Waldpress”. Spun 
„oarecare surpriză”, pentru că talen-
tul, sclipirea, provocarea erau acolo, ca 
semn al unei personalităţi poetice dez-
inhibate și bine conturate. A aduna în-
tre copertele unei cărţi de poezie (în ce 
privește proza, există deja antecedente) 
experienţele din „armată”, de pe vremea 
când serviciul militar era obligatoriu, 
este un demers cu potenţial de risc, de 

vreme ce noi, cei care care am cunoscut 
pe viu experienţa cazonă din „epoca de 
aur”, în care „armata te făcea bărbat”, 
avem cu toţii de la 50 de primăveri în 
sus. Şi totuși, cred că Marian Oprea, cu 
un miraculos (și teribil de simplu, la 
prima vedere) discurs poetic, face din 
această experienţă una universală, un 
„déjà vu” și pentru cei care nu au trăit-o 
aievea. Postul de santinelă, dormitorul 
cu paturi supraetajate, vizita mamei 
care aduce mâncare tânărului slab ca 
„umbra lui Mircea la Cozia”, dar pe cale 
să devină bărbat, glumele deșucheate, 
infirmeria, miresmele cazarmei, can-
tina, gardul regimentului, arestul ori 
celebrul ceai cu bromură, menit să mai 
taie din avântul hormonal al junelor 
cătane, (re)întregesc un univers pe care 
unii îl recunosc, îl retrăiesc cu un zâm-
bet nătâng, alţii abia îl descoperă. Cum 
excelent observa Ioana Cistelecan, volu-
mul are și un strat mai profund, acela 
al „supravieţuirii identitar - profunde 
(...), a tentativei de salvare prin cama-
raderie, o istorie a unui prizonierat ce 
comportă toate atributele derizoriului 
tovărășesc”.  Cităm doar câteva versuri, 
ca  mostră de redare a atmosferei: „când 
a venit maică-mea/ să mă vadă/ (săraca 
am pus-o pe drumuri)/ a-nceput să 
plângă/ vai în ce hal ai ajuns/ ce ţi-au 
făcut ăștia/ eram ca umbra lui/ Mircea 
la Cozia/ mi-a adus un pui fript/ turtă/ 
am dat și celorlalţi/ care s-au îmbulzit 
ca lupii”.  Chiar așa cum o spune titlul 
cărţii, Marian Oprea se cere citit în pas 
alergător, cu sufletul la gură, până la ul-
timul vers. Iar la recitire, când știm deja 
ce ne așteaptă, putem lăsa masca jos, 
pentru a citi printre rânduri.

Kocsis Francisko: 
„terține și alte disimulări”, 

Editura Ardealul, târgu Mureș, 2019

Ioan F. Pop: „Solilocvii inutile”, 
Caiete Silvane, 2019

Din vitrina Editurii Caiete Silvane, 
am ales pentru rubrica noastră volu-
mul lui Ioan F. Pop, „Solilocvii inutile”. 
Apărută în 2019, cartea doctorului în 
filosofie al Universităţii Babeș Bolyai 
din Cluj constituie o lectură nu numai 
pasionantă (nici nu știi când ai par-
curs cele 354 de pagini), ci și una de 
actualitate, într-o lume în care dez-
baterea de idei și contraargumentul 
devin „crime”, iar istoria este rescrisă 
și reinventată, zi de zi, într-un prezent 
perpetuu. Şi de ce ar fi aceste solilocvii 
inutile? „Dacă, printr-un miracol, am 
reuși să înviem un înţelept din tre-
cut, nu cred că am avea răbdare să-l 
ascultăm. Dimpotrivă, nu el, ci noi l-am 
instrui, dacă ar învia, după cum a spus 

Şestov, referindu-se la Pascal. Ştim tot 
mai multe în defavoarea cunoașterii, 
știm să uităm că nu știm. Suntem 
înţelepţi din momentul în care tăcerile 
noastre încep să conteze”.  Trăim într-o 
lume a excluderilor, a vinilor colec-
tive, a ștampilelor aplicate, cu puterea 
unui singur cuvânt, pe frunte, chiar 
între ochi, ca un stigmat care distruge 
vieţi, destine, cariere. Intrăm într-o 
eră în care cei care nuanţează, adepţii 
moderaţiei, sunt priviţi chiorâș, pre-
cum „împăciuitoriștii” de pe vremuri: 
„Umilește-te, raţiune neputincioasă”, 
citează autorul zicerea lui Pascal, ca 
„deviză” a zilelor noastre.  Iar ca motto 
al cărţii, s-ar potrivi spusele lui Tacit: 
„Rară fericire, în timpurile noastre, 
să poţi gândi cum vrei și vorbi cum 
gândești”. „Prezentul continuu”, în sens 
orwellian, a coborât, din nou, printre 
noi: „Împingem, în mod sisific, zilele 
una peste alta, până ne autoizolăm în 
indefinitul lor iluzoriu”; „Avem un ta-
lent mefistofelic de a banaliza totul. 
Sub avalanșa informaţiei sterile, re-
ducem toată realitatea la absurd”. În 
acest volum absolut fascinant, dincolo 
de provocarea aruncată cu eleganţă ci-
titorului – „en garde!”, filosofia merge 
mână în mână cu literatura, ceea ce 
face ca textul, organizat și dozat cu 
știinţă de maestru, să fie parcurs cu 
ușurinţă, „devorat”, până la final. Un 
exemplu grăitor: „Noi suntem o întâm-
plare mirobolantă, fără care întâm-
plarea lumii s-ar petrece cu totul altfel. 
Noi îi împrumutăm lumii întâmplarea 
noastră, cu ajutorul căreia se întâmplă 
să fie. Lumea – un împrumut neram-
bursabil  de întâmplări și coincidenţe, 
dobânde pe iluziile de apoi”. A fost 
acesta un poem? Eu așa l-am citit. 
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Kocsis Francisko adună „micile sale 

scăpărări” (expresia îi aparţine) într-un 
nou volum apărut la Editura Ardealul 
din Tîrgu Mureș  (2019): „Terţine și alte 
disimulări”. Cu 16 cărţi de poezie la activ 
și 11 volume de traduceri care apropie 
cultura română de cea maghiară și vice-
versa, Kocsis Francisko vine în întâmp-
inarea iubitorilor de poezie cu o colecţie 
de miniaturi care se cer citite pe înde-
lete. Poezia sa esenţializată mi-a amintit 
de arta sculpturii lemnului din Ardeal. 
Francisko crează impresia artistică cu 
mijloace minime, cu unelte simple, dar 
atent alese. Atmosfera e creionată din 
cele trei trăsături de penel ale terţinelor: 
„în caldele seri,/ cu pipa abia stinsă -/ 
cântec de greier” („Seri”). Filosofia din 
„Râul” („râul aproape că seacă/ și tu 
simţi că seci,// ca vântul pe apă/ fără să 
lași urmă treci”) merge mână în mână cu 
cu seninătatea contemplării existenţei 
din „Nori roșii” („vârtej de nori roșii - 
/ cât de splendid apune/ încă o zi din 
viaţa noastră”) și cu cadenţa implacabilă 
din „Trecere” („în fiecare zi, câte puţin/ 
fără grabă, încet-încet/ de viaţă mă de-
zleg”). Sau poate că totul nu este decât o  
amânare, care ne separă de hotarul din-
tre două vieţi: „trăiesc,/ amân viaţa/ de 
apoi” („Amânare”).

Radu Ulmeanu: 
„Ab urbe Condita”, Grinta 2020

Pe Radu Ulmeanu l-am descoperit 
în anul 1997, când mi-a căzut în mână 
unul dintre minivolumele publicate în 
format de buzunar la Editura Helicon 

din Timișoara. Volumul se numește 
„Ce mai e nou cu Apocalipsa” . Îl am 
și acum, îmi place la fel de mult, ca la 
prima întâlnire, ca să zic așa. Revăd co-
perta cartonată și preţul de... 3.800 de 
lei, corespunzător anului 1997 și pun 
alături „Catrenele” lui Omar Khayyam, 
același mini format, aceeași editură, la 
preţul de 800 de lei, corespunzător anu-
lui 1993. Două cărţi, două preţuri, și în-
tre ele o miniapocalipsă, cea a inflaţiei 
din anii ‘90, când toate din jur păreau 
să se prăbușească. Cu aceste idei deja 
formate în minte (preconcepute, puteţi 
să le ziceţi), am deschis noul volum al 
lui Radu Ulmeanu, „Ab Urbe Condita”, 
carte apărută în plin an pandemic 2020 
la editura clujeană Grinta, pentru a ve-
dea... ce mai e nou cu apocalipsa? Din 
capul locului, remarcăm că Radu Ul-
meanu a reușit cu brio să convertească 
molima și coronavirusul în substanţă 
poetică: „dragostea scâlciată la vremea 
coronavirusului/ este totuși pasărea ce 
cântă ziua și noaptea/ fără vreo gelozie, 
fără invidie/ cu ochii rotunzi, deschiși 
către Dumnezeu” („dragostea”). Sunt 
versuri cheie, care par a închide un ciclu, 
cu promisiunea ascunsă a renașterii, 
reinventării, reîntrupării într-unul nou. 
Chiar și acum, când scriu aceste rân-
duri, am pe birou volumul apărut cu 
peste două decenii în urmă, cu întrebarea 
aceea obsedantă, de pe copertă. Un 
răspuns m-am încumetat să găsesc în 
tonurile grave din „Trompete”, care 
evocă „moartea bisericii din sufletele oa-
menilor”: „Dumnezeu nu se mai arată la 
faţă/ îngerii s-au încuiat în primul bor-
del/ babe ponosite au pornit spre cimi-
tirele orașelor/ aruncând câte un aleluia 
firav printre gingiile putrede// Patriar-

hul preaobosit își poartă patrafirul de 
aur/ aplecat din șale ca sub povara celor 
șapte păcate capitale/ ascultând arginţii 
zornăindu-i prin buzunarele largi/ 
și bocetele mireselor după nuntașii 
fugiţi// Clădirea ţuguiată a bisericii din 
sufletele oamenilor/ se prăbușește cu 
larma ruginită a clopotelor/ norii de 
praf acoperă orizontul/ Iisus se plimbă 
mâhnit printre ruine”. Sau poate că mai 
există amânare, un bonus existenţial, 
un extra timp îngăduit ca ultim favor, 
înainte de stingere: „să mă poarte pe-
aripa grea spre al lumii apus// Unde 
stă Dumnezeu mângâindu-și barba 
albă-n degete/ lumea gândindu-se să o 
prăbușească pe veci, sau să mai pregete/ 
că nici lui nu-i e ușor să dea porunca 
finală/ începând odată pentru totdeau-
na a sfârșitului gală”. „Ab Urbe Condita” 
este un volum de citit și recitit, de luat 
aminte, în tăcere, de pus la căpătâi.

Am mai primit la redacție:
n Carmen Ifrim-Săsărman: „La pas prin 

împărăţia îngerilor”, Editura eCreator, 2019;
n Rely Schwartzberg: „Îndrăgostiţi în ex-

amene”, Editura Napoca Star, 2019;
n Cristian Gabriel Moraru: „Scriitori tim-

pului meu”, Editura eCreator, 2019;
n Mihaela Huţanu: „Prea puţin din mâine”, 

Editura eCreator, 2019;
n Daniela Micu: „Cuvinte pentru eterni-

tate”, Editura eCreator, 2019;
n Llelu Vălăreanu (Sârbu): „Abur de vis”, 

Editura Lindenfeld, 2013;
n Nicolae Vălăreanu Sârbu: „Frunze pe ra-

muri de os”, Editura Armonii Culturale, 2019;
n Daniel Corbu: „Lecţia de abis”, Editura 

Milano, 2019;
n Ion Toma Ionescu: „Argintarium - rescri-

eri -”, Editura Art Creativ, 2016;
n Ion Toma Ionescu: „Norduri”, Editura 

Paralela 45, 2014;
n Mărioara Vişan: „Diamante”, Editura 

Milano, 2019;
n Florin Toma: „Depozitul de bătrâni”, 

Editura Brumar, 2017;
n Tudora Teofana Patrichi: „Între două 

porţi”, Editura PapiruS Media, 2018;
n Aurelian Sârbu: „Labirint”, Editura 

Waldpress, 2014;
n Aurelian Sârbu: „Jocul cu umbra”, Editu-

ra Waldpress, 2017;
n Aurelian Sârbu: „Somn alb”, Editura 

Waldpress, 2019;
n Aurelian Sârbu: „Arhipelag stingher”, 

Editura Waldpress, 2013;
n Valerică Stănescu: „Piatra din piatră”, 

Editura Centrului Naţional de Cultură a 
Romilor, 2017;
n Livia Ciupercă: „Dor de Macedonski”, 

Editura StudIS, 2020;
n Jerzy Terpilowski: „Imperium Obludy”, 

Editura pim, 2020;
n Mihai Horga: „Crepuscul”, Editura pim, 

2018;
n Anton Georgescu: „In-certitudini civili-

zate”, Editura Banatul Montan, 2019;
n Anton Georgescu: „Adunate din greşeală 

/Răfuieli sentimentale”, Editura Banatul 
Montan, 2014;
n Menuţ Maximinian: „Puterea secretă a 

cărţilor”, Editura Neuma, 2020;
n Camelia Florescu: „Nu-s o fată ca ori-

care”, Editura Smart Publishing, 2019;
n Ioan Enache: „Iudacainul”, Editura Stu-

dion, 2018;
n Ioan Enache: „Scrisori pe undele râului”, 

Editura Studion, 2020;
n Viorel Patrichi: „Dracul zidit”, Editura 

PapiruS Media, 2016;
n Tudora Teofana Modiga: „Drumul îna-

poi”, Editura PapiruS Media, 2019.
n Vasile Morar: „Cartea dragostei”, Editura 

Eurotip 2018;
n Vasile Morar: „Poezele de amor”, Editura 

Eurotip 2019;
n Vasile Morar: „Cartea arderii de tot”, Edi-

tura Eurotip 2019;
n Vasile Morar: „Cântece de mahala”, Edi-

tura Eurotip 2019;
n Vasile Morar: „Bufniţa roşie”, Editura 

Transilvania, 2011.
n Şerban Codrin: „Ion Budai-Deleanu”, 

Editura Betta, 2020;
n Şerban Codrin: „Testamentul din strada 

Nisipuri”, Editura Betta, 2019;
n Daniela Oatu: „Fata de rouă”, Editura 

Timpul, 2020
n Şerban Codrin: „Rodierul”, Editura Betta, 

2018;
n Parachiva Abutnăriţei: „Nisipul din clep-

sidra albastră”, Editura Druk Art, 2019;
n Parachiva Abutnăriţei: „Tentaţia zăpe-

zilor albastre”, Editura Axa, 2013. 
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IANMaria nițu: Surprizele 
unui plus de memorie

Dimensionarea fiinţei după nefiinţa însoţitoare, și nu 
invers, așa cum ne-ar fi venit a crede. De la naștere până 
la moarte, pentru că înainte și după aceea avem și golul 
de nefiinţă. Deși nefiinţa ar mai putea trăi, sau poate 
că trăiește chiar, dar nu ne spune. Cum să ne spună, de 
când știe să vorbească nefiinţa? Pentru Maria Nițu, 
nefiinţa are magie, are mister. Şi are un rost indiscutabil, care trebuie conștientizat și 
povestit. Cu consideraţie și cu ardoare, despre nefiinţa-umbra poetei. Despre ascunzișul 
fiinţei în secretizarea nefiinţei-umbrei. „În sertarul umbrei”, așadar (Maria Niţu: 

„În sertarul umbrei”, Ed. Semne, 2020). Un fel de 
grădină a minţii mai trează decât s-ar crede, și care 
cunoaște forme și contururi nebănuite chiar dacă 
prin renunţarea la substanţă. Într-un mod ludic, cu 
inedite apeluri la raţiune, marcat de o autoironie 
vastă, cu accente obligatorii de sensibilitate înaltă 
și adâncă. Identificarea unor elemente existenţiale 
proprii pe fondul fragilităţii lor, în prea-plinul de 
rezervă, aflat la îndemână însă abia acum dezvăluit 
și explicitat... „Fără umbră”: „mi-am pierdut/ 
ecranul propriu de protecţie/ pentru teatrul 
de lumini și penumbre/ din carcasa trupului 
meu;// fără umbră, sunt perfectă,/ sterilizată 
de îndoieli, tristeţi, melancolii;/ în umbră era 
capitalul ascuns/ de iubire, frumuseţe, tinereţe,/ 
îmi spui;// toate erau expuse la soare,/ la fiecare 
ceas al zilei,/ independent de voinţa mea,/ irosite 
pe caldarâm,/ homeopatic,/ cu fiecare clipă,/ 
îţi spun;// până la miezul zilei,/ îmi spui,/ când 
reintrau în tine,/ șuvoi;/ fără umbră,/ nu știi dacă 
ești perfectă/ sau imperfectă,/ dar ţi-o dorești 
disperat/ să te culcușești în ea,/ ca un copil al 
străzii/ ce ești.” Cartea Mariei Niţu se structurează 
inspirat, bazându-se pe două sintagme de forţă: 

„Cafeaua de dimineață a lui Dumnezeu” și „Cerul de la temelia casei”. Pentru 
că „Fără umbră” intră în secţiunea a doua, vom lua din cea dintâi două poeme fixate 
într-o stilistică antitetică, reunind clar cele două feluri de manifestare a poetei, și literar 
și în viaţa reală. Avem o dată năstrușnciile ei, de rezonanţă cu ceea ce trăim în mod 
curent și tot mai tentant, într-un haos ambalat ţipător să semene a fericire... „Raiul 
la ofertă”: „promoţională,/ la doar nouă virgulă nouăzeci și nouă de lei/ la pachet cu 
toate merele/ ce dau în pârg,/ sunaţi acum,/ vi se oferă raiul/ cu toţi șerpii de rigoare/ 
și plantaţiile de pomi fructiferi,/ bonus „Făgăduiala șarpelui”/ reclamă la promisiunile/ 
în continuă așteptare;// trebuie doar/ să-i aduni pe Adam și Eva/ de pe coclauri.” Apoi, 
întâlnim varianta senină, limpede, nedisimulată, a Mariei Niţu, în care se gândește și 
se spune cu emoţie și cu sinceritate... „Nu știu măștile ispitirii”: „nu știu să spun:/ 
„Doamne, ferește-ne de ispită”,/ când/ cea mai dulce și frumoasă ispitire/ este ziua de 
mâine;// ne ispitește ziua de mâine/ ca mirosul pâinii din cuptor,/ altfel n-am mai tânji 
de cu seară/ la miezul ei cald,/ aburind promisiuni/ și n-am porni spre ea,/ teleghidaţi,/ 
încă din dimineaţa lui azi,// vinovaţi de gândul că/ cea mai adâncă și mai dulce ispitire/ 
este ziua de mâine...” În întregul ei, avem o apariţie proaspătă, nesufocată obsesiv și nici 
elucubrant, o promisiune literară pe care o așteptam de ceva vreme și iată că a meritat. Pe 
lângă a fi un critic literar remarcabil, Maria Niţu seduce prin poezia sa inconfundabilă.

Trebuia să se întâmple la amiază și să 
fie vara. În timp ce apele se fac ceruri nu-
mai bune de vâslit și cuvintele se bucură 
de majuscule în perioada salvărilor de 
la înec. Cuprindere și ordonare a fires-
cului în poezia unui autor relativ tânăr 
ca și manifestare, dar de mult atent la 
cursul și parcursul unei lumi fără vreme 
îmbătrânite de prea multă folosinţă. La 
Ionuț Calotă („Partituri 
pentru păpădii electrice”, 
Ed. BETTA, 2020) se dă 
examenul de maturitate în 
ce privește lirismul, cu sârg 
acumulat și acum revărsat 
în mod controlat, cât să 
aducă belșug, fără însă a 
rupe baierele arealului în 
timp ce se formează ca en-
titate proprie. Avem, deci, 
un poet pus pe treabă, la 
care respiraţia îndrăznește 
tot mai consistent să muș-
te aerul devenit serios, nu-
mai bun de mușcat. Fazele 
deja știute și despre care 
ne-am exprimat la timpul 
intersectării cu acestea, 
sunt aranjate astfel într-o nouă ipos-
tază, menită să ofere relieful pe care îl 
așteptam închegat. Văile și munţii, râuri 
și mai știu eu ce-o fi pe acolo, pregătite 
pentru o hălăduire promiţătoare, unde 
la momentele cele mai contorsionate 
avem și ghid pe Magaie. Grafice ale de 
ce-ului existenţial, puse pe seama unui 
personaj ilustru coborât din te miri 
unde spre a se căţăra în cârca poemului-
cadru. Pentru că poetul face și desface 
cum știe el mai bine, pe bază de cauzali-
tate, un platou de filmare a obștescului 
odată inserat în propriile-i vene pentru 
o personalizare aparte. Uimitor, fasci-
nant și poate chiar nemuritor acest Ma-
gaie, de azi, dintotdeauna și probabil că 
și de mâine-poimâine: „Magaie s-a tăiat 
azi în două/ până a dat de ziua de ieri/ 

cu o mână și-a scos inimile/ și cu cealal-
tă le-a înfipt/ în laptopul încins/ și apoi 
și-a spus/ acesta nu este o femeie/ acest 
măr/ nu este o femeie” (nud#0 – com-
puter roșu). Se vede bine cum Magaie 
se află departe de a fi un diletant, le are 
pe astea cu disimulările în natura unui 
pluralism acerb... Cu „balada lui Ma-
gaie” însă, chiar avem parte de un stu-

făriș predilect: „și Magaie 
a făcut pușcărie/ nevino-
vat/ a fost condamnat/ 
pentru că s-a născut bă-
iat/ a cules toată toamna/ 
struguri transparenţi/ pe 
care nu reușea să-i guste/ 
l-au urcat într-un tren si-
nistru/ ce îl zgâlţâia la fi-
ecare trecere/ între noapte 
și zi/ pe toţi îi zguduia/ a 
adormit înghesuit/ în spa-
tele gratiilor cazarmei/ 
ţinându-și zâmbetul bine 
ascuns/ și amintirile/ saci 
cu pietroaie/ dosite într-
un colţ de beci/ lipite de 
spatele său umed/ acolo 
își desfăcea el/ cearcănele 

și tatuajele/ în noapte se auzeau/ am-
bulanţe ce fugăresc moartea/ când s-a 
înfuriat/ au explodat toate furnalele/ 
iar tijelor din corpul lui fără piele/ din 
trupul lui construit din gratii/ le-a stri-
gat: zburaţi!/ dar ele zburaseă de mult”.  
Cartea de acum a lui Ionuţ Calotă reu-
nește reperele: „Cum să supravieţuiești 
în dragoste”; „Manifest pentru globali-
zarea poeziei”; „Cum am salvat lumea”; 
„Nuduri și semne”. Se conturează în 
acest moment un stil și un sistem de ex-
presie hotărât, de raportare particulară 
la neliniștea universală, așteptăm un 
nou personaj ilustru care să reglemen-
teze trecerile la nivel cu straniul, sau/și 
o nouă propunere de a se face ceva cu 
lucrurile interesante precum dragostea, 
lumea, poezia, nudurile, semnele...

Ionuț Calotă: Răsfirarea patimilor după pătrunderea lor 
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Cartea Românească Iași și la sediul USR București

24 meridiane
Xu LIZHI (născut în 18 iulie 1990, la Jieyang, provincia Guang-

dong, China - mort în 30 septembrie 2014, la Shenzen) a fost un 
muncitor, dar şi blogger, critic de cinema şi poet. Viaţa lui reprezintă 
destinul a milioane de oameni exploataţi la fel ca nişte muncitori 
imigranţi. După absolvirea cursurilor primare, gimnaziale şi liceale 
în localitatea natală, la vârsta de 20 de ani, în 2010, s-a mutat la 
Shenzen, unde a lucrat ca muncitor pentru Foxconn (cel mai mare 
producător de componente electronice) până la moarte. Ca milioane 
de alţi nomazi economic, a trebuit să trăiască şi să muncească în 
condiţii aproape sclavagiste. În ciuda acestei situaţii, şi-a făcut timp 
să citească şi să scrie. Astfel, Xu Lizhi s-a familiariazat cu operele 
multor autori chinezi şi străini, precum Li Bai, Du Fu, Shakespeare, 
Baudelaire, Faulkner, Rabindranath Tagore, Rilke, Adonis şi alţii. 
Mare cititor şi iubitor de carte, îi plăcea să viziteze o mare librărie 
din Shenzen şi dorea să devină bibliotecar în cadrul firmei Foxconn. 
Poetul era considerat timid şi foarte sensibil. A renunţat la slujbă 
pentru a locui, timp de o lună, la Jiangsu, dar s-a întors, în cele din 
urmă, la Foxconn. În general, a lucrat în această întreprindere timp 
de trei ani. În 30 septembrie 2014, Xu Lizhi, la vârsta de 24 de ani, 
a plecat din această viaţă, din cauza disperării faţă de situaţia din 
fabrici. Cu o zi înainte, scrisese un poem foarte întunecat (O nouă zi 
-- n. n.) care prevestea sinuciderea. S-a urcat pe acoperişul unui cen-
tru comercial de 17 etaje şi a sărit în gol. Conform dorinţei, cenuşa 
i-a fost aruncată în mare, pe care a iubit-o atât de mult. Poezia lui 
Xu Lizhi e dominată de melancolie şi întunecime. În versurile sale, 
poetul vorbeşte despre grijile, îndoielile, lipsurile şi temerile munci-
torilor imigranţi, pe care-i vede ca pe o clasă asuprită. Fier, sânge şi 
moarte sunt principalele teme ale liricii lui Xu Lizhi. După moarte, 
prietenii i-au adunat poeziile, le-au tradus în engleză şi le-au difu-
zat pe reţelele de socializare, de unde au fost preluate şi traduse în 
limbile spaniolă, italiană sau germană. Tot după moarte, în semn de 
„grijă faţă de viaţa angajaţilor”, Foxconn a... montat grilaje la feres-
tre, mai ales că anterior se mai produseseră vreo 50 de sinucideri.

Xu
 Liz

hi 

                   

Prezentare şi traducere din limbile engleză şi spaniolă: Costel  DReJOI 

Am înghițit o lună de fier 
Am înghiţit o lună de fier  
am numit-o şurub 

Am înghiţit ape industriale uzate 
şi forme de şomaj  
aplecată peste utilaje, 
tinereţea noastră a murit tânără 

Am înghiţit muncă, am înghiţit sărăcie  
am înghiţit poduri pietonale, am înghiţit 
această viaţă ruginită 

Nu mai pot înghiţi  
tot ce-mi urcă-n gât o-nghiţitură 

M-am împrăştiat în toată ţara  
ca un poem al ruşinii 

un soi de profeție 
Bătrânii satului zic  
Că semăn cu bunicul când era tânăr 

Eu nu recunosc 
Dar, tot ascultându-i,  
M-au învins 

Bunicul şi cu mine avem aceleaşi  
Expresii ale feţei 
Temperamente, pasiuni  
Aproape ca şi cum am fi făcuţi 
de-aceeaşi mamă 

Pe el îl porecleau „prăjină de bambus”  
Iar pe mine – „umeraş” 

De multe ori el îşi reprima sentimentele  
Eu sunt adesea slugarnic 

Lui îi plăceau ghicitorile  
Mie-mi plac prezicerile 

În toamna lui 1943, 
diavolii de japonezi au dat buzna  
şi l-au ars pe bunicul de viu 
la vârsta de 23 de ani. 

Anul ăsta eu împlinesc 23 de ani. 

Cameră cu chirie 
Un spaţiu de zece metri pătraţi 
Strâmt şi umed, fără soare tot anul  
Aici dorm, mănânc, mă cac şi gândesc  
Tuşesc, am dureri de cap, 
îmbătrânesc, mă-mbolnăvesc, dar nu mor  
În lumina galbenă şi slabă, 
privesc iarăşi în gol, râzând ca un idiot  
Umblu încoace şi-ncolo cântând încet,  
citind, scriind poezii  
De câte ori deschid fereastra s
au poarta de răchită  
Par un mort  
Dând încet la o parte capacul sicriului 

un şurub a căzut pe jos 
Un şurub a căzut pe jos  
În noaptea asta neagră cu ore suplimentare  
Plonjând vertical, clinchetind uşor  
Dar faptul nu va atrage atenţia nimănui 

Exact ca data trecută  
Într-o noapte ca asta 
Când cineva s-a aruncat în gol 

Îngropat în inima vieții 
Nu s-a oprit din mers,   
avea pleoapele grele ca muntele. 
A-ncercat să-şi înalţe fruntea în noapte  
şi a vărsat lacrimi întunecate sub stele.  
Vânturile băteau şi i-au doborât trupul slab.  
E vremea să uiţi pedepsele copilăriei.  
Zăpada rămasă visa la focul rece.  
Pielea uzată ca vata de bumbac,  
afară, anul vântului.  
Când credinţa moare, găseşti direcţia. 
O viaţă de depresie 
a-ngropat inima adânc în ocean. 

Vorbesc de sânge 
Vorbesc de sânge, fiindcă nu-l pot ajuta 

Mi-ar plăcea să vorbesc despre florile 
dezmierdate de briză şi despre luna scânteind pe zăpadă 
Mi-ar plăcea să vorbesc despre istoria imperiului, 
despre poezia din vin 

Dar realitatea asta nu-mi îngăduie a vorbi 
decât despre sânge sângele dintr-o cameră-nchiriată 
de mărimea unei cutii de chibrituri 
strâmte, înghesuite, din care soarele 
nu se vede nici măcar o dată pe an 

băieţi şi fete muncind la extrudare  
femei rătăcite-n căsătorii la mari distanţe  
tipi din sichuan vânzând mala tang * 

bătrâne doamne din hennan manevrând standuri  
iar eu neînchizând un ochi toată noaptea 
ca să scriu un poem  
după ce-am alergat aproape toată ziua 
să-mi câştig existenţa  
vă povestesc despre aceşti oameni, despre noi 

furnici luptându-ne prin mlaştina vieţii  
picături de sânge în drumul spre muncă 
sânge vânat de poliţişti ori strivit de maşină  
alungând insomnia, boala,  
concedierile, sinuciderea  
fiecare cuvânt exploziv 

în delta fluviului perlat, în groapa stomacului ţării  

eviscerate de o ordine lunecoasă ce tranşează ca lama 
unui kaishaku ** 

Vă spun lucrurile-astea  
chiar în timp ce-amuţesc, chiar în timp ce limba îmi crapă  
să sfâşii tăcerea veacului  
să vorbesc de sânge, de cerul ce se prăbuşeşte  
vorbesc de sânge şi gura mi-e roşie toată 

17 septembrie 2013 

* mala tang - supă fierbinte picantă de carne şi legume 
mâncată în mod obişnuit pe străzile din China (n. tr.) 
** kaishaku - rolul jucat de kaishakunin, asistentul unei 
persoane care-şi face seppuku; kaishakunin are misiunea de a 
tăia capul sinucigaşului ritualic aflat în agonie (n. tr.) 

Adorm de-a-n picioarelea 
Hârtia devine difuză în faţa ochilor mei.  
Cu o peniţă de oţel sculptez un negru neregulat  
plin de cuvinte legate de muncă.  
Atelier, linie de asamblare, maşină, 
cartelă de pontaj, ore suplimentare, salariu.  
M-au instruit să fiu docil.  
Nu ştiu să urlu ori să mă revolt,  
să plâng ori să reclam.  
Ştiu doar să-ndur în tăcere până la istovire. 
Când am păşit prima oară în locul acesta,  
voiam doar salariul gri din ziua de zece.  
Pentru asta m-am legat cu lanţuri 
de colţul meu şi de cuvintele mele.  
Nici gând să lipsesc, nici gând să mă-mbolnăvesc,  
nici gând de probleme personale.  
Nici gând să întârzii,   
nici gând să plec mai devreme.  
Neclintit ca oţelul rămân 
pe linia de asamblare, iar mâinile-mi zboară.  
Câte zile şi câte nopţi  
voi fi petrecut dormind de-a-n picioarelea? 

O nouă zi 
Vreau să revăd oceanul  
pentru-a contempla nemărginirea   
unei jumătăţi de viaţă de lacrimi. 
Vreau să urc din nou un munte înalt  
pentru-a încerca să-mi regăsesc sufletul pierdut. 
Vreau să mă-ntind pe o pajişte  
şi să întorc paginile bibliei maică-mii. 
Vreau s-ating cerul  
şi să-i dezmierd învelişul albastru-deschis. 
Dar nimic din toate astea nu pot să fac,  
aşa că voi părăsi această lume.  
Nimeni dintre cei ce mă cunosc  
nu se va mira de plecarea mea. 
Fără suspine, fără dureri inutile.  
Am venit la timpul potrivit 
şi plec tot la timpul potrivit.


