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Pe vremea începuturilor mele literare, ca 
să zic așa, devreme ce acum sunt tot la în-
ceput, eram fascinat de o cărțulie veche nu-
mită „Tălmăcirea viselor”. Cum filele ei abia 
se mai țineau între coperți, am transcris-o 
cu stiloul într-un caiet mai gros, ca să nu se 
piardă și pentru ca bunică-mea să o aibă la 
îndemână când voia să afle ce înseamnă dacă 
ai visat bani, să zicem. Și în timp ce scriam 
am realizat că orice lucru de pe lumea asta 
are un corespondent, un simbol anume, care 
te ajută să înțelegi viața în desfășurarea ei. 
Nu m-am dus atunci atât de departe cu gân-
dul încât să pricep „Că vis al morții-eterne e 
viața lumii-ntregi”, dar făcusem un prim pas 
spre cunoaștere. Mai târziu, când am început 
să studiez mitologiile popoarelor și am con-
statat că aproape toate așează apa la originea 
vieții, am fost contrariat de faptul că știința 
așează Big Bang-ul la originea Universu-
lui. Fire visătoare cum eram, am mers mai 
departe pe prima variantă. Dar filosofia, cu 
toată fascinația ei, nu m-a ajutat să mă cu-
nosc pe mine însumi, dimpotrivă. Cu tim-
pul, am ajuns și la religie, dar, în loc să cred 
și să nu cercetez, am căutat să înțeleg cum 
a făcut Dumnezeu cerul și pământul, de ce 
era pământul netocmit și gol, de ce era întu-
neric deasupra adâncului și de ce Duhul lui 
Dumnezeu (nu Dumnezeu Însuși) Se purta 
pe deasupra apelor. Și cred că Dumnezeu a 
văzut strădania mea și a început să mă lumi-
neze încetul cu încetul, până când am înce-
put să cred în Cuvânt, pentru că „La început 
era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu 
și Dumnezeu era Cuvântul”. A fost cea mai 
interesantă experiență spirituală, cea mai 
frumoasă parte a vieții mele care începea să 
renască. Mi-am dat seama atunci că din toa-
te poeziile pe care le scrisesem lipsea tocmai 
Cuvântul. Și după ce am ars tot ce scrisesem 
până atunci, am încercat prin noile cuvinte, 
prin simbolistica lor, să mă apropiu cât mai 
mult de „cuvântul ce exprimă adevărul”, de 
Cuvântul care cuvintează viața. Așa se face 
că am ajuns, vrând, nevrând, din nou la vise, 
la interpretarea lor și la interpretarea vieții, 
care, după părerea mea de acum, e ca un vis 
din care n-ai vrea să te mai trezești niciodată. 
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Destinul unui 
rătăcitor

Panait Istrati, unul dintre 
scriitorii controversați în epo-
că, elogiat în mediile pariziene, 
dar privit cu scepticism în 
mediile culturale românești, 
începe să fie reconsiderat de 
critica literară, iar opera sa 
devine tot mai apreciată de cei 
interesați de literatura din exil. 

Panait (născut Gherasim) Istrati a 
fost copilul unei spălătorese, Joiţa, şi 
al unui negustor şi contrabandist grec, 
Gherghios Valsamis. S-a născut la 
Brăila, în 1884, dar a fost crescut doar de mamă, 
deoarece tatăl bolnav hotărăște să se întoarcă în 
Grecia unde, la scurt timp, va muri. Acest fapt 
îl marchează puternic, iar una dintre dorințele 
sale arzătoare devine găsirea unui model patern.  
Astfel, unchii săi, Anghel şi Dumitru, i-au ţinut loc 
părintelui necunoscut, iar afecţiunea pe care le-a 
purtat-o s-a eternizat prin povestirile sale (Moş 
Anghel, O noapte în bălţi), dar şi prin gesturi de 
o rară nobleţe a sufletului său. În locul tatălui 
pierdut, va găsi, în diferitele perioade ale existenţei 
sale, în lumea brutală şi violentă, câte un tată 
ocrotitor şi temut (ca şi alter ego-ul său Adrian 
Zografi) în Codin, Mihail şi Samoilă Petrov. Dar 
sim-bolul tatălui ideal este încarnat de Romain 
Rolland, şi ca model de personalitate, şi ca scriitor. 
Lui i se adresa în momentele dificile, de cumpănă, 
tânărul scriitor (care se născuse într-o limbă 
nouă), afectuos şi plin de respect zeiesc: “Tată!”.  
Dorința lacomă de cunoaștere și dorul de ducă 
ce-i străbătea ființa l-au făcut să-și abandoneze 
mama, asumându-și viața cu toate provocările 
ei, iar parcursul existențial al scriitorului a fost, 
într-adevăr, unul ieșit din comun. A suportat tot 
felul de privațiuni, condiții de muncă istovitoare, 
a înfruntat umilinţa, mizeria, boala şi, cel mai 
greu, pribegia. A fost, printre altele, hamal în 
port, căldărar, zidar, servitor, purtător de reclame, 
portar la hotel, fotograf, dar nu-și găsește liniștea 
și, rebel cum era, călătorește, uneori clandestin, 
către teritorii  pe ale căror reguli nu le cunoștea, 
dar pe care a trebuit să le accepte cu suferință.                                   

Drumul anevoios şi spectaculos al pribegiilor 
sale l-a purtat prin  Egipt, Grecia, Liban, Franța,  
Elveția, Olanda și Rusia, însă un efect dezastruos 
pentru Panait Istrati l-a avut călătoria în țara 
sovietelor cu ocazia sărbătoririi a zece ani de 
la Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, 
considerată “un drum al Damascului” pentru 
scriitor. Istrati se alăturase inițial mişcării socialiste 
din epocă, fiind animat de ideologia comunistă 
care promitea dreptate pentru cei oropsiți. Chiar 
a fost vicepreşedinte al asociaţiei franceze Les 
Amis de l’URSS și l-a însoţit pe Nikos Kazantzakis 
(care va aminti de Istrati în romanul Zorba 
Grecul)   în Grecia unde-și va exprima adeziunea 
la idealul comunist. Scriitor de succes în Franța, 
girat de Romain Rolland care-l numea “un Gorki 
balcanic”, Istrati este primit ca “un tovarăș” de 
încredere, este tratat ca atare, iar călătoria părea să 
fie cât se poate de favorabilă. Străbate Rusia de la 
Riga la Vladivostok, din Crimeea în Caucaz și de la 
Moscova la Leningrad, entuziasmat de necesitatea 

și justețea Revoluției, dar, atunci când 
se abate de la protocolul stabilit, 
voind să afle cum trăiesc oamenii 
simpli, realizează, cu stupoare, că faza 
romantică a experienței sale sovietice 
s-a încheiat. Are parte de revelații 
negative la orice pas: autorități brutale, 
mizerie colectivă, atrocități, ipocrizie, 
meschinărie, disimulare și chiar crime 
abominabile. Credinciosul idealului 
comunist realizează că iluziile sale 
se destramă iremediabil, credința în 
izbăvirea promisă de comuniști i se 
zdruncină și, pătruns de revoltă, va 

face public adevărul despre cele văzute și trăite în 
Rusia într-o carte incendiară, Spovedanie pentru 
învinși, apărută în Franța în 1929, iar în România 
în 1930, dar cu un titlu modificat, Spovedania 
unui învins, pentru a evidenția cazul singular. 
Gestul său avea să-l coste foarte mult: în presa 
occidentală este considerat un eretic, un incapabil 
să înțeleagă contextul politic și, dintr-un răsfățat al 
stângii comuniste, devine foarte repede persona 
non grata. Descoperă, astfel, că îi era permis să 
laude noul regim, dar îi era interzis să-l critice, iar, 
în urma confesiunii sale, a trebuit să facă față atât 
amenințărilor din partea rușilor, cât și reacțiilor 
venite din partea celor care altădată îi fuseseră 
prieteni. Este dezamăgit de comportamentul 
celor care trebuiau să se comporte ca niște 
intelectuali liberi, este din ce în ce mai deprimat, 
dar va continua să creadă în idealurile umanitare 
(eliminarea dictaturii, a oricărei forme de tiranie, 
dreptatea socială etc.) și va duce lupta până la 
capăt. Viața lui Panait Istrati s-a scurs ca o călătorie 
permanentă între țara natală și țara adoptivă, 
Franța, chiar dacă exotismul Orientului l-a atras 
un timp, tuberculoza l-a ținut prin Elveția, iar 
iluzia comunismului l-a tras spre Rusia.

Panait Istrati, un hoinar plecat de lângă Dunăre, 
din portul Brăila, a cutreierat lumea, s-a realizat 
ca scriitor în Franța, dar a avut rădăcinile adânc 
înfipte în România și, chiar dacă a fost hărțuit, 
urmărit, amenințat, nu a renunțat la idealul său 
de a face o lume mai bună. 

De fapt, scrierile sale asta transmit, că lumea 
ar trebui să fie altfel, iar călătoria sa permanentă 
ar putea însemna disperarea scriitorului și fuga 
de tot ce nu putea schimba. Un scriitor contestat, 
a fost numit când comunist, când fascist, când 
naționalist, un om cu o identitate scindată, 
considerat de francezi scriitor român, iar de către 
români, scriitor francez, un om chinuit de gândul 
sinuciderii și răpus de tuberculoză, ne-a lăsat o 
operă care-i seduce pe cititori prin scrisul viu, 
autentic, prin poveștile de prin bălțile Brăilei sau 
prin cele din seraiurile orientale, prin elanurile 
romantice visătoare, dar îi și cutremură prin 
cruzimea naturalistă, deziluzionată. 
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HANS DAmA LA „CoNFErINţELE DE VINErI”
n Prima ediție din sezonul de toamnă al 

„Conferințelor de vineri” de la Lugoj din 
acest an l-a avut ca invitat special pe poetul, 
traducătorul și promotorul cultural prof. dr. 
Hans Dama, din Viena, și a avut loc luni, 
23 octombrie 2017, în Sala de Consiliu a Tea-
trului Municipal „Traian Grozăvescu” din Lu-
goj. În perspectiva Centenatului Marii Uniri, 
tema conferinței pe care a susținut-o poetul 
Hans Dama - prezent pentru prima dată la 
„Conferințele de vineri” de la Lugoj (inițiator: 
prof. Simion Dănilă, bun prieten al scriitoru-
lui) - în limba română, este despre scriitorul 
bănățean, șvab: „Adam Müller-Gutten-
brunn, un prieten al românilor”. Orga-
nizatorii „Conferințelor de vineri” de la Lugoj 
sunt Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, 
Cenaclul „Anotimpuri” și Biblioteca Munici-
pală Lugoj; moderator: Ion Oprișor. Poetul 
Hans Dama este un prieten bun al multor 
scriitori lugojeni, colaborarea fiind reciprocă 
și îndelungată, din 2007. Astfel, anul trecut 
poetul Hans Dama a fost invitat de onoare la 
Ziua Mondială a Cărții, a Drepturilor de Autor 
și a Bibliotecarilor, eveniment organizat de 

Biblioteca Municipală din Lugoj, cu o dublă 
prezentare de carte.

VARUjAN VOSGANIAN A LANSAT LA LUGOj 
CArtEA „CoPIII războIuLuI”
n Iubitorii de literatură, scriitorii, jurna-

liștii și oamenii de cultură din Lugoj au avut 
din nou ocazia de a participa la un eveniment 
literar organizat de Biblioteca Municipală Lu-
goj. Este vorba despre întâlnirea cu scriitorul 
Varujan Vosganian, care a venit la Lugoj 
pentru a-și lansa cartea „Copiii războiului” 
(apărută la Editura Polirom, în 2016).  Lansa-
rea a avut loc duminică, 22 octombrie 2017, la 
„Casa Bredicenilor”, și a fost urmată de o sesi-
une de autografe; despre carte au vorbit prof. 
Simona Avram și scriitorul Cristian Ghinea; 
moderator: Henrieta Szabo. Am avut bucuria 
de a-l mai avea la Lugoj pe scriitorul Varujan 
Vosganian, în 10 octombrie 2009, cu ocazia 
lansării volumului „Cartea șoaptelor”, car-
te care a primit în timp mai multe premii lite-
rare, invitații speciali de atunci fiind scriitorii 
Cornel Ungureanu și Laurian Stănchescu. Va-
rujan Vosganian a mai fost în Banat la prima 
ediție a Salonului de Carte ”Bookfest” de la 
Timișoara, din 15-17 martie 2012, alături de 
Daniel Cristea-Enache.

LiteraTURA oraşului

    Adriana WEIMER
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Dintre cei care s-au ocupat vreme 
îndelungată de opera lui A.E. Baconsky, 
dintre cei care au stăruit în arhive 
asupra operei sale, Diana Câmpan mi 
se pare numele asupra căruia ar trebui 
să insistăm atunci când ne ocupăm de 

A.E. baconsky 
şi anatemele sale Cornel  UNGUREANU

78
revin mereu să privesc acest râu care curge fără oprire încă de pe 
vremea romanilor și chiar mai de demult acest râu cu șapte izvoare 
care curge întruna de la facerea lumii nu mă mai satur privind și nu 
mă mai satur ascultând cum curge printre munții aceștia stăruind în

măreție încă de pe vremea romanilor și chiar mai de demult acești
munți care întrec în măreție toate mărețiile lumii și care tac și care
fac mai misterioasă facerea lumii nu mă mai satur privindu-i nu mă 
mai satur ascultând tăcerea lor grăitoare și mă simt ca pe vremea 

romanilor și mă simt ca la facerea lumii revin mereu la cele șapte
izvoare și văd șapte înțelepți și văd băile romane și soldați romani 
îmbăindu-se în sulf în aur în glorie și gloria lor risipindu-se precum 
norii norii risipindu-se peste crestele munților într-o ploaie de vară

după care se arată soarele acest rug care arde și nu se mistuie 
și curcubeul semnul legământului tău cu lumea asta curgătoare

nicolaesilade.blogspot.com
Nicolae SILADE

miniepistole

ultima antologie a poeziei  baconskiene. 
Antologia O sută și una de poezii 

realizată de Diana Câmpan în cunoscuta 
serie a Editurii Academiei ne dă posibili-
tatea să ne amintim și de poemele de 
început ale poetului și de cele rămase 
prin reviste. Diana Câmpan își începe 
prefața pornind de la admirabilul text al 
lui Octavian Paler, un important scriitor 
și un apropiat al poetului:

„Existau în el doi oameni: un exilat de 
la miazănoapte care-și purta printre noi 
chipul frumos, distincția și nostalgiile 
heraldice, care impuneau și iritau, 
poate, în egală măsură și un meridional 
gata să năvălească pe nisipul unei arene 
să ia în mână spada și muleta.  Avea 
tot ce-i trebuia pentru a fi un toreador 
intelectual de excepție. Cultură, talent, 
virtuozitate, inteligență, curaj, eleganță, 

gust al utopiei și al gratitudinii, cultul 
onoarei și orgoliul de-a flutura mulineta 
cât mai aproape pentru ca riscul să fie 
mai mare și victoria mai spectaculoasă. 
Suferea de boala sacră a entuziasmelor 
fără leac, de care suferă toți adevărații 
toreadori și lăudând estetica pură a 
coridei trăia în realitate etica ei”.

Utopia mirabilă a primelor sale 
volume de poezii, cele care hrănesc 
realismul socialist românesc, partitura 
meridională din anii cincizeci a scrisului 
său, devine stranie contrautopie în 

ultimele sale volume. Reține anatemele 
exilatului de la miazănoapte. Și în 
poeziile ultimului  său an,  rămase în  
revista Steaua, anatema răsună.  Dintre 
acestea, Diana Câmpan selectează o 
Nocturnă.  Poezia mi se pare exemplară 
pentru felul în care poetul duce până la 
capăt o negație: felul categoric de a lua în 
derâdere căile speranței. Ale încrederii 
în valorile rostirii „poetice”:  

„Noapte și ochii bisericii ard,/ în 
albastru și totul e plin de stafii - /unele 
vin din cavernele cu oase încrucișate/ 
altele vin din vechi aurite imperii 
moarte de demult/altele sunt ale 
celebrelor personaje ce n-au existat/ 
niciodată, altele caută urme de fiare, 
de roți, altele plâng/altele cred și înalță 
aceleași turnuri pline de somn/ altele 
tremură așteptând un soare incert care 
trebuie totuși/ să răsară dizolvându-
le în plasma nocturnă… sunt și stafii/ 
care cântă/…negre, negre sunt apele 
acestor canale și lacuri,/ negre enormele 

scuturi ale varegilor Bizanțului, negre/
luminile, negrele aripile străzii, negre, 
negre, negre cresc/ și cuvintele tale, 
străinule mult, care treci întrebându-
te/ cui i-ai putea fi stafie…”.  Aș mai cita 
și dintr-o  Toamnă  berlineză: „alles 
weg, abgespielt”: „totul s-a dus pe Apa 
Sâmbetei”.

În amplul său volum, Gâtul de 
lebădă. Utopiile răsturnate și 
confesiunile mascate ale lui A. E. 
Baconsky, Diana Câmpan insistă pe 
larg asupra  asupra spațiilor damnate 
ale lui A. E. Baconsky.  Sunt câteva 
trepte care trebuie parcurse încet. În 
Cadavre în vid estetismul lui, zice 
Nicolae Manolescu, „e crepuscular, 
adesea funerar”. Poeziile care îi  încheie 
opera sunt funerare, dar există un șir al 
dezamăgirilor  pe care îl putem desco-
peri mai devreme,  în jurnalele sale de 
călătorie. Baconsky trăiește în jurnale 
literatura și își trăiește statutul său de 
Poet. În Mitteleuropa periferiilor 
intenționam să mă opresc pe larg 
asupra felului său de  a fi vienez. Viena 
l-a adoptat și câțiva dintre prietenii 
săi din Viena i-au fost devotați. Petre 
Stoica va deveni „vienez”, traducător al 
lui Trakl (și) datorită lui A.E. Baconsky. 
Întâlnirea cu Viena pentru Baconsky 
este însă dezamăgitoare. La Viena 
ajunge după multe alte călătorii,  după 
mari succese de călător și traducător, de 
lider. Viena ar trebui să facă parte din 
țara lui de poet.

În Remember. Fals jurnal de 
călătorie își mărturisește  absența 
celor așteptate. E în drum spre Paris. 
Viena rămâne o haltă, deși întâlnește 
oameni importanți de care se va 
apropia. „Poeți austrieci ca Paul Celan, 
Ingeborg Bachmann, Erich Fried trăiesc 
în străinătate”. „Lumea literară a Vienei 
e fără amploarea pe care o întâlnești în 
alte capitale, și îndeosebi la Paris”.

Există un ritm al amăgirilor și al dez-
amăgirilor pe care  omul le trăiește 
într-un ritm sufocant, iar pagina scrisă 
nu face decât să numească succe-
siunea degradărilor. În Corabia lui 
Sebastian, volum apărut în 1978, la 
un an după moartea scriitorului, el nu 
mai oferă cititorului poezii, ci poezii 
și antipoezii. Acesta este mesajul 
testamentar al poetului. A scris, pentru 
noi și pentru el, poezii și antipoezii.

Remarcabilă secvența baconskiană  
realizată de Diana Câmpan pentru  volu-
mul O sută și una de poezii.

În spaţiul dintre cuvinte 
e de găsit însuși poetul, de 

aceea e făcut acel spaţiu 
pentru ca să aibă poetul 
pe unde respira de atâta 
broboadă a sufletului și 

a minţii. Poetul e rupt de 
cuvinte tocmai ca să le 

poată pieptăna adăpa el 
nu dresează și nu călărește 

cuvinte ziua-n amiaza mare nu el îi bâzâia luminii să treacă pe 
o altă frecvenţă să se facă subversiv cum plouă. Nu-l poţi citi 
pe poet pentru că el n-a fost niciodată dacă e de găsit e doar 
din pricină de ploaie odată pornită judecând aspru lumina. 

Pornind a scrie despre o carte, mai rar ți se întâmplă 
să-ți iasă poem, astfel încât trebuie să o iei de la capăt, de 
unde o fi el acel capăt, asta în caz că ar trebui să existe, iar 
dacă nu atunci de oriunde din cuprins. 

Cântărind esențele, după ce inițializându-le în felul său 
bine definit, Ion Toma Ionescu evită să aibă o busolă 
sau un gps cu care să călătorească zările înțelesurilor. El 
trăiește pur și simplu în confortul stupului propriu, de 
unde „ceară și miere”, iar de acolo dă lumea peste cap 
după legi încă neomologate, poate chiar neinventate, dar 
care funcționează.

Este remodelat universul nu neapărat din vreo ambiție 
ci mai degrabă din bună-voință. Atunci când se ajunge la 
anti-arhetipuri, sau neo-logisme, în loc de cea mai vagă 
urmă de surpriză se întâmplă trecerea mai departe, de 
pe o linie de probă pe alta, de fabricație. Produsul este de 
regulă halucinant, niciodată previzibil. 

A se vedea cum răstoarnă poetul, ca pe un cuplu de 
forțe, un cuplu de simțuri, în „poem alb”: „de atâta 
alb răzvrătit/ mă dor ochii/ privesc fix și aștept/ să-i 
ţâșnească/ miresei prin rochii/ uraniu îmbogăţit// 
la un capăt al ceţii/ privesc fix și aștept/ un concept 
încolţit/ din fum de ţigară/ viscolit în cafeaua/ amară 
a dimineţii// privesc fix și aștept/ (ca)trenul încărcat/ 
cu metafore/ ieșit de pe șine/ înzăpezit undeva/ între 
coline veline…” Jocul imagistic nativ, deloc naiv, doar 
aparent, ca datul pe tobogan ori în montagne-russe, îi 
este caracteristic poetului și pare a nu avea limite, ceea 
ce e perfect… „nu e decât/ un ghem/ de lână/ care/ se 
desfășoară/ rostogolindu-se/ în ghearele/ unei pisici/ 
jucăușe// numai tu vezi/ obstinat până/ dincolo/ de 
departe/ că cea ghemuită/ e o zână/ cu degete lungi/ și 
manichiură/ îngrijită/ nu/ blânda/cruda/ moarte…/ și 
ajungi/ să te luminezi/ te îndoi/ de mamă/ de copil/ și 
de ploi/ te cobori de/ umeri// și nu mai crezi/ că lâna-i 
de aur/ în ghem…/ firul se rupe și/ nu rămâne/ nimic/ 
din tezaur// …degeaba numeri/ din doi în doi/ înapoi” 
(viața ca o pisică sălbatică). 

O exaltare lirică îndreptată spre autodepășire provo-
când această „aguridă”: „sunt cel mai iscusit vânător// 
vânătorul de nopţi/ dintr-o vamă/ dacă-mi intri-n vizor/ 
și sunt strugurii copţi/ gloanţele mele/ de-argint/ n-au 
nici tată/ nici mamă// sunt cel mai îndrăgit vânător// 
vânătorul de nopţi/ dintr-o dramă/ am în vizor/ numai 
struguri necopţi/ aguridă/ fără tată și mamă/ și-n 
piept/ port un glonţ de aramă”. 

Dacă e să găsim o explozie, fiind oricum pe tărâm 
minat ideatic, de aflat că se poate la tot pasul; eu m-aș 
ancora de „insurgență”: „opriţi larma vocalelor/ 

ţipetele lor deșănţate/ exacerbează/ păcatele și trufia// 
cu umilinţă/ consoanele/ sunete oarbe/ aproape mute/ 
secerate de gloanţe/ îngenunchiate/ în faţa porţilor/ se 
vor ridica/ mărșăluind/ în cadenţă/ pre limba morţilor”. 
Concisă conclusivitate: „sumă de poveri/ încovoiate sub 
nopţi/ ceară a mierii…” (haiku). 

Vrându-se - sigur vrându-se?... fiind una dintre cele care 
chiar sunt, de fapt „definiție poetică”: „sherezadă/ 
virgină/ ispitind/ în surdină/ o mie și una/ de nopţi// 
are inimă/ cu aripi/ și sept/ de ceară/ flacăra-i/ trece/ 
de pe umărul/ stâng/ pe cel drept/ ca un lingou/ de 
povară// poezia e în ciorchinul de struguri/ copţi/ 
zdrobit/ de steaua/ alcor/ într-o/ groapă de nor/ și 
vinul/ ţâșnit din apă// îl bei/ sau te bea”.

Ceea ce mă cutremură: „doar în noaptea învierii/ 
sunetul clopotelor/ intră în carne/ precum lumina/ prin 
cuiele/ lui hristos” (noaptea învierii). Și: „îngerul/ 
introvertit/ se ferește să treacă/ pragul luminii…/ nu se 
îngăduie/ zidit// dar lasă însemn/ în troiţe/ de vânt/ 
cruci din lemn/de salcâm/ înflorit” (îngerul).

Întotdeauna cauți „cuvintele”, dar se întâmplă ca ele 
să vină de la sine, trec pe lângă tine, agață-le, nu trece 
indiferent mai departe: „nu eu sunt/ cel ce a împărtășit/ 
această taină/ căci însuși el/ întâi a rostit/ apoi și-a 
dezlegat/ păsările gândului/ să aprindă înţelesul/ 
vorbelor sale/ pe care/ le-a adeverit/ binecuvântându-
le// cuvintele sunt fiinţe”. 

Ceea ce neapărat trebuie spus dinspre și despre Ion 
Toma Ionescu, este „credință”: „s-a ridicat umbra/ de 
la picioarele mele/ ca o flacără vie/ înconjurându-mă/ 
și mi-am zis/ se poate să fii/ o singură dată/ și să arzi/ 
de mai multe ori”. Da!

Atunci când gândul şi faptul se împacă într-
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Ion Toma Ionescu o benefică năucire continuă
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Cartea aceasta* cuprinde însemnările dintr-un blog 
intitulat Jurnal scoţian, care a făcut și continuă să 
facă valuri, iar autorul le-a revăzut, selectat și adaptat 
demnității impuse de cuvântul tipărit. Nu frecventez 
bloguri deoarece apar atâtea reviste interesante și cărți, 
dintre care unele fundamentale, pentru care nu-mi va 
ajunge niciodată timpul să le străbat, încât consider că 
a-l mai risipi și „navigând” prin  spații virtuale valoric 
incerte ar fi de-a dreptul un păcat. N-aș fi aflat probabil 
nici de existența acestei cărți dacă nu mi-ar fi dăruit-o 
un bun prieten, istoric și critic literar cu vechi state, 
care nu se pierde cu firea în fața unui blogger, oricât 
de expresiv și impetuos. De data asta însă, impresia 
sa a fost deosebită și nu l-a lăsat inima să nu mi-o 
comunice și mie. Îi mulțumesc și mărturisesc de la 
început că îi împărtășesc bucuria descoperirii unui 
scriitor purtător nu doar de talent, cultură și umor, ci 
și a unei conștiințe a cărei expresie produce tulburări 
prin sferele necultivate sau prea înalte.

Pe scurt, pentru cine încă n-a aflat, Ioan-Florin 
Florescu este un preot ortodox fără de arginți, în 
schimb erudit, cu doctorat nemăsluit, specializat 
în filologie și traductologie biblică, cercetător și 
colaborator în câteva importante proiecte în domeniu. 
În țară, în 2015, la Editura Universității „Al.I.Cuza” 
din Iași, i-a apărut un prim volum al cercetărilor, În 
multe chipuri de Scripturi, studii de traductologie 
biblică românească. La acea dată d-sa se afla însă de 
patru ani în Scoția. Își luase lumea-n cap cu familie 
cu tot, „din lehamite”, cum singur mărturisește, 
detaliind apoi, pentru a nu crea nedumeriri: „Când 
mi s-a făcut lehamite de țară am împachetat [...] 
Însă cum să explici că pur și simplu te-ai săturat să 
mai trăiești într-un loc guvernat de fatalitate, unde 
lucrurile plutesc haotic și impevizibil, ca într-o stare 
de imponderabilitate. Nu știi unde și cum le vei afla 
a doua zi. De ce plecam? De lehamite. Nu căutam 
pământul unde să curgă lapte și miere, ci o țară în care 
să regăsim așezarea firească a lucrurilor.” Lehamite 
de ţară, sintagmă care apare abrupt chiar la începutul 
acestei cărți, poate contraria cititorul neprevenit. Pe 
parcursul lecturii însă, ne vedem nevoiți s-o acceptăm. 
Argumentul decisiv survine atunci când părintele 
Ioan-Florin își amintește că în raportul asupra morții 
prietenului său din copilărie, Ioanesei Adrian, ucis în 
revoluția din 1989, scrie că acesta a fost împușcat din 
spate „cu gloanțe de proveniență necunoscută, trase 
dintr-o armă de construcție specială”, - și consideră 
salutar să ne prevenim copiii să nu accepte nicicând să 
moară „pentru o țară care nu știe cu ce gloanțe au fost 
omorâți copiii ei”. Cată acum să concedem și noi, cum 
și dl Mircea Anghelescu a făcut-o în amplul comentariu 
pe care-l consacră cărții**, că părintele „are dreptul să 
aleagă ce cuvânt i se pare potrivit pentru a-și justifica 
plecarea.” 

La plecare, călătorul ireversibil decis își burdușește 
mașina cu obiecte cu valoare sentimentală, printre 
care o pianină și mai ales cărți. Iar printre primele 
lucruri pe care le face cu soția și cele trei fete, după 
ce debarcă la destinație, e să-și facă permise pentru 
biblioteca publică a locului. Ceea ce ne edifică de la 
început asupra calității intelectuale a personajului. 
Căci de acum, părintele devine personaj al propriului 
jurnal. Care, de fapt, cum singur spune, „...nu e [...] 
un jurnal propriu-zis și nici nu este exclusiv «scoțian». 
Cred că cel mai bine l-aș putea defini ca un blog scris 
în Scoția cu gândul la România.” 

Desigur, Scoția, patrie adoptivă, unde totul e nou și 
trebuie început de la zero, nu lipsește din însemnările 
sale. Aici, fără a se victimiza nicio clipă, ia viața în 
piept, urmându-și vocația de preot misionar și slujitor, 
acceptând de nevoie, cu un fel de voioșie, angajamente 
modeste, minim retribuite, precum bunăoară aceea 
de șofer distribuitor al unui mic restaurant nepalez. 
Prilej, ca și altele, de a cunoaște oameni feluriți, cu 
care, indiferent de condiția lor, găsește întotdeauna 
ocazia de a schimba nu doar vorbe, ci și idei. Locul cel 
mai „plin” e, firește biserica închiriată câteva ore, unde 
„...nu vin doar ortodocși, mai sunt printre ei de alte 
confesiuni și chiar oameni care în țară n-au călcat în 
viața lor într-o biserică. Vin la biserică pentru că vor 
să întâlnească alți români sau doar să-și audă limba. 
După slujbă rămânem la o cafea și la o  gustare, ne mai 
spunem noutăți, se mai leagă prietenii, se mai aprind 
pasiunile politice.” Părintele e un om sociabil, deschis 
tuturor, fără prejudecăți, chiar nonconformist, și nu 
se sfiește să poarte blugi, chiar și pe sub reverendă, 
ceea ce-i contrariază pe mulți încuiați. Și recunoaște 
sincer că „Nu sunt un preot grozav, dimpotrivă, am 
toate păcatele și nicio virtute, dar cel puțin la asta mă 
pricep: știu să-i ascult.” Dar a asculta e pentru un preot 
o calitate esențială, căci are ca efect și alinarea celui ce 
se dezvăluie. Iar acest dar adună felurimi de oameni 
în jurul său și îl duce în situații insolite: „Tot felul de 

Un român „de pretutindeni”
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oameni, cum ziceam. Recent am botezat copilașul 
unor țigani bulgari. Erau de loc dintr-un sat de la 
Dunăre și o rupeau binișor pe românește, de aceea 
veniseră la mine [...] mă gândeam apoi ce încurcată 
a mai ajuns lumea asta: un preot român botează în 
Scoția copilul unor țigani bulgari care spun Crezul în 
limba greacă. În ce limbă să faci filmul ăsta?” (E de 
observat că părintele, care deploră „corectitudinea 
politică” și respectă demnitatea stilului, nu spune 
puradel, dar nici romi...) Noul său mediu social, în 
ciuda diversității, e prietenos, populat de oameni 
de treabă. N-am găsit nicio însemnare privind vreo 
canalie sau dobitoc. Părintele nu pare a se simți străin 
printre ei, și îi acceptă cu înțelegere și umor: „Chiar și 
atunci când mă știu spionat dindărătul ferestrelor, știu 
că o fac nu din curiozitate, ci pentru siguranța mea și a 
cartierului. Unde, de altfel, nu se întâmplă nimic.” Cu 
alte cuvinte, și-a găsit locul într-o țară cu o „așezare 
firească a lucrurilor.”

O pondere egală cu a noii sale ambianțe o are însă 
în „jurnalul” acesta și Țara. Părăsită „din lehamite”, 
ea continuă să-l urmărească. Pregnantă, expresivă, 
agresivă chiar și de la distanță, ea continuă nu doar 
să-i suscite amintiri, nostalgii și doruri, ci să-i și 
provoace opinii, atitudini și replici care nu menajează 
nici demnitari, nici ierarhi, revelând, în schimb, o 
personalitate rezonabilă, cu bun simț, verb redutabil 
și demnitate integră. Țara e o entitate cu două fețe. 
Fața luminoasă privește spre trecut și ține de ceea 
ce aș numi sindromul „casa bunicilor”, remanent în 
scrierile  tuturor artiștilor, nu doar scriitori, pentru 
care trecutul n-a devenit evanescent. Sunt și umbre în 
trecutul acela - bunăoară foamea din internatul liceului 
silvic - dar prevalent e gândul bun, rămas atașat de 
anii tinereții. Nu voi insista asupra acestor aspecte, 
deoarece ponderea acestei selecții din însemnările 
întinse pe câțiva ani rezidă în reflecțiile determinate de 
vocația sa de preot, atipic preot putem spune, cum și 
de reacțiile d-sale la provocările celeilalte fețe a Țării, 
la care un acut spirit civic nu-i îngăduie să tacă. 

Preot atipic, ziceam? Da, nu doar pentru că poartă 
blugi, ci pentru că, lipsit de obișnuita onctuozitate 
clericală, vorbește cu semenul firesc, știe să-l asculte și, 
cu reciprocitate, să-și mărturisească el însuși îndoielile 
și reflecțiile asupra propriei vocații. Recunoaște că nu 
crede  în „semne și minuni”, cum e - blasfemie! - „lumina 
necreată” care coboară la Paști peste mormântul 
Mântuitorului, la Ierusalim, dar nu e nicăieri atestată 
în Scripturi. „Credința, spune d-sa, nu trebuie să stea 
în «semne și minuni», cu atât mai puțin în cele pozate 
și transportate cu avionul.” Părintele Ioan-Florin e 
tare în credința sa și nu se sfiește ca, în numele ei, să-și 
interpeleze proprii ierarhi: „Preasfințiții mei stăpâni, 
vă rog eu frumos ca de la anul să puneți capăt acestui 
circ grecesc. Dați-ne lumina din candelele voastre, așa 
cum ni-l dați pe Sfântul Duh prin mâinile voastre și 
nu trebuie să vă duceți după el la Ierusalim.” Dar e 
uimit apoi el însuși de consecințele acestei sincerități. 
„E incredibil câtă dușmănie mi-au adus articolele mele 
despre lumina de la Ierusalim [...] Oamenii vor să audă 
numai ce le place. Cât trebuie să mai îmbătrânesc ca să 

înțeleg asta? Îmi pare rău dacă am tulburat pe cineva. 
Scuza mea este că spun ce gândesc: altfel m-aș sufoca.” 
Rostind însă ce gândește îi și provoacă pe acei nelipsiți 
pricepuți în toate, gata să conteste și să insulte: „Toată 
lumea știe, toată lumea te învață, nimeni nu are îndoieli 
și întrebări de când a descoperit wikipedia.”

Spune ce gândește, dar cu argumente și fără 
mitocănii. Și o spune oricui, chiar și unui senator, 
devenit ministru „al românilor de pretutindeni”. Care, 
cu ocazia „zilei” dedicate acestora, produce un fel 
de circulară festivă pe care o transmite urbi et orbi. 
Asta s-a întâmplat prin 2011. Epistola ministerială 
ajunge și la părintele Ioan-Florin, care iar nu poate 
tăcea și-i răspunde devastator printr-o scrisoare 
deschisă, veritabilă capodoperă a genului polemic, 
frizând pe alocuri pamfletul: „... de douăzeci de ani mă 
simt, în fiecare zi, mințit, furat și umilit în țara mea 
și [...] am obosit să devin vrednic printre șmecheri, 
canalii politice și «băieți deștepți» [...] Sărbătorile 
adevărate sunt atunci când ești acasă, nu când te afli 
«pretutindeni» / Iertați-mă, dar n-am nevoie să-mi 
amintiți dvs de «valorile românești». Ocupați-vă de 
ele în țară, acolo unde «cultura și valorile românești» 
sunt lăsate în paragină.” Reacția destinatarului, tipul 
care se aferează spre a-și justifica sinecura, a fost 
asemenea personajului care a văzut prima girafă: a 
pus la îndoială existența expeditorului! Scrisoarea e 
reprodusă integral și în acest „jurnal” și poate fi socotită 
un pilon în jurul căruia se concentrează toate celelalte 
amărăciuni pe care i le provoacă cea de a doua față, 
cea actuală, a Țării. Cum este, de pildă, tragedia de la 
clubul „Colectiv”: „Guvernul român este autorul moral 
al catastrofei din clubul Colectiv și, ca orice criminal, se 
întoarce primul la locul faptei și declară doliu național, 
ca să ne arate că-i pasă. Însă îi pasă cu adevărat doar 
de fotolii și de girofaruri.” Și asta dintr-un motiv foarte 
simplu, aflat la vedere și pe care tot românul e nevoit 
să-l suporte într-un fel sau altul: „Șpaga este substanța 
vitală a statului român, plasma care curge prin venele 
instituțiilor sale și hrănește sistemul de la cap până la 
ultimele capilare.” 

Despre relațiile d-sale privind intimitatea cea mai 
profundă, aceea  cu Tatăl și cu cele mai apropiate și 
mai dragi ființe, părintele Ioan-Florin se sfiește să 
vorbească, iar atunci când o face, se exprimă cu o 
mare și ocrotitoare discreție. Tocmai de aceea, aș 
încheia aceste prea sumare însemnări cu o frază 
care mi se pare, în această carte, cea mai frumoasă și 
reprezentativă pentru autorul ei. E vorba de momentul 
când contemplă cu tainică tandrețe prima fotografie 
pe care le-a făcut-o fetelor sale, la țărmul oceanului, 
imediat după stabilirea în Scoția: „Abia calcă și privesc 
în jos, toate trei, cu expresii îngrijorate, ca și cum ar 
păși pe nisipuri mișcătoare. Tot acolo sunt și eu, în 
spatele camerei, dar eu nu sunt îngrijorat de nisipurile 
mișcătoare. Eu știu că, de voi și umbla în mijlocul 
morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești.” 
Se distinge în filigranul acestei spontane reflecții 
ceea ce Thomas Mann numea Innerlichckeit - aici, cu 
sensul de cea mai adâncă interioritate a unui suflet 
dedicat semenilor și întemeiat pe convingerea că - să 
luăm aminte! -  „Iubirea este înaintea credinței [...] 
Credința nu se poate naște decât din iubire. Asta spune 
Evanghelia de la un capăt la altul. Numai credința 
fanaticilor se naște din legi și dogme.” Amin.

___________
* Ioan-Florin Florescu, Jurnal scoţian, Iași, Polirom, 2017.
** Mircea Anghelescu, Blogul și literatura, în „România 

literară”, nr. 37/2017 p. 7.
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Un român „de pretutindeni”
Norman Manea (n. 1936, la Burdujeni) vine 

din cosmopolita Bucovină, un efervescent 
hibrid cultural, acolo unde, vorba lui Paul 
Celan, „trăiau oameni și cărți”. În „triunghiul 
sucevean”, lângă „oniricul” Fălticeni, s-a 
deșteptat himera literaturii, deși poemul 
dedicat unei colege de clasă (Bronya, tot 
Norman!) s-a izbit de indiferența muzei. 
Dispărut de-acasă, micul Noah a fost legat 
de piciorul mesei, așa cum, mai târziu, însuși 
scriitorul - un solitar dornic de comunicare - 
s-a legat de masa de scris, la „adăpostul fluid 
al limbii”. Casa melcului, invocată obsesiv 
e, într-adevăr, the leading metaphor (cf. 
Hannes Stein), cum se destăinuia în Cuvinte 
din exil (Polirom, 2011). Iar prozatorul, 
oscilând între ficțiune și mărturie, cu fixații 
eticiste, disponibil și cordial, ținând de „o 
promoție fără critici” (declara Laurențiu 
Ulici, plasându-l mai la coada listei), a 
devenit, în postcanonical age, „cel mai 
bine plasat”, bucurându-se de vizibilitate 
și notorietate. Prin Norman Manea, istoria 
literaturii evreiești de la noi cunoaște „un 
moment apoteotic”, conchidea Ovidiu 
Morar. Spaimele întoarcerii, recunoscute, 
urmărit fiind de umbrele trecutului, de 
atâtea iluzii, anxietăți și gânduri (amânate ori 
reprimate), divulgate într-un Caiet rătăcit, 
sunt de înțeles; întoarcerea, firesc temătoare, 
părea imposibilă și s-a dovedit, în ochii lui 
M. Iovănel, „inautentică”. De fapt, Norman 
Manea nici nu a plecat din limba-Patrie.

Reamintim că Norman Manea se consideră 
un scriitor hărțuit, un „senzor ultra-sensibil”, 
vânat de patrioții locali; adevărul e că 
situațiile conflictuale îl intimidează, dar - voit 
sau nevoit - chiar le provoacă, dincolo de 
idiosincraziile scriitoricești. Să invocăm doar 
interviul buclucaș din Familia (decembrie 
1981), luat de Gh. Grigurcu, pentru care a 
tras ponoasele „complicele” Radu Enescu, 
cu reacția promptă a publicaţiilor-pistol, 
„imunizate”, întreținând un veritabil linșaj 
mediatic. „Ciudatul autor” (cf. Corneliu 
Vadim Tudor), trădător, cosmopolit etc. 
devenise, cică, „inamicul valorilor naționale”. 
Sau povestea premiului („coronița Uniunii 
Scriitorilor”) pentru volumul Pe contur, în 
1984, tergiversat și revocat în cele din urmă, 
probând forța cenzurii retroactive. Chiar dacă, 
în Referatul de susținere, Ion Ianoși amintea 
de acea „disponibilitate rară” în a-și sprijini 
confrații, ca „mijlocitor avizat”, în articole 
reflexiv-empatice. Cum reacționase, anterior, 
și A. Păunescu în Flacăra (v. Valoarea prin 
adăugire). Evident, nu putea lipsi „repertoriul 
antisemit” ca psihologism obscur, cu răbufniri 
ciclice, „comercializate”, alimentând o temă 
convulsivă, „redundantă și insolubilă”, lungă 
vreme tabuizată. Exacerbata sensibilitate 
iudaică a monopolizat imoral „suferința”, 
s-a spus; după cum, pulsațiile antisemite, 
întreținând predispoziția dubitativă, nu pot 
acredita ideea că România ar fi un „viespar al 
antisemitismului”.

În fine, un șoc simetric a iscat „bomba 
Eliade”, prin episodul Felix culpa, cu 
scandaluri în lanț, neînțelegeri, totuși „o 
lectură validabilă”, se pronunțase Cornel 
Ungureanu. Un „gest util” aprecia, după 
câțiva ani, și Gabriela Adameșteanu, 
invitând la asumarea trecutului și cucerirea 
adevărului, fie și „în trepte”. Dar „piticul 
de la Ierusalim”, „molia”, un „megaloman 
agresiv” (cf. Alex Ștefănescu), un alogen 
transfug, prolix, filosofard etc. a provocat 
alte polarizări pe fundalul intoleranțelor 
în clocot, semnând, prin hulitul eseu 
blasfemic, un veritabil ultragiu național în 
ochii unora. Inițiativa lui Manea, „abuzivă 
și amatoristică”, aducea în atenție chestiuni 
delicate din biografia eliadescă (mai exact, în 
termenii semnatarului, „conecția cu Garda 
de Fier”), între timp larg acceptate. Mai 
mult, eseul Happy Guilt (găzduit, la 5 august 
1991, în The New Republic) n-a fost impus 
de nimeni, asigură Norman Manea, devenit, 
brusc, un detractor „diletant”, gratulat cu o 
ploaie de invective după apariția articolului 
în presa noastră (în 22, la propunerea lui 
Dan Pavel). E drept, eseul părea a veni în 
contratimp, câtă vreme „agenda est-etică” 
era confiscată de „procesul comunismului”. 
Dar „culpa fericită”, denunțată de „huliganul” 
exilat, invita la responsabilitate, depășind 
momentul amnezic, trecând sub tăcere 
„alunecarea” eliadescă. Încât, revenirea 
în țară a proscrisului putea fi „o vizită 
neplăcută”, citim în câteva însemnări dintr-
un „caiet uitat”, autorul rătăcindu-se - posibil 
- în labirintul suspiciunilor. Întoarcerea 
huliganului, reluând, în conotație etică, 
vechi teme și obsesii, oferă mărturii de viață 
ale „melcului pribeag”, lămurind chestiuni 
aprig controversate. O carte „cu sânge”, 

scria editorul american, cea mai bună dintre 
titlurile lui N. Manea, un roman autoficțional, 
asumându-și destinul „tot mai evreiesc”, 
cu știuta predispoziție analitic-dubitativă. 
Insistând pe trauma dislocării (exilul ca 
„deposesie”) și atâtea alte subiecte grave, 
tratate cu o „inteligență surâzătoare”, aprecia 
mexicanul Enrique Krauze. Fiindcă exilul 
oferă și o uriașă șansă: cea de a privi la altă 
scară, obligând la o altă percepție. Evident, pe 
rețeta știută, Manea surprinzând momentele 
critice, personajul dubitativ (fragil, agresat, 
abulic, suspectându-și latențele) fiindu-și 
obiect de analiză, în microficțiuni fărâmițate. 
O „traumă autistă”, spune Claudiu Turcuș, 
legitimând un stil și o viziune care, nicidecum, 
nu mizează pe farmecul narativității, 
refuzând metaforita, seninătatea estetică. 
Memoria biografică, estompând politicul, 
șarjând pe grotesc și bufonerie, aduce în 
prim-plan „potențialul etic” (cf. Carmen 
Mușat). Și în acolade memorialistice, fie și 
texte ocazionale, el închipuie o portretistică 
afectuoasă, cu amintiri „vetuste”, vorbind 

despre un timp consumat (precum în Plicuri 
și portrete), dizolvând, subliminal, eticismul.

Despre clovni: Dictatorul și Artistul (1992) 
era prima carte a exilului, aducând la rampă 
„perechea clasică”, în proiecție arhetipală: 
August Prostul (Artistul), respectiv 
Clovnul Alb (Stăpânul), două prototipuri 
ireconciliabile. În plină tragicomedie 
totalitară, între nedisciplinatul, perdantul 
August, un „profesionist al himerelor” și 
clovnul Puterii se cască, explică Norman 
Manea, o „barieră morală”. Plicul negru, tras 
într-o a doua ediție (1996) după „destinderea” 
codificărilor este de nerecunoscut, cu „nuanțe 
imposibile” în anul tipăririi, sesiza M. Iovănel, 
cu „sarcasme adăugate” (cf. I. Simuț), 
forțând, cu insistență redundantă, directețea 
și intertextualizarea. Fiindcă Mynheer și 
plăsmuirile sale („înlocuitorii”) volatilizează 
hotarul dintre ficțiune și realitate. Este mai 
vechea problemă a lui Norman Manea, 
atras de codificări și opacități, îngreunând 
receptarea. Marian Popa, de pildă, din 
perspectiva bietului cititor comun, denunța 
stilul deficitar, încâlcit, complicând textul 
etc., pentru a conchide: Norman Manea scrie 
„foarte prost” și rămâne „un militant energic 
și sarcastic contra naționalismului român”. 
Incomod, inaderent, așteptând, totuși, 
ecouri din „cotlonul balcanic”, prozatorul n-a 
avut parte de o recepție calmă. Dacă, după 
’89, recuperarea multor exilați „a debutat 
cu stângul”, constata N. Manolescu, în cazul 
lui Norman Manea, ignorând complotul 
tăcerii (al câtorva), primirea s-a polarizat 
violent, laudele și atacurile desfășurându-se 
zgomotos, ocupând scena.

Permeabil la experimentele momentului, 
cu sensibilitate exacerbată, ulcerată, tânărul 
Norman Manea, probabil influențat de 
noul roman francez, are un „stil cețos”, 
criptic; personajele sale, acuzând „oboseala 
de viață”, par fantoșe mișunând într-un 
„timp îmbolnăvit”. De fapt, Primele porţi 
ordonează cronologic evenimentele, ca 
„istorie a unei îndelungi inițieri”, desenând 
un itinerar sinuos. Sub un titlu sarcastic, 
Fericirea obligatorie (la noi, în 1999) 
prezintă tribulațiile existențiale ale unui 
suflet scindat, multiplicat, viețuitor într-o 
lume „tragic reală”. Cele patru povestiri pot fi 
citite ca „o antologie a disperării”, reamintind 
mizeria generalizată, aberațiile sistemului, 
degradarea unei societăți promiscue în care, 
„singuri cu blestemul nostru” (v. Trenciul), 
încercam să supraviețuim slalomând (frica, 
indiferența, compromisul etc., rezolvând 
„totul pe dedesupt”).

Multă lume s-a întrebat de ce Norman 
Manea a ales, ca model auctorial, posibilă 

figură tutelară a prozei sale, pe August 
Prostul, un solitar, de o candoare ridicolă, 
bufon incomod, navigând - inabil - prin 
„strâmtoarea cotidianului”; cel care „primește 
palmele”, un „tont cult” și „un perpetuu 
suspect”. Un „acrobat al zădărniciei”, trăind 
printre amânări și refuzuri. Cu o parafrază 
goetheană, romanul-eseu dedicat anilor de 
ucenicie reconstituie un climat. Montajul 
de citate ni-l dezvăluie pe August-cititorul, 
dezvoltând - ca anti-roman al „obsedantului 
deceniu” - o perspectivă asupra anilor ’50. 
Prin carnavalesc și protecția măștii, acest 
tip comic în lumea circului își desăvârșește 
ucenicia (anii de formare / de-formare) 
sub pavăza histrionismului bufon, definind 
condiția defensivă a artistului într-o carte 
stranie, colecționând, alături de recenzii 
empatice, „fișe”. Înțelegând utopia roșie 
ca butaforie, îngroșând grotesc derizoriul, 
pentru a obține „un spor de semnificație”, 
cum va explica mai târziu autorul (v. 
Despre clovni: Dictatorul și Artistul, ca 
firească prelungire, trecutul fiind conținut în 

prezent). Încât, încercând a prinde „mișcarea 
freatică a vieții”, acest dublu al scriitorului 
face figura unui „adaptat subversiv”, 
cultivând pedagogia evaziunii, protejându-
se, acceptând, sub influența recunoscută a 
lui Jean Starobinski (v. Portrait de l’artiste 
en saltimbanque), un rol periferic, ca refuz 
disimulat și „epifanie derizorie”, subminând 
autoritatea, neluând-o în serios.

Or, Norman Manea, ca „artist sever cu 
sine și cu opera sa”, gândind etic literatura 
știe prea bine că un intelectual problematic 
deranjează. Deși cu identitate dislocată, el nu 
s-a refugiat în autism civic, atât de obișnuit 
și profitabil la noi; nu  s-a ocupat doar de 
„oaza personală”. De notorietate planetară, 
afabil, tenace (deși șovăitor), în rezervă 
prudentă, dar bătăios, reactiv când e vorba de 
chestiuni grave, invocând „norocul” Cella, a 
înțeles „importanța ghearelor”, după spusele 
înțeleptului librar Avram. Numeroasele 
rătăciri și renașteri, rememorate în texte 
repetativ-evocative, nu i-au frânt elanul; 
deznădejdea a fost „reînviată în energie” 
printre atâtea adversități și prejudecăți. 
Evident, „nemuritorul antisemitism” este 
calul de bătaie al intervențiilor sale. Cu 
voluptate masochistă, suspicios, „mimoza” 
Norman poartă o ereditate încărcată și un 
șir de obsesii ancestrale. Evreitatea intră 
în ecuația succesului, Ștefan Borbely fiind 
convins că, pe acest suport, asistăm la un 
„vast scenariu de consacrare”. Subiectul 
Manea obsedează, „paranoia pândește”, zice 
însuși prozatorul, găsind în blândul cărturar 
Leon Volovici nu doar o „conecție fericită”, 
ci și șansa unei corespondențe terapeutice 
(v. Sertarele Exilului, Polirom, 2008). Când 
se rostește polemic, pe subiecte fierbinți 
(cazul „culpei” eliadești), vrea să propună o 
dezbatere responsabilă privind „prezentul 
și viitorul României”, angajând respectul 
pentru adevăr. Trecând în revistă reacțiile 
iscate de publicarea Jurnalului lui Sebastian, 
observă că în spațiul nostru cultural (înțesat 
de „evreofagi”?) mai bântuie „reflexe 
rasiste”. În fine, iudaicitatea nu-i domolește 
interogațiile, dimpotrivă; metabolizând 
trecutul românesc, cu o primă inițiere prin 
„exercițiul de supraviețuire” în lagărul 
transnistrean, „trezit” din utopia fericirii 
obligatorii prin exilul intern („de acasă”), 
cel care te obliga la „inițierea în simulacru”, 
Norman Manea cunoaște, odată cu exilul 
planetar, comercializarea (vulgarizarea) 
suferinței. Parodia burlescă a „comunis-
mului” românesc se însoțește, într-o lume 
mercantilă, cu exploatarea și manipularea 
temei, experiența coșmarescă (deportarea la 
cinci ani!) reverberând dureros în toate cutele 

operei, crescută pe latură autobiografică.
Încât, deschizând - la noi - dezbaterile despre 
legionarismul lui Eliade, „ascuns”, „etern” 
după Alexander E. Ronnett, medicul curant 
de la Chicago, „versatil”, cum scria Marta 
Petreu, Norman Manea, întâmpinat ostil, a 
trezit o gamă largă de reacții; convins, totuși, 
că acel trecut incomod, tenebros, „refulat” 
(după Țicu Golstein) trebuie spus într-o 
cultură matură, capabilă să suporte adevărul 
integral. Cum bine se știe, revista Toladot 
(număr unic, 1972), prin articolul lui Theodor 
Lavi (Loewenstein), bazat pe Jurnalul 
lui Sebastian, spărsese „blocada tăcerii”, 
ridicând o serie de întrebări inconfortabile. 
Eliade s-a eschivat, încercând „să împace 
lucrurile”, cerând discreție (într-o scrisoare 
către Vasile Posteucă, anterioară declanșării 
scandalului). Dacă s-ar fi dezis, trezea mânia 
pedepsitoare a foștilor camarazi din exil; 
dacă ar fi recunoscut „climaxul legionar”, 
cum cereau „maximaliștii”, își frângea 
cariera. Asemenea personajelor amnezice 
din romanele sale, Eliade, bolnav de glorie, 
și-a „uitat” trecutul „cadaveric”, reînviind 
„altfel, altundeva”. Vădind, cum observa 
Leon Volovici, o „amnezie selectivă”, odată 
pornit, alături de Christinel, spre o vita nova, 
după ce dispariția Ninei a risipit vehemența 
legionaroidă. De altfel, Noaptea de Sânziene, 
încifrând „calendarul legionar”, aduce în 
scenă un alter ego (Ștefan Viziru) „purificat”, 
apolitic și o perspectivă neutralistă, fiind, 
observa Marta Petreu, „un roman al morții și 
al înmormântării trecutului românesc”. Încă 
o precizare, justificând reacția lui Manea 
prin acel eseu fulminant, cinic, dar corect 
în ansamblu, declanșând furii paroxistice, 
devine necesară. Eliade invocă la tot pasul 
Logica destinului, încât încercările (șaradele) 
pe care i le-a hărăzit soarta, inițiatice negreșit, 
îl degrevează de responsabilitate; ea nu-i 
aparține, e exterioară eticului, nota Marta 
Petreu, de unde amoralismul (al său și al 
personajelor aduse la viață), deloc pe placul 
autorului Plicului negru.

De aici pornind, putem citi Vizuina 
(2009), roman cu cheie, în prelungirea 
acestui „arsenal problematic”, dezbătând 
- la nivel paradigmatic - cazuri reale ale 
exilului românesc. Ne vom întâlni cu Ioan 
Petru Culianu (Mihnea Palade în roman, ca 
„îndrăgostit dezamăgit”), cu Eliade / Cosmin 
Dima (un „monstru afabil”, cu „putere 
hipnotică”) și Petre Gașpar, adică Manea 
însuși, trecut prin slujbe ciudate, „om sensibil” 
în ochii profesorului Avakian. Eseizând, 
Norman Manea își ficționalizează biografia, 
produce un veritabil thriller și cade, țesând 
o poveste de dragoste, în capcana literaturii 
de consum, disprețuită declarativ. Cei trei 
intelectuali sunt, de fapt, proiecții ale eului 
auctorial. Culianu, evaluând critic trecutul 
politic (ocultat) al Maestrului, acuzându-l de „o 
multiplă trădare”, este în pragul paricidului. 
Urmează crima (Chicago, 21 mai 1991) și 
mistagogul, interogând astrele, dispare din 
scenă, asasinat. Un destin fulgerat printr-
un act „comandat”, s-a spus. Saul Bellow, 
în Revelstein (2001), duce mai departe 
raționamentul, Eliade (Radu Grielescu) fiind 
acuzat de o crimă cu ramificații planetare. 
Ca și succesul lui Manea, dealtminteri, 
spun gurile rele, „regizat”, beneficiind de o 
„reclamă mincinoasă”, cum scria, netulburat, 
concitadinul Alex Ștefănescu, gata să-l reclame 
la Oficiul pentru protecția Consumatorului. 
Să fi fost „execuția” lui Eliade prețul achitat 
de „impostor”, obsedat de a deveni scriitor? 
Mincinoasa frază a făcut carieră și, alături de 
M. Iovănel, observăm că Norman Manea este 
contestat și admirat cu „o fervoare simetrică”. 
El infirmă, însă, strălucit „imposibilitatea 
melcului”, continuând scrisul în exil, urmând 
sfatul de odinioară al lui Paul Georgescu. 
Veneticul Nordman (așa gratulat de fosta 
primadonă ideologică) nu ar fi fost mulțumit 
nicăieri dacă nu va scrie; dacă nu va fi scriitor. 
Fie și acceptat ca „adăugire” alogenă, ținut la 
distanță de lista „canonicilor”.

Adrian Dinu RACHIERU
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Radu Ciobanu: Călărețul de fum
Pornind de la realitatea secolului al XVIII-lea, din 

Transilvania, romanul lui Radu Ciobanu – Călărețul 
de fum, ajuns la a treia ediție (la Editura Limes, în 
2017) – aduce în prim-plan, cu mijloacele realismului 
obiectiv, o lume a cărei configurație este dezvăluită 
cititorului prin pluriperspectivism, însă, privind 
ansamblul cărții, naratorul auctorial este cel căruia îi 
revine sarcina de a sintetiza informațiile (apelând, pe 
larg, și la mise en abîme) și de a le da unitate, într-o 
scriere care, după mine, este una dintre cele mai 
valoroase creații românești în proză, de inspirație 
istorică, autorul demonstrând, încă o dată, dacă mai 
era nevoie, că aparține stirpei celor mai mari scriitori 
români, putând fi așezat alături de Mihail Sadoveanu 
sau Liviu Rebreanu. Construit polifonic, deci, 
trecând de la discursul auctorial, obiectiv, la pagini 
epistolare, actoriale, înglobând, la rândul lor, note de 
jurnal, romanul caută să se fixeze între partizanat și 
detașare, fiind o carte în care dileme ale trecutului 
(traduse în lucrările de  istorie în versiuni pe gustul și 
pentru interesul fiecărei părți implicate) sunt mixate, 
fără miză vindicativă, prin însumarea perspectivei 
personajelor din categoria celor considerați outsideri 
de stăpânii lor și a acestora care, foarte multă 
vreme, au încercat să înfăptuiască disoluția unui 
neam. În felul acesta, în roman, lupta împotriva stării 
de provizorat, rezervată românilor de-a lungul unor 
secole, capătă justificare, iar erorile inerente sunt 
înțelese, prin raportarea la contextele în care s-au 
petrecut. Romanul valorifică datele istorice legate de 
răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, din 1784, care a 
însemnat ridicarea la cea mai amplă luptă împotriva 
iobăgiei a țăranilor români din Transilvania, o luptă 
îndreptată împotriva nobililor, care-i supuneau la un 
regim de viață specific Evului Mediu, lipsindu-i de 
aproape orice drepturi și împovărându-i cu obligații, 
dincolo de închipuirea obișnuită.

Pe lângă evenimentele de la 1784, cu personajele 
implicate în ele, romanul lui Radu Ciobanu 
evidențiază însă și aspecte care vizează societatea 
omenească, în general, ca, de exemplu, faptul 
că, dincolo de apartenența etnică, lumea este, în 
ansamblu, alcătuită din bine și rău, ceea ce e vizibil 
atât la nivelul întregului, cât și la cel al indivizilor. 
Relevant, în acest sens, este, spre exemplu, chiar 
personajul din incipitul cărții, baronul Josika, în 
stare și de gesturi onorabile, dar, mai ales, de altele 
încărcate de lașitate și de cruzime aproape gratuită. 
În ceea ce privește conținutul cărții, deși se situează, 
așa cum am spus, în perimetrul realului, încă din 
titlu, se sugerează prezența aici a epopeicului, 
prin imaginea-laitmotiv a călărețului de fum, care 
traversează universul creat, erou misterios, alter 
ego al personajului principal, ori, așa cum are, în 
final, revelația unul dintre personaje, un genius loci, 
protector al pământului străbun și al locuitorilor lui, 
despre a cărui apariție scriitorul (pe coperta a patra 
a cărții) mărturisește: Eram în tren, în drum spre 
București, într-un final de februarie, spre sfârșitul 
anilor 70, cred. La ceas de prânz ajunsesem la 
Feldioara. Peisajul era acoperit de o zăpadă 
imaculată care scăpăra în seninătatea zilei. (…) Și, 
deodată, pe creasta unui deal, am văzut alergând 
un călăreț, învăluit într-o ușoară ceață sidefie. Pe 
acel fond, în contre-jour, călărețul negru, zăpada 
albă, priveliștea era extraordinară, veritabil crochiu 
delicat, în tuș. Și atunci, instantaneu, mi-a venit în 
minte titlul: Călărețul de fum -  ia uite, mi-am zis, 
ce titlu frumos de roman -, dar totodată s-a produs 
și asociația între Răscoala lui Horia, despre a cărei 
comemorare la nu știu câți ani tocmai citisem 
în revistele luate cu mine, și călărețul enigmatic 
despre care se spune că îl însoțea peste tot, ca un 
duh veghetor, ca un genius loci, pe Horia…

Tot cu privire la conținut, se poate remarca faptul 
că nu avem de-a face cu o scriere tezistă.  Astfel, 
chiar dacă simpatia pentru români, pentru ai săi, 
firească, a scriitorului, nu poate fi pusă la îndoială, 
perspectiva asupra lor le scoate la iveală și trăsături 
negative, demonstrând, de exemplu, adevărul 
cuprins în proverbul despre pădure și uscături. 
Ilustrativ, în acest sens, este și comportamentul 
unor oameni simpli, anonimi, care, din motive 
meschine, inconștienți de gravitatea gestului lor, 
caută să-l trădeze pe Horia, dar și al altora, cu 
anvergură intelectuală, ajunși în poziții sociale, cel 
puțin, importante, ale căror nume rămân în istorie, 
dar care nu pot să renunțe la interesele proprii, să 
le pună în prim-plan pe cele ale neamului, într-un 
moment astral pentru acesta și, poate, și pentru ei, 
ceea ce romanul dovedește din plin.

Elocvent pentru ce afirmam, legat de grija cu 
care este construit fiecare fragment din roman este, 
de pildă, un stop-cadru care-l are în prim-plan pe 
misteriosul personaj, Celălalt, umbra, alter ego-ul, 
cum am arătat, al lui Horia: Rămăsese neclintit cu 

mâinile împreunate pe scândura mesei, printre 
resturile de mâncare, cu chivăra lui roșie, în 
lumina gălbuie și fără vlagă a ștearțului, părea 
un irod dintre cei ce cutreieră satele în noaptea de 
Ajun. Umbra i se înălța întunecând peretele, iar 
sâmburele plăpând de lumină, neputând s-o biruie, 
o făcea să tremure și să se legene ciudat, deși omul 
tot neclintit stătea, ca și când s-ar fi făcut una cu 
lemnul laviței și al mesei bătrâne.

Epica romanului se dezvoltă prin însumarea unor 
nuclee, avându-i în centru, pe de o parte, pe grofi, 
nobilii unguri din Transilvania, și, pe de altă parte, pe 
iobagi. Peste toți, imaginea „Luminatului”, împăratul 
austriac Iosif al II-lea, este, până spre sfârșit, arbitrul 
a ceea ce se întâmplă, privit cu simpatie și încredere 
de țărani, dar ocolit de nobilii unguri din Transilvania, 
de vreme ce, așa cum reiese din relatările eroului 
principal, și nu numai, pare a fi un stăpân corect, 
dornic de dreptate pentru supușii săi, până când, în 
final, pactizează cu nobilimea, din motive ușor de 
înțeles, încât chiar și Horia (cel care se întâlnise în 
câteva rânduri cu el, fiindcă îl primise când mersese 
în audiență și-l făcuse să creadă că susține dorința 
iobagilor de a-și dobândi dreptatea, inclusiv cu forța) 
ajunge la concluzia că atunci când stai de vorbă cu 
el, pare om de omenie, dar nu-i decât un mincinos.

Cartea debutează cu prezentarea atmosferei din 
casa baronului Anton Josika, pe fundalul neliniștilor 
care se acumulează, determinate de 
acutizarea tulburărilor sociale, și se 
încheie cu ajunul uciderii lui Horia. 
Între incipit și final, evenimentele 
se adună, se întrepătrund, ca și 
informațiile despre personaje, 
creând o frescă a lumii transilvane 
a celei de-a doua părți a secolului al 
XVIII-lea. În felul acesta, în condițiile 
în care tot mai mulți iobagi se 
alătură lui Horia - nume care capătă 
forța de a le crea celor mai mulți 
grofi insomnii, chiar dacă, o vreme, 
nu știu prea clar al cui este -, treptat 
și din ce în ce mai alert, ajung nu 
doar la acte de nesupunere față de 
stăpânii lor, ci se dedau și la tot felul 
de acțiuni ostile față de aceștia și 
chiar se afirmă că nu vor să mai știe 
nici de domnii pământești, nici de 
dregătorii comitatului. Când sunt 
întrebați despre Horia, al cărui nume 
îl invocă tot mai frecvent, solidaritatea față de el se 
manifestă prin negarea oricărei informații cu privire 
la existența sa. De pildă, când este interogat, în 
această privință, un țăran îi răspunde anchetatorului: 
Apăi, domnule dragă, (…) Horia ăsta-i așa, o vorbă 
de-a noastră, ca și cum ai zice că dă Dumnezeu de 
vine ea și ploaia…). Dacă imaginea  eroului se adună 
treptat, personajul fiind, mai ales, prezent indirect, 
în relatările celorlalți ori în discuții despre el, în 
schimb, scriitorul, prin vocea naratorului omniscient, 
reiterează, dar cu mijloacele prozei epice, pe larg, 
oximoronica îmbinare - specifică scrisului creatorilor 
transilvăneni, pentru care emblematice sunt, între 
altele, versurile lui Octavian Goga, din poezia Noi - 
dintre frumusețea naturală a locurilor, a sufletelor 
oamenilor și viața dramatică pe care le-o impun 
stăpânii vremelnici. Apariția lui Horia, în roman, 
este precedată de cea a lui Cloșca și a lui Crișan. 
Cu toate că personajele sunt clar individualizate, 
toate se constituie însă în background-ul pe care 
se înalță, în basorelief, portretul eroului, dându-i, 
totodată, profunzime, aspect la realizarea căruia 
contribuie și utilizarea flash-back-ului. Portretul 
personajului, pe măsură ce se adună materialul 
epic, dobândește aură mitică, asigurată de amintita 
prezență a misteriosului cavaler cu chivără roșie, 
despre identitatea căruia nimeni, cu excepția lui, 
nu pare să știe cum stau lucrurile. În privința lumii 
românești pentru care luptă Horia, dinspre grofi, 
aceasta este primitivă, inferioară, prin tot, disprețul 
și chiar repulsia față de aceasta fiind evidente de la 
nivelul expresiei, „exemplarele” umane din această 
categorie fiind numite „creaturi” (niște creaturi 
atât de neevoluate). Totuși, involuntar, defectele 
care li se enumeră pledează, de fapt, în favoarea 
lor: tot neamul lor se distingea prin această faimă 
a cerbiciei și sfruntării și, totodată, sunt animați 
de credințe obscure, ezoterice, care fac, spre 
exemplu, ca prin mijloace greu de priceput, o veste 
importantă pentru neamul valahilor putea să 
străbată într-o singură zi o distanță cum ar fi cea 
dintre Brănișca și Câmpeni sau Zlatna.

Scriitorul construiește imagini exhaustive ale 
mediilor prin care-și poartă eroii (dar și ale acestora, 
reținându-le nu doar comportamentul exterior, 
ci și trăirile), în care culoarea locală și temporală - 
asigurată printr-o mulțime de modalități - subliniază 
caracterul aproape epopeic al întregului, panoramat 
atent, așa cum este, spre exemplu, reprezentarea 
gradată a răzmeriței, care, de la izbucniri insesizabile 
pentru cei care nu vin în contact direct cu efectele ei 

- la început -, ajunge să cuprindă spații tot mai largi, 
amenințând să se extindă în tot teritoriul transilvan. 

Tablourile vivante sunt copleșitoare, prin îmbinarea 
extraordinarei griji pentru detalii cu perspectiva de 
ansamblu: Pe toată valea Crișului Alb, din sus de 
Brad, până departe către Hălmagiu, zorile acestei 
ultime duminici a lui octombrie aduseseră o ceață 
deasă, lăptoasă. Încă nu brumase, dar răcoarea 
pătrunzătoare se strecura pe sub sumane și 
pieptare. Oamenii o porniseră de cu noapte. Unii 
de pe la Căzănești, Obârșia ori Bulzești, chiar de 
cu seară. Cunoșteau cu toții semnele văzduhului și 
ale pământului și știau că asemenea ceață urma 
să se ridice peste câteva ceasuri risipită de soarele 
molatic de toamnă. Umpluseră toate drumurile 
și scurtăturile care ieșeau în dâmbul bisericii din 
Mesteacăn, mai mulți decât la orice nedeie. Veneau 
singuratici sau în pâlcuri, cei mai numeroși pe jos, 
bocănind cu bâtele în drumul pietros, alții pe cai 
mărunți, înșeuați cu tarnițe de lemn așternute cu 
cergi de lână. Remarcabil este, de asemenea, modul 
excepțional cum surprinde naratorul limbajul lumii 
pe care o construiește, textul dând impresia că redă 
modul în care se exprimă oamenii reali, reținut cu 
fidelitate de un aparat de înregistrare performant.

Sunt urmărite, pe larg, atât acțiunile exterioare 
ale personajelor, indiferent de ce latură a baricadei 
s-ar afla, cât și frământările lor sufletești, fiindcă 

transformările sângeroase la 
care se ajunge, prin răscoală, 
urmare ea însăși a unor acumulări 
incomensurabile de suferințe, au 
consecințe asupra tuturor, iar, în 
măsura în care timpul pe care-l mai 
au la dispoziție, sub presiunea a tot 
ceea ce  se petrece și, concomitent, 
cu perspectiva inevitabilei morți, 
le permite, fiecare dintre cei 
asupra cărora se oprește atenția 
naratorului demonstrează un 
zbucium sufletesc teribil, coroborat 
cu asumarea unor vini dintre cele 
mai diverse, care nu au neapărat 
legătură (sau nu au legătură directă) 
cu ceea ce tocmai se petrece. Așa, 
de pildă, vicecomitele Zejk, cel 
ce conduce represiunea asupra 
primilor iobagi care atacă Deva, îi 
mărturisește lui Josika: Mi-e frică… 
Nu mă simt bine deloc… Eu sunt 

un om bolnav și mi-e frică, prietene…Nu de rebeliști 
mă tem, să nu crezi… ci de moartea mea… hărăzită 
numai mie… parcă mereu o simt pe urmele mele… 
Și toate, pentru că segmentul acesta complicat, 
eterogen, de omenire, vrând-nevrând, în ciuda 
evenimentelor devastatoare pentru ambele tabere, 
încearcă să se mențină de partea normalității. În 
privința personajelor din roman, pe lângă Horia 
și cei din preajma sa, pe care i-am menționat 
deja, de o atenție aparte se bucură vicecolonelul 
Johann Schultz von Leichtenthal, care manifestă, 
în corespondența pe care o întreține cu nobilimea 
austriacă de acasă, de la Viena, o involuntară 
simpatie față de lumea românească (unde se află 
în misiune, cu trupele pe care le conduce, în timpul 
răscoalei, în munții aceștia bântuiți de nedreptăți și 
sărăcie, după cum scrie), exprimată când se referă, 
de pildă, la atitudinea bestială și rapace a acestei 
caste [nobilimea maghiară din Transilvania - n. n.] 
față de țărani și îndeosebi față de țăranii valahi - 
care formează aici covârșitoarea majoritate - este 
bine cunoscută. În afară de aceasta, trufia lor, de 
parcă toată lumea le-ar mirosi, și atitudinea lor 
de toleranță insultătoare, dacă nu de-a dreptul 
de sfidare, pe care o au față de militari, nu e de 
natură să le atragă simpatiile noastre. Gândurile 
personajului, trimise în scris, cuprind o analiză 
atentă și pertinentă făcută românilor, pe care 
grofii îi consideră doar niște ființe inferioare. Din 
perspectiva lui Schultz (pentru care, între lumea de 
acasă și cea în care se află, distanța i se pare într-
adevăr stelară) însă, sunt niște oameni loiali, care 
nu obișnuiesc să lovească fără motiv, cu atât mai 
mult să lovească pe la spate.  Legat de ceea ce se 
petrece în preajma și în timpul răscoalei, scriitorul, 
apropiindu-se de naturalism, creează o seamă 
de scene cutremurătoare, demonstrând și astfel 
atrocitățile comise și de o parte și de alta, care produc, 
așa cum se întâmplă în asemenea cazuri, o mulțime 
incalculabilă de victime, pe care șuvoiul de violență 
nu le mai alege. Sunt sugestive, în acest sens, de 
exemplu, crimele comise, pentru început, la Cristior, 
unde întregul neam al grofilor stăpânitori este ucis, 
fără să fie cruțați nici măcar copiii, dar tulburător, 
în mod cu totul deosebit, este sfârșitul care îi este 
rezervat ultimului din familia Kristiory, Gabriel, ființă 
aparte față de ai săi, un ingenuu, preocupat, până la 
pierdere de sine, de științele naturale, fără legătură 
cu alte aspecte ale realității, acceptat, atât de familie, 
cât și de țărani, cu înțelegerea cu care sunt tratați 
copiii sau nebunii, dar pe care, deși se bucura de 

simpatie în rândul țăranilor, fiind singurul care nu se 
sfia să se amestece cu ei, să mănânce laolaltă cu ei, 
nu făcea rău nimănui, îl ucid, pentru că nu vor să se 
creeze precedent, din moment ce cred că menirea 
lor este, în aceste momente de descătușare, să nu 
mai lase în viață pe nimeni din neamul grofilor. La fel 
de cumplite sunt și scenele în care sunt uciși iobagii, 
însă, în ce-i privește pe capii răscoalei, romanul 
se încheie în preziua morții lui Horia, personajul 
rămânând parcă imortalizat într-o așteptare teribilă, 
fără final. Scriitorul urmărește, așadar, nu numai 
reconstituirea, cu mijloacele artei literare, de înaltă 
ținută, a unor pagini însângerate din istorie, ci și 
reliefarea unor aspecte prin care condiția umană se 
dovedește, mutatis mutandis, aceeași dintotdeauna, 
supusă acelorași comandamente, pradă aceleiași 
zădărnicii, firește, cu nuanțări impuse de o epocă 
sau alta. Sunt trecute, în consecință, în revistă 
frica, solitudinea, speranța, mândria, lașitatea, 
dragostea, naivitatea, credința într-un ideal, cam 
tot ce traversează viața omului și a speciei, reliefate 
prin raportare la un moment tulburător din istoria 
națională, pe care o sintetizează prin prisma 
naratorului auctorial, creând probabil cea mai 
valoroasă frescă a acestuia din literatura română. 
Pornind de la evenimente atestate documentar, 
urmărind cronologia acestora, scriitorul  le adaugă 
laturi consistente, personaje, situații, care îmbracă 
verosimil datele istorice. Complexitatea romanului 
este sporită, de asemenea, prin alternarea scenelor 
de o atrocitate greu de conceput, în care actanții 
sunt atât iobagii, cât și grofii, cu altele de oarecare 
acalmie, în comparație cu primele, dar care nu sunt 
decât anticamera altor revărsări de ură și forță.

Sunt, totodată, surprinse în roman manifestări 
atavice ale ființei umane (care, de asemenea, îi 
accentuează complexitatea), pe care încercările 
extreme la care este supusă le scoate la iveală și 
pe care naratorul le notează cu acribie. Așa, de 
exemplu, făcând bilanțul întâmplărilor atroce prin 
care a trecut și în care a fost el însuși protagonist, 
baronul Josika, aflat deseori în prim-planul cărții, 
își dă seama că în vânătoarea de iobagi la care 
participase nu ucisese decât trei, dar o făcuse cu 
o plăcere stranie, ceva asemănător cu ceea ce 
simțea la partidele de vânătoare și totuși altceva, 
o vânătoare mai răscolitoare. Și, dacă tot consider 
că Radu Ciobanu face parte din familia marilor 
prozatori, înrudindu-se, de exemplu, cu scriitori 
interbelici precum cei pomeniți la începutul 
acestor rânduri, citez, în continuare, un fragment 
din romanul său, în care prin talentul cu care 
panoramează imaginea maselor de iobagi conduși 
de Horia, creează un tablou încărcat de dinamism, 
unde realul se împletește cu miticul, amintind, 
în primul rând, de romanul lui Liviu Rebreanu, 
consacrat dramaticelor momente din 1907, dar, 
schimbând ce e de schimbat, și de fragmentele 
din Ciuleandra, unde creatorul romanului realist 
obiectiv descrie dansul care dă numele cărții 
sale. Prin urmare: Oastea Horii se rostogolea ca 
o apă mare și tulbure care smulge și huluie tot 
ce întâlnește în cale. În unele locuri, când da de 
lărgământ, își domolea curgerea, se răsucea în 
loc, isca vârtejuri și izbea în maluri, lăsând apoi în 
urmă și mai mare prăpăd. Analog, în romanul său, 
Răscoala, L. Rebreanu scrie: Mulțimea, frământată 
ca o baltă răscolită de o furtună năprasnică, se 
îndoia când încoace, când încolo, căutând parcă 
să-și descarce mai repede mânia ce o sugruma.  

Personaje, întruchipând figuri istorice intrate în 
mentalul colectiv, trec în roman înconjurate de o 
aură legendar-fantastică (prin care se exacerbează 
neliniștile iraționale de multe ori, dar explicabile 
în context), pe care cartea o exploatează și o 
șarjează, cum e cazul lui Horia, ale cărui apariții 
sunt coroborate, după cum am arătat, cu prezența 
Celuilalt, dar și cu superioritatea pe care i-o 
percep, vrând-nevrând, toți, argumentată inclusiv 
prin întâlnirile lui cu împăratul austriac. În plus, 
referirile directe la fantastic nu lipsesc: …trecuse 
de miezul nopții și gândul că aceasta era vremea 
cea mai rea, când vâlvele scheunau pe băi, iar 
afară foșgăiau strigoii, le încleștase fălcile… Aici, 
cel cu chivără, enigmaticul însoțitor al lui Horia, 
este perceput de toți ca înfășurat într-o pâclă 
tulburătoare, ca însăși prezența lui, acceptată ca un 
secret al lui Polichinelle, de a cărui recunoaștere în 
fața altora se tem.

Așadar, culise ale istoriei ori doar fapte și 
personaje imaginare, însă așezate într-un tot 
verosimil (în care disperarea, temperată de 
aspirațiile utopice ale iobagilor, este cea care dă 
nota generală a vieții lor, la celălalt pol al lumii 
prezente în carte aflându-se grofii, iar între 
ei, o falie de netrecut!), sunt puse laolaltă în 
romanul lui Radu Ciobanu, subliniindu-se, încă 
o dată, ideea că trecutul neamului românesc 
a fost covârșit de suferințe, trădări, dezastre, 
frământări aproape apocaliptice, dar consecința 
acestora a fost, se pare, salutară.
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orbul din „Poemele Luminii”
Sub titlul „Orbul din Poemele luminii” figurează 

câteva eseuri, rod al unor „variante”, susținute de 
autor (comunicări) în secțiunile de exegeze critice ale 
Festivalului „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca; unele au 
fost deja publicate în anumite volume (ex. vol. „Meridian 
Blaga 7. Literatură”). În cele trei secțiuni ale sale, cartea  
cuprinde titluri (și teme ale interpretării) incitante, 
precum: „Acoperirea ochiului, clarobscurul”; „Orbul 
și harfa de-ntuneric”; „Adaos de lumină”;  „Umbra din 
Poemele Luminii” ș.a.

Metafora orbului este și o cheie de lectură a poeziei  
lui Lucian Blaga; cu ipostaze  diverse: orbirea,  lumină 
interioară, ochiul lui Shiva, personajele mitico-lirice, 
oarbe, de felul lui Zamolxe sau Pan. Iată un exemplu al 
analizei: „Pan zace pe o piatră „orb și bătrân” (...) Avem o 
dublă metaforă: a inițiatului, „bătrânul”, apoi hibernarea, 
care presupune grota...” id: „Pan în poeme, Zamolxe în 
dramă, pot fi substitute ale Marelui Anonim (Marele 
orb, n.n.). Semn al marelui întuneric prim,  ochiul orb 

deține o arie simbolistică 
de profunzime (autorul 
citează câțiva exegeți sau 
gânditori care s-au oprit 
asupra acestui simbol, 
de la Toma d’Aquino la 
Bachelard  ș.a.). Pentru  
poezia lui Blaga, pentru 
„Poemele Luminii”, 
în special, acest simbol  e 
totul. Lumina blagiană, 
scrie G. Vulturescu, „nu 
cade drept pe lucruri, ci 
izvorăște lăuntric - este 
o iluminare a ființei 
(Lichtung des Seins). Este 
ceea ce Shelley numea 
„poetul ascuns în lumina  
gândului”.

Lumina (cf. G. 
Vulturescu: un titlu în contrast cu volumul respectiv) 
pare a fi „în abundență”, în exces, la Lucian Blaga; dar 
poetul nu vrea să vadă, nu vrea „să privească lumea”, 
notează autorul eseului, ci să-i tălmăcească sensul; 
are „acces” la „sâmburele luminii”; vrea să audă vocea 
tăcerii: „Ea este adevăratul ochi, lăuntric, al „poemelor 
luminii”. Există o mistică a sunetului ascuns în viața 
lucrurilor: „Materia ce sfântă e./Dar numai sunet în 
ureche” (L. Blaga: „Răsărit magic”). Cu acest ochi, semn 
și al  anamnezei, privește poetul lumea fracturată între 
prezență și absență - „primatul unei lumi din care a fost  
smuls” (G. Vulturescu: „Acoperirea ochiului...”). Efectul 
marelui simbol, în poemele lui Blaga, este rezumat de G. 
Vulturescu la pag. 29: „Dacă lumina are sensuri negative, 
întunericul (Orbul) nu este un spațiu al tenebrelor, al 
deșertului. Orbirea nu este resimțită ca neant, ca spaimă, 
întunericul este resimțit nu ca o absență a luminii, ci ca o 
liniște profundă, originară.Orbul este un athanor...”

Un alt simbol analizat în eseuri este drumul (v. „Metafora 
drumului în opera lui Lucian Blaga”); eufemism pentru 
atâtea sensuri, printre care destinul, în lirica lui Blaga, 
autorul deosebește un aspect contradictoriu (raportat 
bunăoară la Biblie - pilda bunului samarinean”): omul 
de pe drum (pag. 48), în poetica lui L. Blaga - „nu 
întâlnește pe nimeni: doar „umbre”; de altfel drumul e 
legat de metafizica poetului: „Drumul lui L. Blaga ține de 
o altă spațialitate, e un traseu al psihismelor, „un drum 
metafizic”, cum vom vedea că îl denumește în poemul 
„Cimitirul roman” (pag. 73); nu intră în „sensurile” lui 
Blaga, nici religiosul, nici austeritatea drumului „ca 
penitență” (pag. 72). În cutremurătoarea sa elegie, tot pe 
drum se adaugă „un ultim scenariu”: căderea (G.V.).

Ultimul eseu („Umbra” din „Poemele luminii”, se 
încheie prin elogiul iubirii: „În ontologia lui Lucian Blaga, 
omul cu fața spre lumină emană umbra, pentru că în el 
sălășluiește partea de lut: suntem opaci pentru lumină, 
nu o putem răsfrânge  decât dacă ardem în iubire...” 
(Drama omului blagian „în lumină” sporește, e concluzia 
din eseuri, dacă „o citim” ca derivând din  simbolurile: 
„omul fără stea”; „călătorul pe pământ” - „o stea” și el 
„care și-a pierdut proprietatea de-a răsfrânge lumina”)  

Pe lângă exegeza bogată în nuanțe și idei, la care se   
adaugă textul biblic, George Vulturescu s-a  folosit, în 
eseuri, cum era și firesc, de unele scrieri ale lui Lucian 
Blaga, precum „Gândire magică și religie”; „Trilogia 
valorilor”; „Diferențialele divine” ș.a. Pentru autor este 
important să pătrundă și acolo, unde au rămas goluri  de 
interpretare, în exegeză.

Maria  BOLOGA

Prozatorul bacovia şi 
„bucăţile sale de noapte...”

    
Editura „Babel” (Bacău, 

2016) propune o carte, prefa-
țată și recomandată ca fiind 
necesară, de criticul literar 
Cassian Maria Spiridon; 
volumul este dedicat prozei 
lui   George Bacovia, de 
către Liviu Chiscop, 
autor care a publicat în 
domeniul didactic, dar 
și în cel cultural-literar; 
printre titluri, menționăm 
pe cele care se ocupă de G. 
Bacovia: „George Bacovia, 
biobibliografie”; „Paharul 
cu otravă. Adevăr și ficțiune 
despre destinul lui Bacovia”; 
„Bacovia în revista Ateneu (1964-2014)”. Îndemnul 
de a reciti proza bacoviană este bzat pe faptul  că proza 
artistică a poetului nu este lipsită de valoare; de asemenea, 
se observă la pag 6: „proza nonartistică a poetului, adică 
publicistica (articole, alocuțiuni, recenzii, prefețe, interviuri 
etc.), precum și memorialistica sau corespondența au fost 
tratate sumar de căte comentatori (...) constituind o pată 
albă în exegeza bacoviană...” (L. Chiscop).

După o clasificare a textelor de proză, urmează pagini   
care se ocupă de debutul bacovian („Circumstanțele 
debutului”; „Un debut surprinzător”). Referitor la ultimul 
titlu, se amintesc controversele: cele iscate pe tema 
momentului elaborării „prozopoemului”;  anticiparea 
programatică a unor motive ale prozei ulterioare (în  
schița „De Paști”); teza socială și morală. Schița „De Paști” 
este considerată o capodoperă a prozei bacoviene, dar și 
a „prozei poematice simboliste, din literatura noastră. 
Autorul urmărește similitudinile cu   poezia, pentru a 
deduce „unicitatea viziunii estetice” a   lui G. Bacovia.

Dintre categoriile prozei bacoviene, prima este cea a 
poemului în proză (pag. 33-35) și a romanului liric; L. 
Chiscop urmărește și „poveștile” iscate în jurul unor 
apariții editoriale, de asemeni comentarea lor, în critica   
literară. Printre „Bucățile de noapte”, cea mai comentată, 
consideră autorul, este proza intitulată „Cubul negru”. 
Volumul de debut, deși reprezintă „o dată esențială”, în 
evoluția poemului românesc în proză, a trecut - observă 
L. Chiscop, aproape neobservat, în momentul apariției 
sale. Marii critici interbelici, spre exemplu, cu excepția 
lui Perpessicius, „au ignorat” proza bacoviană. Urmărind 
meandrele editoriale, autorul notează că abia în 1978, în 
ediția critică de „Opere”, a Editurii „Minerva”, alcătuită 
de Mihail Petroveanu și Cornelia Botez, sunt publicate 
toate textele de proză artistică.

Înainte de a trece în revistă proza nonartistică și a 
proceda la comentariile de rigoare, L. Chiscop se oprește și 
la romanul liric bacovian (pag 39); există două  „încercări” 
de roman: „Dintr-un text comun” și „Impresii de roman” 
(publicate și în presă, pe fragmente).  Se menționează, de 
către autorul cărții: „Noi le-am etichetat aici drept „romane 
lirice”,  respec-tând, ca să zicem așa, voința autorului care, 
în interviul acordat în 1929, lui I. Valerian, spunea referitor 
la romanul „Cântec târziu” (ulterior intitulat „Dintr-un 
text comun”): „Epicul lipsește aproape de tot. E un roman, 
dacă vrei, liric...” Liviu Chiscop găsește, în aceste proze, 
elemente importante, care pot alcătui un profil bacovian, 
al încercărilor de roman: „Deși tipic simbolistă (...) proza 
artistică bacoviană are, ca și poezia, destule elemente 
de natură a anticipa existențialismul și chiar literatura 
absurdului. Proză eminamente lirică, proză de notație, 
de consemnări, proza artistică bacoviană deschide, fără 
îndoială, noi căi de interpretare a personalității și operei...”

Receptarea prozei bacoviene s-a îmbunătățit, consi-
deră autorul, înșirând o listă întreagă de nume de 
prestigiu ale criticii și istoriei literare românești (se 
subliniază și aportul revistei„Ateneu”).

Un capitol consistent al cărții parcurge un domeniu 
mai puțin luat în seamă: proza nonartistică. Un bun 
exemplu ar fi recenziile și prefețele, scrise de poet, texte, 
într-adevăr, în mare parte uitate; notăm faptul că, așa 
cum observă autorul acestei cărți, G. Bacovia a fost 
receptiv la fenomenul literar contemporan, făcându-și 
publice, deseori, opiniile de lectură. Bacovia a semnat 
în reviste „critică de întâmpinare”. Printre textele 
poetului se numără și: recenzie la vol. „Simfonii de 
seară” (Șt. Cazacu); cronică la vol. Agathei Grigoresu 
Bacovia, „Muguri cenușii” etc. Uneori, Bacovia se 
ferește de a emite „judecăți de valoare”; un loc aparte, 
în opinia autorului, îl ocupă Al. Macedonski: „Flori 
sacre”. Bacovia adresează, în acest caz, cititorilor, 
îndemnul la o lectură atentă. Printre „Interviuri”, unele 
reprezintă „afirmații capabile să ne pună pe gânduri”, 
cum ar fi cel de-al treilea interviu al lui Bacovia (1931); 
în același plan sunt și opiniile privitoare la simbolism, 
considerate drept „originale și interesante”.

Apreciat în prefață de criticul Cassian Maria Spiridon  
(prefața în sine fiind un mic studiu bacovian), iubitor  
al operei lui G. Bacovia, dl Liviu Chiscop a realizat ceea 
ce și-a propus: o „radiografiere” a prozei bacoviene, dar 
și un semnal de recuperare a autorului, prin proza sa 
(„unele sunt uitate în periodice”). Pentru că, nu-i așa, 
„prozaicii pământeni” nu l-au lăsat indiferent: „Este 
conștient că, dincolo de poezie, ecourile vieții răcneau 
în fereastra sa” (Cassian Maria Spiridon).      

Adevăratul titlu, al romanului despre o tânără, 
din seria „viața bate filmul”, pe seama căreia se   
„înregistrează toată  cazuistica medicală”, în secția 
de „evaluare, echilibrare și stabilizare a parametrilor 
vitali”, de la Spitalul Central al Armatei din Paris, este: 
„Cinesunta - fata cu trecutul amputat” (Viorel Savin - 
Editura „Junimea”, Iași, 2017).

Autorul însuși (care a mai scris teatru, versuri,  
eseuri) ne avertizează că personajul feminin e o 
adolescentă frumoasă, inteligentă, cu caracter 
neobișnuit de puternic și de complex, în căutarea 
„trecutului amputat”, în urma unui accident, provocat 
cu premeditare” de ea însăși: se folosește de un insolit 
cod moral în virtutea căruia, justificându-și deciziile 
cu sintagma „Ești un om rău”, ucide pe rînd (...). 
Fanatică propriei viziuni despre dreptate, își dezvăluie 
incitant, cititorului, componenta „criminală”; ziarele 
o propun model tinerilor: „ba, mai mult, clamează 
„cinesuntismul” drept soluție alternativă a gândirii 
contemporane”.

Ceea ce mărturisește Viorel Savin, despre nașterea 
romanului său, în Notă: un dosar pe care-l lecturează 
într-o secție de poliție, despre cazul Cinesuntei; pe 
coperta căruia cineva scrisese cu marker „Jurnalul 
Cinesuntei” (- Diana Precup), pornește de la o întâm-
plare din realitatea imediată (doi interlopi răpesc o 

...„ochiul cunoașterii 
nu e lumina naturală 
care să ne   dezvăluie 
linia drumului, dar 
ea ne reface legătura 
cu ceea ce a fost deja 
dizolvat în timp, este 
cenușa arderii   timpului 
de pe drum în care 
rămâne tiparul, sigiliul 
originii - runa” (George 
Vulturescu: „Orbul din 
Poemele luminii”, 
ed. „Școala Ardeleană”, 
Cluj-Napoca, 2017).

Cinesunta: între 
răzvrătire şi amnezie

adolescentă, pentru a se prostitua la Amsterdam sau 
pentru a-i fi vândute organele; provoacă un accident, 
în urma căruia își pierde memoria, ajungând  la Nadlis, 
apoi e transferată la Paris.

Cazul ei oferă „rating” la radio și televiziuni. Pentru 
autenticitate, autorul se folosește de o serie de mijloace  
compatibile cu epicul; de la  documente, înregistrări, 
probe, fotografii, rapoarte ale poliției și ale medicilor, 
la dialoguri de tip dramaturgic, analize abisale, care 
scot la suprafață subconștientul, monologuri, temeri 
barbare de a fi atacată, zbaterile parcă nesfârșite, 
pentru a-și aduce aminte cine este, contactul cu alte 
persoane (la ferma lui Pierre, din ținutul unei mlaștini, 
Poliția, la grădina vechii locuințe a marchizului Nadlis, 
ai cărui urmași donaseră domeniul primăriei, spitalele  
- spre ex la pag. 106 este inserat un document din 
arhiva audio a doctorului Denis Frechet etc).

Trauma Cinesuntei („amnezie retrogradă, de conser-
vare”) este prezentată într-un roman vast (313 pagini), 
de un „fin psiholog” (scrie Ioan Holban, în prefață).

În personaj trăiește și o răzvrătire sumbră, de ase-
menea „o nostalgie”, pe care nu o înțelege, simțind-o 
în absența memoriei vieții ei anterioare; autorul 
urmărește aceste episoade, care se accentuează de o 
manieră simbolică, punctând drumul unei rătăciri.
Ex: lupta tinerei cu mlaștina, cu mirosurile ei fetide, 
foamea sălbatecă (se hrănește cu mere, o vreme: episod 
concentrat, în miezul atîtor pagini epice); nevoia de 
a-și aminti, care e asemenea foamei, scormonitoare: 
„înfometată, mușcă din el cu atîta forță, încât își simți 
gingiile presate până la sânge (...) prin minte i se 
derulau scene care îi provocau frisoane: cea cu Pierre, - 
părăsit în mașina zdrobită (...) O răvăși convingerea că 
înainte (...) se petrecuse și altceva, ceva tot atât de grav” 
(în grădină „mușcă” din toate vinovățiile, visceral; de 
altfel, pe iubitul ei Edu, îl lasă pradă înnecului, în vis). 

Intrând (în vechiul castel) într-o capelă pentru 
rugăciune, privește vitraliul ce înfățișează botezul lui 
Iisus și un Iisus crucificat, sculptat în mărime naturală; 
pe chipul Lui se răsfrînge parcă ceva din  subcon-
știentul Cinesuntei, care depune, la picioarele lui, o 
ofrandă de mere, traversată de un plâns ce pulsează 
sângele în ochi: „Chipul lui fin, chinuit și plecat într-o 
parte, exprima lehamite și dezamăgire”.

Tânăra „justițiară” își revine în final, când simte 
mirosul unui parfum cunoscut; dar a ști cine ești cu   
adevărat continuă, ne avertizează autorul. 

Scriitorul adresează o întrebare finală, cititorului, 
recuperând ideea de ființă umană, dincolo de „caz”: 
„Va avea cineva aplecare și timp să studieze „ființa 
aceasta, ca ființă?”

Intriga exterioară seamănă cu cea din romanele de 
aventuri; în schimb, există și o intrigă internă, ca în 
romanele psihologice; reiterăm episodul grădinii cu 
mere (fructul interzis), în care se amestecă foamea și 
vinovăția, ca două instincte primare.
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Bradul în 
mitologia 

vieţii
În cultura tradițională română bradul a fost 

considerat „pomul vieții”, fiind prezent în toate cele 
trei mari rituri existențiale ale omului: nașterea, nunta 
și moartea. El devine astfel un alter ego la nașterea 
unui copil. Aserțiunea noastră este întărită de opinia 
etnologului Romulus Vulcănescu care precizează: „În 
vârful bradului e scrisă soarta copilului” (17. Bradul 
în mitologia morţii, în vol. Mitologia română, 185). 
În același sens I. Ghinoiu afirmă că în unele zone 
etnografice (Avrig, jud. Sibiu) la nașterea unui copil 
se planta și perechea lui fitomorfă (bradul) care urma 
să fie jertfit, prin tăiere, la moartea fratelui său. Tot în 
obiceiurile de naștere, bradul era implorat de părinți să 
le adopte pruncul prin protecție magică, mai ales atunci 
când aveau indicii că acesta a fost ursit nefavorabil de 
Ursitoare:  „Brade, mării Brad,/ Nu te mânia,/ 
Nu te-nfiora/ Rogu-mă Brad ție/ Să-l primești 
pe Ion/ Făt  să-ți fie,/ Făt iubit/ Rupt din tine/ 
Și cât trăiești/ Să-l ocrotești”.

Legat de cele două rituri, al înfrățirii și al dăruirii 
copilului unui brad, este obiceiul scăldatul pruncului 
în „frunză de brad”, îmbăiere ce se execută imediat 
după tăierea ombilicului. Apoi, ombilicul tăiat 
împreună cu un smoc de păr („moţul fătului”) și o 
bucată din „colacul moţului” se legau cu un fir de lână 
înroșită în „bradul de naștere”, iar acesta era udat, un 
număr impar de zile, cu apa din „scalda fătului” pentru 
a se realiza un schimb de „valori” magice și în semn 
de comuniune fitogenetică (cf. Romulus Vulcănescu, 
Arborele de naștere în vol. Coloana cerului, Ed. 
Academiei, București, 1972, p.53).

Așadar, copilul creștea odată cu bradul, iar destinul 
lor se împletea în tot timpul vieții. Căci „Pe fruntea 
brăduţului/ scrisu-i sorţii finuţului”. Edificatoare 
pentru această îngemănare sunt și două obiceiuri, 
semnalate de Traian Herseni: primul, desfășurat în 
zona Sibiului, este obiceiul ciobănesc, de cuminicătură 
creștină cu muguri de brad, iar al doilea reprezintă 
„spovedania la brad”, datină înregistrată în Vrancea: 
„Pe vremuri ciobanii se mărturiseau la copaci (mai  
ales brazi). Făceau o cruce în coaja copacului (cu 
toporul sau briceagul) și-și mărturiseau în faţa 
ei păcatele, ca la preot, în timp ce băteau mătănii. 
Tăiau apoi cu toporul câteva așchii din copac, pe 
care le aruncau. După jurământul pe care-l făceau, 
dacă într-un an copacul se va usca sau nu se va usca, 
erau iertaţi sau nu erau iertaţi de păcate. Ciobanii 
susţineau că spovedania aceasta e mai bună decât 
cea făcută la preot pentru că aveau credinţa că 
se mărturisesc direct la Dumnezeu, în chipul lui 
străvechi de brad” (Forme vechi de cultură poporană 
românească, Cluj, 1977, p.184-185).

*

În cazul morții tânărului/ tinerei necăsătorit/e, 
bradul devine soț sau soție postumă și este investit 
cu funcţie nupţială. Această nouă destinație reiese 
atât din descrierea obiceiului, cât și din textele 
rituale cântate în anumite ceremoniale, consemnate 
de I. Ghinoiu: înainte de a fi tăiat din pădure, la 
intrarea în sat, în timpul împodobirii de către fete, în 
drum spre cimitir și în timpul plantării la căpătâiul 
mortului, lângă cruce.

Aducerea lui din pădure se desfășoară după un 
anumit ritual, menționat de același etnolog: dis-de-
dimineață, șapte feciori (uneori doi) își scot căciula, se 
leagă la cap cu o năframă și pleacă la „rude”,  în pădure, 
după un brad, cântând melodii de jale. Pe drum n-au 

voie să vorbească, iar ajunși la locul respectiv, mănâncă 
înainte de a doborî bradul. Apoi alegeau un brad tânăr 
care putea fi tăiat din tot atâtea lovituri de topor, câți 
feciori erau în ceată și îngenuncheau înainte de a-l 
sacrifica. Bradul tăiat era coborât în sat pe umerii 
feciorilor, dar întotdeauna cu vârful înainte.

La coborârea din pădure și intrarea în sat până la 
casa mirelui, bradul era întâmpinat de un grup de 
femei care cântau Cântecul bradului, una din 
creațiile desăvârșite ale folclorului nostru. 

Cântecul, intonat pe o melodie solemnă, cu sonorități 
străvechi, prezintă, într-un fel de monolog, tăierea 
ceremonioasă a bradului și transmutarea lui din natură 
la casa mortului pentru a prelua o nouă funcție rituală 
în ceremonialul de înmormântare. Textul reproduce 
și dialogul dintre soțul/soția tânărului necăsătorit, 
substituit de brad și un cor de fete. Acest dialog dintre 
brad și corul de fete se referă la soarta tristă a bradului 
care a trebuit să părăsească muntele pietros pentru o 
câmpie mlăștinoasă.

Imaginile impresionante și melodia cu inflexiuni 
de litanie a cântecului îl transformă într-o cantilenă 
a morții care acoperă, cu acordurile ei grave, întreaga 
procesiune a înmormântării. 

Reproducem mai jos varianta culeasă și publlicată 
de C. Brăiloiu în placheta Ale mortului din Gorj (Buc., 
1936): „Bradule, bradule,/ Cin’ ţi-a poruncit/ De mi-
ai coborât/ De la loc pietros/ La loc mlăștinos;/ De 
la loc de piatră/ aicea la apă?/ - Mi’ mi-a poruncit/ 
Cine-a pribegit,/ Că i-am trebuit,/ Vara de umbrit,/ 
Iarna de scutit/ La mine-a mânat/ Doi voinici din 
sat/ Cu părul lăsat,/ Cu capul legat,/ Cu rouă pe 
faţă,/ Cu ceaţă pe braţe,/ Cu berde la brâu,/ Cu colaci 
de grâu,/ Cu securi pe mână,/ Merinde de-o lună,/ 
Eu, dacă știam,/ Nu mai răsăream;/ Eu, de-aș fi 
știut,/ N-aș mai fi crescut./ Și ei au plecat/ Din vărsat 
de zori,/ De la cântători;/ Și ei au umblat,/ Văile cu 
fagii,/ Și munţii cu brazii,/ Până m-au găsit/ Bradul 
cel pocit./ Pe min’ m-au ales/ Pe izvoare reci,/ Pe 
ierburi întregi,/ Pe cracă uscată,/ De moarte lăsată./ 
Ei când au venit,/ Jos au hodinit,/ Au îngenuncheat/ 
De amândoi genunchi/ Și s-au închinat;/ Iară s-au 
sculat,/ Cu securi au dat,/ Jos m-au doborât,/ M-au 
pus la pământ./ Și ei m-au luat/ Tot din munţi în 
munţi,/ prin brăduţi mărunţi;/ Tot din văi în văi,/ 
Prin brazi mărunţei,/ Dar ei nu m-au luat/ Ca pe alte 
lemne/ Și ei m-au luat/ Tot din vale-n vale,/ Să le fiu 
de jale;/ Cu poale lăsate/ A jale de moarte./ Eu, dacă 
știam,/ Nu mai răsăream;/ Eu de-aș fi știut,/ N-aș mai 
fi crescut./ Când m-au doborât/ Pe min’ m-au minţit,/ 
C-au zis că m-or pune/ Zână la fântână,/ Călători să-
mi vină;/ Ș-au zis că m-or pune/ Tălpoaie de casă,/ 
Să mă șindilească/ Cu șindilă trasă. Dar ei că m-au 
pus,/ La mijloc de câmp,/ La cap de voinic,/ Câinii 
să-i aud,/ A lătra pustiu/ Și-a urla muţiu;/ Și să mai 
aud/ Cocoșii cântând,/ Muieri mimăind/ Și preoţi 

cetind./ Ploaia să mă ploaie,/ Cetina să-mi moaie;/ 
Vântul să mă bată,/ Cetina să-mi cadă,/ Ninsoarea 
să-mi ningă,/ Cetina să-mi frângă./ Eu, dacă știam,/ 
Nu mai răsăream,/ Eu, de-aș fi știut,/ N-aș mai fi 
crescut./ Ei, când m-au tăiat,/ Ei m-au îmbunat/ Că 
ei mă sădesc,/ Nu mă secuiesc./ Și ei m-au minţit,/ 
Că m-au secuit,/ Jos la rădăcină/ Cu fum de tămâie;/ 
Mai pe la mijloc,/ Chiţi de busuioc,/ Tot milă și foc;/ 
Sus la crângurel/ Chiţi de ocheșele,/ Tot milă și jele,/ 
Eu, dacă știam,/ Nu mai răsăream,/ Eu, de-aș fi 
știut,/ N-aș mai fi crescut” (Brăiloiu, 1936).

Cântecul are mai multe părți, marcate printr-un 
fel de refren cu versurile: „Eu, dacă știam,/ Nu mai 
răsăream,/ Eu, de-aș fi știut,/ N-aș fi mai crescut” 
care exprimă frăția dintre brad și fratele lui mort.

Ajuns la casa mortului, bradul este împodobit cu un 

steag de nuntă, cu inelul mortului și batista înflorată, 
cu flori, panglici și clopoței etc. obiecte care certifică 
funcționalitatea lui rituală și ceremonială de soț sau 
soție postumă a mortului. Apoi bradul era așezat lângă 
casă până la înmormântare. În convoiul spre cimitir, 
bradul era purtat de doi flăcăi și de femeile care îi 
cântau cântecul și alte ritualuri.

La cimitir, bradul este așezat la capul mortului, lângă 
steagul de nuntă sau un stâlp și se cântă următoarea 
secvență din Cântecul Bradului: 

„Sus, bradule, sus,/ Sus către apus/ Că la răsărit/ 
Greu nour s-a pus./ Nu-i nour de vânt,/ Ci-i de 
pământ,/ De ţărână nouă/ Neatins de rouă./ Pe unde 
am umblat,/ Rea jale-am lăsat./ Pe unde-am bătut/ 
Rea jale-am făcut”. Bradul rămânea acolo până se 
usca și putrezea (cf. I. Ghinoiu,  Omul și bradul  în 
vol. Sărbători și obiceiuri românești, Ed. Elion, Buc., 
2003, p.275-277 și Mihai Pop, Obiceiuri în legătură cu 
moartea, în vol. Obiceiuri tradiţionale românești, Ed. 
Univers, Buc., 1999, p.178-195).

bradul în mitologia morţii
Dacă bradul deține un rol fundamental în riturile și 

domeniile esențiale ale existenței umane, el continuă 
acest rol în mitologia morții, unde funcția lui funebră 
este relevată de același etnolog Romulus Vulcănescu.

În Bucovina, la începutul secolului XX, pentru băr-
batul care „s-a pristăvit în vânt” (a murit pe front, 
în străinătate etc.) și ale cărui rămășițe  trupești nu 
mai puteau fi recuperate, se construia un cenotaf  
(monument funerar fără rămășițe umane) în care se 
îngropa, după toate regulile, un trunchi de brad, de 
statură aproximativă și „făloșenia” celui decedat.

În vârful bradului, substitut al mortului, se punea 
o căciulă albă (simbol al purității), cu „prim” negru 
(manșetă de blană) ca simbol al doliului. Pe ramurile 
opuse ale bradului se introduceau mânecile unei 
cămăși cu flori și apoi o bundiță.

Trunchiul bradului era petrecut pe cracul unui ițar 
alb, iar trupul improvizat, din brad, era încins cu un 
brâu roșu. Astfel înveșmântat, bradul era așezat în 
sicriu, iar pe pieptul presupus al mortului se punea 
o icoană. În acest fel, un bărbat nelumit (neînsurat), 
presupus a fi mort, era înlocuit cu un trunchi de brad 
tânăr pentru a putea beneficia de o înmormântare 
după datină. În acest mod, defunctului i se ridica un 
cenotaf în cimitir, iar în sat, în fața gardului de la casă 
o troiță, punându-i-se și un brad pentru pomenire.

Ritul avea următoarea explicație: între om și brad 
există o consubstanțialitate și o comuniune de destin, 
manifestată în toate împrejurările vieții și ale morții, 
în baza credinței generalizate care afirmă că fiecare om 
are dublu vegetal („Omule - pomule”).

Vasile PIStoLEA

Bradul în mitologia vieții şi a morții



9nr. 76 n octombrie 2017 actualitatea literarăeseu

Bradul în mitologia vieții şi a morții Nave suborbitale anodizate cu formol şi camuflate în clădiri
“Intoleranța noastră socială 

nu ucide, ea singură, pe 
nimeni, nu dezrădăcinează 
nicio opinie, dar îi face pe 
oameni să-și ascundă părerile 
sau să se abțină de la orice 
efort activ de a le răspândi. 
(...) [O]piniile eretice (...) 
continuă să mocnească în 
cercurile înguste în care au 
izvorât, (...) astfel se menține 

o stare de lucruri foarte mulțumitoare pentru mintea unora, pentru 
că, în absența oricărei acțiuni neplăcute de amendare sau întemnițare 
a cuiva, opiniile dominante rămân în aparență neatinse, și, în același 
timp, exercițiul reflecției în rândurile acelor disidenți ce suferă de 
boala de a gândi cu capul lor nu este interzis. Iată un cadru convenabil 
pentru a avea liniște și pace în lumea ideilor și pentru a face ca în mare 
măsură lucrurile să meargă și de acum înainte la fel cum au mers până 
acum. Dar prețul plătit pentru acest gen de pacificare intelectuală este 
sacrificarea întregului curaj moral al spiritului uman –  (...) [n.a. spiritele 
libere] restrângându-și pur si simplu gândurile și interesele la acele 
lucruri despre care se poate vorbi fără a te aventura în sfera principiilor, 
adică la mărunte chestiuni practice, care s-ar rezolva de la sine (…)” 
(Mill, 2005, pp. 87-88), scria în 1859 John Stuart Mill, într-o exprimare 
cât se poate de prietenoasă cu comunitatea autentică (progresivă) și 
de îndepărtată de acuzațiile de individualism sau de solipsism prin care, 
cinic – în sensul că în perfectă conformitate cu intuiția expusă mai sus, 
a fost aruncat, dacă nu în deizoriu atunci cel puțin într-un romantism-
fără-cauză, de spiritele infirme și buhăit-placentare ale celor lipsiți 
de vocație care au confiscat și atunci la fel cum confiscă și acum 
sfera publică. Cu complicitatea mărturisită a celor ce se eschivează. 
Eschiva, elegantă și chiar grațioasă și prestigioasă în scrimă, se arată 
a fi detestabilă și dezaxată în lungile șederi sociale și instituționale de 
după ambiții și așteptări. 

E destul de greu de spus dacă realitatea lui Mill s-a deversat peste 
timp în realitatea de azi (caz în care e de așteptat să se lovească de 
un tip similar de opoziție / rezistență) sau dacă modul de a gândi 
împotriva masificării prin dez-atribuire și destituire a reușit cumva să-
și păstreze vigioarea și prospețimea (ceea ce englezii numesc atât de 
plastic “stamina”) și să răspundă în același stil nisipurilor contaminante 
ale știrbilor (ale [auto]măcinaților) ce încearcă să extindă, abominabil 
/ nenatural – pentru că din orizont în jos, deșertul tavanului social cu 
șanțurile și sforile sale suspendate.

Mult mai ușor este însă de observat o afinitate între o anumită 
zonă a presei și poeziei românești contemporane și modul lui Mill de 
a se întoarce din lungile-i și foarte timpuriile-i călătorii în cabinetele 
sticloase ale clasicismului învățăturii (copilul Mill stăpânea greaca la 
cinci ani și latina la nouă), înainte ca acestea să-l văduvească de Fire, 
și de a se împinge dezlănțuit în zidul contururilor capricioase gratuite 
și a lumânărilor groase (ce mai mult umbresc și obturează decât 
luminează) a principiilor prefabricate... de a se împinge în acesta de 
o manieră dezinvoltă, bine filtrată, asimilată și eliberată astfel de 
orice “deocamdată” de sanatoriu. Mai simplu spus, deși a avut acces 
nemijlocit la toate artificiile și concatenările logice ale doctrinelor 
clasice asupra moralei, Mill a ales să-și exprime convingerile într-un 
limbaj needulcorat și neîngreunat de reflexele preexistente în catalogul 
conceptual al vremii, într-o limbă directă, prietenoasă și aerisit 
particularizată, astfel încât să servească în egală măsură celor mai 
proprii înclinații ale unui spirit tineresc prin sinceritate, devotament și 
bună-intenție, dar și utilitarismului lui Bentham.

Prospețimea revelației (izvorâtă în egală măsură din sinceritate și 
din bună-voință neforțată și lejer întrupată față de lumea lumii) sau a 
iluminării (pe care mulți o asociază [și deloc gratuit sau coincidențial] 
cu câștigul, cu “dever-ul” metafizic tradus în limbajul de zi cu zi) și 
lumina vioi- dar și îndârjit-intimă a scriiturii lui Sorin Grecu merge exact 
pe aceste linii de gândire și de simțire ale realității inaugurate de John 
Stuart Mill: pe sinceritate și prietenie (guvernate în egală măsură de 
mirare și de un realism calm-disciplinat și capabil să nu scârșnească 
din dinți în fața îngenuncherilor) față de silueta zveltă a adevărului ce 
dansează în fața normalității sau a adevărului animator de normalitate 
(folosim cuvântul “normalitate” în principal cu nuanțe de “maturitate”, 
“echilibru al viziunii” și “siguranță a gestului hotărâtor”).

Oarecum tot asemenător traiectoriei și metodei lui Mill, Sorin 
Grecu a trecut încă de timpuriu printr-o educație filologică bine și 
clasic-standardizată (solid însărcinată, revizuită și completată la nivelul 
cadrelor de gândire în Universitatea Babeș-Bolyai) - educație care îi 
permite și azi să fie un incontestabil istoric și revizionist al Clujului Vechi 
și un celebru cronicar al evenimentelor culturale din oraș (ce-i drept, 
cu o pasiune aparte pentru zonele de underground ale acestora, 
deoarece știe că  bine că acolo se ascund detaliile ferite [nevalorificate], 
timide, șirete și neașteptat-fertile ale sensurilor istoriei și ale acelei 
culturi ce emană din Schimbare) – dar a ales să ofere cititorilor un tip 
aparte de transparență, atât în presă cât și în poezie. Jurnalistul de 
investigație și poetul Sorin Grecu folosește un stil nedisimulat în cadrul 
căruia teama de irosire se topește în interesul pentru fapte, pentru ce 
s-ar cuveni să însemne delictul flagrant în violența brută și în iubire. Se 
impinge asemeni lui Mill în zidul camuflărilor și al uniformelor pândite 
și pânditoare (iscoditoare) cu un cavalerism al lui Destul! (al lui Până 
aici!) ce anunță forfecarea buchetelor de artificii și a anevoiosului, 
slinos demarat și absent trepidat și tergiversat. Intoleranța socială, 
departe de a-l răni în amorul său propriu, îi trezeste curiozități de 
spion cu ambiții duhovnicești, ce consideră drept blasfemică risipirea 
destăinuirilor și a îngemănărilor ce se zvârcolesc și vuiesc miriapodic-
precoce în acestea.  

Volumul de poezie Ieșirea din trup, calculat precum o colecție 
de planșe psiho-anatomice în grila intențională descrisă mai sus, se 
deschide publicului devant la lettre (adică post-apariție) prin intermediul 
unei postări pe Facebook a autorului – postare ce, alături de poza 
aferentă, ar fi putut constitui chiar motto-ul cărții: “SINGURĂTATE... 
Mă simt ca o proteză abandonată pe culoarele Morgii... Trupul zace 

întins pe masa de autopsie și o așteaptă fără înfrigurare...” 
Desigur, extrasul se pretează la o interpretare nu doar metafizică 

ci adânc ocultă și alarmant ocultată: morga este o navă spațială ce 
energizează (asemeni operelor lui Brâncuși pe “toți gnomii” ce vin 
la ea [Grecu, 2016, p. 75]) aprinzându-și luminile și desprinzându-și 
“arpegiile joase (...) în ziua când lumile se deschid” (Grecu, 2016, p. 73) 
pentru a-L transmite realității (chiar și via negativa) ca pe o cantitate 
decisiv și adânc așteptată de căldură subterană (subființială) și ca pe o 
fervoare electrică izbăvitoare pe “zeul meu cam întunecat și războinic” 
(Grecu, 2016, p. 74) – pentru a-i asigura acestei apariții “pe care-o 
așteptasem dintotdeauna să țâșnească din neant / subterane” (Grecu, 
2016, p. 74)  o aterizare perfect-moleculară în “pustiul din jur” (Grecu, 
2016, p. 74), care pustiu, în virtutea acelui cavalerism al lui Destul! (al 
lui Până aici!), a ales să nu mai amâne inevitabilul. 

Satelit-mamă sincronizat cu constelația de sateliți subiacenți din 
registrul simbolicului și al totemicului (obiecte de cult, pandative 
și chiar unele elemente arhitecturale și aranjamente vegetale / 
florale / agricole), morga funcționează în peisajul urban și în cel al 
psiho-sferei umane asemeni giganticului calculator descris de Isaac 
Asimov în “Ultima Întrebare”. Asemeni personajelor Alexander Adell 
şi Bertram Lupov, poetul Sorin Grecu știe „mai bine decât oricare 
altă fiinţă omenească ce anume se ascundea înapoia faţadei reci, 
clicăitoare şi pâlpâitoare - care se întindea 
pe mulţi kilometri - a giganticului calculator. 
Aveau, cel puţin, o noţiune despre planul 
general de relee şi circuite care crescuseră 
cu mult dincolo de punctul în care un singur 
om ar fi putut pricepe totul în mod exact. 
Multivac se autoregla şi autocorecta. Trebuia 
s-o facă, întrucât nimic omenesc n-ar fi 
putut să-l regleze şi să-l corecteze suficient 
de rapid, sau măcar acceptabil. De aceea, 
Adell şi Lupov se ocupau doar superficial de 
monstruosul gigant, însă pe cât de bine o 
puteau face nişte oameni. Introduceau date, 
adaptau întrebările la necesităţile sale şi 
traduceau răspunsurile oferite. Cu siguranţă, 
ei şi toţi cei aidoma lor aveau tot dreptul să 
se înfrupte din gloria lui Multivac. De câteva 
decenii, Multivac proiectase navele spaţiale şi 
calculase traiectoriile ce-i permiseseră  omului  
să  ajungă  pe  Lună,  Marte  şi  Venus,  dar  
resursele  sărace  ale Pământului nu putuseră 
susţine expediţii şi dincolo de aceste corpuri 
cereşti. Zborurile lungi necesitau prea multă 
energie. Pământul îşi exploata cărbunele şi uraniul cu tot mai multă 
eficienţă, însă şi zăcămintele respective erau finite. Treptat, Multivac 
învăţase destule ca să răspundă mai precis la întrebări profunde, iar 
la 14 mai 2061 ceea ce fusese teorie devenise fapt împlinit. Energia 
Soarelui fusese stocată, convertită şi utilizată direct la scară planetară. 
Pe întregul Pământ, cuptoarele cu cărbuni şi centralele de fisiune a 
uraniului fuseseră oprite (...). Acum, toată aparatura de pe Pământ 
funcţiona pe baza razelor invizibile de energie solară.”[1]

Desigur, în interpretare și în adaptare post-cognitivă și post-
metafizică a pasajului, putem spune că morga-navă spațială 
funcționează în poezia lui Sorin Grecu drept masa supremă a tăcerii 
brâncușiene; drept însăși “conștiința [n.a. și / sau con-știința] mea 
alterată [n.a. dar care, activată din greșeală sau inevitabil în anumite 
contexte, se implică și chiar vorbește] / materializată exact în lucrurile 
pe care / cu ardoare mi le doream / astfel încât oamenii care-mi răsar 
în față / de la o vreme / par numai pleonastice exprimări / ale unor 
gânduri abia încolțite - (…) / înainte de intrarea pe poartă / am simțit 
furnicături pe tot trupul / apoi  - odată ce-am pătruns în nelumescul 
tărâm / am avut senzația că s-a deschis / un fel de portal - / al cărui 
secret este totuși la îndemâna tuturora / orbecăiam prin peisajul 
post-apocaliptic / și-odată ajuns în plină noapte la masa tăcerii / (…) 
la fața locului am realizat  că probabil / tocmai acest lucru și-l dorise 
autorul /  inclusiv acela ca până și băutorii / să verse câteva picături 
acolo / ca ofrandă adusă Zeului în aserțiunea generală întunecat și 
păgân / însă - cu inițiații - îngăduitor și blând / (…) târziu în noapte 
/ întins ‘regulamentar’ pe patul de hotel / - și  parcă-n levitație - / 
imobilizat într-o cămașă de forță / vedeam prin oglinda aflată în 
fața patului / cum arătări se perindă / iar boltele încăperii kitsch 
/ îmi păreau acum cele ale unui cabinet spațial / zăream grifoni 
cum fac un fel de experiențe / hibridizări / permutări de organe de 
la oameni la animale (…) / asta în timp ce rădăcinile lăcuite de pe 
pereți / rânduite de-a stânga și dreapta oglinzii / mă priveau totuși 
binevoitor - (…).” (Grecu, 2016, pp. 76-77-78-79)

Atributele fizice ale calculatorului gigant descris de Asimov (în mod 
evident unitatea centrală sau pupitrul de comandă a unei nave mult 
mai mari, probabil una apocaliptic-“vânjoasă”), la Sorin Grecu devin 
atributele metafizice (sau poate chiar supra-fizice și suprarealiste) 
ale morgii-navă spațială… tot așa cum, la nivelul atitudinii și al 
intenționalității angajate, utilitarismul relaxat și discret-nereligios 
al lui Mill devine, la Sorin Grecu, o adevărată propedeutică visceral-
eudemonică și ocult-științifică (dar la fel de practică și de eficientă 
precum pragmatismul primului, sau poate chiar și mai destoinic-
îngrijorată / -învigorată!) la orientarea în noul spațiu și în noul 
timp al navei spațiale, loc unde călătorul cartografiază inevitabilul 
(“imprevizibilitatea zilei / cu crimele lăsate la vedere” [Grecu, 2016, 
p. 37]) și vede lucrurile prin acele “unghiuri de fugă / deschise 
instantaneu / în [n.a. chiar acel] timp [n.a. când lumea] cască în plin 
sărut.” (Grecu, 2016, p. 54, preluare modificată a versurilor) 

Cu alte cuvinte, Sorin Grecu transformă spiritul vivace-întreprinzător 
și bonom față de lume până la abundență maritală al lui Mill într-o 
metodă în cadrul căreia ardorile religioase și trăirile vulcanice ale lui 
“taman aici”(Grecu, 2016, p. 66), ale “îngrozitoarei fiare ce zace pitită / 
în sexul tău (n.a. și deopotrivă în genul tău și în felul tău de a fi și din fața 
căreia e foarte greu să te mai retragi) (Grecu, 2016, p. 64)” devin știință: 
cartografie prin impresiune, artitectură rizomatică (deleuzian vorbind), 

imagistică bio-nucleră și, mai ales, arhi-tectonică euharistică!
Hărțile concepute prin credință arată oarecum asemănător 

cartografierilor științifice, dar se comportă diferit, sunt vii, nu doar 
informează cititorul ci îl ajută pe acesta să presimtă, incită, tulbură 
bănuielile, contaminează și devin, le nevoie, piele și iris: orice tremurat 
devine un contur ce crește și se ramifică, orice nervură (sau alt fascicul 
conductor), pe noua hartă, intră direct în fibrilația cronotopului și a 
cronografului. În această împrejurare, de exemplu Himalaya devine 
un memento al monitorizărilor metalic-învinețite și înstrăinant-
substanțiale, precum cele presupus a fi efectuate de civilizațiile 
extrateresre asupra populațiilor Terrei - “Himalaya-i ocupată deja / 
precum luna de extratereștri” (Grecu, 2016, p. 34); iar anotimpurile 
ajung să configureze mici geografii urbane prin “simplele” lor forțe de 
atracție și de repulsie (aversiuni instinctive [față de frig, de exemplu]) 
- “de când au desființat groapa de gunoaie / vin reciclatorii în oraș / 
nu mai merg gunoaiele la reciclatori /a început sezonul pelerinajelor 
/ la cele trei tomberoane / din spatele blocurilor (…) pet-uri / o foame 
nedeghizată îi macină / îi învață să recolteze / până și rămășițele verii 
în disoluție.” (Grecu, 2016, pp. 31-32)

*
Asemeni calculatorului lui Asimov, morga la Sorin Grecu stochează 

în mod neobișnuit și neperceput energia soarelui și asigură adevăratele 
călătorii interdimensionale (și resurse diastolice 
și sistolice ale noilor carburanți de tip “sparge-
val” [Grecu, 2016, p. 22] - “hotărârea a fost luată 
au confiscat totul / așa că din fericire ecuația 
s-a simplificat / ți-a mai rămas doar sacrificiul 
/ fiindcă numai moartea cu nuditatea ei / mai 
poate trezi pilitura de fier / și-apoi s-o tragă în 
sus / proportional cu lehamitea indusă” [Grecu, 
2016, p. 22]) deoarece ea este sala oglinzilor 
feroce ale conștiinței și totodată receptaculul 
care înmagazinează, în mănunchiuri, corzi 
vocale de fier ale Întreruperilor. 

Aici fizica întâlnește metafizica și 
mecanica cuantică, foarte puțini oameni 
având „cel puţin, o noţiune despre planul 
general de relee şi circuite care crescuseră 
cu mult dincolo de punctul în care un singur 
om ar fi putut pricepe totul în mod exact.”

Asemeni lui Multivac, Morga a învățat 
să se autoregleze şi să se autocorecteze 
și chiar să ofere vizitatorilor răspunsuri în 
regim de oracol - pentru acest lucru nefiind 
necesar “decât” un poet, care, asemeni 

personajelor Alexander Adell şi Bertram Lupov, să știe cum să 
introducă acolo date, cum să adapteze întrebările la necesităţile 
sale şi cum să traducă răspunsurile oferite.

Monstrul gigant e un tun care taie oțelul cu jetul său de formol 
și astfel, tot asemeni lui Multivac, ea proiectează nave spaţiale şi 
calculează traiectorii ce-i permit omului  să  ajungă  pe  Lună,  Marte  
şi  Venus,  știind perfect cum să compenseze resursele  sărace  ale 
Terrei cu resursele nebănuite ale conștiintei și ale spiritului. În 
viziunea lui Sorin Grecu din volumul Ieșirea din trup, morga (un 
sanctuar vesperal mult mai radioactiv și mai ionizat decât cavoul cu 
morți cu aripi de plumb al lui Bacovia) își are epitoma în Masa Tăcerii 
a lui Constantin Brâncuși - loc nu doar de pelerinaj ci și de resuscitare 
energetică (vindecare) pentru neofiți (a se vedea în acest sens poezia 
”Călătorie”, cea mai reușită transpunere trifazică a “captivităților din 
carcasele de serie” [Grecu, 2016, p.66] din întregul volum) 

Morga stăpânește focurile reci, iar de la hublourile acestei nave 
spațiale femeia poate fi observată în condiții de lux (de V.I.P) cum își 
“dozează propria existență” (Grecu, 2016, 23, preluare modificată 
a pasajului) ca pe niște semnale de extincție: “să ajungi apoi în timp 
record / să înțelegi până și teribilul mesaj al obiectelor ” (Grecu, 
2016, p. 7) → “o prăbușire / într-un sine lipsit de telecomandă / de 
telenovela / de confortul pe care i-l conferă / energia cald-familiară 
a propriului sex / bine furajat (…) / Houston a pierdut legătura / cu 
naveta / neluând din timp datele problemei / frica de moarte / 
e mai înspăimântătoare / decât moartea însăși.” (Grecu, 2016, 
pp. 9-10); “nu faci altceva decât să respecți / rețetarul-standard 
al salvărilor impersonale” (Grecu, 2016, p.14)→ “la un moment 
dat / zăceam în umbră / în timp ce tu înarmată cu o undiță / 
confecționată la fața locului / dintr-un băț de alun / te-ai așezat pe 
marginea heleșteului / și-ai început să-i umilești pe pescari / scoteai 
fără să clipești în serie / crapi de o mărime considerabilă / făceai 
acest lucru din instinct / și-abia acum când unesc piesele de puzzle 
[n.a. prin interfața reprezentată de hubloul morgii] / și dau scenele 
înapoi / înțeleg că te-am subestimat / realizez pânda și așteptările 
tale / tu luai atunci lucrurile chiar în serios / te aflai pe un câmp de 
luptă / iar eu - deja anihilat” (Grecu, 2016, pp. 16-17)

La morgă nu se mai pune problema de “comunicare prin 
intermediul brandurilor” sau  de “branding senzorial” capabil să 
iasă “din impasul 2-D al bidimensionalității” (Lindstrom, 2005, p. 
37); aici designul morții, încordat de-a lungul liniilor dispariției și 
cu asprimea sa meticuloasă e unica depunere “de cuviință” în 
băncile complicității cu adimensionalele și presupus-adoptivele 
călătorii-reprezentații în spațiile tăcerii și ale ripostei.

Bibliografie: 
Grecu, Sorin. (2016). Ieșirea din trup. Grinta: Cluj-Napoca.
Lindstrom, Martin. (2005). Brand Sense: How to Build Powerful 

Brands Through Touch, Taste, Smell, Sight & Sound. Kogan Page Ltd: 
Londra.

Mill, John Stuart. (2005). Despre libertate. Traducere de Adrian-Paul 
Iliescu. Humanitas: București.

Note:
[1] Preluat de pe http://radiojurnalspiritual.ro/wp-content/uploads/ 

2016/altii/Asimov%20Isaac/Asimov%20-%20Ultima%20intrebare.
pdf, consultat la data de 11.01.2017 11:55 a.m. 
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E-aproape nouă. Mă ghemuiesc în fotoliu, cu o cană 
de ciocolată fierbinte în mâini. Îmi place să stau așa, în 
poziție de fetus. Chiar și noaptea, înainte de-a adormi, 
mă ghemuiesc la fel. Îmi dă o stare de confort, de 
echilibru. O întoarcere-n mine, în starea de dinaintea 
nașterii mele, când nu aveam niciun gând sau, poate, 
aveam, doar că nu-mi amintesc.

Mihai îmi spune mereu că sunt cea mai echilibrată 
și mai puternică femeie pe care-o cunoaște. Că mă 
caută rar, deoarece știe că eu nu am nevoie de ajutor, 

iar el, având o vocație pentru salvarea femeilor, e mai 
tot timpul ocupat făcând pe bunul samaritean. Dacă 
mai pică și ceva pe lângă, asta e... un bonus meritat, 
că doar n-a făcut omul consiliere degeaba. Și, la o 
adică, o partidă consimțită de ambele părți, n-a făcut 
rău nimănui. Detensionare, cum o numește el, mai în 
glumă, mai în serios. 

Dincolo de asta, Mihai e chiar un băiat bun. L-am 
cunoscut în urmă cu câțiva ani, când s-a oferit să îmi 
care valiza. Nu mi-a lăsat cine știe ce impresie. Mi-a 
părut un individ comun, neinteresant, cu burtă, aproape 
bătrânicios, deși nu avea mai mult de cincizeci de ani. 
În afară de asta, părea să fie împreună cu o fătucă de 
vreo douăzeci și ceva de ani, pe care nu o scăpa din 
ochi nici măcar o secundă. De altfel, îmi amintesc clar 
de o fotografie de grup, în care s-a poziționat foarte 
aproape de ea, strângând-o de umăr.

E ciudat cum oamenii ăștia se afișează în fața tuturor 
ca și când n-ar avea nimic de ascuns. Cum își trăiesc 
iubirea, dacă se poate numi iubire, prin garsoniere 
închiriate cu ora sau, în cel mai bun caz, între pereții 
unei camere de hotel, crezând că absolut nimeni nu 
are vreo bănuială despre ceea ce se întâmplă. Acum, 
să fim sinceri, nu-i foarte greu pentru un maestru al 
cuvintelor, doctor în capitală,  să facă o domnișoară 
să se îndrăgostească. Floare la ureche! Scurt, intens, 
iremediabil. Cu alte cuvinte, extrem de convenabil 
pentru menținerea unui ego la standarde ridicate.

În fine. Nu e nici primul, nici ultimul domn venerabil 
care profită de poziția socială și de competențele 
psihologice dobândite în timp, pentru a-și face viața 
cât mai frumoasă. Am învățat să-l accept cu bune și 
rele, ba mai mult, să-mi fie drag de-a binelea când 
îmi povestește despre noile lui cuceriri, cu bucuria 
unui copil care a primit jucăria mult visată. Mai uit 
și eu de-ale mele, de faptul că niciodată n-am avut o 
altă libertate decât aceea de-a mă învârti între pereții 
propriei case. 

N-am fost niciodată puternică. Puterea e ceva ce nici 
măcar nu mi se potrivește. În schimb, am învățat să 
supraviețuiesc. Să mă adaptez. Dacă n-aș fi făcut-o, 
aș fi murit. Mi-aș fi pus ștreangul de gât, undeva, la o 
margine de oraș. Să fiu sinceră, mi-a trecut de multe 
ori prin cap să o fac. Nu-mi dau seama acum ce anume 
m-a oprit. Probabil teama că dincolo de moarte s-ar 
putea să existe totuși ceva. Teama că Dumnezeu m-ar 

putea pedepsi pentru gestul meu egoist. Teama că cei 
trei copii ai mei vor crește lângă un tată tiranic. Teama 
că murind eu, le voi ucide lor viitorul.  

A doua oară când l-am întâlnit pe Mihai, am schimbat 
doar câteva cuvinte. O conversație rece, inutilă, din 
complezență. Nici atunci nu mi-a plăcut mai mult 
decât prima dată. Fiecare ne-am întors la viețile 

noastre, ca și când niciodată nu ne-am fi cunoscut. 
El alături de soția lui, o doamnă frumoasă, ceva mai 
tânără decât el, savuroasă și extrem de elegantă, eu 
alături de soțul meu gelos și ursuz, care nu contenea să 
vâneze posibilii admiratori, cu o perseverență aproape 
de limita nebuniei.

Abia reușisem să mă transfer la Institutul Clinic 
Fundeni, când am primit un mesaj în care Mihai 
mă înștiința că Victor, un prieten comun, extrem de 
apropiat amândurora, suferise un accident foarte grav. 
Am simțit cum mă lasă picioarele. Nu mai aveam aer. 
Am izbucnit într-un plâns isteric. Aveam aritmii și 
nu îmi puteam controla respirația. Am alergat într-

un suflet la spital. Pe Mihai l-am găsit la marginea 
patului, cu capul în mâini. Plânsese și el. Cred că 
atunci a fost momentul în care am început să-l văd 
cu alți ochi. Momentul acela în care părea atât de 
vulnerabil, de neajutorat, de singur. Momentul în care 
se transformase din zeul femeilor într-un biet muritor 
de rând. Oricât aș încerca, nu-mi amintesc un alt 
episod în care să-mi fi fost la fel de drag ca atunci. 

În noaptea aceea, am rămas amândoi lângă patul lui 
Victor. Soție nu mai avea, se prăpădise în urmă cu patru 
ani, din pricina unei leucemii. Fusese diagnosticată 
mult prea târziu. N-a mai avut nicio șansă. S-a stins în 
mai puțin de o săptămână de la aflarea diagnosticului, 
în brațele lui Victor. 

Pe la nouă am părăsit spitalul. Mihai s-a oferit să 
mă conducă. Ne-am oprit la o cafenea lângă spital. 
M-am scuzat, m-am retras în baia cafenelei. Chiar 
dacă fusesem de gardă, tot arătam groaznic: cearcăne 
mari, ușor albăstrui, rimelul întins, părul negru, lung, 
nepieptănat. Am luat în grabă un șervețel umed din 
geantă și mi-am curățat fața. Era greu de crezut că 
femeia care întorcea adesea privirile bărbaților era 
aceeași cu cea din oglindă. M-am întors la masă, am 
băut în grabă câte un espresso cu lapte și am plecat. 

În ziua următoare, ne-am întâlnit din nou la spital. 
Am rămas acolo până după 22:00 și am plecat împreună 
spre casă. La jumătatea drumului, Mihai a scos două 
brățări colorate din buzunar. Pe una mi-a dat-o mie, 
iar pe cealaltă a păstrat-o pentru el. Apoi și-a amintit 
că are de luat niște documente importante. Am intrat 
într-un imobil cu zece etaje. Mihai a apăsat pe 6. Am 
simțit un gol ușor în stomac și inima a început să-mi 
bată mai repede. Mă așteptam ca Maia, soția lui, să fie 
acasă. Nu era. Plecase cu afaceri la Bacău și urma să se 
întoarcă abia peste trei zile. 

Am intrat în apartamentul cochet. Pe hol se 
întrezăreau o oglindă și un tablou cu rame aurii. Mihai 
n-a aprins lumina. Am auzit cheia răscucindu-se în 
ușă. O încuiase. Acolo, în întuneric, fără să ne spunem 
nimic, sprijiniți de-un perete acoperit cu tapet, am fost 
a lui. Nu știu dacă pentru cinci, zece minute sau mai 
mult. Am pierdut complet noțiunea timpului. Eram cu 
el și asta era tot ce conta. Înainte să părăsim locuința, 
m-a îmbrățișat. M-a privit în ochi cu satisfacție. Mai 
bifase una pe listă. Sau cel puțin asta simțeam în 
acel moment de maximă luciditate de după, când îmi 

aranjam cu seninătate și cu un oarecare sentiment de 
vinovăție, pliurile rochiei albe. 

În zilele care au urmat, o tăcere stranie s-a așternut 
între noi. Victor se simțea mai bine, așa că a fost 
transferat acasă, la Focșani. Îl evitam pe Mihai cu o 
cruzime de neînțeles. Sufeream. După o săptămână, 
nu mai eram bună de nimic. Am căzut la pat. Nu mai 
mâncam, nu mai beam apă. Plângeam ore în șir. Nu 
îmi doream decât să se termine totul. Mi-am amintit 
atunci cât se poate de clar de ce fugisem eu toată viața 
de dragoste. De ce nu dorisem nici în ruptul capului să 
mă îndrăgostesc. Pentru că ea, dragostea, nu are cum 
să se termine cu bine. Pentru că ea, dragostea, ucide 
tot ce mai frumos într-un om. 

Începusem să scriu. De fapt, cred că așa am reușit să 
mă salvez. Țineam un fel de jurnal, nedatat, pe foi de 
matematică, rupte din caietul fiului meu.

„O tablă întreagă de ciocolată. Cu lapte și zmeură 
și o grămadă de E-uri pe lângă. Am renunţat la 
multe în viaţă. Dacă renunţ și la asta, pot spune că 
am trăit chiar degeaba. Urc scările și mă ia cu leșin. 
Urc scările și nu văd decât umbra ta urmărindu-mă. 
O linie subţire de tot, tăind aerul roșu. Aș putea să 
cad în orice secundă, să uit că anul trecut împărţeam 
un oraș, că-mi trecuse prin minte că două brăţări 
colorate înseamnă ceva. Migrene în valuri, stare de 
rău. Se apropie timpul și locul, numai tu ești din ce în 
ce mai departe, înflorind ca o pasăre de hârtie în ochii 
mei mari, cu o cruzime stranie, de neînţeles.”

„Recunosc: am trecut, pur și simplu, prin lume. Prin 
mine. Așa, în vizită doar. Un oaspete al propriului 
trup, un oaspete al unui spaţiu de care nu m-am 
simţit niciodată legată. O stană de sare în jurul căreia 
oamenii se adună să facă fotografii, incapabili fiind 
să-i perceapă, dincolo de pereţii grunjoși, tresărirea. 
Te-am așteptat. Cred că o fac și acum. Știu că ești tu 
după felul în care învârţi cheia în broască. Admit că 
fericirea e-atunci când iei un pumn de grăunţe și îl 
arunci în al nouălea cer.”

„Tună. Degetul meu urmărește picătura de ploaie. 
O mângâie. De cealaltă parte-a ferestrei, uit să mă 
bucur. Nu-mi amintesc cât de strălucitoare e liniștea, 
cum se întinde lumina de la un capăt la altul. M-am 
obișnuit cu întunericul. Cu mirosul tău în pereţi. E de 
ajuns să ating zidul și mii de impulsuri electrice mi 
se strecoară-n celule. E de ajuns să îţi spun în gând 
numele și stoluri de păsări albastre năpădesc în 
mansardă. E de ajuns să desenez o bancă în aer și 
tu mă ţii pe genunchi în timp ce abia mai respir. Eu 
n-am nevoie de aer. Aerul meu ești tu, aerul meu e 
privirea ta verde, gata să mă ucidă.”

„Sunt iarăși aici. Fără tine. Şi totuși, ești peste tot. Îţi 
aud vocea, îţi simt mâna caldă, parfumul. Traversez 
parcul, trec pe lângă o bancă. Nu îndrăznesc s-o 
ating. Deasupra, câteva stele vulgare, o lună în 
agonie, respiraţia ta întreruptă. Ştiu că ai să mă ierţi, 
la fel cum şi eu te-am iertat. N-am nicio-ndoială: 
cumva, cândva, nu ştiu cum, nu ştiu când, voi reuşi 
să mă detaşez de toate acestea. E cald. Mă opresc 
lângă toneta de îngheţată. Clipesc des, te adulmec în 
aer. Imaginea ta se estompează la marginea terasei 
greceşti. Mă micşorez. În curând voi fi cât un bob de 
orez și îţi va fi imposibil să mă găsești. Nu azi. Azi 
dragostea e un pumn în stomac. Un knockout de 
maximă graţie. Mii de frânghii elastice, împrejurul 
unor încheieturi mult prea fragile. Nu mai pot lupta 
pentru noi. Noi e ceva despre care nici măcar n-ar 
trebui să vorbesc. Noi s-a terminat cu mult timp 
înainte ca eu să-mi dau seama.”

Mi-am revenit cu greu. Încet, încet, imaginea lui s-a 
estompat, până când n-a rămas mai  nimic din toată 
povestea. Aveam nevoie de vindecare, pentru a putea 
din nou să-i vorbesc. Și am făcut-o.

Au trecut câțiva ani de atunci. Mai povestim când 
și când. Mihai e neschimbat. Îmi dau seama că încă-l 
iubesc într-un fel ciudat, dar cu totul detașat, obiectiv. 
El e un om liber. Nu s-a născut încă femeia care să-l 
aibă doar pentru ea. Mi-a luat o vreme să înțeleg asta, 
dar am făcut-o. Și am făcut-o cu o seninătate care m-a 
uimit și m-a speriat în egală măsură.

Sunt o parte din el, la fel cum și el e o parte din mine. 
Acum știu și-nțeleg. Strâng mai tare cana cu ciocolată 
fierbinte. Mă ghemuiesc mai adânc în fotoliu. În jurul 
meu, camera devine un uter imens, din care-aș putea 
în orice moment să alunec.

Milka

Premiul revistei „Actualitatea literară” la Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII“
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Ioan Romeo Roşiianu
Scrisoare despre lumina salvatoare a morții
IUBITO, 
din această noapte am început să mă obișnuiesc cu întunericul adânc al vieții
am început să merg înspre lumina binecuvântătoare a morții
ca un făcut mă tragea ața că să nu-mi mai oglindesc ochii în stele șoptit licărinde
că un făcut vântul prieten stătea departe de mine cu teamă 
cu spaimă adâncă stătea
eu stam singur în odaia plină cu cărți cumpărate cu viață şi zâmbet
iar eroii străini nu mai voiau să-mi fie prieteni nici ei 
în ceasul de taină adâncă şi grea.

(Mai știi când ți-am spus că am greșit punâdu-mi sufletu-n palme şi că tu 
în loc să-l mângâi l-ai rănit?!)

Iubito, mi s-a făcut dintr-o dată frig fără tine şi spaimă în patul prea mare şi rece
în cearceaful boțit am căutat să pipăi conturul trupului tău 
pe perna moale firul rămas nu-l mai găseam
aș fi vrut să plâng dar nu mă mai ajutau nici lacrimile erau străine-n ochii mei 
până şi privirile cu care te căutam
era zadarnic totul ca o irosire-n aerul cu parfum de lavandă şi iarnă.

(Mai știi când ți-am spus că-mi tremură genunchii când te apropii 
de inima mea?!)

Iubito, povestea trecerii mele prin lume o vor mai ține minte doar păsările 
pe care mult le-am iubit
ele nu știau asta dar mie îmi era bine ele-şi vedeau de treabă în lumea lor 
şi eu admiram măreția zborului
așa a fost şi cu noi doi şi așa va rămâne.

(Mai știi când mi-am pus capul pe sufletul tău şi te-am rugat să mă ierți 
că e toamnă?!)

Cândva îmi vei căuta prin biblioteci cărțile scrise cu sufletu-n mâini
așa vei vrea să retrăiești amintiri cu patimă multă
așa vei vrea să mai simți mâna mea pe sânii tăi şi-o lacrimă pe umeri.

Scrisoare despre terasa cu vedere la viață și zi

IUBITO, când am coborât în strada pustie eram singurii trecători 
dinspre răsărit spre apus
se făcea că se făcea că nu mai voiau zorii să vină-nspre noi și că-n întunericul 
flămând nu ni se mai vedeau nici măcar umbrele viitoare
așa era atunci de parcă până la capătul lumii mai era doar un pas de făcut 
și-o speranță
așa era în trecerea nostră de nicăieri spre niciunde am tras insomnii 
sub genele plînse de dor
am adunat în căușul palmelor tot mirul cerului toată roua luminii 
ce se strecura complice-nspre zi
pe terasa cu vedere la viață și zi am comandat cu voce tare cafeaua 
și-n aburul înșurubat în plămâni viitorul încă neghicit în zațul rămas
așa am rămas și noi cu ochii mijiți numărând pe degete respirațiile răsăritului 
atunci
păream ultimi pelerini printre clipele duse pe rând așa stăteam 
la marginea cuvântului străjeri.

(Mai știi când i-am cerut barmanului o carafă cu vin și ne-a dat una cu șoapte?) 

Așa a fost, Iubito, atunci când mâncam pâine prăjită la soare și fumam 
doar chiștoace de speranță și zi
așa a fost când prin buzunarele goale bătea vântul sărăciei dar bogăția 
ne dădea afară din sufletul gol
n-aveam haine de schimb dar la garderoba timpului uitasem 
ultimele poeme nescrise
amanetasem ultimul gând pentru petrecerea aceea din zori toate metaforele 
toate cuvintele până și șoaptele toate, Iubito 
pierdusem atunci la masa de joc a tăcerii jucam zaruri de unii singuri și pierdeam 
mereu câte-o amiază și-un vis.

(Mai știi când din stația vieții am luat autobuzul spre moarte?)

Așa a fost atunci, Iubito, când ni se-nfășura pe lângă trup ca o mantie de tristețe 
străvezie tristețea în sine
așa a fost când la liziera speranței patrulam pe jos cu hangerul trăirii în piept

aveam spade de șoapte la șoldul umbrei pe trup cămașă de zale și dor 
cavaleri de pripas în turnirul amiezii trecute
pelerini poposiți în cetăți cu istorii nescrise în lupte și-n zi.

Scrisoare despre lunga ta absenţă şi zorii prea târzii
IUBITO, abia a trecut de miezul nopţii şi eu abia aştept zorii târzii ca să-mi ascund 
după o altă tăcere privirea
în liniştea grea când despre amintirile noastre şi noi, cânt tare 
şi tu tot nu mă mai auzi
pe stradă când merg cânt în gândul pustiit de jale şi mă aude toată lumea
se uită oamenii la mine cum îţi caut pe asfaltul crăpat paşii inegali
văd şi acum cum săreai într-un picior când jucam şotron cu vântul de miazăzi
dinspre miazănoapte a venit şi golul şi jalea odată
în album s-au îngălbenit dintr-o dată stampe de viaţă şi zi
în sângele meu s-a dat atunci deşteptarea de moarte
de la marginea lumii zei trişti mă chemau să le dau onorul.

(Mai ştii când ţi-am spus că dacă pleci în inima mea se va cuibări ca un blestem 
dorul şi jalea?)

Aşa a fost, Iubito, şi numai tristeţea mai îmi şterge lacrimile cu mâneca ei largă
nici măcar zorii aşteptaţi nu mi-au mai putut mângâia chipul 
acum brăzdat de nesomn şi-amintiri
prin barba crescută haotic numai vântul îşi mai strecoară acum mânile
mi-e dor de tăcerile tale de tăcerile noastre mi-e dor
mi-e ciudă că de când ne-am despărţit cuvintele cresc singure
mâna formează numărul pe telefon dar ultima ta cifră n-o mai ştiu face
vorbesc cu liniştea grea şi-n durerea cu viză de reşedinţă în inima mea 
creşte ceva ce seamănă cu ultimul apus. 

(Mai ştii când l-am ascultat pe Cohen şi am dansat chiar până la sfârşitul 
dragostei noastre?)

Aşa a fost, Iubito, şi dragostea noastră n-a mai fost contagioasă pentru cei din jur
ne-am otrăvit de atâta iubire şi patimă surdă de bună voie şi nesiliţi de nimeni
am murit puţin câte puţin cu fiecare atingere mută
peste creştetul nostru lumina stelelor nu ne-a mai pus cunună de raze şoptite
vântul nu ne-a mai binecuvântat pe sufletul ce surâdea din toată inima lui
buzele au riduri acum şi printre cearcănele de la ochii îmbătrâniţi vremelnic
lacrimile se scurg greu şi se ascund de palmele intinse să le prindă.

Scrisoare despre adulter şi suflete pereche
IUBITO, aseară te-am înşelat c-o idee rebelă 
c-o şoaptă pierdută în noapte c-o rază uitată de lună
am strâns în palmele reci sânii tăcerii adânci şi-am sărutat c-o patimă surdă 
liniştea din sufletul meu
ştiam că-n tot acest timp tu te destrăbălai cu gândul şi îmi era ciudă 
că nu pot îmbrăţişa o idee
ştiam că dorul e-n braţele tale şi tremuram de plăcere când pipăiam înserarea
simţeam cum te posedă vântul şi mie îmi era ciudă că nu pot atinge sânii luminii.

(Mai ştii când ţi-am spus că iubirea nu se luptă cu nimeni că ea câştigă mereu 
chiar şi când pierde?!)

Iubito, aseară te-am înşelat c-o stea călătoare şi printre mătăsuri de lună 
am făcut dragoste nebună cu ceaţa
eram singur în mijlocul câmpului şi ielele mă-mbătau cu licoare de nori
păream pedepsit în crucea lumii răstignit între clipa de ieri şi ziua de mâine
păream că îmbrăţişez lumea dar eu te căutam pipăind prin întunericul moale
aşa părea, Iubito, şi mi-e deja dor îmi este dor de tine deși n-ai plecat 
decât de-o viață întreagă în lume
doar tu ai, Iubito, pe buzele tale umbra sărutului meu mușcătura șoptită 
tandrețea trăită 
pe trup şi pe coapsele tale aşa mi-am scris povestea trecerii prin lume desculț 
şi iubind cu patimă surdă.

(Mai ştii că de când iubirea a înflorit în inima mea ating mai uşor norii cu mâna 
când sufletele noastre se plimbă pe stradă?!)
Iubesc să te privesc şi să te admir, Iubito iubesc să te iubesc, iubesc să te iubesc 
iubindu-te
când eşti fericită în braţele mele mi se face dintr-o dată cald şi bine 
când îmi zâmbeşti din priviri ţi se vede sufletul plin de lumină şi taină.
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Constelația mărgelelor de sticlă
În hora fără brumă de odihnă,
mimează ingenuitatea
punându-și adversarul la-ncercare; 
până ca el să se dezmeticească,
se face nevăzut,
în liniștea camerei 
cu o subtilă notă de veșted.

La adăpost de scolastica trufașă, 
stă la taifas cu clipa netedă, matematică, 
despre lucruri definitorii 
(ca Moise pentru Michelangelo).

În afara zidurilor, își umflă plămânii
o zodie plină de contraziceri; 
aici, marele organism, mistuit de boală, 
privește când spre perfuzor, 
când spre biata insectă prinsă-n constelația
mărgelelor de sticlă.

Desen
Peste umerii plini ai dealurilor,
umbrele defilează domol.
Jarul țigărilor ieftine scânteiază-n amurg,
când clopotul cheamă umil 
la vecernie.

Doi prieteni desenează cu bățul, în țărână, 
flori de crin;
târziu, privesc unul în ochii celuilalt, tulburați
cum doi copii, smulși din somn,
plâng cu hohot 
amplificat în tinda în care se simte
mirosul furtunii.

Oglinda infinită
Plouă în rafale. Cu taine cusute la gură,
himerele se-nghesuie
unele în altele.

În oglinda infinită a junglei,
furtuna revarsă sfere de foc
proiectând imaginea
celor ce n-au unde să-și mai ascundă
tragediile.

Dincolo de pereții de calcar, 
sticloși precum un cristal baccarat,
nălucile mișună dezorientate,
sub cerul liber. 

Genune de tăceri
Încăperile-mi sunt bolnave de somn -
străfulgerate de-un sâcâitor bliț,
tresar speriate, strângând la piept
un termos de ceai
și câțiva copaci crescuți pieziș.

Ninge cu pene rubinii 
peste genunea de tăceri 
în care mă ascund 
ori de câte ori cineva, curios, 
îmi dă la o parte
bandajul însângerat.

Gravura lui Blake
Prinsă-n iureșul nemaivăzutelor săli –
unele amețitor de înalte, 
altele joase, înguste, 
cu diorame fosforescente,
devin aproape imponderabilă.

Urcăm de la un etaj la altul, 
prin coridoare ce amintesc 
de Capela Sixtină a Paleoliticului.

Se succedă statuete, vase de ceramică, 
impozanți soldați de teracotă, 
trec pe lângă noi 
turme de antilope și zebre,
fauni colosali ce ne vorbesc,
înclinându-se ceremonios.

aaa

Mihaela Oancea
Premiul revistei „Actualitatea literară” la Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie Literară „Avangarda XXII“

Ne oprim în fața gravurii lui Blake;
te țin strâns de mână, plutim 
și nici nu mai contează dacă e vis
sau realitate.

În vârful picioarelor 
Se merge în vârful picioarelor, 
în siajul umbrelor din față;
cu toții coboară în cerc, pe partea stângă,
curioși cărei bolgii sunt osândiți.

Scrâșnesc din dinți -
aerul nu le mai circulă prin gură,
s-a ridicat demult
din plămânul lutului.

Se merge în vârful picioarelor,
dar încă se mai visează
la albul zăpezilor de pe Ararat
și la arca
din lemn de chiparos.

Prin lanuri de lavandă
Sub pleoapă-mi atârnă
cioburi din vitraliile unei biserici;
lângă mine, ghemuiți, câțiva apostoli 
murmură o rugăciune.

M-aplec spre inima unei stânci -
Iosif din Arimateea 
face semne cu mâna 
(pesemne spre locul unde a dormit 
cel înfășurat în pânză de in).

Lumina țâșnește vertiginos;
prin lanuri de lavandă, o copilă
întâmpină anotimpurile
desculță.

Dincolo de încăperea 
cu perdele de plastic
Din neputința de a îngădui 
iadul celorlalte, 
ușile evadează, dau iama pe scări,
despletite, fără să știe unde le va duce
aerul rece al nopții.

Speriind patrupezii din oraș,
ușile metalice, cu vizor, cu sonerie
se calcă-n picioare, înțepate parcă
de mii de insecte veninoase.

Cu o durere ascuțită,
ce străpunge strident, 
până în creier,
se opresc buimace,
fără să afle ce se ascunde

dincolo de marea încăpere
cu perdele de plastic. 

După-amiază de august
Prinși de barele din exteriorul autobuzelor,
împrumutând ceva din grația îndrăgostiților lui 
Chagall,
oamenii se leagănă-n vânt. Doar cei mai norocoși
sunt propulsați de valul de asfalt topit
spre mall-ul din apropiere
(dotat cu aer condiționat).

Se aud sirenele ambulanțelor
enervante precum un bâzâit de țânțar;
la câțiva pași, lângă câinele lui lățos, 
cântă un jamaican, iar un copil murdar 
mănâncă pepene.

Stare de fapt
În era vitezei
ești executat, apoi judecat -
asta dacă mai are cineva chef
să treacă lucrurile prin filtrul rațiunii..

Prin lentila curbă 
a celor peste zece dioptrii, 
se găsește firesc 
ca șira spinării să flexeze cu grație
de câte ori e nevoie.

Cel slab de înger
poate sfârși ca Goliadkin
într-un décor în care normalitatea
își trage gluga pe cap, 
dispărând printre blocuri.

Seninătate
Făptura cu trup de lumină
se asigură zilnic
că toate sunt la locul lor -
picturile, statuetele de alabastru, 
cărțile, geodele și, neapărat, 
păpușile de porțelan.

Alături de un lup alb, 
pășește fluidă pe clapele zorilor,
adâncindu-se-n fagurii timpului, 
în fața unui șevalet. 

Sub bolta de caprifoi, dă viață 
conacelor de la țară ori
lizierei surprinse în ulei și acuarelă.

Lupul veghează senin,
cu ochii mereu scăpărând
precum focul de artificii.

Copilul înalță mâinile sus
Perpendicular cad raze 
pe Tropicul Racului,
în vecinătatea cuvintelor simple,
aranjate în formă de sferă.

Din ispitiri și căderi, ne refacem din temelii -
copilul înalță mâinile sus, 
gângurind.

Straturile de lumină cresc fascinant,
înmugurind insule nesătule 
de verdele crud. 

Pe cel de care ne-am lepădat
de-abia-l intuim cu binoclul –
cufundat în gheață, scrâșnește din dinți, 
într-o pâlnie.
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Andreea Ciucă 
Nu, n-am să vă prezint în aceste rânduri un nou 

talent printre altele, la care am dat nedumerită din 
umeri, ca într-un veac de monotonie minimalistă, cân-
tată după note, n-am auzit decît 5 voci care au pus par-
titura impusă pe foc și  cântă după ureche atât de altfel, 
atât de neliniștitor, ca un salt peste o prăpastie. Andre-
ea Ciucă, câștigătoarea de anul acesta a “Premiului 
pentru Poezie Nora Iuga”, este pentru mine o re-
velație. Iată, simt că încep să respir  aer proaspăt după 
o îndelungată hibernare. Resuscitarea mea a început-o 
acum vreo 5 ani Robert Gabriel Elekeș, care a spart ca-
nonul pe cont propriu, și acum, iată, cum se deschid ca 
păstăile mereu altele și altele pe care le credeai moar-
te pentru totdeauna. Poezia Andreei vine dintr-o zonă 
ascunsă care aparent i se refuză logicii, dar seducția ei 
înduplecă orice rezistență rațională, fiindcă face parte 
din cunoasterile noastre ancestrale cu care ne naștem 
gata învățați: “un nume rostit pe jumătate e oboseală 
după urcatul primei jumătăţi de scări” sau “vocea lui 
e un glonţ care străpunge inima unui surd” sau “nu 
știi să vorbești prin semne, numerele încep să alerge, 
ai uitat formula magică, locul meu nu e aici!”. Andre-
ea Ciucă știe că, dacă se întinde pe jos și privește tava-
nul, îi poate atinge suprafața cu vârful limbii. Andreea 
Ciucă a venit cu “formula magică” gata învățată. 

Nora IUGA

elena
când eram mică desenam litere & îmi rodeam unghiile
linia caietului se mișca prindea viață
când eram mică șarpele prindea viață în stomac
îmi traversa organele fără să mă întrebe ceva 
îmi gâdila ombilicul & se muta către inimă iar 
coșul pieptului îmi tremura oasele se crăpau
// lipsa de calciu nu trece //
elena au vrut să mă taie să scoată șarpele
unde ai fost elena când mi-au tăiat părul & mi-a fost 
frică să-mi ating capul gol înghițeam în sec te strigam
pe tine elena nu veneai & îmi era teamă că n-ai să te mai
întorci vreodată

au aruncat clor pe rochia roșie a mălinei plângea
într-un colț din bucătărie au chemat-o să curețe
sângele & firele mele de păr de pe podea i-au greșit 
numele măslina era pisica de la șapte ani elena 
tu te-ai jucat cu ea până ai spânzurat-o cu sfoara
pregătită pentru legatul de vie
unde ai fost elena când șarpele s-a strecurat 
pe ușa de la intrare & a urcat pe masă
n-am știut că rădăcinile mele vor crește
între scânduri că nu-mi voi putea aminti de tine
pe marginea drumului că mă voi simți ca o haină
șifonată & întoarsă pe dos

vei aştepta 
moartea mestecă gumă cu aromă de căpşuni în faţa ta
încerci să-ţi aduni toate firele de păr din chiuvetă
ai călcat strâmb pereţii nu te poţi privi în oglindă
tu nu ştii că cioburile străpung carnea
pendulul bate secunda nu mai e timp să te prefaci că totul va fi bine
întinde-te pe jos priveşte tavanul atinge-i suprafaţa cu vârful limbii
uită că ai nas pistrui gură & buze
ţi-am mai vorbit despre petru şi sofia ei nu se întâlnesc niciodată
autobuzul ei întârzie mereu oricum el nu ar şti ce să-i spună
probabil ar întreba-o unde mergi iar vocea lui ar fi ca sunetul unui glonţ 
care străpunge inima celui surd
simt miros de tămâie & îmi tremură mânile deasupra clopotelor bisericii
moartea a realizat că nu-i mai place aroma de căpşuni a coborât în grabă
scările pentru a-şi cumpăra alt pachet de gumă de la magazinul din faţa
blocului am aflat că e coadă cred că o să întârzie
tu o vei aştepta pe gresia din baie cu muşchii paralizaţi & limba amorțită

locul meu nu e aici 
raza cercului tresare printre pătrățele la atingerea razei de soare
dai la o parte jaluzelele tensiunea în vene crește nu știi să vorbești
prin semne numerele încep să alerge ai uitat formula magică
locul meu nu e aici îți repeți în gând 
viața nu e un proces ciclic markerul a obosit nu mai scrie nici măcar
cuvintele frumoase markerul nu desenează grafice de unul singur
parabola și hiperbola călătoresc într-o mașină a timpului
ai fost învățat să notezi timpul cu t de parcă ar însemna atât de puțin
legea lui o(h)m nu mai e de mult o lege
înlocuiești tot ce vrei într-o expresie simplă robert mayer se pricepea
la expresii în niciun caz tu alfabetul grecesc e prea complicat
unghiurile alfa și beta nu fac 180 de grade împreună

femeile din jurul focului vorbesc despre adolescenții
care plâng pe gresia din baie
femeile din supermarket nu-ți cumpără ciocolată
femeile îndrăgostite sfârșesc singure la colțul străzii în ploaie

cedezi când numărătoarea a ajuns la trei 

pietrele au gust mai bun decât iedera 
îţi e dor să joci minecraft înainte de culcare îţi e dor să-ţi priveşti mama în timp ce spală 
vasele în fustele ei lungi până-n pământ ai vrea să înveţi din nou să croşetezi doi pe faţă
doi pe dos îţi e dor de plimbările lungi până la kaufland & de fratele tău bolnav ai tăi  
l-au internat ţi se face milă ştii că ăştia îl ţin legat de pat & nu-i dau niciodată mâncare 
tu mănânci lui i se lipeşte stomacul de spate
pietrele au gust mai bun decât iedera spunea el 
când l-ai vizitat prima oară la ospiciu

încerc să inventez alte povești
mă chemi mereu în cișmigiu de parcă s-ar fi evaporat 
toate cuvintele urâte pe care ni le-am spus la fiecare șapte minute 
apare un gunoier pe o bicicletă veche ți-ai cumpărat un breloc nou 
l-ai luat de la bătrâna care ne huiduia atunci când treceam pe lângă ea 
ținutul de mână nu e frumos ținutul de mână e mort în palmele tale 
reușești să sugrumi fiecare țipăt ţi-am lăsat biletul pe masă de ce nu l-ai citit 
îmi lași bilete în fiecare dimineață uneori gestul tău mi se pare plictisitor 

la 12 ani am scris un cântecel despre dislexie urăsc metaforele
culorile deschise & ziua de ieri mi-ai promis că nu mai pleci
povestea se lungeşte prea mult ţi-am zis eu de la început că va fi
o trilogie nu mă mai chema nu voi veni

înjurătura cerşetorului e cea mai frumoasă formă de eliberare 
unghiile pictate cu sânge & chitara din brațele tale banii strânși
într-o pălărie ea a aruncat cu mâncare după noi & nu a mai rămas
cu nimic balerina care se chinuie să danseze lipită de zid e spectacolul
la care toată lumea se înghesuie nu mai sunt locuri în faţă 
putem să ne vedem numele scrise pe perete chiar şi din ultimul rând
doi oameni diferiţi nu-şi ciocnesc umerii din întâmplare
ciocnirea naşte tremurul măruntaielor 
ţi-am spus să nu mai fumezi 

taci că iar îmi strici povestea ea trebuie să apară îmbrăcată 
într-un halat cu flori din colţul opus al cadrului & să alerge 
după mașina lui el trebuie să-și dea ochelarii jos nu o mai vede
clar nu se mai întoarce m-a salutat gunoierul de pe bicicletă 
pentru prima oară cred că încep să-mi fac prieteni noi 
mâine promit că inventez alte povești

pământ
încă alergi cu inima în mâini inima ta nu mai bate de patru ani
dar asta nu te oprește să te plimbi din ușă în ușă 
nimeni nu ascultă nu vede nu vorbește
te întorci în țărână & pleoapele îți cad grele 

râsete halucinații distanțe
trecerea de pietoni e înghițită de dragon aripile dragonului se transformă în ciori
iar ciorile în leagăn copilul din leagăn are genunchii plini de sânge a fost dureroasă
căderea pe pietre
copilul amețește mama îl ia în brațe & vrea să-i schimbe hainele prăfuite 
dar care haine când nu există trup
țărâna se mișcă la fel ca într-un film în care nisipul mișcător
e singurul vinovat pentru moartea unor personaje 
gândacul se târăște pe lângă piciorul tău
dumnezeu zboară dumnezeu râde
medicament după medicament
// respiră //
halucinație după halucinație
// respiră //
sfârșit sau anestezie
unghiile pline de pământ stau lângă flori
tu nu știai că ascunzi un mort în tine
ne înghite pământul 

ești prea tânăr
mi-ai cumpărat vată de zahăr când aveam nouă ani
strângeam în pumnul stâng 
bețișorul pe care era înfășurată & te-am obligat să o mănânci în locul meu
între dinții tăi se pierdeau ghemuri roz & moi
mi-ai spus mereu că cerul o să cadă dar n-o să simțim nimic
nici inimă nici stomac
disperarea că nu o să mă mai nasc încă o dată
dramele noastre pe străzile pline de oameni goana către libertate 
perna sub care era să mor sufocată & noii mei prieteni gay
mersi pentru playlist
toate fotografiile noastre sunt pline de anxietate
aerul rece & tutunul din plămâni
țigările uitate pe banca unui homeless
mi-ai arătat un documentar în care animalele își mănâncă puii
dacă dormi promit că nu o să mai doară

sindrom
nu-ți amintești când ți s-au încălzit mâinile ultima oară
ai auzit țipetele din spatele blocului ai schimbat cartea
și te-ai ascuns 
recitești mesajele de la ștefan take me back to the night we met
prăpastia dintre voi e între dormitor și cimitir
recitești mesajele I will be back one day
părul lui îți acoperă genunchii & furnicile merg prin el
reciteşti we went wild

ziua în care te-ai născut e momentul în care 
s-a vărsat bolul cu pești 
sfârșitul e doar e perioadă pesimistă 
din viața unui regizor

încă încerc să mă conving că sindromul
tourette nu e o minciună
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Nicolae Sârbu

Anemie, anemie
Mă chemai cu tot felul
de tertipuri muierești,
știu nu se face vorbire
de ele tocmai de Ziua Femeii,
feromonii tăi mă izbeau
ca un tun de cireș,
breșe mari făceau în zidul
cetății ce-mi poartă numele,
cum intră puberul ca-n brânză
în primul bordel din cale.

Țigăncile erau plecate la cerșit
pe lângă catedrale-n Europa
și tu, hai să culegem urzici
(Doctorița, femeie și ea,
nu vedea în mine decât
deficitul de hemoglobină,
mai periculos decât cel bugetar).

Anemie, anemie, ce sunet
muzical al sentinței
de nepotrivire de caracter
cu biata-mi poezie!
Trebuie să mănânci urzici,
venea de peste tot 
îndemnul de bine.

Mai întâi să smulgem unghiile,
spuneai, zgârii cumplit
amorul propriu și pielea
urzicii e fină, au, 
mă doare, strigam
scoțând din creierii încinși
toți colții primăverii,
dar tu, neînduplecată,
neînfrânată mă băgai cu capul
în ciorba de tinere urzici,
să simt cum se fierbe la rece
și nu mă auzeau cum strig
anemie, oh, anemie,
decât țigăncile bătând
la cur cu urzici Europa

Prăpastia, ce revelație
Poate fi frumoasă prăpastia
pe care o chemi, o implori
să te poți vedea în văzduhul
ei mai de-aproape?

Disperat să te-afunzi
în înțelesul ce nu-l pătrunzi.

De-acum, eu doar așa
te voi implora, o, muză 
fără veșminte pe masa
de operație, fără sex și speranță
așteptând tămăduirea tainei.
Tu erai fata ce privea muțește,
fără ochi, gorgonele ce se cereau
scoase din mine cel gol
de sex și speranțe,
doar așa de-acum te implor
să cânți în locul meu
sentința necruțătoare
a-nstrăinatelor celule.
Să-nțeleg, în sfârșit,
ce înspăimântător de frumoasă 
poate fi prăpastia din mine.

În pat 
cu ideea gonflabilă
Dimineața, în pat cu o idee gonflabilă.
În sertar cresc negi și riduri
pe-o fostă declarație de dragoste.
Pe fotoliul desfundat, tu
negociind, la distanță rezonabilă,
cu masca mea mortuară.

Lasă totul, privește atent,

poți lua un bun exemplu
cum fără să-mi știe adresa
exactă, ca un acrobat descins 
direct din Guiness Boock,
pustiul se cațără, urcă
abil și subtil înspre mine,
și tu încă eziți, parcă te temi
c-aș fi pus o cursă nouă
la vechea invocație homerică,
nu știi dacă să lâncezești pe fotoliu
ori să urci spre mine,
deodată cu pustiul
abil și subtil pe fruntarii.

Tata însuși taie brazde
mari în aerul poveștii,
asudă, cosește în sus tinerește, 
s-ajungă iar la mine,
cel care pe vremuri făceam
praf paharele, să poată
rodi nestingherit amarul.

E dimineață, simt în coastă
înțepătura ideii gonflabile.
Gata sunt să sparg cu spor
și ultima ceașcă de lut primită
de la olarul Ionică Stepan,
să pot gusta în voie nimicul
aburind în palmele tale,
nimicul cu-atâtea fețe și nume,
chiar lovitura palmei să 
ți-o simt cum aluziv mă trimite
printre miasmele de la subsol,
ar fi o pedeapsă meritată,
că n-am grijă de nimicul
cu care mult m-ai onora
și prea ușor risipesc
peștele oceanic pe covor.

Fotoliul gol și desfundat îmi spune
că gata, s-a terminat audiența.
Te-o fi supărat cumva ideea gonflabilă?
Măcar spune-mi cum decurge
negocierea cu masca mea mortuară.   

Doctor în dezastru
Așteaptă mai întâi și-ntâi
să-nchid aragazul
memoriei, să uit acum
că moartea se-nmulțește
prin viu grai chiar aici
în olimpu-mi bine prăfuit,
unde produc doar câte un virtual
scandal și-o inundație vecinilor 
iar ei cu greu le înțeleg
și le acceptă ca metafore.

Stai să mai potolesc puțin
verbul în stare de erecție,
neanunțată vizita-ți
virtuală mă ia mereu
pe nepregătite și literele
surprinse-n neglije
cu jenă se scuză
și-mi arată obrazul,
parcă s-ar vedea pe el
toată starea de jale
a unei singurătăți 
impudice.

De te numești Melpomene,
Polymnia, Erato,
Kalliope, totuna nu-i,
doar pentru mine ești una
și parcă n-ar vrea să te vadă
aici singurătatea mea,
nici nu mă pot gândi
ce cuvinte-ți aruncă în față,
e și ea o feminină, înțelege,
poate ieși chiar o păruială
pe cinste, iată dezastrul
în care înclin în sfârșit
să-mi iau doctoratul. 

Față palidă
Ei, față palidă, mă strigă
cineva din mulțimea
făcând ea însăși fețe-fețe,
nemaivăzute pe fața pământului.
Chiar așa de mult să fi stat
la raza radioactivă a cuvântului?

Întorc capul cum un șurub
și el înțepenește întors,
ca un hopa-mitică
ce nu se mai ridică
din durere de tors.

Ei, față, și glasul care
mă strigă se face palid,
mai palid ca turta de ceară
pentru o procesiune barbară.

Totul se pare că pălea,
și eu și cel ce mă strigă,
doar că prin contrast
în jur peisajul se lumina
ca o rană, cu mare fast.

Cuvintele mele, doamne,
uite ce palide se făcură,
s-au îmbolnăvit și ele
de paloarea mea atât
de originală, peste măsură.

Doar că lumea, iată, prinde
culori fistichii în obrăjori,
totul pare viu și animat,
văzându-se în chipul meu
foarte slab luminat.

Ei, față, palidă față,
dă-mi și mie măcar
câteva grame de ceață! 

Ave puntea pierzaniei!
Dimineață insuportabilă,
fără paharul pe jumătate
plin cu-ntunecate miresme
de cea mai bună calitate.

Cât de generoase femeile mele,
muze cu termen redus,
să-mi lase mustrătorul bilet:
asta ți-e recunoștința, bădărane,
că te-am nefericit la unison
să te facem, ca la comandă, poet?

Iar eu mă văd rătăcitor
în ceața tot mai groasă,
căpitan pe puntea pierzaniei,
dând comenzi sub o constelație
de lauri, în largul crucii
care mă așteaptă răbdătoare
în crucea uliței din sat,
pentru un ultim popas.

Rătăcitor în ceața de zile mari
veghez pe puntea pierzaniei,
să nu mă ciocnesc
de viața-mi tot mai mică.

În zadar se mai agită
Noe și lighioanele lui
să nu se scufunde în mine,
corabia grea de cuvinte pirat
să nu se piardă de tot,
în placenta caldă a întunericului
din paharul plin pe jumătate.

Mă șterg la ochi s-ajut pompierii
să-ntindă plasa sub fereastră,
să te poată salva, o, muză,
când te arunci în sus spre mine

cu chiot murmurat mânzește:
Ave puntea pierzaniei!

O deghizare de muze
Ce mai lume poți să vezi,
s-o faci să fie printr-o
simplă deschidere de fermoar,
ca la o fustă de seară,
în zidul de deasupra chiuvetei?

Creieru-mi în relaș la păscut
pe-ndepărtate imașuri,
ce grozavă întâlnire cu Băla
cea lacomă de trifoi,
ce frison de-ndepărtate febre
în cucuruz la o partidă 
de amor pe furate! 

Anamnesis, vino tu
să-mi vezi mania
de-a privi nebun
după zei, cu sufletul
legat la ochi
când pipăi pereții.

Miros și pipăi indecent o rază
și-mi place să cred
că-i abia scăpată
din vederea ta, Muză,
spune-mi tu de care anume
zeu sunt legat.

Cicatrici avertisment pe perete,
un curcubeu bătut în cuie.

Monoton curge apa,
șoaptă muierească
ce-mbie la somn,
dar n-am să adorm
așa aplecat pe chiuvetă,
aici e rostul și rostirea mea,
nu-i prea multă unsoare
pe cuțitul ce-mi confirmă
că sunt la cuțite cu viața.

Uite ce momâi monumentale
se dezbracă pe țărmul Eladei,
doar chiuveta-i Marea mea Egee,
niciuna nu vrea mărul de aur,
îl aruncă, se lovesc una pe alta
cu el drept în frunte,
o dâră de sânge pe buretele bleu,
un hohot prelung pe țeavă
deodată cu apa călâie.

Bătaie de joc sau chemare la luptă,
o mușcătură fină de deget,
cine să facă asta când eu
redau pașnic lumii slinul ei?  

Iată, ca pe-o ancoră aurie,
cutia de conservă o arunc,
ce mai pește din marea Egee
care scaldă și azi țărmul Eladei,
de pe-acolo poate fi arătarea,
vreo încă nearătată sirenă 
care subtil mă mușcase de deget,
sigur are buze zimțate,
parcă vrând să-mi dea
de înțeles a mustrare:
ai grijă, nu te încurca lejer
cu sirene, cu muze zburdalnice,
chiar de telepatic vin la tine 
și perfid se strecoară la trei 
ca-n iatacul lui Zeus,
deghizate în pește conservat.

Din volumul „Muza nu urcă 
la etajul trei”, în pregătire la 

editura „Limes”, Cluj
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Tata cobora treptele una câte 
una abia trăgându-şi sufletul, 
arăta peste măsură de obosit 
şi faţa i se crispase într-o parte, 
cu o mână, cea dreaptă, se ţinea 
de-a curmezişul pieptului de 
reverul hainei, iar cu cealaltă 
se apucase de balustradă. 

Strângea atât de tare balustrada între degete, încât ele i se 
albiseră la capăt.

Te doare la glonţ? îmi venea să-l întreb strigând, dar 
expresia duşmănoasă a feţei crispate, pe care numai rareori 
i-o văzusem aşa, îmi îngheţa cuvintele pe buze. În pofida 
aerului rece, fruntea îi transpirase, iar picăturile de sudoare 
prinseseră să i se scurgă pe linia cutelor spre tâmple.

Cu vreun an în urmă, îmi aminteam, mă privise aproape 
la fel, făcusem o trăsnaie iar el se repezise să dea în mine, 
numai că eu ţineam în mână un obiect tăios, tocmai îmi 
făcusem de lucru cu el şi, cum ridicasem instinctiv mâna să 
mă apăr de lovitura lui, dăduse cu palma în obiectul acela. 
Şi sângele începuse să-i ţâşnească şuvoi din palmă, iar el se 
uitase la mine aşa, duşmănos, cu faţa crispată într-o parte, 
crezusem că mă va face bucăţi, dar nu, stătea cu mâna 
însângerată la piept, ca împietrit, iar mama ţipase: Te doare 
la glonţ?, apoi îl ajutase să se culce pe dormeză şi alergase 
să caute ceva ca să-i bandajeze rana. De mine păreau că 
uitaseră cu totul. 

Îmi rămăseseră în minte cuvintele mamei, încât, după 
o vreme, o întrebasem curios ce noimă aveau. Ea mă 
cântărise din priviri, să-mi spună, să nu-mi spună, tu ştii că 
taică-tău trăieşte cu un glonţ în piept, îmi şoptise cu ochii 
măriţi, după lunga ezitare, dar, ai grijă, nimeni nu trebuie 
să afle de asta!... Că tata ar fi ţinut morţiş să nu-i dea în 
vileag meteahna, ţinuse să precizeze ea stânjenită, da, chiar 
de mine se ferea mai ales, adăugase, prea tânăr fiind mă 
puteam simţi tentat să umplu târgul cu tot soiul de poveşti. 
Să-i iasă vorbe cumva că s-ar ţine erou!... Întâmplarea 
făcuse însă, ceva mai târziu, să-mi mărturisească el însuşi, 
de-a fir a păr, totul. 

Dar până să-mi treacă mie prin cap amintirile astea, 
tata mai coborâse câteva trepte, ajungând pe un palier, era 
limpede că nu dorea să se oprească. Şi atunci mi se păruse 
că mâna dreaptă, cea cu care se ţinea de reverul hainei de-a 
curmezişul pieptului, îi sângerează şi un val de ruşine mă 
inundase din creştet până în tălpi. Dă-mi voie să te ajut 
îi strigasem, dar strigătul meu nu se auzise, eu însumi 
nu-l auzisem, iar după ce tata îşi reîncepuse coborârea, îl 
urmasem neputincios, cu lacrimile şiroindu-mi pe obraji. 

Se hotărâse să-mi dezvăluie, aşadar, cum stăteau lucrurile, 
într-o zi când mă surprinsese căutându-i prin sertarele 
mesei de scris, îmi dădea voie să-i împrumut stiloul, în caz 
că aveam nevoie de el la şcoală, dar sub pretextul acesta mai 
cotrobăiam eu pe ici, pe colo. La un moment dat, îmi sărise 
în ochi, ieşit dintr-un dosar, capătul unei coli de celuloid. 
Era o radiografie, îmi dădusem seama, imediat ce, împins 
de curiozitate, o cercetasem mai atent, recunoscusem 
imaginea scheletului toracic, sternul, coastele, îndărătul lor 
– un fragment de coloană vertebrală. Ciudat însă, undeva 
spre mijloc, aproape contopindu-se cu sternul, se distingea, 
extrem de bine conturată, o pată foarte albă, uşor alungită, 
cam de mărimea vârfului unui deget. Atunci îmi adusesem 
aminte de cuvintele mamei şi un fior mă trecuse de spaimă. 
Ca şi cum asta n-ar fi fost de ajuns, auzisem în spatele meu 
vocea tatei întrebându-mă cu ce mă ocupam acolo. Cu 
nimic, răspunsesem stânjenit, adică voiam să-i împrumut 
stiloul, adăugasem, pentru că a doua zi aveam teză… Dacă 
nu-mi cumpăra şi mie unul!... Că toţi colegii mei aveau… 
Nu neapărat un Mont Blanc, ca al lui Hodoşan, odrasla 
doctorului din vecini, dar măcar un Flaro autohton…

Tata îmi luase radiografia din mână, se uitase lung la ea în 
direcţia ferestrei, ca şi cum atunci ar fi văzut-o pentru întâia 
oară. Pricepi ce se vede pe chestia asta? mă întrebase apoi cu 
voce scăzută. Îmi venise să neg, să-i spun că habar n-aveam, 
că îmi căzuse întâmplător în mână, aşa se întâmplă de 
obicei, cauţi ceva şi dai peste ce nu te aştepţi, căci îmi trebuia 
neapărat stiloul, aveam teză cu zbirul de Larionescu…

Un zâmbet de neîncredere îi apăruse fugitiv tatei în colţul 
buzelor, apoi îmi luase stiloul dintre degetele moi de emoţie şi 
îi îndreptase capătul spre pata frapant de albă în comparaţie 
cu sternul, alături de care se contura pe radiografie. Este un 
glonţ, spusese pe un ton neutru, de parcă ar fi descoperit o 
nimica toată pe bucata aceea de celuloid. Da? mimasem eu 
surprinderea, căci nu stăteam rău nici la capitolul ăsta. Îmi 
dădeam seama că tata îmi căuta privirea, dar eu, pentru a 
nu trăda ceea ce cu adevărat simţeam, neliniştea şi teama 
adică, îmi fixasem ochii pe cele câteva obiecte de pe masa 
de scris. Se aflau acolo un portret înrămat al lui tanti Mary, 
murise biata de ea cu vreo doi ani în urmă, un altul al mamei, 
de pe vremea studenţiei, şi o mică reproducere a tabloului 
Maicii Domnului de la Scăiuş. 

M-am ales cu el pe front, auzisem neschimbată vocea 
tatei. În iarna aceea când te născuseşi tu. 

Tanti Mary mă studia atentă din fotografia ei, cu un 
zâmbet vag pe buzele strânse, mama, cu pletele răsfirate pe 
umeri, cum purta pe vremuri, căuta nostalgică în depărtare, 
iar Maica Domnului îşi pleca tâmpla spre un prunc dezgolit, 
care îi prinsese cu degetele mânuţei dolofane bărbia.  

Au toate acestea vreo legătură cu adopţia mea? îl 
întrebasem pe tata atunci. Ai vrut să-mi găseşti alţi părinţi 
în caz că?...

Voiam să-l întreb de mult asta, nu ştiu de ce momentul 
mi se păruse potrivit, apoi îmi dădusem seama că nu era 
deloc aşa. Deşi imitasem tonul neutru al tatei, încercând să 
dau impresia că îi pusesem problema numai fiindcă venise 
vorba, el se întunecase repede la faţă şi vârful stiloului, 
îndreptat înspre pata albă de pe radiografie, începuse să-i 
tremure. Nu fi tâmpit!... îmi răspunsese.    

De ce? insistasem, făcând pe jignitul, deşi modul lui de a 
mă pune la punct, când îi adresam întrebări nelalocul lor, 
îmi era deja familiar. Ar fi o explicaţie fără cusur. Aceasta, 
ori alta, cred că a venit momentul să o cunosc.

Ia-ţi stiloul şi cară-te de aici, se tulburase şi mai tare tata, 
străduindu-se să-şi repună cu mâini nesigure radiografia 
între coperţile dosarului. Doamne, ce m-a apucat? îmi 
spusesem atunci ca trezit dintr-un vis urât. Da, da, ce te-a 
apucat, băiete? părea să-mi spună şi tanti Mary, care, îmi 
rămăsese în minte, îşi însoţea cu zâmbetul ei perpetuu atât 
laudele, cât şi cuvintele de dojană. 

Tata se oprise din nou, aplecat peste balustradă, respira 
greu, are să cadă, mă fulgerase gândul. Nu mai fi supărat, 
îi strigasem, că n-am vrut să…, am uitat ce ţineam în mână 
atunci, mai bine te lăsam să dai, poţi să dai şi acum, dacă 
vrei, dar lasă-mă să te ajut! Crezusem că o să ridic toţi 
vecinii cu ţipetele mele, însă ele nu se auzeau. Eu însumi nu 
le puteam auzi!...

Ţi-a scris Moise, se grăbise într-o zi mama să-i zică tatei, 
tocmai întors de la birou. Vorbă fie, birou. Aşa-i plăcea 
lui să-i spună. De fapt, era un mic compartiment al unei 
magazii. 

Moise, ia te uită! se bucurase el şi citise scrisoarea cu 
zâmbetul pe buze, apoi o rezemase de coşul cu felii de pâine 
pentru a o reciti în timp ce mânca. Trăsesem cu coada 
ochiului spre foaia de hârtie boţită, galbenă spre margini, 
acoperită cu un scris stângaci, de om puţin instruit. 
Cuvintele erau aşternute cu creionul, trudnic, în rânduri ce 
abia se puteau menţine paralel. Formula de adresare era 
scrisă cu majuscule: DRAGĂ DOMNULE LOCOTENENT. 
Restul textului se arăta a fi mult mai puţin lizibil. 

Cine e acest Moise? îl întrebasem din cale afară de curios 
pe tata. 

Acest Moise?... se sprijinise el cu coatele pe masă. Păi pe 
front. A fost ordonanţa mea. Serios? îi zâmbisem eu larg, 
cu inocenţă, lucru care, nu ştiu de ce, îl enervase. Iar faci pe 
prostul, observase întunecat la faţă, aşa că mama se simţise 
datoare, în timp ce se uita cu severitate la mine, să pună 
capăt discuţiei: Nelu, ce ţi-a spus medicul?

Multă vreme tata evitase să-mi povestească prin câte a 
trecut pe front. Nu trebuie să te mire, îmi explicase cu altă 
ocazie mama, cei aflaţi acum la putere i-au făcut destulă 
mizerie că a luptat pe frontul antisovietic. Cred că se teme să 
nu-ţi umble gura despre toate astea şi să-i iasă vorbe că s-ar 
da, vezi Doamne, erou!... Mai ales că, după ce a fost rănit, 
l-au decorat. Pe patul de spital. Şi românii şi nemţii l-au 
decorat. Nemţii cu Vulturul lor german! Ultimele cuvinte 
mama le rostise pe şoptite. Iar brevetul i-a fost semnat 
chiar de…, adăugase, apoi se întrerupsese cu ochii măriţi, 
îngrozită de ceea ce fusese gata – gata să-mi împărtăşească, 
şi îşi astupase gura cu palma. Precauţie inutilă, fiindcă, cu 
timpul mi-am dat seama, toate câte mi le spusese mama 
le ştiau prea bine cei ce îl urmăreau pe tata pas cu pas. 
Îndeosebi mă edificase faptul că un individ necunoscut, 
mahăr la partid, am priceput, îmi spusese în cabinetul 
directorului şcolii, unde într-o zi fusesem chemat pe nepusă 
masă, după ce îmi adresase mai multe întrebări, pe care, 
spre nemulţumirea lui, mă prefăcusem că nu le înţeleg: Mă, 
tac-tu-i un criminal, nu un erou, cum poate crezi tu, fire-ai 
a dracului de puşlama!

Iar după ce o citise a doua oară, tata se ridicase de la masă 
şi, deschizând uşiţa sobei de teracotă, aruncase scrisoarea 
în foc. 

Ştii cine m-a vizitat astăzi la birou? îl auzisem pe tata, la 
câteva zile după aceea, spunându-i mamei. Magda!

Magda!... strigase bucuroasă mama. 
Da, răspunsese în culmea fericirii tata, i-au dat drumul. 

Şi celorlalţi le-au dat drumul. Nu cred să-l fi văzut vreodată 
pe tata mai fericit. Am să plec, continuase el exultând, îi dau 
naibii pe ăştia şi am să plec. Nu mai au ce să-mi facă! 

Unde să plece? am întrebat-o pe mama, ca de fiecare dată 
când rămâneam nedumerit după discuţiile lor. 

Ei, putea el să plece, se lăsase ea pradă regretelor, vorbind 
ca pentru sine. Avusese maşina la scară, chiar Böth, director 
general la Solvay înainte de naţionalizare, le-o pusese la 
dispoziţie, lui şi lui Ştefu şi lui Milea… Că aveau nevoie de 
oameni ca ei şi dincolo, le spusese, dar a refuzat, încă nu 
era complet refăcut după câte păţise în război. Ce să facă el 
tocmai în Belgia? Acum, poftim, face aici pe magazinerul, 
mai jos ăştia nu l-au putut retrograda. Magaziner cu 
doctorat în drept comercial!... 

În Belgia?! strigasem uluit.
Pe naiba, ripostase mama cu severitate, nu poate să 

scape omul o vorbă că… Vrea să-i lase, îmi explicase rar 
apoi, aproape silabisind fiecare cuvânt, adică să plece de 
la întreprindere şi să se angajeze în avocatură. Asta are de 
gând să facă. Dar nu cumva să-ţi umble gura în târg că… Şi 
ridicase palma în semn de avertisment.  

Domnul Magda ne vizitase într-o zi, era un ins înalt, tras 
la faţă, cu pielea uscată, pergamentoasă, avea ochi de un 
albastru intens, iar părul blond, pieptănat într-o parte, îi 
cădea pe sprânceana stângă. Să saluţi frumos, mă îndemnase 

mama, de parcă aş fi fost un mucos şi nu ditamai elevul de 
şcoală medie, a împărţit cu tatăl tău aceeaşi rezervă la spital. 

Când mă văzuse intrând, prima reacţie a tatei a fost să mă 
retrimită la bucătărie, de unde îmi făcusem apariţia, apoi, 
pentru că domnul Magda nu se arătase deloc deranjat de 
prezenţa mea, ba îmi şi întinsese cu simpatie mâna, consimţise 
să rămân. Musafirul continuase  să vorbească şi cu mine de 
faţă la fel de dezinvolt ca până atunci, povestea întâmplări de 
pe front sau din detenţie fără nicio reţinere, asta în timp ce 
tata privea mereu îngrijorat spre fereastra întredeschisă, de 
parcă ar fi stat ascuns cineva sub ea, trăgând cu urechea. Ca 
şi cum ar fi vrut să-i facă în ciudă, domnul Magda îi vorbea 
cu voce de stentor: Mai ţii minte, dragul meu, spunea, când 
ne-a vizitat la spital madam Antonescu, cu toată suita ei de 
cucoane simandicoase, şi s-a aplecat spre tine, că păreai rănit 
mai grav, dacă doreşti ceva în mod special te-a întrebat, iar 
tu abia ai îngăimat că nu-ţi lipseşte nimic? Noroc că eu m-am 
amestecat în vorbă şi am zis că domnul locotenent este prea 
modest pentru a formula pretenţii, dar şi-ar dori, de fapt, 
pentru a-şi îndura mai uşor suferinţa, un aparat de radio. 
Mai dă-le în mă-sa, îţi spusesem apoi, că aveau o mulţime 
confiscate de proscrişi. Şi în ziua următoare ne-am trezit cu 
un superb Philips în cameră, de ne-a trecut altfel după aceea 
vremea pe acolo, nu-i aşa?... 

A doua scrisoare de la Moise sosise câteva luni mai târziu. 
Tata făcea demersuri pentru reabilitarea sa, zicea că se duce 
în audienţă undeva sus de tot, că se schimbaseră vremurile, 
nu mai era chiar aşa ca atunci când, în timpul unei anchete, 
un individ îi spusese că mai bine murea pe front, decât să se 
întoarcă împovărat de ruşinea de a fi participat la războiul 
antisovietic. 

N-o mai arunci în foc? îl întrebasem ironic pe tata după 
ce o citise.

Iar te dai isteţ, îmi răspunsese el, ţi-a plăcut Magda, am 
văzut eu bine atunci. Dar de ce ţi-a plăcut? Pentru că face 
ostentativ pe eroul, hai? Dar ce înseamnă să fii erou într-o 
lume întoarsă cu susul în jos? Nu zic neapărat că gura lui 
bogată l-a aruncat după gratii, o mai fi avut el şi altele la 
dosar, cine ştie?... Poate să găseşti o satisfacţie în a-ţi 
sfida anchetatorii, cugetase apoi, să le arunci în faţă tot ce 
gândeşti despre dânşii, numai, vezi tu, urmarea a fost că 
insul admirat de tine şi-a lăsat pe drumuri familia, de l-a 
părăsit în cele din urmă nevasta, şi-a luat pe altcineva, uite 
ce a ajuns, ridicase patetic tata tonul, să-i crească un străin 
copilul!...

Nelu, îl întrerupsese, după obiceiul său, mama, ce ţi-a 
spus medicul?

Iar după ce tata se culcase, obişnuia să se culce devreme 
şi să se scoale cu noaptea-n cap, în timp ce eu mă chinuiam 
la bucătărie cu nişte probleme ale dracului de încurcate, 
aveam la matematică un profesor care ne dădea să rezolvăm 
probleme de prin reviste, una mai încurcată decât cealaltă, 
mama se apropiase de mine. Îl judeci greşit dacă-ţi trece prin 
minte că ar fi laş, îmi spusese. Nu mai face pe nevinovatul, că 
ştiu eu, adăugase, copilandrii de vârsta ta văd încă lucrurile 
doar în alb şi negru. Află că putea cu uşurinţă să scape de 
front, dacă ar fi vrut, după cedarea Ardealului i se propusese 
chiar o funcţie politică importantă acolo. Dar el a preferat să 
se refugieze în ţara neocupată, ca să fie curând mobilizat după 
aceea şi trimis în stepele ruseşti!... Apoi mama scosese dintr-o 
carte de rugăciuni cu coperte de sidef, pe care o adusese cu 
sine, o fotografie, îl înfăţişa pe tata mult mai tânăr, călare pe 
un cal alb, purta uniforma vânătorilor de munte, beretă bine 
trasă pe-o ureche şi cizme cu carâmbii înalţi. Era bronzat 
la faţă şi zâmbea. Părea foarte mulţumit. Un ofiţer german 
i-a făcut-o, mă smulsese din contemplare mama, tată-tău 
mi-a trimis-o în plic, nu cred că mai ştie de existenţa ei, o ţin 
ascunsă, cu ani în urmă, când încă se făceau percheziţii, îşi 
arsese, pe lângă alte documente, toate fotografiile.      

Ce mai cal!... mă minunasem eu ca un nătâng. Era al lui? 
A doua scrisoare de la Moise nu numai că nu fusese 

aruncată în foc, dar chiar rămăsese la vedere, între sticlele 
vitrinei dulapului combinat. Treceam de mai multe ori 
zilnic prin dreptul ei şi de fiecare dată trebuia să-mi înfrâng 
tentaţia de a o lua ca s-o citesc pe ascuns. Ceea ce mă oprea 
să comit acest gest era convingerea că tata ştia de lupta mea 
interioară şi, mai ales, gândul că poate se amuza în sinea lui 
din cauza asta. Cu imaginaţia mea bogată, îmi închipuiam 
că îşi lăsase el vreun semn ca să mă poată prinde dacă mă 
atinsesem de scrisoare cumva. În cele din urmă, tata se 
îndurase să nu mă mai ţină pe jeratic. 

Am impresia  că ceva nu-ţi dă pace şi te împinge să afli 
mai multe despre acest Moise, îmi spusese. 

N-am citit scrisoarea, mă apărasem eu precaut, neştiind 
ce intenţii avea, şi de altfel, adăugasem stânjenit, m-ai 
lămurit în privinţa lui, că fusese ordonanţa ta, adică… 

Mi-a scris că mă va vizita, mă întrerupsese tata cu uşoară 
tulburare în glas. Îţi dai seama, habar n-am avut că mai 
există, după ce m-au evacuat din spitalul de campanie şi 
m-au adus în ţară, i-am pierdut urma. Îmi închipuiam c-o fi 
murit… Mulţi s-au prăpădit după plecarea mea, am aflat, pe 
rând, de unul, de altul, nu şi de Moise, însă…

Nu ştiai de unde este? îl întrebasem. Fireşte, fireşte, 
ştiam, îmi răspunsese tata, zicea că era moldovean, de 
lângă Tecuci, nu-i plăcea să vorbească despre sine, era un 
om necăjit, fără familie, ceva mai în vârstă, de aceea l-au şi 
trecut ordonanţă, că nu prea făcea faţă… Un camarad ofiţer 
mi-a spus: Fă-ţi pomană şi ia-l la tine, că e prea bătrân 
pentru front. Eu nu aveam om, ordonanţa mea dinainte, 
un evreu, şi-a luat tălpăşiţa imediat ce Antonescu a ordonat 
demobilizarea tuturor evreilor din armata română. Apoi 
m-au chemat la divizie, aveau nevoie de ofiţeri de legătură 
cu comandamentul german. Atunci l-am luat. 

(continuare în numărul viitor)
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(Foștii liceeni se reîntâlnesc 
după patruzeci de ani de la 
absolvire. Ultimul diriginte al 
clasei strigă catalogul.)

DIRIGINTELE: Asparagus Ionel!
SECRETARA: Mort în accident.

DIRIGINTELE: Busuioc Traian!
SECRETARA: Emigrat în Arctica.
DIRIGINTELE: Cicoare Sebastian!
SECRETARA: La cercetări penale.
DIRIGINTELE: Dafin Octavian!
SECRETARA: S-a sinucis.
DIRIGINTELE: Eucalipt Sticlaru!
SECRETARA: Dispărut în Amazonia.
DIRIGINTELE: Fraga Leontina!
SECRETARA: Răpită în croazieră.
DIRIGINTELE: Ghiocel Dorel!
SECRETARA: Decedat în condiții suspecte.
DIRIGINTELE: Hamei Foleanu!
SECRETARA: Condamnat pe viață.
DIRIGINTELE: Iasomie Coturbaș!
SECRETARA: Dat în urmărire generală.
DIRIGINTELE: Jir Daniel!
SECRETARA: Internat la ospiciu.
DIRIGINTELE: Lăcrămioara Dinu!
SECRETARA: Extrădată pentru trafic de droguri.
DIRIGINTELE (înmuindu-i-se glasul): Ce naiba!? Ce se-ntâmplă 

aici?! Unul nu-i ca lumea!
SECRETARA (vizibil stânjenită): Asta-i situația, domnule profe-

sor... Îmi pare rău.
DIRIGINTELE (continuând parcurgerea catalogului): Mărăcine 

Gheorghe!
SECRETARA: Căutat de Interpol.
DIRIGINTELE: Nalbă Silviu!
SECRETARA: Reținut în arhipelagul Twasso N’salle.
DIRIGINTELE (hlizindu-se la ea): Thas o ... ce?! Unde potcă vine 

asta?!...
SECRETARA (ezitând): Undeva prin Pacific...
DIRIGINTELE: Ca să vezi! Până acolo a ajuns! (Pauză.) Și ce-a 

făcut? De ce l-au poprit?
SECRETARA: Pentru viol.
DIRIGINTELE (exclamând): Viol?!... Asta-i bună! Și pe cine, mă 

rog, a siluit?
SECRETARA: Din informațiile mele, pe fiica unui șef de trib.
DIRIGINTELE (uimit): Chiar așa?!
SECRETARA: Da. Și asta încă nu e tot.
DIRIGINTELE (fixând-o intens cu privirea): Păi... ce mai e?
SECRETARA: A evadat, însă l-a capturat un clan rival și-l prote-

jează. Nu știu cum, dar a reușit să vâre o asemenea zâzanie între 
ei, încât a pus toată jungla pe picior de război.

DIRIGINTELE: Incredibil! Cu alte cuvinte, a izbutit să-i încaiere 
de-a valma!

SECRETARA: Mai mult: le-a devenit, în timp, un fel de mentor 
spiritual și-l ascultă ca pe-un profet.

DIRIGINTELE (aprobând din cap): Din câte îmi relatați, Nalbă e 
cel mai realizat din generația sa. Nu credeți că performează?

SECRETARA (însuflețită): Fără discuții! Se pare că va avea un 
destin măreț, acolo, la capătul pământului.

DIRIGINTELE: Dar cum se face că, totuși, nu-mi amintesc de 
el?! Puteți să mi-l descrieți nițel?

SECRETARA: Nu vi-l amintiți, pentru că venea rar la școală și-a 
rămas repetent. Asta, însă, nu l-a împiedicat să-și etaleze celelalte 
calități: spiritul de aventură, imboldul explorator, clarviziunea...

DIRIGINTELE: Mda... Un tip interesant... Are ceva de conchis-
tador în el. De condotier viguros și îndrăzneț, pus pe fapte mari. 
(Reia citirea numelor din catalog, până ajunge la ultima literă a 
alfabetului.) Zarzăr Augustin!

SECRETARA (surâzând larg): Prezent!
DIRIGINTELE (contrariat): Unde e, că nu-l văd?!
SECRETARA (răsucindu-se spre capătul clasei): Haideți, domnul 

Zarzăr, mai în față. Apropiați-vă! (Apare un ins neverosimil de 
scund, legănându-se caraghios pe picioarele-i scurte, parcă rete-
zate de la genunchi.) Așa, domnule Zarzăr, să vă zărească și fostul 
profesor. Vi-l mai amintiți, nu?

ZARZĂR: Evident. Nu s-a schimbat prea mult, în ciuda anilor.
DIRIGINTELE (zgâindu-se la el): Scuzați-mă, dar nu știu să fi avut 

un pitic în clasă. Sunteți convins că ați învățat la liceul nostru?
ZARZĂR (zâmbind bonom): Absolut convins. Iar în privința statu-

tului meu de pitic, vă înșelați. N-am suferit niciodată de nanism.
DIRIGINTELE: Nu? Atunci... de ce-ați rămas așa de... de mărunțel?
ZARZĂR (tușind în pumn): Fiindcă am căzut din ambulanță 

și m-a turtit camionul ce venea din urmă. Mergeam să-mi facă 
niște analize, când s-a produs accidentul.

DIRIGINTELE: De necrezut! Și cine e responsabil de năpastă?
ZARZĂR: Eu.
DIRIGINTELE (intrigat): Dumneata?!... Nu mai înțeleg nimic.
ZARZĂR (pe ton coborât): Păi... dacă nu cădeam, mai ajungeam 

în situația de față? N-am reușit să frânez targa care s-a desprins 
din suport și a luat-o la vale, spărgând ușa prinsă și ea cu o 
sârmă. Astfel că unicul vinovat sunt eu și m-am împăcat deja cu 
realitatea amputării.

SECRETARA (entuziasmată): Domnule Zarzăr, nici nu vă imaginați 
ce satisfacție ne-ați provocat prin prezența dumneavoastră 
aici! Ați spălat onoarea clasei, ceea ce nu vom uita nicicând. Vă 
mulțumim și vă dorim un traseu luminos în viață!

DIRIGINTELE: Subscriu integral spuselor doamnei secretare și 
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nădăjduiesc să ne revedem și la aniversarea a jumătate de secol 
de la absolvire. (Brusc, își duce mâna la inimă, inspiră adânc și se 
prăbușește la bordura catedrei.)

SECRETARA (pierzându-și cumpătul): Vai, ce mă fac? Trebuie 
să chem salvarea, nu?

ZARZĂR (neobișnuit de calm): Da, dar neapărat una cu targă 
nouă și broască rezistentă. Altminteri, va deveni și domnul 
profesor la fel de ”înalt” ca mine.

Un cetățean sensibil
(Agentul de circulație se apropie de automobilul tras pe dreapta 

și, ducându-și două degete la caschetă, salută omul aflat la volan.)

POLIȚISTUL: Știți de ce v-am oprit?
ȘOFERUL: Habar n-am.
POLIȚISTUL: Ați nesocotit prevederi de bază ale codului rutier.
ȘOFERUL: Da?! Și care sunt ele?
POLIȚISTUL: Depășirea limitei legale de viteză și neacordarea 

priorității.
ȘOFERUL (plictisit): Și?
POLIȚISTUL: Cum ”și”? Pentru contravențiile constatate vă 

amendez: 725 de lei.
ȘOFERUL: Cââât?!...
POLIȚISTUL: Cât ați auzit. Dacă achitați jumătate pe loc...
ȘOFERUL (întrerupându-l): Alo, tu ai gustat ceva de diminea-

ță?
POLIȚISTUL (cu o mină nedumerită): Adică?
ȘOFERUL: Ai supt câta tărie? Ai ”spart” o vodcă?
POLIȚISTUL: Domnule, ce vreți să insinuați?
ȘOFERUL (croind un semn de lehamite): Hai, lasă vrăjeala cu 

amenda! Te văd om serios, zău așa.
POLIȚISTUL (oficial): Vă atrag atenția că...
ȘOFERUL (retezându-i vorba): Auzi, termină cu textele astea! 

Vrei să mă crizezi? Spune: asta vrei?
POLIȚISTUL (surprins): Eu nu-mi fac decât datoria... Legea...
ȘOFERUL (răbufnind): Dă-o dracului de lege! Te împiedici de 

ea?
POLIȚISTUL (îndreptându-se de spate): Gata, nu mai parlamen-

tăm! Aveți de plătit 725 de lei, așa că executați-vă!
ȘOFERUL (hlizindu-se la el): S-o crezi tu! Nu capeți mai mult de 

50 de franci... Ba nu! Îți ajung și doi poli. Unul - ca să ai și tu de-o 
bere, iar cu celălalt să-i cumperi fiului tău o ciocolată.

POLIȚISTUL (pălind brusc): Cum vă permiteți, domnule?!... 
Mă jigniți în exercițiul funcțiunii?... Știți cu cât se pedepsește 
tentativa de corupere a unui agent?

ȘOFERUL (râzând): Ha, ha! Îmi placi, zău! Însă n-aș vrea să cred 
că și generația voastră e la fel de tâmpită ca și seria mai bătrână. 
Mai bine ia polii și lasă-mă în pace. Da’ apropo: de ce te legi de 
mine? Ți-am făcut ceva? Te-am păgubit personal, ți-am cauzat 
vreun prejudiciu?

POLIȚISTUL (sentențios): Ați încălcat normele și trebuie să răs-
pundeți. Aici nu ne tocmim!

ȘOFERUL: Bine, observ că ești greu de cap și nu pricepi nimic. 
(Pauză.) Iată cum procedăm: îți dau, totuși, 50 de lei, că mi-e milă 
de tine. Da’ apoi dispari urgent, să nu te mai văd în viața mea!

POLIȚISTUL (pierzându-și răbdarea): Domnule, întreceți orice 
măsură și...

ȘOFERUL (curmându-i vorba): Bre, din câte deduc, ții cu tot di-
nadinsul să mă bagi în spital.

POLIȚISTUL (uimit): Eu?!...
ȘOFERUL: Da, tu. Amenințarea cu amenda îmi crește tensiu-

nea, care obligă inima la un efort suplimentar. Iar de aici la in-
farct... nu-i cale lungă. Sufăr de cord și te întreb oblu: de ce vrei 
să mă ucizi?

POLIȚISTUL (ștergându-și transpirația de pe frunte): Stai, dom’ 
le, nu-mi fă proces de intenție. La urma ur...

ȘOFERUL (intempestiv): Fii atent, c-o să mă ai pe conștiință. E 
un păcat mare și nu știu cum o să-l duci. Eu am deja o vârstă și 
nu-mi pasă dacă crăp mâine sau poimâine. Dar tu ești tânăr și ai 
tot viitorul înainte. Așa că îți fac ultima ofertă: ia 50 de lei și târ-
guiește-i feciorului tău un cadou.

POLIȚISTUL: N-am băiat, ci fată.
ȘOFERUL: Masculin, feminin, totuna. Au aceleași gusturi și ne-

voi. Iar de poți, de ce să nu le iști o bucurie?
POLIȚISTUL: Asta nu e treaba dumitale. 
ȘOFERUL: Hm, ești sigur? Mă uit la tine și rețin că ești galben. 

Precis că n-ai ciugulit nimic de dimineață. La un kilometru distanță 
e un motel, unde se poate lopăta un potol bunicel. Și, fiindcă ești 
simpatic, na, mai primești zece lei în plus, ca să te saturi.

POLIȚISTUL (inspirând adânc): Domnule, plătești sau nu pena-
lizarea?

ȘOFERUL (încruntat): Poftim?! Ce penalizare? (Apoi, pe un ton sever.) 
Stimabile, îți reamintesc că nu mai trăim pe vremea dictaturii. Așa 
că aștept să-ți revizuiești comportamentul. Nu e posibil să terorizezi 
în halul ăsta un cetățean sensibil. Și cardiac, pe deasupra. Dacă mai 
insiști cu porcăria aia de amendă, te dau în judecată și-ți pretind daune 
materiale. Și morale, normal. Atât de mari, că nu le poți căra.

POLIȚISTUL (stacojiu la față): Deci nu vă conformați!? Sfidați legea!
ȘOFERUL (tăios): Mai slăbește-mă cu legea ta! Ce, știi dacă 

am votat-o sau nu? Eu am fost sincer și ți-am prezentat condițiile 
mele. Le accepți ori nu - te privește. (După o pauză.) Știi care e 
adevărul?

POLIȚISTUL (sec): Nu mă interesează.
ȘOFERUL (cu siguranță): Ba ar trebui. Uite, îți fac o mărturisire: 

cu tine am fost mai generos decât cu ceilalți.
POLIȚISTUL: Adică?!
ȘOFERUL: Alții n-au căpătat nici jumătate din suma propusă ție.
POLIȚISTUL: Și?
ȘOFERUL (zâmbind subțire): Nici n-ai idee cât mă respectă. Da’ 

și eu pe ei! (Vâră mâna în buzunar, scoate o bancnotă de cincizeci 
de lei și-o întinde spre agent, moment în care acesta croiește 
stânga-mprejur, urcă în mașină și demarează în trombă.) Hei, 
un’ te duci?! Ăi fi și tu unul din ăla capiu, care bântuie șoselele. 
Ce chestie, dom’le! Apar tot mai mulți agenți nebuni!
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Un cetățean sensibil

În ultima vreme apar 
tineri poeți, doldora de 
talent dar care nu știu să 
aleagă un titlu cărților 
publicate. Din acest motiv 
se iscă nepotriviri între 
substanța cărții, ca atare, 
și găselnița de pe copertă. 
Așa se întâmplă și cu 
volumul conținând poeme 
de bună calitate, din 
panoplia unui autor de o 
surprinzătoare maturitate, 
Ciprian Muntean, având 
titlul aproape de un lirism 
sterp. Așadar, dincolo de 

o butadă minoră sau fumată, ca să recurgem la un 
termen foarte uzitat în jemanfișismele adolescenței 
noastre, volumul antologie dar neinspirat intitulat Din 
oricâte clepsidre, conține poezie bună, piesele inserate 
aici evidențiind că, în general, nu există diferenâe de 
ordin valoric în registrele anilor, începând cu 2002.

Or, chiar în 2002, cum arată și secțiunea Jocul 
vieţii, din recenta carte, respirația incontestabil 
blagiană circumscrie spațiului crepuscular un topos al 
solemnizărilor naturii simbolurilor. Atitudinile eului, 
însă, nu sunt concesii resemnării numai că avem o 
distincție serioasă între meditația tragică („altcineva 
mi-a împrumutat oasele și le-am îmbrăcat/cu carne 
albă, ca din toate părţile privit/să se vadă acest steag 
alb de pace, ce sunt.”) și ipostazieri simbolice în raport 
cu marile întrebări ale ființei. Ceremonialul, defel 
maniheist, încorporează sensuri grave, dramele ființei 
(ale ființei care scrie) se iscă în fatala descendență 
a contemplării tragice. Pare că o ciudată revoltă 
a somptuosului își concentrează potențialul într-
un discurs nervos. Și, totuși, un eu stigmatizat știe 
să cumuleze referințe proteice, jocul devastator al 
reprezentărilor crude, replica la real a unui onirism 
sever alimentat de spectacolul mitului re-memorat: 
„Urmez chemarea, profet obosit și hulit,/șapte zile 
rătăcind prin deșertul aprins.//Un tânăr leu îmi 
devine dușman la crucea de ape./Cu mâinile goale îl 
înfrunt.//Rămas sunt doar eu, din lupta cu tânărul 
leu./Șapte zile am rătăcit prin pustiu,/nebănuita 
profeţie împlinind.” (Profeţie, p. 103)

Eul liric alege un itinerar îndrăzneț și frenetic, 
traversează neliniști și, mai ales, își strunește frenezia 
simțurilor. E un fel de desen psihologic în impresivul 

imaginar. Mitul e perspectivat între nostalgiile 
„secrete”, erosul referințelor proteice („E un schimb de 
tăcere între sufletul meu și sufletul tău”), discursul liric 
elogiază ființa în plină fascinație a re-citirii lumii prin 
mit iar selecția penultimei secțiuni, reluând texte din 
2004, Amintindu-mi cu inima, arată, totuși, o logică a 
scenariului (liric) proiectiv. Mecanismul acestui mythos 
are echivalențe în enunțul desemnificării stărilor-
limite. În Iacob întâlnind îngerul, tema contaminează 
un scenariu crepuscular, grațiosul e pervertit în drama 
unei simulate pericope a viziunii compoziționale, fiind 
un poem izbutit: „Am întâlnit îngerul, de supărare era 
negru/ca sprânceana răzbunării//Aripile-i poleite 
cu lumină m-au lovit peste faţă,/cu dorinţa aprigă 
de viaţâ,/până sângele a ţâșnit din piatra seacă/a 
obrazului meu trufaș și frumos sculptat o vreme.//
Sub pleoapa vântului m-am retras,/când victorios 
îngerul lupta părăsise,/urcându-se în ceruri pe-o 
scară/ale cărei trepte coastele morţii erau.” (Iacob 
întâlnind îngerul, p. 93)

În recuzita poeziei lui Ciprian Muntean, jocul livresc 
concede aceluia confesiv al transcenderii. Percepția 
senorială generează decantarea semanticii indelebile, 
procedeu al poeziei (post)moderne („Ce cuvânt 
să adaug tristeţii de a ști că sunt o bucată/dintr-
un templu în care tu nici măcar nu vei păși?”). Eul 
este disponibil, însă, și acestor tentații, mobilitatea 
insolitării enunțului și redundanta „cruzime” în 
recompunerea unui imaginar al memoriei „sufocate”, 
un fel de autointrospecție care, dusă în nonconformism 
orgolios, ar putea arăta și o altă față a poeziei lui Ciprian 
Muntean: „Străzi întunecate ca niște maxilare,/
pe care din loc în loc crescc case cariate,/așteaptă 
în noapte să mestece timpul.//În zile luminoase se 
avântă buldozere în ziduri,/excavatoare în gingiile 
moi ale pământului,/șantiere de lucru, multă muncă,/
extracţii de case, implanturi de case/și toate pentru 
ca timpul să fie mestecat cât mai bine.” (Maxilare, p. 
81)

Că are un scris matur autorul acesta, nu încape 
îndoială. Discursul auctorial mai are, însă, destule 
secvențe prolixe dar nici verbiajul monotoniei nu sufocă 
strategiile lirice și nu fracturează convențiile, uneori 
greu avuabile. Eul, la urma-urmei, e un mărturisitor 
iar statutul unei poezii de destin se observa cu volumul 
din 2006, Minunata civilizaţie a îndrăgostiţilor, din 
care o selecție ne oferă acum același autor care se 
inventă într-un răsfăț metatextual, ca într-o indefinită 
mecanică a trupurilor („Să nu rostim adevăruri 

Spectacolul mitului reiterat şi alte jocuri ale contem-
plării tragice. o antologie lirică a lui Ciprian muntean

Ionel BOTA

cărora nu ne putem supune,/să fie atât de liniște 
în această noapte,/încât să se audă doar trupurile 
noastre îmbrăţișate,/trosnind ușor ca niște vreascuri 
uscate.”), o litanie marcând nefirescul unei senzualități 
patologice. Dar e o mimare, totul, o joacă perfectă cu 
reguli care eludează până la urmă altele, pericolul 
ccoborârii în caricatural, de exemplu. Asemeni unui 
narator avid să surprindă toate cotloanele realității, 
eul auctorial simte culpa defel abstractă a convocării 
nuanțelor și esențialului la operațiunea explorării 
tragiului. Scenariul e o „respirare” eliberatoare de sub 
tirania marelui real, „cromatica” senzorialului (motivul 
oglinzii apare, uneori, în poeme) întărind impresia unui 
disccurs frust, o mise en abîme de arome desăvârșite, 
trupul și mintea, viața și dragostea. Prefațatorul cărții, 
Cristian Ghinea, sublinia corect re-inventarea poetului 
de la o carte la alta. Da, și singurătatea artistului, vai, 
e orgolioasă. Eul revoltat experimentează, dilematic, 
exilul interior. Reflexivul „regizează” un spectaccol al 
confesiunii „totale”: „Trupul fiecăruia emană parfumul 
pielii celuilalt, până și lacrimile cu care descindem în 
singurătate/aparţin celuilalt.//Amintirea unei iubiri 
neâmplinite ne consumă încă./Pentru tot ce nu va 
fi vreodată ne convine despărţirea,/se amână totul, 
agonia și iubirea.” (Se amână totul, p. 56)

Un jurnal casant pare a fi, totuși, seria aceasta de 
„inedite”, cum le numește autorul lor, incluse în ciclul 
inaugural, secțiunea care dă și titlul facil al acestei 
cărți. Reflecția „ontologică”, sfâșierea lăuntrică („în 
himera propriei mele celule”), poemul, ca exercițiu 
al disperării, restaurează mitul camusian. Dar aici 
și instanța confesiunii e joc tragic, eul conspiră la 
degradarea (sartriană) a melancoliei devoratoare. 
Șocul substituirilor înseamnă „arderea” măștilor 
lumii. Coșmarul acesta jucat, cum se-ntâmplă în 
poemul Printre arborii somnoroși, e orchestrat 
oniric, registrul imaginarului însoțind acest montaj 
existențial, patetic-tragic, în ciudat-diafană de-
compoziție, ființa jocului digresiv mutilând metafora 
realului. O astfel de revoltă (prin autoflagelare, în 
fapt), arată semne bune în posibila re-orientare a 
poeziei lui Ciprian Muntean. Deocamdată, citim și 
cităm: „Dacă arborii și-ar închide nevăzuţii ochi,/am 
dispărea ciopliţi în gestul ultim al unei îmbrăţișări.//
Decid să nu te mai urmez printre arborii somnoroși 
cu pleoape verzi, înaintezi,/privirea lor devine din ce 
în ce mai înceţoșată.//Nu mai sunt siggur căexist,/
deși tristeţea și bucuria îmi devorează trupul,/într-o 
liniște asemănătoare cu cea în care frunzele arborilor, 
pleoape obosite,/dispar încet mestecate de umbre.” 
(Printre arborii somnoroși, p. 21)

În pofida titlului nefericit, cartea lui Ciprian Muntean 
conține destulă poezie bună, așezând încă un nume de 
autor original între liricii Lugojului de azi.

Cine vă cunoaște cât de cât își dă seama că sunteţi 
o femeie puternică, care a reușit să învingă nu 
numai boala incurabilă, ci și să ia hotărâri care i-au 
schimbat viaţa, de la o perioadă la alta. De aici câteva 
întrebări: De unde  puterea de a hotărî pe moment un 
alt drum, drum care părea a avea o direcţie aparent 
fără sorţi de izbândă?

- Nu am avut în familie oameni ce aveau tangențe 
cu această profesie, dar am avut și am doi părinţi 
cu un talent pedagogic extraordinar, ce au intuit 
calităţile mele artistice, le-au încurajat, le-au sprijinit 
și au dezvoltat un curaj și o libertate interioară ce s-au 
dovedit în timp a fi motorul alegerilor mele. Educaţia 
muzicală, contactul cu scena în cadrul spectacolelor de 
operă pentru copii, alături de corul Voces Primavera, 
condus de regretatul Claudiu Negulescu și, nu în 
ultimul rând, impulsul dat de profesorul si regizorul 
Gelu Colceag, de a da la facultatea de teatru m-au făcut 
să îmi iau inima în dinți si să îmi încerc puterile într-
un concurs extrem de greu. La momentul respectiv 
am considerat că îmi sunt datoare cu această unică 
încercare. Precizez întotdeauna că, dacă nu aș fi reușit 
să intru la facultate din prima încercare, nu aș mai fi 
dat la teatru, viața mea având o cu totul altă turnură. 
Ca să concluzionez, Dumnezeu și-a spus cuvântul, a 
vrut să își arate puterea cu un copil ce nu știa la ce se 
înhamă...

- Citez titlul unui interviu al dvs.: ”Eu nu mi-am 
dorit niciodată să fiu actriţă…”. Totuşi, în acest 
domeniu, încă din 1989 aţi obţinut succese demne de 
luat în seamă. Mă refer la premiul pentru cea mai 
bună actriţă, la Gala Tinerilor Actori - Costineşti şi 
apoi, în 1992, cel mai bun rol de comedie, pentru Puck 
în „Visul unei nopţi de vară” ş.a. La devoalarea 
calităţilor dvs. actoriceşti cine credeţi că are cel mai 
mare merit, în afară de  „şcoala de teatru” şi, în 
cazul lui Puck, maestrul Ciulei, căruia i-aţi dedicat 
spectacolul „Vreau să fiu actriţă”, prezentat recent 
la Reşiţa?

- „Eu sunt un genial amestec de poezie si de proză, 
eu sunt extrema întrupare si ultima metamorfoză a 
spiritului...”, așa spunea George Topârceanu într-una 
dintre cele mai frumoase poezii.... Făcând o paralelă cu 
subiectul întrebării, îmi permit să spun că sunt produsul 
multor întâlniri magice..., întâlnirea cu părinții mei, 
cu profesorul meu Dem Rădulescu, profesor de geniu, 
ce spunea „eu nu învăț privighetoarea să cânte”, cu 

d-na Adriana Popovici, un teoretician fantastic ce a 
știut să pună bazele solide ale unui concept de teatru, 
pe care mai apoi, cu fiecare întâlnire în teatru, l-am 
redescoperit..., cu profesori precum Gheorghe Ceaușu, 
profesor de estetică, eminent, sir Toby ( Ion Toboșaru), 
Ileana Berlogea etc. Cu acest material, aluat, frământat 
în școală, regizorii cu care m-am întâlnit mai apoi, 
începând cu maestrul Liviu Ciulei, am aprins cuptoare 
şi în foc  am născut roluri şi spectacole...

- Credeţi că doar talentul este suficient pentru a 
afirma personalitatea actoricească sau e necesară 
canalizarea acestuia de către o minte pricepută, care 
de obicei e regizorul?

- Depinde de context. Nu cred în sentințe sau axiome 
în teatru. Este o zonă personală și foarte permisivă...
depinde... de la actor la actor... perioadele sunt iarăși 
importante. Poți să ai o perioadă în care depinzi de 
lucrul cu un regizor, apoi poate veni o nouă etapă în 
care vrei să experimentezi un one man show... cred în 
lucrul în echipă. Şi da, cred în regizor. Cred în regizorul 
care iubește actorul.

- Fiind studentă la clasa prof. univ. Dem Rădulescu, 
vă rog să ne spuneţi câteva cuvinte despre marele 
actor și profesor.

- Maestrul Liviu Ciulei spunea despre dl profesor 
că este „o  instituție de comedie”. Își iubea studenții 
enorm. Se certa cu o lume întreagă pentru fiecare 
dintre ei. Punea mare preț pe citit, pe obiectele de 
studiu adiacente, spunea: „dragă, nu poți fi actor și să 
citești doar Sportul Popular”. Era un profesor dedicat, 
avea marea generozitate de a-i spune studentului „ai 

încredere, fă ca tine, că tu faci mult mai bine decât 
mine”.

- Bucuriile pe care vi le oferă scena sunt comparabile 
cu ceva?

- Nu, nu cred ca se compară cu nimic. Așa cum 
fiecare  spectacol este unic, datorită elementului 
de interacțiune cu publicul (la nivel emoțional), 
așa și bucuria unui spectacol reușit este unică și de 
nedescris...

- Mai puţini sunt cei care ştiu că aţi debutat în film, 
în primii ani de studenţie (1986), dar nu-mi amintesc 
să vă fi văzut în prea multe filme în cei 30 de ani de la 
debut. De ce? 

- A fost o opțiune luată la vreo 2 ani de la debutul 
în film. Mă rodea în interior faptul că nu mai puteam 
schimba, că nu mai puteam dezvolta anumite lucruri 
care îmi veneau după ce se terminau filmările... 
sentimentul era cumplit, și nu am știut să gestionez 
toate aceste lucruri... nu în ultimul rând, nu am fost 
prietenă cu regizorii de film...                                                         

- Observ că trăiţi intens viaţa. Sunteţi în permanen-
tă mişcare, atât în viaţa de familie (mamă a trei copii 
şi mai nou bunică), cât şi în viaţa publică. În care din 
acestea două se află suportul dvs. moral, cel care vă 
generează energiile? 

- Suportul meu moral, generator de energii,  este 
Dumnezeu. Trăiesc împiedicându-mă și ridicându-
mă, minunându-mă, certându-mă, bucurându-mă 
sau plângând în hohote. Merg pe mâna lui Dumnezeu 
200%, pentru că știu că avându-L pe Dumnezeu 
înainte, nu ai cum să dai greș...

- Pentru că de curând aţi împlinit o vârstă rotundă, 
nu mi se pare deplasat să vă întreb cum aţi sintetiza 
această sumă de ani?

- O simplă cifră. O haltă de care mă bucur în călătoria 
mea pe pământ.

- Câteva impresii despre publicul reşiţean...
- Orice întâlnire cu publicul este o bucurie și o 

provocare. Spectacolul meu a fost mult mai așezat, mai 
interactiv. El se mulează pe dispoziția spectatorilor din 
seara respectivă. Aici am întâlnit un public sensibil și 
cald, care merită spectacole frumoase, iar entuziasmul 
spectatorilor din final mă face să îmi doresc să mă 
reîntorc...

Așa că, să ne reîntâlnim în spirit şi bucurie.

Interviu realizat de Titus CRIŞCIU

Anca Sigărtău: „Sunt produsul multor întâlniri magice”
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Lui Petru, ca și mie, Dulcele Târg al Ieșilor (eu îmi 
asum forma de singular: Iașul) ne-a oferit circumstanțe 
net defavorabile. Totuși, l-am iubit.

Ne întorceam de pe Copou cu crengi înflorite de 
forsythia, de alun, cu floare mică, roșie, de corn… 
Eram și noi niște hippies din socialism. Petru, cu 
ținuta sancționată de rector. „Rectorul mă vrea tuns 
și ras”, râdea el, după ce și-a lăsat barbă… subversivă. 
Nu s-a ras; cu vestele lui provocatoare și-n blugi, eu, 
cu rochii ciudate de Fondul Plastic. Preferată era una 
maro, cu-n entre-deux de dantelă orange în talie. Ne 
intersectam mereu cu Val Gheorghiu, purtând ochelari 
suspecți cu lentilă verde, pe Păcurari ori pe Belvedere, 
la Observatorul Astronomic, ba chiar pe vreo hudiță 
ca Abrahamfi („Bătrâne, o știi pe nevasta arhitectului? 
Ce femeie!”).

Val era un Rudolf Valentino al redacției „Cronica”. 
Crud, elegant, parșiv, colecționa „fâțulici”. O boemie 
mai legendară decât a lui a fost doar cea a lui Mihai 
Ursachi. Iașul scenografic pictat de Val e magnific, 
însă prevăd că n-o să mai rămână nimic din această 
scenă pentru întâmplări nemaiauzite. Termopanul, pe 
care l-a urât, a invadat tot. Măcar, că a murit, nu mai 
vede apunând Iașii vechilor zidiri, titlul prof. acad. 
Ioan Caproșu, devenit, la Ilisei, Iașii vechilor… iubiri.

Dar de ce m-aș plânge? „Ruinurile Târgoviștei” sunt 
peste tot, de la Timișoara-n toată țara. La fel, în Iași.

Iașul e iubire pentru mine încă din liceul buzoian. 
Citisem Iașii de odinioară de Rudolf Suțu, dar și Masa 
umbrelor, a lui Ionel Teodoreanu. Îmi imaginasem 
cum arăta Palatul Administrativ (Roznovanu), Trei 
Sfetitele (Trei Ierarhi) ori grădina Socola, cumpărată 
de Alexandru Mavrocordat (denumit Muțunachi 
pentru că era un om al farselor), de la Mihalache 
Sturdza. Palatul Culturii, reconstruit în 1926 de 
arhitectul Ion D. Berindei, în stil neogotic flamboyant, 
îl aveam pe o cartolină alb-negru.

Pe ieșeni, îi vedeam buni și blânzi, ca bunicul 
Teodorenilor, soțul doamnei Elencu. Îmi plăceau 
doamnele cu numele lor de boieroaice: Maritza, 
Agripina, Săftița, Eufrosina, Pulcheria, Zulnia, Zoe (ca 
și bunica mea), nepoate de hatmani, de moruzzești, de 
rosettești, de vogorizi… Cumpărând de la magazinul 
de mode al doamnei Babette, de pe Ștefan cel Mare (pe 
Lăpușneanu, era magazinul de pălării ale francezului 
Delpeche). Intrau în cofetăria din fața Bisericii 
Catolice, unde se vindeau renumiții covrigi de zahăr, 
iar înghețată puteau mânca la elvețienii George și 
Tuffli, care fondaseră, la 1870, cofetăria Tuffli.

Cât despre domni, membri Jockey Club, cred că 
fiecare voia să fie un arbiter elegantiarum ca Leon 
Bogdan, fiul vornicului Emanuel Bogdan. Și parcă-l 
văd pe Neculai Gheuca, ”frac, clac, ghete de lac”.

Iubirea de adolescență a Iașului a fost augmentată, 
începând din ‘63, de Petru. Nu mergeam numai 
pe obscure și înguste stradele și străduțe (știu ce-a 
vrut să spună Mircea Platon cu adjectivul subtile, 
din titlul Cartea străduţelor subtile), cu flori și cu 
motani. Petru m-a dus pe strada Săvescu, la zarzărul 
roz, dar și pe Săulescu (să nu faceți vreo confuzie), 

strada din josul Pieței Unirii. Mihai Săulescu sărise 
singur în fața mitralierelor germane, nemaiprimind 
ordin de înaintare. Tot pe Săulescu, am aflat Palatul 
Copiilor, fosta casă a lui Alecu Beldiman, cel evocat de 
Eminescu, în Epigonii: „Beldiman vestind în stihuri 
pe războiul inimic”.

M-a dus la bustul și la mormântul lui Grigore Ghica 
(sculptor Karl Stork, 1875). Pentru că a protestat 
contra cedării Bucovinei către Austria, pașii turci 
i-au tăiat capul. Îmbălsămat, a stat înfipt pe zidul 
Seraiului, la 1777, din Constantinopol. „Independența 
costă, Magda!”.

Petru știa că, întorși din refugiu, ieșenii au găsit, pe 
peretele Bibliotecii Centrale Ferdinand, o inscripție: 
Min niet. Nu sunt mine.

„Cine ar fi crezut să fie atâtea mine, începând din 
gară!”

În gara Iași, erau echipe de evrei secondați de soldați 
sovietici, înarmați. Permiteau intrarea refugiaților 
pe baza „neimplicării în prigoana antisemită”. Era 

suficientă o declarație a unui vecin care-ți voia casa 
și nu mai obțineai „adeverință de intrare” în oraș și-n 
locuința ta. În primăvara lui ‘45, în Iașul fără conductă 
de apă, cei bănuiți de „atitudine antisovietică” erau 
arestați, dispăreau… Ce prezumție de nevinovăție? 
Buletinul era vizat de chestură după ce semnai o 
declarație de apartenență politică. Trebuia să găsești 
acte, martori, ca să-și probezi nevinovăția. Ana 
Pauker ținea discursuri agresive pro lumpenproletari. 
După fiecare miting ori marș (bine organizate de 
comuniști), se aplica mai abitir jus talionis: se numeau 
arestări pentru „cercetări speciale”. Am aflat multe 
documentându-mă pentru Rău de România.

„Nu te teme, Magda, scrie și asta”. Am scris. Noi doi 
am fost în toate pe aceeași lungime de unde: scurte și 
lungi.

Doamne, câte voiam să văd, câte voiam să știu 
când am venit în Iași! Dar unde erau cele care nu 
mai erau? Anticăria Kupermann, librăria lui Daniil, 
unde vindeau antichități și timbre frații Șaraga. Nu 
mai era nici librăria Cristofor, erau însă dughenele 
sordide de pe bulevardul gării, din Târgu Cucului, 
de pe Golia… Peste drum de Mitropolie, fuseseră cei 
mai vechi librari; Petrini. În casele Finkelstein, din 
str. V. Alecsandri, fusese altă librărie. Nici nu mai 
vreau să merg pe acolo, ocolesc, după ce Casa Vornic 
Alecsandri a fost retrocedată.

„Magda, e trist veselul Alecsandri”, mi-a spus 
Bătrânu când am trecut pe lângă statuia lui din fața 
Teatrului Național.

Îl întrebam multe și de toate. Unde a fost teatrul 
Tivoli? Dar hotelul Rusia? Dar hotelul London? Dar 
sediul ziarului „România”, în 1917?

„Ei, n-am prins chiar primul război mondial. Te 
pomenești, mă râdea cu ironia lui blândă, că voiai s-o 
găsești aici și pe coana Marghiolița Rosetti Sturdza”. 
(Îi spusesem că recitisem o Masa umbrelor). „E 
umbră și ea. Trist este că-i umbră și Academia 
Mihăileană, precursoarea primei universități a țării, 
unde Kogălniceanu a ținut primul curs de istoria 
românilor. Demolată în perioada Dej”.

Dar câte nu dispăruseră? Edilii noștri au memorie 
scurtă. Și arhitecții. Unul dintre ei mi-a spus odată că nu 
visează altceva decât să demoleze strada Lăpușneanu, 

istorică. Parțial, a reușit. Demolările erau numite de o 
propagandistă la pionieri „reformulări arhitecturale”.

Hala de pește a lui Gustave Eiffel (1925) a fost demolată 
în 1988. Din ruini în ruini mergi popor luptător! Pe 
Lăpușneanu, în locul Berăriei Bragadiru de la 1909, s-a 
construit un cinema, „Tineretului”, bântuit de șobolani 
în ultimul deceniu Ceaușescu. Acum e demolabil și el, 
dormitor pentru aurolaci. Turnul gării nu mai are ceas 
și a fost cât pe ce - ironia sorții - ca Miron Costin să 
rămână fără pană. Statuia lui Wladislaw C. Hegel, de la 
1901, a fost ținta unei glume proaste. Și cât s-a scris în 
presa postsocialistă că ar trebui dată jos statuia Adoc, 
a Independenței! Au fost furate și vândute la fier vechi 
busturile lui B. Șt. Delavrancea (1924, Ion Mateescu) 
și N. Gane (1943, Richard Hette). A dispărut și bustul 
lui Ciprian Porumbescu (1957, Iftimie Bârleanu). De 
statuia lui Mihai Viteazu, cu soclul deteriorat ciclic de 
țigănimea adusă de primarul Simirad pe Copou (s-au 
furat toate plăcile de gresie ale soclului) se reazimă 
biciclete de închiriat.

Ce s-o fi ales de proiectul lui Nichita Danilov, 
atunci, în 2008, directorul Casei de Cultură „Mihai 
Ursachi”, de a se realiza „zidul personalităților”? Voia, 
împreună cu pictorul Felix Arteni, să pună plăci cu 
mâinile oamenilor de cultură importanți, turnate în 
bronz. Știați că Titu Maiorescu a numit Iașul „capitala 
culturală a țării”, una și unică? Regele Carol I, în 
discursuri, folosea des sintagma „a doua capitală”.

La documentarea pentru romanul Rău de România 
m-a ajutat mult Petru. Găsisem câte ceva despre 
Andrelici, care, pe la 1885, striga „3 chiftele 10 bani 
la boieri și la golani”, îmbrăcat în negru, cu țilindru și 
ghete de lac. Cu coșul în spate, punea bastonul la gură 
și imita o trompetă și un flaut. Vânzătorul de chiftele 
a făcut apoi, la București, Conservatorul, cursuri de 
teorie, canto și solfegiu. Era bas. În Podu Verde, pe 
stânga, cum urcai, erau casele unui acordor de piane, 
Miler, surd. Le acorda surd fiind.

Timpul, așa cum am scris în Rău de România, avea 
răbdare cu boema ieșeană.

„Magda, localul Tanasachi, în grădina Chateaux-
aux-fleurs, era mai vestit decât Bolta Rece”.

Manaș Cantăr, din strada Lozonski, peste drum de 
seminarul Veniamin, n-avea decât „vinuri acătării”, 
„de la Grasă pân’ la Otonel”, cum vestea firma. Gureșa 
coană Catinca, de la „Trei sarmale”, avea pelin brumat 
în mai și Cotnar natural. Serile, până târziu în noapte, 
se sta la „Viața lungă”, din capăt de Copou și de 
tramvai, bodega lui Anton Vidrașcu. Pe Lăpușneanu 
mai ales ne lăsam invadați de imagini vechi, cu Moișă 
Zingher, care-și aștepta  domnii  artiști în prag. „Vă 
salut cu reșpect general”, de unde și porecla crîșmei: 
„La reșpect general”. În studenția mea, vechea poștă 
din vremea domnitorului Mihail Sturdza, era berărie. 
Am prins și berăria Zimbru din Păcurari, proprietate 
Zvec. Nu mai e.

Bătrânu numea străzile cu numele lor vechi, ca și 
tata. În Buzău, nu mergeam la cinema „Bălcescu”, ci 
la cinema „Moldavia”.

Mergeam din Zlataust în Piața Unirii, fostă grădina 
Trayan și proprietate a fostului primar Scarlat Pastia, 
pe lângă statuia Cuza a lui Raffaelo Romaneli, dezvelită 
în 1912; luam strada Lăpușneanu în picioare: de la 
Muzeul Unirii (1806) până la Fundația Ferdinand 
(1934); pe lângă biserica Banu, cu Casele Tiktin, pe 
lângă magazinul de muzică și papetărie Hirsh și 
Finke, pe lângă frizeria Pavlicovski, tată și fiu, spre 
cârnățarul Fotachi. Mai în deal, fusese un magazin 
cu noutăți muzicale și papetărie, Papa Maugsch. 
Coboram pe Râpa Galbenă, urcam apoi pe Esplanada 
„Elisabeta” (1908), de-a lungul primei Grădini 
Botanice și ajungeam, după un ocol, la statuia Mihai 
Eminescu de Ioan Schmidt-Faur, care nu-i plăcuse 
nici lui Minulescu, nici lui Topârceanu. Știam că au 
așezat-o întâi pe locul lui A. D. Xenopol, apoi, în ‘57, 
au mutat-o la Fundație. Bătrânu era supărat pe ceea 
ce numea „jocul statuilor”. Student, în ‘57, fusese de 
față când au dărâmat cu târnăcoapele Monumentul 
Reîntregirii, donat de sculptorița Olga Sturza, în 1924. 
Grupul statuar a fost refăcut în 1990 și se află acum 
în Piața Universității „Gr. T. Popa”. Nu știu dacă mai 
arde „flacăra veșnică”. Consilierii s-au plâns că i-ar 
costa prea mult gazul.

După 7 august 2013, Târgul Ieșilor e și mai puțin 
dulcele. Urc Eternitatea „sub un cer noros respirând 
sacadat descheiat la toți îngerii”, cum scrie Victoria 
Milescu în poemul Grăbire.

În ciuda tuturor necazurilor, am rămas unită cu casa 
noastră și cu cimitirul. Bătrânu a plecat spre „viața 
deplină”, așa numită de Părintele Stăniloae, după ce 
o radicală doamnă doctor a comandat 5 stenturi și 
doctorașul din subordine, deși știa că nu face bine, s-a 
supus ordinului.

În studenția mea, ne întâlneam în fața căsuței cu 
cerdac a lui George Lesnea. Ca să nu încurc jumătățile 
și sferturile de oră, stabilisem: „totdeauna la și 23”. 
O să mor la „și 23”, ca să fiu sigură că Petru mă 
așteaptă.
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Avantajul paznicului de la moara de vânt...*
În calitatea sa de 

director al periodicului 
de informație și atitudine 
Viaţa băcăuană, de 
președinte al Fundației 
Culturale „Georgeta și 
Mircea Cancicov”, de 
manager al Cenaclului 
„Avangarda XXII” și, 
mai ales, de inițiator 
și organizator al unui 

Festival-concurs de creație literară, ajuns la a XVI-a 
ediție, scriitorul Victor Munteanu este unul dintre 
liderii culturali importanți ai României de astăzi, 
dar și unul dintre cei mai valoroși și originali poeți ai 
literaturii române actuale, fapt confirmat de premiile 
importante ce i-au fost acordate, în ultimii doi ani, în 
cadrul unor prestigioase festivaluri de profil. Jurist de 
profesie, Victor Munteanu a știut să aplice cu pricepere 
înțeleptul principiu de drept do ut des, din străvechiul 
Corpus iuris, fructificând avantajul paznicului... de la 
moara de vânt, fiind, în consecință, copleșit de premii 
acordate de exigente și intransigente jurii din Iași, 
Chișinău și Bacău, după cum urmează: 
l Premiul Special al Juriului la Festivalul Național 

de Creație „Vrancea  Literară”,  Panciu, 2016, pentru 
volumul Rănirea vederii - poeme, antologie, Editura 
Fundației Culturale Cancicov, Bacău, 2016;
l Premiul Festivalului „Anatol Codru - poetul și 

cineastul” pentru volumul Prizonierul tăcerii (Editura 
„Junimea”, Iași, 2016) - acordat de Uniunea Scriitorilor 
din Republica Moldova;
l Titlul de „Poet al Iașilor” la Festivalul Internațional 

al Educației „Poezia la Iași”, 22 - 30 mai 2016, conferit 
de Primăria Municipiului Iași; 
l Premiul de Excelență și Titlul de „Scriitor al Anului 

2016” acordat de Uniunea Scriitorilor din România 
- Filiala Bacău în cadrul festivităților „Crăciunul 
Scriitorilor”, ediția a XXII;
l Premiul pentru contribuția la promovarea 

literaturii române prin Festivalul „Avangarda XXII” 
acordat de „Convorbiri literare” în cadrul sărbătoririi 
a 150 de ani de la apariția revistei (Iași, 24. 04. 2017);
l Premiul Festivalului Internațional „Primăvara 

Europeană a Poeților”, ediția a VII - a, 2017, pentru 
volumul de poeme Locuinţă pentru un strigăt (Editura 
Fundației Culturale Cancicov, Bacău, 2016) acordat de 
Uniunea Scriitorilor din R. Moldova (Chișinău, 2017).

După ce, în 2016, își publica, la prestigioasa Editură 
„Junimea” din Iași, cel de-al patrulea volum de versuri, 
intitulat Prizonierul tăcerii, iată că exact după un an, 
în vara lui 2017, prodigiosul scriitor ne surprinde din 
nou, de astă dată cu o elegantă antologie bilingvă 
(româno-italiană) din propria creație, avându-l ca 
traducător și prefațator pe universitarul bucureștean 
Geo Vasile, italienist de notorietate internațională, 
cu vechi state de serviciu în domeniu (este, între altele, 
un asiduu și pasionat traducător al liricii lui Bacovia în 
limba lui Dante...). Apărut sub egida Editurii „Di Felice 
Edizioni” (director: Irene Piras) din Martinsicuro-
Italia, volumul (tipărit în aprilie 2017 în Tipografia 
Universsal Book s.r.l. di Rende și având reprodus, pe 
coperta I, tabloul Trunchi de Ion Șincă) este - cum 
spuneam - o ediție bilingvă, realizată în „oglindă”, cu 
textul românesc în stânga, pe pagina cu soț, iar cel 
italian în dreapta, pe pagina fără soț. 

Titlul - Guardiano del mulino a vento / Paznic 
la moara de vânt - mi se pare a fi cum nu se poate 
mai inspirat și mai bine ales, definind metaforic, la 
modul cel mai sugestiv cu putință, pe autorul acestui 
florilegiu dintr-o rodnică activitate creatoare de peste 
trei decenii. Căci ce altă comparație mai potrivită ar 
fi putut fi găsită pentru a caracteriza personalitatea 
polivalentă (poet, publicist, editor, realizator de 
publicații culturale, inițiator al unor festivaluri de 
audiență națională și internațională, fondator și 
manager al unor instituții culturale etc.) a acestui 
veritabil Cavaler al Culturii decât aceea a unui „paznic 
al morii de vânt”, adică aceea a unui „risipitor” generos 
pe tărâmul - labil, efemer și inutil - al strădaniilor 
cultural-artistice... 

O explicație doctă și competentă a semnificației 
acestui titlu pe cât de ingenios, tot pe atât de frumos, 
ne oferă cărturarul Geo Vasile, îngrijitorul ediției, 
pe manșeta volumului, unde spune că: „Poeziile lui 
Victor Munteanu atestă un riguros constructor de 
improbabilități, ce încearcă să descifreze tainele ființei 
și ale lumii prin metafore, oximoroane, comparații 
și analogii. Inteligența sau conștiința sa estetică se 
adeverește „dans un ordre insense”, dat fiind că el 
știe să improvizeze asemenea unui trubadur, având 
totodată grijă să calculeze și să conceapă improbabilități 
implicite sau eventualități ale unei memorii funcționale 
în opoziție flagrantă cu memoria istorică, legată, 
așadar, de amintirile paznicului la moara de vânt. 
Acea „cunoaștere prin ardoare” a lui Mario Luzi este 
o opțiune estetică a versurilor lui Victor Munteanu, 
între prezența extremă a clipei și prezența extremă a 
posibilului, favorizându-l pe acesta din urmă, spre a se 
da, în acest chip, senzația unui surplus de viață”:

Compozițional, volumul e structurat secvențial și 

cronologic, conținând - cum spuneam - o selecție a 
celor mai frumoase poezii (140, în total) din cele patru 
volume ale autorului, după cum urmează: 18 din Prier 
(1987), 34 din Vești la marginea acoperișului (1993), 
30 din Locuinţă pentru un strigăt (2004) și 38 din 
Prizonierul tăcerii (2016), urmate de o Scurtă bio-
bibliografie și de o Mică antologie critică alcătuită din 
citate extrase din comentariile critice ale celor mai de 
seamă cronicari ai momentului: Cornel Ungureanu, 
Adrian Dinu-Rachieru, Ioan Holban, Aurel Pantea, 
Ioan Es. Pop, Theodor Codreanu ș.a.

Încercând să definească arta poetică a lui Victor 
Munteanu, prefațatorul antologiei face recurs la 

artele figurative, la „estetica cubismului lui Marcel 
Duchamp, definit de însuși Apollinaire cubism 
orfic tocmai datorită vitalității cromatice”. Textele 
poetice din prezenta antologie - consideră Geo Vasile 
- „încorporează zăcăminte vizuale extrase dintr-o 
realitate vizuală cvasi ireală, oferite de o realitate 
atotputernică”, autorul oferindu-ne un „mirabil 
spectacol imaginar intraverbal”, căci, pentru „poetul 
autentic acțiunea expresivă constă dintotdeauna în 
turnante ademenitoare, în apropieri circumspecte și 
totuși ambițioase” (p. 8). Într-adevăr, ca orice poet 
autentic, liric prin excelență, Victor Munteanu nu doar 
vorbește despre sine, devoalându-și ideile, afectele, 
atitudinile, ci se și caută pe sine, încercând a se 
descoperi și a se autodefini. Întrebându-se retoric „cine 
sunt eu?”, poetul își răspunde astfel: „Sunt strigătul 
sângelui meu răzvrătit/ și talpa desculţă ce lovește-n 
ţepușă,/ sunt drumul spre Cer mereu ocolit,/ văpaie 
și geamăt, cuţit și cenușă...” 

Însă cea mai izbutită piesă din categoria artelor 
poetice e cea intitulată Cu adevărul pe umeri (p. 102) -  
care s-ar fi putut intitula și Cămașa trădării - sintagmă 
existentă, de altfel, în text și aptă a sugera/indica ideea 
centrală, mesajul poeziei. Cu adevărat antologică, 
ea a fost inspirat plasată în fruntea celui mai recent 
dintre volumele sale. Creație reprezentativă pentru 
modernitatea liricii realizată în formă dialogată, în vers 
alb și vers liber, Cu adevărul pe umeri îl distanțează, 
din nou, pe autor de bacovianism, plasându-l în 
sfera postmodernismului optzecist, căruia îi aparține 
- prin oralitate, (auto)ironie și spirit ludic - nu doar 
cronologic, ci și structural. 

Pe scurt, autorul, aflat în fața oglinzii, este interpelat 
de dublul său în legătură cu proveniența acelei 
„cămăși a lui Iuda” pe care o poartă, ideea fiind aceea a 
neîncrederii autorului chiar și în sine însuși, în propria 
persoană, suspectată de a-l fi trădat. Respingând de 
trei ori acuzația de trădare insinuată de alter-ego-ul 
său, fără a fi însă deloc convingător, poetul ne trimite 
cu gândul la „lepădarea” lui Petru de Hristos în fatidica 
noapte a trădării... Dar mai bine să-i dăm cuvântul 
autorului - care, de altfel, a și declamat magistral 
poezia, inspirat și patetic, în cadrul Festivalului 
„Toamna bacoviană” din 2016: 

„Nu cumva cămașa ta, descheiată la piept,/ 
este cămașa lui Iuda?/ - Nu, îi răspund liniștit,/ 
bându-mi cafeaua pe prispă.// - Nu că aș vrea să 
te necăjesc, zice, dar/ cămașa asta pe care o porţi/ 
nu e cămașa lui Iuda?/ - Nu, dom’le, zic,/ privind 
îndelung la cel din oglindă,/ și o mulţime de ochi mă 
urmăresc cu mare atenţie.// - Și totuși, îmi zice, din 
întâmplare,/ cămașa asta afurisită și tare neagră 
pe care-o îmbraci/ nu e cămașa trădării, pe o care o 
știu?/ - Nu, doar ţi-am mai spus, zic,/ și/ sorb încet 
din cafeaua fierbinte.”

În calitatea ei de carte-eveniment, antologia bilingvă 
Guardiano del mulino a vento / Paznic la moara 
de vânt ar fi meritat poate și o critică stilistică, pe 
care sperăm a o realiza cu alt prilej. Deocamdată, ne 
limităm a semnala alte două remarcabile arte poetice, 
prezente în acest volum de poezie filozofică, de lirică 
(doldora) de idei, știut fiind că arta poetică e o specie 
a liricii filozofice... O astfel de creație, aparținând 
categoriei în discuție, e și poemul intitulat Epocă 
(p. 116), care debutează cu o definiție paradoxală a 
literaturii: „Literatura începe cu cei pe care nu-i voi 
citi niciodată/ din lipsă de timp și de interes./ În limba 
română nu se poate muri triumfal” și încheindu-se 
cu o alta, care parafrazează tot o zicere paradoxală: 
„Adevărata literatură stă în afara celor 24 de ore:/ 
ea este doar ceea ce a rămas/ după ce am uitat tot din 
ce am citit!” 

Aflându-se, asemeni Poetului Național, într-o 
perpetuă căutare a „cuvântului/ ce exprimă adevărul”, 
Victor Munteanu se întreabă apoi dacă e cu putință 
scrierea unui poem desăvârșit a unui „poem perfect”, 
„care să te vindece de toate bolile”, „să te vindece 
de moarte”, concluzia - identică cu cea a lui Arghezi 
din Testament -  fiind aceea că poezia e iluminare, e 
harismă, e dat divin: „Poezia e una cu Dumnezeu:/ 
la ea nu se poate ajunge/ fiindcă de acolo nu mai ai 
unde pleca!” (Poemul desăvârșit). 

Poemul desăvârșit
Nimeni n-a putut scrie poemul perfect
care să vindece toate bolile.

Scrierea lui a început odată cu facerea Omului
și continuă până-n ziua de azi
și nimeni n-o poate sfârși:
nici Îngerii și nici Sfinții Părinți,
care sunt lumina vederii,
un mers încontinuu e căutarea.

Poemul care să te vindece de moarte
nu poate fi terminat niciodată.

Poezia e una cu Dumnezeu:
la ea nu se poate ajunge
fiindcă de acolo nu mai ai unde pleca!

Putem conchide, așadar, că în acest superb florilegiu 
al celor mai izbutite creații din cele trei decenii 
de activitate literară, Victor Munteanu reușește o 
fascinantă întrețesere a filozofiei cu etica (și chiar cu 
religia), în ipostaze dramatice (și dramatizate) care 
eliberează stilurile sale de servituțile clișeului. 

Personalitate artistică din stirpea lui Bacovia, 
Arghezi, Blaga ori Sorescu, autorul lui Guardiano del 
mulino a vento a construit aici un univers liric care 
are orgoliul de a nu fi reductibil decât la el însuși. 
Fără a fi interesat de ultimele mode poetice, care 
operează mai degrabă cu senzații decât cu sentimente, 
Victor Munteanu scrie o poezie anticanonică, elegiac-
meditativă, interiorizată, fiind un poet autentic care 
- lucru mai rar în lirica actuală - merge pe un drum 
propriu, pe o cale inconfundabilă.         

_________________
* Victor Munteanu, Guardiano del mulino a vento / 

Paznic la moara de vânt, Versione italiana cura di Geo 
Vasile, „Di Felice Edizione”, 2017, 177.

Liviu CHISCOP
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La operativa de luni 
dimineața, când am informat 
conducerea despre stadiul 
raportului meu către minister, 
unul dintre colegi a mormăit:

- Asta e aiureală, ne 
mănâncă disponibilizarea pe 
toți!

Okei, eu am știut demult, 
apoi am recunoscut spre 
satisfacția, dacă nu chiar spre 

veselia unora dintre colegi și stupefacția altora, că sunt un 
aiurit, care au și exclamat repede: 

- Aha, am știut noi!
Totală iresponsabilitate din partea lor, pentru că nu e 

chiar atât de simplu. Aiureala, sau aiuristica nu seamănă 
cu prostia, sau muțenia din cauza acesteia! Omul, cu toate 
infatuările sale, poate rămâne mut din multe motive, între 
care și acela, caz concret și real, când lui Zăronea, colegul 
meu de la Serviciul Tehnic, i s-au blocat coardele vocale 
după ce a văzut decolteul doamnei secretare Profira. 
Aproape patru ore n-a mai scos nici un sunet articulat, 
doar mârâieli de motan în călduri. Zadarnic am încercat 
noi tot ce știam pentru readucerea sa în simțiri, degeaba 
colegul de lăcătușerie i-a ras două perechi de palme - 
prietenești, a precizat el, deși noi am știut rapid că erau 
din gelozie pentru Marghioala de la tâmplărie - degeaba, 
totul, adică, totul părea pierdut… Liderul nostru de sindicat, 
considerând rapid că trebuia să-și facă și el simțită prezența, 
a început o listă cu donații pentru coroană, jerbe de flori o 
pereche de pantofi-Otheri și o cravată de mătase naturală, 
noi continuând procesul de salvare a lui Zăronea, inclusiv 
plimbându-i pe sub nas un pahar cu whisky original dintr-o 
sticlă furată de la un supermarket… Însă, degeaba, absolut 
totul zadarnic! Evident, știindu-l noi fire mai sensibilă, nu am 
făcut glume deșănțate pe socoteala lui, ci șefa Serviciului, 
femeie frumoasă și trecută prin multe vicisitudini, cum 
scrisese ea în sivi, i-a descântat de deochi dându-i apoi să 
bea câteva înghițituri de apă dintr-un castronel pe care 

femeia noastră de serviciu îl folosea pentru Motăniciu, 
pisoiul firmei, dar tot fără vreun efect. Însă, cum Dumnezeu 
nu ne ajută când vrem noi, ci când crede el, respectiv 
când ultimele speranțe cad una după alta, s-a milostivit și 
a trimis un înger să salveze viața nefericitului… Îngerul în 
cauză nu era sub acoperire, ci se numea Cleopatra Brâncă, 
economista noastră de la Biroul Contabilitate aplicată. 

- Gata, s-a dus?, ne-a întrebat ea cu o contabilicească 
indiferență. Cât?

- Ce, cât?
- Pentru ajutorul de înmormântare…
- E doar leșinat, doamna colegă, a lămurit-o careva. 
- Aha! Bietul, păru să suspine ea. Ceva resuscitare, ați 

încercat?
- Păi, nu, nu prea…
- Respirație artificială?
- Nici, doamnă!
- Okei! Mă ocup eu, că moare naibii și-mi strică 

vechendu!
Drept urmare, frumoasa Cleopatra, i-a făcut o respirație 

„gură la gură”, că în zilele următoare Zăronea a mai leșinat 
de câteva ori - o dată chiar la Contabilitate -, însă nu i-a mai 
ținut figura cu Cleopatra… Așadar, cum-necum, Zăronea și-a 
revenit din semileșin, secretara a terminat de scris adresa 
după ce directorul i-a precizat: 

- Doamnă, mie să-mi folosești semnele de circulație prin 
gramatică, okei? Altfel… 

Okei-okei, însă mintea secretarei s-a înțepenit, fiindcă 
pe fezbuc nimeni nu folosea chestii de alea, iar învățăturile 
de la gimnaziu, se pierduseră, oho!, în negura vremii. În 
legătură cu semnele de circulație prin gramatică, apăru 
brusc o problemă:

Prinsă în focul scrierii unei adrese către minister cu 
folosirea diacriticelor și gata-gata să transpire din cauza 
efortului, ea neglijase sânii cam dezgoliți și odihnindu-se 
inocenți și cu nepăsătoare indecență de marginea tastaturii, 
iar de-aici toată povestea cu Zăronea… Cu toate-acestea, 
povestea s-a finalizat în mod fericit subtilizându-se ceva 
și de la banii de protocol, astfel reușind noi să organizăm 

o masă cu de toate începând cu aperitive cu icre negre și 
terminând cu ciorbă de burtă, friptură de ied înecată într-o 
grasă de Cotnari și un desert cu miros de căpșuni și gust de 
ananas. Însuși Zăronea, dintr-o pornire explicabil-whiskyană 
a început să fredoneze o prelucrare proprie după  Adagio 
de Albinoni și Sârba în căruță, de Grigoraș Dinicu - a precizat 
el. Ce a ieșit, a avut un efect bizar asupra secretarei care a 
început să plângă cu sughițuri atât de puternice, încât sânii 
au profitat de ocazie și, în urma zguduirii, au părăsit într-o 
oarecare măsură decolteul. Priveliștea n-a mai avut efectul 
anterior asupra colegului Zărone, el chiar atenționând-o pe 
secretară:

- Doamnă, vezi că ți-a ieșit lăptăria și fermentează 
laptele… 

A fost dovada cea mai elocventă despre Zăronea care, pe 
loc, a devenit mini grădină zoologică, adică:

- Măgar, broscoi râios (e drept că avea niște chestii pe 
față…), țăran de la coada boului, porc, viperă cu pretenții, 
fiu de Neanderthal, animal necatalogat azvârlit în biroul 
nostru de intelectuali de o pororoca amazoniană… 

Pomelnicul terminându-se oarecum apoteotic și în forță 
când secretara Profira,  răscolită de nervi, a pus cireașa pe 
tort și batista pe țambal țipând isterică:

- Bă, Zăroane, ești un fiu de cățea maidaneză! Animalul 
naibii!

După cât ne cunoșteam unii pe alții, toată povestea ar fi 
degenerat într-o posibilă păruială, dacă n-ar fi intrat tocmai 
atunci pe ușă inspectorul Urencea de la Serviciul Personal 
care ne-a comunicat sec:

- În conformitate cu ultima Directivă de la Bruxelles, mâine 
dimineață toți angajații Serviciului Tehnic se vor prezenta 
la slujbă având asupra lor următoarele: fișă medicală cu 
analize la zi; sivi cu detalii; recomandare de la Asociația 
de locatari; apartenența politică până la al treilea grad de 
rudenie; copie după: actul de naștere, actul de absolvire a 
studiilor începând cu ciclul primar; numele animalului de 
companie…

- Păi, ce, întrebă careva, ne dă la export?
- Nu, vă dă directoru afară afară și vrea să fie dosarele 

complete…
- Uraaaa!, a răcnit Zăronea căzând de pe scaunul 

ergonomic. 
- Repede!, i-am zis Cleopatrei, încă mai poate fi salvat…
- Dă-l dracu!, a răspuns ea după ce sorbi ultimele grame 

de whisky din pahar. Că numai din cauza lui - bovina! 

Zoo de la serviciul tehnic

Dumitru Hurubă

La câțiva paşi de bătătură
M-am reîntâlnit, prin 

toiul verii, cu un amic din 
copilărie. Și cum vremea a 
trasat niscaiva dâre pe 
chipurile noastre, abia ne-
am identificat. Amabil, 
prietenul m-a invitat la o 
terasă, unde, în fața unui 
pahar cu suc, și-a desferecat 
limba. Printre altele, mi-a 
mărturisit că e un împătimit 

al drumețiilor și că a ”călcat” deja o sumedenie de țări de 
pe toate continentele. Relata cu satisfacție nedisimulată, 
ba chiar cu un anumit patos alimentat constant 
din belșugul faptelor și al întâmplărilor descrise. 
Plasticitatea evocărilor, exactitatea datelor geografice 
și fluiditatea expunerii m-au convins de veridicitatea 
istorisirilor sale, deși, la început, îl suspectasem de 
fanfaronadă. Însă omul nu se lăuda, căci, realmente, 
fusese protagonistul evenimentelor aduse în discuție și 
prezentate cu lux de amănunte.

Comeseanul avea ceva aparte - o alură de explorator 
forjată cu îndrăzneala și asprimea aventurierului 
sondând spații virgine și primejdioase. Gesturile scurte 
și repezi degajau vitalitate și dinamism, iar ochii negri, 
mici și vioi, împrumutau obrajilor o aură distinctă. 
Aproape că m-a cuprins un sentiment de invidie 
văzându-i tonusul ridicat și pofta nesecată de viață. 
Amicul era un trăirist, neîndoielnic. Un ins procesând 
senzații tari și peripeții cu ghiotura, neputând, probabil, 
dăinui fără ele. Poate tocmai din cauza aceasta și alesese 
călătoria ca antidot al anchilozei bilaterale (fizice și 
sufletești), eliberându-se astfel din teascul angoasei pe 
calea reconfigurării sinelui veșnic provocat.

După încă un episod al amintirilor legate de tărâmul 
austral, prietenul mi-a pus, în fine, întrebarea pe care o 
așteptam: ”Tu pe unde ai voiajat?” ”Pe niciunde”, i-am 
răspuns. ”Cum așa?!”, face el. ”Foarte bine”, zic. ”N-am 
pașaport”. ”Ha, ha!” - râde el. ”Și vrei să te și cred!?” 
”Crezi ori ba, ăsta-i adevărul”. ”Tu glumești!”, continuă 
el. ”Că, de nu, înseamnă că ești defazat rău! Cum naiba 
să n-ai pașaport, azi, când poți hoinări cât vrei și cu ce 
vrei! Scuză-mă, dar numai naivii și tăntălăii stau acasă”. 
M-a privit compătimitor o clipă, apoi a reluat cu aplomb: 
”Știi tu câte frumuseți sunt pe lumea asta? Habar n-ai! 
Eu am văzut o parte din ele și nu m-am săturat!” ”Și eu 
cunosc multe locuri”, i-am replicat. ”Știu Roma, Parisul, 
Londra, Madridul... La fel - continentele și statele 
care le compun. Îmi sunt familiare mările și oceanele, 
junglele tropicale, deșerturile și piramidele, fluviile 
tutelare și templele antice. Într-un cuvânt, configurația 
planetei nu mi-e chiar străină”. ”Și cum știi toate astea, 
dacă n-ai fost acolo?!” ”Din cărți”, i-am spus. ”Am citit 
mult și călătoresc, în gând, oriunde. Prin forța lui, mă  

«teleportez» pe orice meridian și redau esențialul”. 
M-a măsurat cu suspiciune și atunci, ca argument, i-am 

descris unele repere turistice din principalele capitale 
europene, și nu numai. Când am terminat, mi-a tras 
ștrengărește cu ochiul și a adăugat: ”Mare șmecher ești! 
Să-i descânți lui mutu că n-ai pașaport! E imposibil să 
conturezi atât de real obiectivele enunțate, dacă nu le-ai 
admirat pe viu”. ”Bine” - am intrat eu în joc. ”Uite, admit 
că am pașaport”. ”Aha!”, sare convivul. „Te-am prins cu 
fofârlica!” ”Pașaportul meu e mai special”, continui eu. 
”Valabil pentru șapte țări: Țara Oașului, Moților, Bârsei, 
Vrancei, Zarandului și așa mai departe”. ”Te ții de șotii!”, 
exclamă prietenul. ”Eu vorbesc serios, iar tu...”

Văzându-l nițel indispus, i-am perorat că avem un 
timp al tuturor lucrurilor. Și datorită căruia, nimic nu 
poate fi grăbit sau amânat. Există o succesiune bine 
determinată, iar dacă evenimentul nu vine la soroc, 
atunci când trebuie, e în zadar. E ca și cum, la 80 de ani, 
ar apărea în viața ta Zâna Zânelor, iar tu horcăi ca stihia 
prin burlane! La ce folos un asemenea dar, când nu te 
mai țin brăcinarii? Când setea de cunoaștere și dorul 
de ”ducă” slăbesc sau dispar integral? Când cenestezia 
e vraiște, îngustând la minimum orizontul percepției 
și așa precar, și când - dintr-un participant activ la 
exuberanța vieții - devii un jalnic contemplator al ei? La 
ce bun toate astea?

Și i-am mai spus că frumusețea și măreția oamenilor 
și a naturii pot fi surprinse și pe aici, mai aproape de 
baștină, nu doar în olaturile de la marginea lumii. Și 
că arhitectura bucuriei și a fericirii e îndeobște simplă, 
dacă ai ochi să pătrunzi și dincolo de aparențe. Ceea 
ce-l irită pe unul, îl încântă pe celălalt, după cum două 
tristeți pot da suma unei jubilații. Fiindcă nu tot ce e 
nou și sofisticat are și rolul de a emoționa. De multe ori 
chestiunile mărunte, naturale, au o semnificație aparte, 
nebănuită în profunzimea lor.

Iar spre finalul discuției, l-am întrebat, în treacăt, 
dacă a vizitat Delta Dunării. Mi-a răspuns negativ. ”Nici 
Litoralul?” - am insistat. ”Nu”. ”Dar Transfăgărășeanul?” 
”Nici pe el”, a mărturisit. ”Vezi”, i-am spus. ”Ai cutreierat 
jumătate de glob, însă nu-ți cunoști regiuni emblematice 
din propria țară! E un paradox?” ”Nu neapărat”, zice el. 
”N-a fost să fie. E și aici o predestinare, nu?” ”Habar 
n-am”, i-am replicat. Dar știam precis că nici eu n-am 
pășit prin locurile amintite. Când le voi admira - dacă 
se va întâmpla vreodată - voi fi mulțumit. Până atunci, 
însă, îmi continui tradiționalele călătorii interjudețene 
cu trenul sau (mai rar) cu autobuzul. Deși scurte (50-
100 km), deplasările au un farmec particular și efecte 
revigorante. De fiecare dată, la înapoierea dintr-un 
asemenea voiaj, am impresia că revin de la capătul 
pământului și mă simt ușurat. Chiar confortabil - stare 
indusă probabil de cromatica decorului, de acustica 
roților de tren și, nu în ultimul rând, de contactele 

interesante cu ceilalți pasageri.
E drept că mai scap uneori și dincolo de arcul 

carpatic, dar astea sunt escapade excepționale și cu 
rezonanță maximă în conștiința mea. Atunci senzația 
de imponderabil mă inundă realmente, insuflându-
mi noi energii și aruncându-mă în cuva fericirii. Căci, 
la întoarcere, aleg invariabil traseul munților noștri 
magnifici, care mă fascinează mereu cu splendoarea 
lor infinită. Și cum să nu te desfeți ”recoltând” atâta 
strălucire condensată, atâta măreție celestă scăldându-
ți aproape dureros retina? 

Cum să nu tresalți în fața aureolei lor unice, ițită 
din strajă și zăgaz - reazem al bolții și soclu al țărânei? 
Poți rămâne insensibil înaintea acestei minunății ce te 
copleșește prin grandoare, nemărginire și sublim?

Iată, așadar, destule motive pentru a aprecia și rela-
xantele peisaje autohtone, despre care turiștii străini 
comentează la superlativ. Că ajungi să le vizitezi sau 
nu -  e o altă poveste. Ea depinde de marja de timp, 
de resursa financiară și, mai cu seamă, de vârsta la 
care totul e posibil și frumos. Când ai depășit-o - chiar 
dacă nu ești propriu-zis bătrân - ”turația” organismului 
scade, dorința descrește, și rămâi cu regretul că ar fi 
putut să fie ”altfel”. Nu mai există acea prospețime și 
ghes atât de specifice tinereții sau, cel puțin, etapei 
maturității (încă) iscoditoare. Asta însă nu înseamnă că 
renunți la drumeții, căci, precum spuneam, și voiajurile 
interjudețene au parfumul lor, delectându-te cu situații 
și plăceri nescontate. Un dialog spontan cu un tip 
carismatic, ori cu o femeie stilată, care să te capteze prin 
ținută și elocvență, nu-i de colo. Nu rareori afli lucruri 
remarcabile din gura unor semeni obișnuiți, care te 
uimesc cu verva și inventivitatea lor lexicală. Surprizele 
pot apărea de pretutindeni, constituind sarea și piperul 
oricărei deplasări în teritoriu.

Mereu vie, ispita călătoriei bântuie dintotdeauna 
cugetele oamenilor. Fie că vorbim de turismul inițiatic, 
cultural sau de agrement, ”vagabondajul” excursionist 
cunoaște o veritabilă explozie la nivel planetar. La altă 
scară istorică și cu suport tehnologic, peregrinarea actu-
ală denotă o diversitate uimitoare, reducând distanțele 
și înlesnind contactele interumane. Practic, anulând 
bariere și spulberând tabuuri ce, până deunăzi, păreau 
de neclintit. O asemenea efervescență ”migratorie” 
nu putea rămâne neconsemnată și, în consecință, a 
răsărit și o literatură specifică. Ea ilustrează pregnant 
amploarea fenomenului, redându-l în toate ipostazele 
și profunzimile sale, ca pe un aspect definitoriu al 
motricității și curiozității omului contemporan.

În ce mă privește, neracordat modernității ”miș-
cătoare”, probabil că mă număr printre ultimii ”naivi” 
sau ”tăntălăi” (vorba amicului) care n-au pașaport și 
stau pe-acasă. Încât, nu pot scrie nici măcar o broșură 
cu impresii de drumeții externe, decât, eventual, la 
modul livresc. În precaritatea și umilința condiției mele, 
ce să mai zic? Îmi accept destinul de târâtoare pe spații 
înguste, nădăjduind că, odată, voi ajunge să ”inspectez” 
și multiplele popasuri turistice ale țării mele. Mai ales 
că, pentru asta, n-am nevoie, în continuare, de niciun 
pașaport.

Alexandru
MORARU
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Anul Gheorghe Alexandru Iancovici (1924-1992)

Există, indiscutabil, o fascinaţie a imensului 
teritoriu siberian, care se exercitase asupra mea 
încă din îndepărtata copilărie, când urmărisem 
cu sufletul la gură filmul mut Mihail Strogoff, 
ecranizat după romanul omonim al lui Jules 
Verne, avându-l protagonist pe Ivan Mosjukin. 
Anume imagini și secvenţe din film - eroul 
julesvernian stând smirnă înaintea ţarului, 
care îi încredinţa o tainică misiune; acelaşi, 
străbătând, în iureş viforos, drumul sălbatic, 
presărat cu peripeţii, dintre Omsk, Tomsk și 
Irkutsk; suportând stoic biciuirea în faţa iubitei 
sale, Nadia; desfigurându-l, la rându-i, cu lovituri 
de cnut, pe adversarul său Ivan Ogareff; orbit cu 
fierul înroşit de căpetenia tătarilor Feofar-Han. 
- Le păstrasem neşterse, vreme îndelungată, 
în amintire. Îl însoţisem apoi, imaginar, pe 
Vania Răutu, eroul lui Constantin Stere din 
romanul În preajma revoluţiei, în deportarea 
sa din Siberia, și îmi rămăsese întipărită pentru 
totdeauna în minte descrierea impresionantă a 
aurorei boreale, făcută de marele basarabean 
în volumul IV (Hotarul) al romanului său.

Ştiam că există o bogată literatură a Siberiei 
şi despre Siberia, care s-a constituit întâi din 
corespondenţa și amintirile decembriştilor; 
apoi din nuvelele lui Korolenko; din romanele 
lui Mamin-Sibireak; din povestirile despre 
partizani ale lui Vsevold Ivanov; din romanele 
istorice ale lui Şișkov; din avântatul poem al 
lui Evgheni Evtușenko Hidrocentrala de la 
Bratsk; din tristele drame ale lui Vampilov sau 
tragicul roman al lui Valeri Rasputin Trăieşte și 
ia aminte; din romanele siberianului G. Markov: 
Familia Strogov, Sarea pământului, Tatăl şi 
fiul, Pământul lui Egorici, Testamentul, Siberia 
etc. După război citisem mişcătoarele note de 
drum ale lui A. P. Cehov, intitulate Însemnări din 
Siberia, ca și captivanta relatare Prin taigaua 
Extremului Orient a exploratorului rus U. K. 
Arseniev, și vizionasem filmul tehnicolor Balada 
Siberiei, realizat de regizorul sovietic Ivan Pîrîev. 
Toate acestea, laolaltă, erau de natură să-mi 
înteţească interesul pentru ţinuturile de dincolo 
de Urali.

Așa se face că, într-o toamnă, renunţând 
la alte trasee turistice, din cele 140 câte 
brăzdează U.R.S.S., am ales pe cel care includea 
Habarovskul, Amurul, Irkutskul, Angara, lacul 
Baikal și Marea Bratsk. Nu era, de bună seamă, 
o călătorie de studii, de unde să mă înapoiez, 
asemenea lui Alexander  Humboldt, cu o 
recoltă bogată de minerale, observaţii și note 
pe care, sistematizate, să le prezint la niscaiva 
sesiune ştiinţifică ori să le public în vreo revistă 
de specialitate. Era doar o incursiune rapidă 
într-o regiune a globului de multă vreme 
râvnită de spiritul meu atoatecurios, în care 
nu precumpăneau orașele, monumentele și 
muzeele, ci taigaua cu fluvii majestuoase, lacuri 
nenumărate și codri nesfârșiţi de molifţi, zade 
și cedri. Un zbor de recunoaştere deci, ca să-
mi fac măcar o idee despre pădurile picturale 
de mesteceni, despre apele limpezi ale celui 
mai adânc lac de pe glob, despre specificul 
etnografic al neamurilor de pe acele îndepărtate 
meleaguri.

* * *
La orele 22 (meridianul Moscovei), avionul 

decolează de pe Aeroportul Vnukovo în direcţia 
Habarovsk. Căpitanul de bord ne informează 
că zburăm la altitudinea de zece mii de metri; 
distanţa de 7.000 de kilometri pînă la destinaţie o 

vom parcurge în șapte ore și jumătate. Diferenţa 
de fus orar între Moscova și Habarovsk este de 
7 ore. În vreme ce majoritatea pasagerilor dorm 
în tot cursul nopţii, de mine nu se lipește somnul 
defel, aşa că mă delectez citind dintr-un volum 
de nuvele de Ivan Alexeevici Bunin. Stilul subtil, 
muzical, creator de atmosferă, al acestui laureat 
al premiului Nobel (1933), descriptivismul lui 
rafinat și sugestiv mă cucereşte asemenea unei 
simfonii brahmsiene. Furat de lectură, timpul se 
scurge pe nesimţite. Pe la orele 2, cerul începe 
să se lumineze. Dintâi, culoarea dominantă 
e purpuriul; treptat cerul devine, dedesubt, 
auriu. În final, asociate cu azuriul de la bază, 
cele trei fâșii de lumină desfăşoară deasupra 
taigalei, spre uimirea pasagerilor deşteptaţi, un 
surprinzător tricolor românesc. Acum soarele 
strălucește în toată gloria lui, întrezărim, printre 
nori, de la înălţimea la care ne găsim, ochiuri 
scânteietoare de lacuri, lanţuri de munţi și vaste 
întinderi de păduri, străbătute de râuri și fluvii 
şerpuitoare. Ore în șir acelaşi peisaj; taigaua 
pare o mare verzuie, neţărmurită, brăzdată de 
nuanţe chihlimbarii.

Apropiindu-ne de ţinta călătoriei, suntem 
informaţi, înainte de aterizare, că Habarovskul 
beneficiază anual de 222 zile însorite, mai multe 
decât Yalta și Soci, dar la sosire, ca un făcut, ne 
intâmpină un cer acoperit, moină pătrunzătoare 
și temperatura de 12 °Celsius.

După atâtea ore de zbor, iată-ne aterizând pe 
Aeroportul Habarovsk. Orașul își trage numele 
de la vânătorul Erofei Pavlovici Habarov Sviatiki, 
care, prin anii 1640-1650, făcuse negoţ de 
grâne și sare în ţinutul Amurului și explorase cu 
de-amănuntul întreg teritoriul. Cu o populaţie 
de 560.000 de locuitori, fiind capitala regiunii 
cu acelaşi nume, Habarovskul e în prezent un 
important port fluvial, la confluenţa Amurului 
cu Ussuri. Linii aeriene leagă Habarovskul cu 
alte mari oraşe din Asia Sud-Orientală: Phnom-
Phen, Vientiane, Hanoi, Ho Și Min, Phenian. 

Suntem cazaţi la etajul cinci al hotelului 
Intourist. De sus, de pe terasa acoperişului, avem 
o privelişte grandioasă asupra Amurului, pe care 
plutesc vapoare de mare tonaj, printre care se 
strecoară bărci cu motor, şalupe-remorcher, 
hidroglisoare și vase de pescuit. Holul hotelului 
mişună de turişti străini: germani, mexicani 
și mai ales japonezi. Aceştia din urmă sosesc 
zilnic cu cursa aeriană care leagă Habarovskul 
de oraşul japonez Niigata. Remarcasem încă 
la chioşcul din aerogară jurnale imprimate cu 
caractere nipone. Chiar și în hotel, la lift şi la 
recepţie, inscripţiile sunt bilingve: în rusă și 
japoneză. Dar de abia mă obişnuiesc cu acest 
specific local, când, deodată, aud vorbindu-se, 
prin preajmă, spanioleşte. Mă întorc şi zăresc o 
seniorita însoţită de doi tineri. Atras de idiomul 
spaniol, care îmi place atât de mult, intru în 
vorbă cu dânşii. Îi cheamă Maria Jesus Lizeaga, 
Joxe Landa și Javier Dafance, sunt originari 
din oraşul basc Euskadi și s-au aventurat într-
un ţinut al Asiei atît de îndepărtat de patria 
lor numai pentru plăcerea de a călători cu 
Transsiberianul. Voiajul lor a durat vreo opt zile, 
deoarece a inclus şi câteva popasuri, la Omsk, 
Novosibirsk și Vladivostok. Sunt încântaţi de 
cele văzute. Taigaua e „maravillosa y llena de 
melancolica poesia”. Le vorbesc de don Miguel 
de Unamuno, basc ca și ei, dar spre marea-mi 
surprindere, îmi mărturisesc că „încă” nu l-au 
citit, deşi se pretind intelectuali. Simpatia ce-mi 
inspiraseră la început scade vertiginos: să fie 
basci și să nu fi sorbit Del sentimiento tragico 
de la vida sau măcar Niebla și Tres novelas 
ejemplares, asta i-a descalificat iremediabil 
în ochii hispanofilului cu care se întreţineau. 
Astfel de surprize însă mai avusesem: am 
cunoscut italieni care nu-l citiseră pe Giovanni 
Papini, francezi care abia dacă auziseră de 
Albert Camus și ruși care nu aveau decât o idee 
foarte vagă despre Bulgakov şi Boris Pasternak. 
Cred că nu era cazul să-i condamn. Absorbit 
de preocupările zilei, bombardat de informaţii 
politice, sportive și financiare, confiscat de 
mass-media tiranică şi omniprezentă, omul 
modern nu mai găseşte decât anevoie răgazul 
şi tihna trebuitoare lecturilor profunde, care 
solicită efort reflexiv. Lecturile lui sunt frugale 
şi expeditive: senzaţie superfluă şi informaţii 
instantanee. Cât despre cărţile edificatoare și 
substanţiale, pe acestea și le rezervă pentru un 
„altădată” evaziv, cât mai îndepărtat. 

Programul zilei începe cu turul oraşului în 

autocar. Aflăm de la Marusia, ghida locală, 
că Habarovskul e așezat pe trei coline și e al 
optulea oraș din URSS ca număr de arbori 
pe cap de locuitor. (Nimic de mirare. Taigaua 
începe în imediata apropiere. În mijlocul ei, 
Habarovskul pare un ostrov de cărămizi și 
beton ivit într-un ocean vegetal.) Într-un fel, e 
și aceasta o performanţă și nu dintre cele de 
neglijat. Străbătute de tramvaie și firobuze, 
bulevardele orașului sunt flancate de sorbi cu 
ciorchini de culoarea mărgeanului, frasini și 
ulmi, ba chiar și o varietate de meri, cu fructe 
mici, atârnate de codiţe lungi (Mallus baccata, 
in românește „merișor, originar din Siberia”), pe 
care ștrengarii ţâșniţi pe porţile școlii din cartier 
le scutură de zor.

Traversăm Piaţa Comsomol - fostă a Cate-
dralei - cu un obelisc vechi, în spatele căruia se 
întinde un parc, jumătate amenajat, jumătate 
prelungire a taigalei. Zărim Biblioteca Centrală, 
edificiu de cărămidă roşie. A fost înfiinţată de 
membrii Societăţii de Geografie și e cercetată 
cotidian de circa 1.500 de cititori. Trecem, în 
continuare, prin faţa Agenţiei de Navigaţie și 
a unui monument comemorativ. În Cimitirul 
Eroilor asistăm la schimbarea gărzii de pionieri 
la „flacăra veșnică”. Plăci de bronz poartă 
gravate numele a 60.000 de ostași sovietici din 
regiune, căzuţi pe diferite fronturi ale celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Obiectivul următor e Parcul Dendrologic. 
Deși prospectul menţionează că dendrariul 
acumulează 1.300 de specii de plante locale 
și specimene ale florei ţărilor învecinate, 
constat că, exceptând mesteacănul negru 
și cedrul de Coreea, nu sunt reprezentaţi o 
mulţime de arbori și alte plante enumerate 
de V. A. Arseniev în a sa amintită lucrare ca 
fiind caracteristice taigalei ussuriene. Mă refer 
îndeosebi la: mesteacănul Ehrmann (pitic și 
dauric), la liliacul, pinii și dracila de Amur, la 
anafalis, lespedeţa, schizandra, brebenelul de 
Ochotsk, stejarul de Mongolia, filodendron, 
zârna persană, eleterocochus, teii manciurieni, 
jensen etc. [Jensen, în chinezește giunseng: 
rădăcină a unei mici plante din genul paviax al 
familiei araliaceelor (panax sau aralia ginseng). 
Chinezii o considerau un tonic excelent, cea mai 
mare bogăţie a lor după ceai. Plantă extrem 
de rară, jenșenul („izvorul sau rădăcina vieţii”) 
are deosebite calităţi medicale. În Siberia există 
actualmente o unică gospodărie specializată în 
creşterea miraculoasei plante. De pe plantaţiile 
acesteia s-au recoltat în 1989 peste 600 kg de 
rădăcină şi 114 kg de seminţe. Condiţiile din 
taigaua ussuriană sunt optime pentru creşterea 
acestei plante preţioase. Este singurul loc în care 
jensenul mai crește în formă sălbatică. Pentru 
prelucrarea industrială în vederea folosirii în 
medicină, cosmetică, alimentaţie,sunt folosite 
rădăcinile.] Institutul Botanic de aici poartă 
corespondenţă cu alte institute similare străine, 
între care (mă interesasem anume) şi cu 
Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Nu pot trece 
cu vederea că splendida grădină botanică din 
Transilvania este superior organizată și că deci 
specialiştii în materie siberieni nu ar avea decât 
de câștigat intensificând relaţiile de colaborare 
cu botaniștii români formaţi în şcoala savantului 
Al. Borza.

Facem o mică plimbare pe ţărmul Amurului, 
unde ne atrage atenţia o clădire în stil vechi, cu 
turn crenelat, cocoţată pe o stâncă. Clădirea îşi 
are istoria ei. Pe timpul ţarilor funcţionase ca 
restaurant, în care cânta o orchestră de ţigani 
unguri. Albgardiştii le-au cerut acestora într-o 
seară să execute imnul ţarului, ceea ce însă 
muzicanţii au refuzat. Drept urmare, au fost 
împuşcaţi și aruncaţi de pe stâncă în Amur. 
Incidentul a fost semnalul declanşării revoluţiei 
la Habarovsk. 

În continuarea turului orașului, remarcăm în 
Piaţa Lenin un mare Institut de Medicină, unul 
din cele unsprezece institute de învăţământ 
superior din oraș.

Pe faţada gării feroviare orologiul are, 
surprinzător, trei arătătoare: două negre, 
indicând ora locală şi unul roșu, indicând ora 
Moscovei. Statuia impunătoare a lui Habarov 
domină Piaţa Gării.

Aflăm că aici, în Extremul Orient, ziarele 
obţin informaţii prin satelit și le anunţă mai 
devreme decât Moscova. Datele meteorologice 
se comunică, tot prin satelit, Japoniei și Coreei. 
Şi fiindcă suntem la capitolul meteorologie, 

e demn de notat că, în regiune, climatul 
continental e mai dur, din cauza musonilor: 
iarna termometrul coboară la -35 °C, iar vara 
urcă până la +30 °C.

Revenit la hotel, zăresc expuse într-o vitrină 
din hol diverse cărţi în limbi străine, între care, 
spre stupefacţia și necazul meu (15 ruble!): The 
autobiography of Alice B. Toklas de Gertrude 
Stein. (Peste câţiva ani aveam s-o descopăr 
la un anticariat din București. Decepţie însă: 
anostă, cartea e mult sub aşteptări. Unde mai 
pui megalomania Gertrudei Stein, care se 
autocalifică într-însa nici mai mult, nici mai puţin 
decât „geniu” și „ctitoră a literaturii americane 
moderne”!)

Prânzul ni se servește într-o sală de la parter: 
preparate tipice din variata gamă a produselor 
culinare siberiene. Savurăm, între altele, niște 
sărmăluţe învelite in foi de aluat și servite în 
ulcică de lut. La masa vecină, un grup vesel de 
japonezi beau şi râd de se prăpădesc, cu dinţi 
albi și mărunţi, ca de orez. Împins de curiozitate 
(„Ce-or fi consumând de sunt atât de euforici?”) 
mă apropii de masa lor și citesc, surprins, 
pe eticheta sticlei: VIN COTNAR. Adicătelea 
în Extremul Orient japonezii se veselesc cu 
COTNAR! Așa ceva i-ar fi umplut de mândrie 
pe Măria Sa Ştefan Vodă, ca și pe Păstorel 
Teodoreanu! Facem și noi o orgie: adunăm 
rublă de la rublă și comandăm ospătarului două 
sticle de Cotnar.

La lift, afiș cu program în limba și grafia 
japoneză. Pedant, depistez o eroare de 
ortografie...

A doua zi, plimbare cu vaporul „Vladivostok” 
pe Amur. Consider că nu strică să relev câteva 
date. Ca lungime (4.440 km), este fluviul cel mai 
mare din Siberia, faţă de Lena - 4.400 km, Enisei 
- 4.130 km și Obi - 3.650 km. Ca debit de apă 
(11.250 m3/sec.), e însă abia al patrulea, după 
Enisei (19.330 m3/sec.), Lena (16.860 m3/sec.) 
și Obi (12.320 m3/sec.) Cu titlu de comparaţie, 
notez că Dunărea are doar 2.860 km lungime 
și un debit de apă de numai 6.450 m3/sec. 
Amur înseamnă „râul negru” în limba mongolă. 
Acum, sub cerul plumburiu, e într-adevăr un 
noian sumbru de ape, survolat ziua și noaptea 
de avioane de legătură cu Moscova, Omsk, 
Irkutsk și Vladivostok. Ne încrucişăm cu felurite 
ambarcaţiuni oceanice și fluviale. Atmosfera 
e liniştită; deasupra valurilor plutesc funigei și 
pescăruși. Se fac fotografii pe puntea vaporului 
și spre ţărm, unde se zăresc dașe (vilișoare de 
odihnă) pitite printre pâlcuri de sălcii pletoase 
și arini. Podul care traversează fluviul și pe sub 
care trecem a fost construit între 1913 și 1916.

Amurul e imens. Pare de două ori mai lat 
decât Dunărea. Apa îi este mâloasă, - de curînd 
au fost inundaţii - și curge lent, majestuos. Se 
arată o plajă îngustă, o antenă de radar; faleza e 
frumoasă, dar Habarovskul displăcut.

De altfel, totul aici, în ţara asta, e transpus la 
altă scară, nemăsurată, gigantescă: teritoriul, 
pădurile, fluviile, distanţele, bulevardele, 
statuile. Cifrele te copleşesc; datele statistice te 
strivesc. Totul e macro și maxi. (Chiar totul? Dar 
„Laokoonul” din Odessa? Dar gingaşa ghidă din 
Samarkand?)

Întorşi în port, un adolescent din grup se 
dezbracă și se avântă în valurile fluviului, deşi 
e destul de răcoare. Avea el ambiţia să-și facă 
„botezul Amurului”!

După-amiază, raită prin oraș. Îmi cumpăr 
la o librărie o mare hartă a Siberiei și o alta a 
regiunii Habarovsk, ca să pot urmări, pas cu 
pas, expediţiile lui Arseniev prin taiga - precum 
și câteva interesante seturi de fotografii 
referitoare la scriitorii Ivan Turgheniev, Fiodor 
Mihailovici Dostoievski și, evident, Ivan Bunin.

Vizitez singur Muzeul de Artă, înfiinţat în 
1931, primul din Extremul Orient. Cuprinde, în 
afară de porţelanuri japoneze și chinezeşti, o 
colecţie de 8.000 de tablouri, unele realmente 
valoroase, dintre care reţin: vechi icoane 
rusești, în culori vii, din secolele al XV-lea și 
al XVI-lea (secolul de aur al icoanelor slave); 
portretul unui bancher de Repin; două marine 
de Aivazovski; o luptă a pecenegilor cu taurul 
de Sorokin și o pânză enormă reprezentând 
momentul ajungerii rușilor pe malul Amurului. 
Un personaj din grup arată cu biciușca peste 
ape: Mai departe! (Gest deictic semnificativ.) 
Acesta e și titlul tabloului. Ai zice că, pentru 
curajul, dârzenia, dorinţa aprigă de a înfrunta 
necunoscutul și pentru spiritul aventuros al 
descoperitorilor Siberiei, nici că s-ar găsi altă 
deviză mai adecvată decât: Mai departe!

n Continuare în numărul viitor

25 de ani de la moarte INEDIT: mEmorIAL DE CăLătorIE
Incursiune autumnală în spaţii siberiene
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Mormăind ceva între 
ei și fără să-și dea seama 
de uimirea ce-i cuprinse, 
câțiva dintre călători (deși, 

îndeobște, le plăcea să fie considerați vizitatori) ieșiră de la Galeria 
de Artă a Castelului Cantacuzino din Bușteni unde priviră expoziția 
„Cirque d’Art”. Era o colecție, după cum s-a spus, „fenomenală” de 
lucrări grafice ale unor artiști francezi din secolele XIX–XX. Ochiul 
scrutător al călătorilor s-a oprit insistent pe litografiile lui Chagall, 
Toulouse-Lautrec, Hilaire, Matisse și Picasso. Așezându-se, apoi, 
la o masă liberă din curtea Castelului, firește, se doreau lejeri spre 
a se deconecta după un timp de preumblare printre exponate, 
ei simțiră cât de feluriți sunt, deși aceeași stare îi ținea la un loc. 
Soarele îi încălzea pe călători, dar ceva îi neliniștea. Apariția norilor 
și primele picături de ploaie aveau să-i dezmorțească și fiecare 
să-și privească aproapele cu înseninare. „Învecinate trunchiuri 
de copac” suntem, spuse cineva, cam iute din fire. Scormoneala 
grăbită prin bagaj îi aduse ghinion unui vizitator: oglinda printre 
degete se strecurase și-n aceeași grabă se sparse. Zgomotul părea 
să-i clintească pe apropiați din fixația lor, dar niciunul nu găsi de 
cuviință să-și arunce privirea spre locul de impact, deoarece 
obșteasca simțire îi ținea uniți. Ochiul, încă 
iluzionat prin dobândirea plusului de imagine, le 
fusese atras de „clovnul Pierrot”, așezat la masă, 
fără voie, în fața lor. La început clovnul, precum 
emulul din litografie, surâse ca un înger trist, 
după care, întristându-se și mai accentuat, urcă 
scările de la terasă și dispăru în pădure. Poznașul 
călător sau ghinionistul vizitator, cel care sparse 
oglinda, întoarse automat capul spre ușa de 
ieșire din Castel și căută călăuza prin mulțime. 

* * *
Recurența neîntreruptă la energiile sufletului, 

în felul unor insistențe succesive spre a fi 
găsite alcătuirile necesare pentru soluționarea 
problemelor de viață, multe și contorsionate, 
duce, neîndoios, la slăbirea forței lăuntrice. 
Într-o stare de vagă percepție a exteriorului 
se trezi într-o dimineață personajul fără nume 
căruia, totuși, spre a nu-i fi știrbită definitiv 
identitatea, i-a fost acordat însemnul oscilației, ceea ce criptic se 
notează prin S. Abia prin refacerea forței lăuntrice, bineînțeles, 
apelând la terapii naturiste, S. a redevenit cel ce fusese cândva 
și a putut să-și continue activitatea. Era un apreciat grafician de 
carte. Și unde a putut să se refacă S.? Întorcându-se la natură, 
căci numai acolo, printre arbori și arbuști, creierul său primea 
impulsuri pentru creație. Așa că într-o duminică se hotărî să 
plece într-o plimbare prin pădurea de pe deal, alături de alți 
localnici îndrăgostiți de natură. Numai că, la un moment dat, el 
se desprinse de grup și-și urmă drumul de unul singur. Gândind 
la soarta obiectelor închise în casă, S. se adânci într-un străfund 
de pădure. Aventura îi reuși pe neobservate căci timpul gândirii 
n-are limită și-l scutește de griji. Dar grija sa cea mai mare era 
pe unde să pășească, să evite gropile sau capcanele pentru 
sălbăticiuni. Acestea ușor puteau fi confundate cu așa-numitele 
rezervoare în care, chipurile, s-ar stoca energii. S. știa multe 
despre aceste rezervoare artificiale, remarcate, printre altele, 
pentru capacități tentaculare. De neocolit îi era înțelesul că ele 
intenționează să depășească în volum pe cele naturale. Motiv 
pentru care asimilează orice. Știrea aceasta, păstrată în memorie 
încă de la plecarea la drum, îl atenționase să stea la distanță față 
de îngrăditura cu ramuri și brusturi. Apărută brusc în fața sa, 
îngrăditura adăpostea un ochi de apă. „Acest ochi de apă, gândi 
S., poate avea legătură cu izvoarele termale venite dintr-un fund 
de mare sau dintr-un adânc al pământului.” Simțind apropierea 
unei primejdii, însă și atracția ei, el se decise să fie precaut, ceea 
ce-l îndemnă să pășească fără zgomot. Și cu toate acestea, S. auzi 
în preajmă o voce: „Desenul de pe copertă nu-i aparține.”

Dacă fizic n-avea timp și nici răbdarea de a construi astfel de 
spații, S. deținea secretul străbaterii lor mental, iar apoi, ca într-o 
joacă, să le așeze în ordine după înțelesurile sale. Numai că un 
astfel de spațiu, precum cel întâlnit în cale, n-avea nimic imaginar 
sau contrafăcut. Se vedea bine că, prin înfățișare, depindea de 
linia și culoarea locului. Poate de aceea S. se opri ca să-i afle 
povestea. Dar nu stătu prea mult în așteptare, deoarece vocile, 
multiplicându-se, se luară la harță și rostiră pe tonuri diferite 
aceleași vorbe: „Desenul de pe copertă nu-i aparține.”

Încruntat la față și cu privirea aruncată în stânga și-n dreapta, 
S., retrăgându-se în sine ca într-o cochilie salvatoare, se-ndepărtă 
din fața spațiului ademenitor. Presimțea, după cum decurgeau 
vociferările, că locul său nu este acolo. „Te simți atras de ceva 
dacă acel ceva se află în tine și te-ndeamnă să-l înțelegi, deși, 
în tine, sălășluiește ca o taină”, își spuse în grabă S. și întoarse 
capul. Strecurându-se insesizabilă prin învecinarea trunchiurilor, 
mustind de sevă, și printre coroanele de arbori îngreunate de 
găteala verde a frunzelor, privirea lui S. întâlni la capăt o zidire 
sau un portic de intrare în zidire. 

* * *
După ce ieșise și restul de călători din Castel, grupul întregit 

se arătă nerăbdător să vadă și altceva. Chiar dacă străbaterea 
interioarelor pentru mulți a fost plină de surprize, ușile cu vitralii 
păreau masive, ceea ce impunea urnirea lor cu atenție, călătorii, 
odată ajunși în curtea Castelului, nu s-au mai privit între ei spre 
a se recunoaște, cum o făceau regulamentar. Se știau în grija 
călăuzei de la care primeau indicații pentru deplasare în cutare 
sau cutare loc, dar și explicații privind cele văzute. Călăuza, cu 
privirea ageră și distributivă, înțelegând că sub direcția sa grupul 
se reunise, urcă în fugă scările terasei și, după o scurtă ședere 

la acel nivel, se-ndreptă către pădure. Prin grupul de călători, 
două tinere, aparținând grupului deși păreau străine, își mascau 
aparatul foto luând imagini pe ascuns. Discreția și rapiditatea cu 
care acționau, fiindu-le favorabile, nu-i îndreptățeau pe ceilalți 
să le observe la timp. Dexteritatea fetelor scăpase și de privirea 
călăuzei care, ajunsă în pădure, își continua explicațiile:

- Sunt culturi închise, spunea el. Acestea au încetat să mai 
respire și chiar să transpire. Se află în spații aerate și au înfățișări 
statuare. Este nevoie să fie animate. Preponderența vine din 
culturile vii, în mișcare, apreciate pentru diversitatea de forme și 
stiluri, fără să se știe care le va fi tendința spre un scop. Și, nu în 
ultimul rând, se mai delimitează culturile în proiect, îndrăznețe și 
bulversabile dar, fiind în căutare de făgaș pe care nu-l găsesc, ele 
dispar odată cu apusul soarelui. 

Tăcerea promptă a călăuzei îi făcu pe cei din grupul ce-l urma 
prin pădure și-l audia cu sufletul la gură să tresară și să privească 
precaut în jur. Printre copaci se furișa o umbră al cărei chip nu 
intra în memoria nimănui spre a se stabili ce anume poate fi. Cu 
respirația întretăiată și pregătindu-se să preîntâmpine arătarea, 
în caz de agresiune, atât călăuza, cât și călătorii își struniră privirile 
și-și resuscitară puterile dacă ar fi necesitat o confruntare cu 

expresia corporală a umbrei. „Ceva trebuie să 
fie!, își spuneau unii în șoaptă. Iar asemănare să 
aducă, pe cât se poate, cu ceva știut, e musai!” 
Însă cei mai mulți înclinau să creadă că-i Pierrot 
clovnul. Șederea aceasta în expectativă curând 
avea să fie compensată printr-o lovitură de gong, 
urmată de o declamație: „Când întunericul se 
lasă peste urbe, se aprind felinarele în poartă. 
Din casă iese o fetișcană și desenează un sărut 
prin aer pentru cine întreabă. Ne-am pomenit 
prea de timpuriu la gard cu-n călător care 
întreba de vreme.” Imediat sunete ciudate se 
răzlețiră în tonalități diferite, tinzând să se așeze 
în alcătuiri de cuvinte, și, ca din două orificii în 
pulsuri măsurate de respir, se propagau replici 
pentru un dialog dintr-o scenă de teatru. 

- Și nu mai vreau ca să mănânc. Și nici nu pot, 
dealtfel. 

- Păi nici eu nu pot! Ce, crezi că pot? Am zis 
astfel după tot tămbălăul la care am asistat. 

Vezi-ți de treabă și nu mă deranja!
- Dacă ăsta-i deranj, eu prefer să tac. Atunci cum să numesc 

modul când cineva te roagă să intervii într-o chestiune de 
ajutor?

- Ajutor, da! Sunt de acord. Dar numai așa, ca o pisălogeală, nu 
sunt de acord. Îmi spuneai că refuzi să mănânci. 

- Refuz, da! Pentru că nu mai pot. 
- Și atunci, de ce eu să mă situez pe poziții? Nici eu nu pot, am 

zis-o!
- Da’ ai mai zis că e deranj. Sau că te simți deranjat. 
- Și drept urmare, ai tăcut. Prea mult scandal s-a iscat în jurul 

tău! Așa mai zic, deranj în toată regula. 
- Și am vreo vină eu?
- Ai, pentru că nu intri în acțiune la timp ca să stopezi 

tămbălăul. 
- Păi știi de ce? Mi se pun bețe în roate. Și tot atunci sunt 

atenționat... Vezi, nu intra în eroare! Să fie vreo solicitare de 
ajutor?

- Depinde cum se formulează solicitarea. Știi că nu-mi plac 
pisălogelile. 

- Când se formulează, se formulează. Asta e! Nimeni nu te-
ntreabă cum. Se spune doar... „Auzi și hai! Trebuie să accepți!”

- Da’ altceva mai plăcut în meniul zilei, n-ai? Ceva să-mi placă 
mie să aud, iar ție să-ți placă să spui și apoi să fii solicitat. Hai 
încearcă!

- Încerc, dar fără mofturi. Mă duc să-ntreb șeful. 
- Întreabă-l! Da’ să nu-mi vii cu răspunsul contrafăcut. „Nimic 

din ce ți-ar folosi ție, n-am găsit dincolo”. 
- Să știi că m-ai făcut și curios pe deasupra. Dispar pentru 

câteva clipe ca să mă conving. Din ce mi-ai spus, n-ai putut să mă 
convingi. Ba, dimpotrivă!

- Iarăși începi! Du-te și vezi cum vii. 
- Nici n-am plecat și tu mă vrei deja întors. 
Urmă o tăcere prelungă și incomodă căci nu aduse nicio 

lămurire. Stând încordați minute în șir și, cum nimic vizibil și 
concret nu se produse, călătorii hotărâră să se-ntoarcă din 
pădure și să revină în curtea Castelului unde îi aștepta degustatul 
unui vin din soiurile regale. 

- Și, totuși, ce putea fi? începu un călător mai nevricos. 
- Prea multă muțenie, ca și vorbele în devălmășie sperie gândul, 

spuse călăuza, intenționând să-și liniștească grupul de călători. 
Absențele din contrabalansare întunecă până și-un peisaj de 
natură. Atunci gândul, în singurătatea și-n supremația sa, poate 
încerca un clătinat de imagine pe care-l scoate dintr-o fixație ca 
dintr-o întrolocare potrivită în timp și-l pregătește pentru o clipă 
magică. Dar, uite că a trecut! Să fim sănătoși!

Ridicând paharul cu vin, călăuza îl îndreptă spre mulțime, apoi îl 
ciocni cu fiecare în parte. Împreună și bine dispuși, ei respirară în voie. 

- Să ne rămână bucuria și amintirea frumoasă dintr-o zi ce 
ne-a fost dată cadou, rosti unul dintre călători când, emoționat, 
îl văzu din nou în față pe clovnul Pierrot. Și deși gândul îi zbura 
la clipele ce vor să vină, el continua să-l supravegheze pe 
misteriosul personaj retras în spatele semnului S. Apoi cu toții 
rămaseră muți și prinși într-un stop-cadru. Aparatul foto al celor 
două tinere declanșă un clic. De data aceasta se întâmplase la 
vedere și cu interes pentru eternizarea momentului. De pe 
terasă, din spatele unui ornament cu flori încă îmbobocite, 
câteva „balerine” animate priveau mulțimea în desen de șevalet 
din curtea Castelului Cantacuzino.

Desen de şevalet
Din culisele formulei „Lumea ca teatru”
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Camille Hilaire: Pierrot de clown

temperamente în acţiune
Iubirea la oameni 
de Dmitri Bogoslavski
Regia: Vlad Massaci, 

Teatrul Clasic „Ioan Slavici”, Arad 
Manager: Bogdan Costea

Scena de teatru a fost dintotdeauna locul dezvăluirii 
și redării modurilor de viață, prin vizualizări la 
concurență cu realitatea. Și de fiecare dată au apărut 
înțelesuri pentru cunoaștere. Într-un sat din Rusia 
post-sovietică, timpul s-a oprit în loc, deși localnicii își 
fac trecerile și petrecerile prezentului „în pragul iernii 
și în așteptarea verii”. 

Este un itinerar de viață dur într-un cadru aspru de 
natură. Din atmosferă se aud croncănitul corbului, 
șuierul vântului și urletul viscolului, iar la sol dramele 
curg în înfățișări cutremurătoare. Devitalizarea 
organică își face de cap, fiind tăinuită de consumul 
tăriilor ascunse în sticluțe la piept sau în chefuri 
deșănțate. Icoana și legea risipite în tăriile inhalate 
afectează moralul și imprimă ființelor umane însemne 
ale unui biologic în degradare. 

Personajele lui Dmitri Bogoslavski, din Iubirea la 
oameni (2011), suportă o slăbire a stărilor sufletești 
în contul stărilor fizice, marcate de instincte. Tânărul 
autor din Minsk, montat de numeroase teatre din Rusia, 

a cunoscut o binemeritată circulație internațională, 
fiind tradus în spaniolă, italiană, polonă, ucraineană și 
mongolă. La noi a fost audiat într-un spectacol-lectură 
în cadrul Festivalului Internațional de Teatru, Sibiu, 
2015, în regia lui Bogdan Sărățean. 

Teatrului Clasic „Ioan Slavici” din Arad îi revine 
meritul de a fi oferit o versiune a Iubirii la oameni 
în premieră pe țară, 2016. Regia lui Vlad Massaci, 
fidelă textului, aduce în scenă o lume dezarticulată 
organic sub influența unei naturi ostile. Zbaterea face 
din personaje temperamente în acțiune, cu eșecuri, 
dorințe, speranțe. Planurile de joc surprind personajele 
în relații complexe și spontane. 

Scenografia lui Andu Dumitrescu plasează 
personajele într-un cadru prăfuit și uitat de timp. 
Polițistul Serghei, între datorie și sentiment, își învinge 
nehotărârile și acceptă căsătoria cu Liusea pentru care 
avea sentimente curate. Această legătură va bucura 
comunitatea, dar numai pentru o vreme. Liusea, 
ucigându-și fostul soț, pe bețivul Kolea, este răscolită 
de presimțiri sumbre până la nebunie, ceea ce va duce 
la eșecul iubirii lui Serghei și la moartea sa. 

Pe de altă parte, relațiile lui Ivan, prietenul de 
beție al lui Serghei, cu Nastia, soția sa, continuă să se 
deterioreze. Se conturează dorința Nastiei de a se muta 
la Moscova, părăsind locul, în timp ce pentru Ivan 
șederea în loc este definitivă, aparținând obișnuinței, 
chiar dacă se arată nocivă. În acest spațiu de păduri și 
lacuri, unde localnicii așteaptă trecerea iernii cu bine, 
încă nu e totul pierdut. 

Un element de stabilitate, așezând ființa în limitele 
vitalului, este creșterea lui Valiunik, fiul Liusei, de 
către mama ei și mama lui Serghei. Speranța, ca 
un ingredient al timpului, conferă vieții farmec și 
continuitate (Absența copilului din habitatul Livezii cu 
vișini de A. P. Cehov amprentează evoluția ulterioară). 
Văzut în Festin pe Bulevard, 2017, spectacolul Iubirea 
la oameni a fost un prilej de reîntâlnire cu îndrăgiții 
actori arădeni: Zoltan Lovas (Kolea), Carmen Vlaga-
Bogdan (Liusea), Oltea Blaga (mama ei), Andrei Elek 
(Serghei), Liliana Balică (mama lui), Mariana Tofan 
(Mașka), Alex Mărgineanu (Ivan), Cecilia Lucanu-
Donat (Nastia), Robert Pavicsits (Ciubasov), Roxana 
Sabău (iubita lui), Darius Bogdan (Valiunik). 

Emoționante în spectacolul lui Vlad Massaci (pre-
dispus amănuntului și esențialului) rămân contrastele 
scenice, punând accent pe semnificație, iar înfruntările 
violente dintre personaje, în cursivul lor, sunt frag-
mente de antologie. 

Nicolae HAVRILIU

Andrei Elek și Carmen Vlaga-Bogdan 
în Iubirea la oameni de Dmitri Bogoslavski
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Lăsaţi cărţile să vină la mine !

Ela Iakab, Cartea lui Athanasios/
Il libro di Athanasios, Grinta, 2017  
Ne-am întrebat în redacție dacă se cade 

și este decent să scriem și despre noi - 
despre cărțile noastre. Dar când titularul 
unei rubrici de semnal editorial se află în 
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noastră mi-a reproşat că n-am scris despre 
ea nici-un rând. Iată că, de data asta, scriu! 
Iar replica mea de-atunci, “n-am avut 
despre ce!”, s-a risipit în vânt…)

Nicolae Silade, miniepistole, 
Grinta, 2017 (Colecţia Poezia Vie) 

Al doilea „debut” semnificativ - debut 
la Editura Grinta, în prestigioasa Colecţie 
păstorită de Adrian Suciu şi publicată 
de editura clujeană în colaborare cu 
Direcţia 9! - este cel al colegului nostru, 
Domnul Director de Poezie (În ordinea 
apariției a fost primul, însă recenzentul a 

aparte, personal(izat). După acest moto 
care încearcă să explice poetic titlul: “O, 
punte a punţilor!/ toată eşti un leagăn/ 
bătut de vânt” - urmează cele 80 de 
“Traverse” poetice, numerotate cu cifre 
arabe. E drept că gândul te duce imediat 
la banala bucată de lemn aşezată sub şine 
– ŞI NU la verbul a traversa/ traversare, 
care are o valoare semantică infinit 
mai mare! Dar ia să vedem cum devine 
poetic Traversa 28: “totu-i nimic/ am 
fost victima/ propriului inamic// mi-ai 
sărutat părul/ fir cu fir// dar tot darul/ 
ascunde un bir// fărâma de negru/ fugită 
din integru”. Avem de-a face aici, cum 

Ochiul şoimului (în care găsim, preluat, 
poemul intitulată Poetul, o profesie de 
credinţă) este compusă din astfel de 
poeme, în care nu se mai simte defel 
încorsetarea, comandamentul suveran 
al Rimei. Prefaţată de Marian Barbu şi 
beneficiind pe coperta din spate de girul 
unui “greu” al poeziei contemporane, 
T.G. Maiorescu, poetul piteştean se arată  
a fi gata să înfrunte furcile caudine de 
orice fel: şi cele critice, dar şi cele care 
vizează exigenţele citiorului: “Stau singur 
în ploaie, stau singur în vânt./ Ce mare-i 
tăcerea de după cuvânt!/ Stau singur în 
ger/ Stau singur în noapte/ Ce mare-i 

fost nevoit să dea întâietate doamnelor!) 
Dar Nicolae Silade este  un nume cunos-
cut în poezia contemporană, de aceea, în 
această prezentare nici nu vom menţiona 
acest nume prea des, să nu se încreadă. 
De fapt, pentru cititorii, din ce în ce mai 
numeroşi, ai revistei noastre, titlul cărţii 
de faţă este bine cunoscut, prin faptul că 
poetul şi-a inserat câte-o miniepistolă în 
fiecare număr de revistă. (Cu toate astea 
- deși el continuă seria miniepistolară 
- spre a fi drepţi cu poetul şi poezia lui, 
ar trebui  să cităm volumul integral.) 
Remarcăm şi faptul că N.S. a renunţat 
la orice “cârjă critică” - sau episcopală… 
- preferînd Poezia Vie: (pagina albă) 
de pe coperta a patra. Volumul conţine 
90 de pagini de poezie adevărată şi vie, 
împărţite în trei cicluri: miniepistole I, 
insert şi miniepistole II. Şi precedate 
de o intro-ducere: “pentru cine crede că 
aceasta e poezie vin şi spun: nu e poezie. 
nu e proză. nici filosofie nu-i. nici religie. 
este legea mea scrisă pentru mine. 
cuvântul meu către mine însumi. 
singurătatea mea dintâi (s.n.)…” 
Dar ce e atunci - dacă nu este niciunul din 
lucrurile menţionate?... Ceea ce rămâne: 
adică viaţă - viaţa în integralitatea ei: 
trăire şi fiinţă. Vorba cuiva: “în fond, eu 
n-am scris aici despre nimic, ci numai 
despre viaţă şi moarte, dragoste şi durere!” 
Această apreciere i s-ar cam potrivi şi lui 
Nicu Silade. Dar hai să le luăm pe rând: 
“n-am învăţat nimic din viaţa asta care nu 
încetează să mă ţină/ în viaţă (…)/ care nu 
încetează să fie altceva decât viaţă iasomie 
levănţică trandafir (s.a.!)”; “în inima cui 
dansez acum şi cânt şi cine mai cântă cine 
mai dansează/ în inima mea mă tot întreb 
din ziua în care am otrăvit moartea/ apropo 
mai toţi tinerii poeţi scriu despre ea şi 
mai toţi tinerii critici literari iau de/ bune 
versurile pe tema morţii când de fapt ea 
nici nu există/”… Descoperi în conţinutul 
volumului lui Silade un soi de verism (mai) 
rar întâlnit la poeţii de azi, o asumare 
existenţială totală: viaţa în pielea goală… 
Poetul adoptă punctuaţia zero, tocmai spre 
a-l face pe cititor să-şi concentreze toată 
atenţia - să-şi… ciulească urechile minţii!

Domnica Pop, Puntea, 
Ed. Trinom, Arad, 2017  

Poetă destul de cunoscută în mediile 
literare bănăţene, Domnica Pop, iarăşi, 
nu consideră că ar trebui s-o prezinte 
cineva; dar acest raţionament este cu 
două tăişuri! E drept că poezia ei se 
recomandă singură, ca una compusă din 
notaţii existenţiale fulgurante - cumva 
în genul lui Mr. Mirador, dar într-un fel 

spuneam, cu nişte meditaţii existenţiale: 
transcrieri poetice ale modului cum se 
produce traversarea timpului de către 
fiinţă (dar se cer evitate, pe cât posibil 
jocurile de cuvinte, care uşor pot cădea 
în steril şi în derizoriu).

Violeta Anciu, alte maşini şi-un 
fotograf amator, Grinta 2017  

În prezentarea lui Ciprian Chirvasiu 
şi a Anei Barton, apare  la aceeaşi 
editură Grinta cartea de 90 de pagini a 
colaboratoarei revistei noastre. Pe banda 
de film de pe coperta a patra chiar citim 
numele Actualităţii literare, printre alte 
reviste care recomandă volumul. Se pare 
că e cea de-a doua carte, după debutul 
din 2015 cu Amprente Urbane. Membră 
a Cenaclului 9 con-dus de Adrian Suciu, 
Violeta Anciu are o susţinută activitate 
culturală - din care menţionăm un 
eveniment de dată recentă: turneul de 
poezie din  Republica Cehă, din primăvara 
acestui an, care s-a şi lăsat cu traducerea 
unor poezii de-ale autoarei, în limba cehă. 
(Aşa este, probabil, şi traseul normal, că 
dacă scoatem volume poliglote în regie 
proprie, ajungem să ne citim singuri în 
toate limbile pământului!). Poeta cultivă 
versul gnoseologic, rafinat; are o tehnică 
proprie de elaborare a poemului, care 
ajunge aproape întotdeauna să rotunjească 
sensul dorit către final: ”mi-am pierdut 
sufletul/ când a-ncetat să plouă/ acum nu 
mă mai acceptă nici o religie// cu mâna 
ridicată/ la marginea lumii/ am auzit de-o 
vale adâncă/ unde vine moartea să bea 
un pahar/ după ce termină programul// 
poate îmi fac rost de serviciu/ iar ea de 
concediu” (autostop ratat).

Dan Drăgoi, Prezentul continuu, 
tiparg Piteşti, 2017  

După re-debutul de anul trecut cu 
Lumini târzii, poetul piteştean înţelege 
să-şi resuscite, după o mare pauză 
talentul autentic, remarcat încă de 
prin anii şaptezeci de Mihai Tatulici şi 
Nicolae Dragoş. Astfel că revine în forţă 
anul acesta cu două cărţi scoase una 
după alta (dar nu în serie…, nu la “foc 
automat”!): Picături de rouă şi cea de 
faţă. Pentru că D.D. nici nu este un poet 
de serie şi nu se înscrie în vreuna din 
seriile/ grupările sau promoţiile actuale 
- ci unul de excepţie. Cele mai multe 
din cele cca 130 de poeme sunt în rimă, 
dar vocaţia versului alb, descoperită 
recent, se transformă în pasiune şi 
incantaţie, fiind o posibilă miză viitoare 
a poeziei marca DD… Astfel că secţiunea 

tăcerea din sfânta Ta Carte…// Stau 
singur în noapte, stau singur sub nori/ 
Ce mare-i tăcerea de după ninsori!// 
Îmi caut cuvântul, îmi caut destinul/ Ce 
mare-i tăcerea din Prezentul Continuu” 
(Tăcerea din Prezentul Continuu). Îi 
urăm poetul nostru perseverare! - nu 
“la mai mare”, fiindcă fiecare poet autentic 
e mare! (O explicaţie, posibilă exprimare 
de crez poetic desprindem şi din dedicaţia 
cărţii, pentru care-i mulţumim poetului 
pe această cale: “Pentru ca frumuseţea să 
fie continuă, prezentul prieteniei trebuie 
să fie continuu…”)

George Nina Elian, 
Ninsoarea se întoarce în cer, 

Editura Hoffman, Caracal, 2016 
Iată un titlu superb! - superbie care nu 

se mai poartă - îţi vine să strigi, luând 
în mână cartea acestui poet cu nume  
ciudat… Volumul (130 de pagini) este 
prezentat - destul de succinct şi poetic, 
chiar euforic - de Gabriela Negreanu şi 
Marian Drăghici. Mai critic-obiectivă ne 
pare a fi cea din urmă, a lui C. Voinescu: 
“Remarcabile sunt firescul liric şi 
spontaneitatea trăirii neprelucrate… 
fulguraţii dezinvolte şi limbaj poetic 
personal” - la care subscriem şi noi. Am 
regretat absenţa din cuprins a vreunui 
poem care să poarte titul volumului. Şi 
atunci, ne-am oprit la acest Pseudoeseu: 
“doamnelor şi domnilor, sunteţi 
nostimi,/ sunteţi de-a dreptul geniali,/ 
pe cuvântul meu, dar terminaţi odată 
cu/ bâlciul ăsta…/ daţi-mi voie să mă 
retrag, cel puţin!”

Vali orţan, Din doi în doi, 
Editura rafet, rm Sărat, 2017  

Premiat cu Premiul “Titel Constanti-
nescu” la festivalul cu acelaşi nume 
prezidat de editorul-poet Constantin 
Marafet, volumul lui  V.O. are un titlu 
inspirat şi conţine 80 de pagini/poeme. 
Cum se întâmplă de obicei, părerea poeţilor 
despre poeţi este subiectiv-intimistă: 
“Disidentul propriului său Spirit/ Bunul 
meu prieten Vali Orţan scrie o poezie 
autentică…” (din “scrisoarea” lui A.T. 
Dumitrescu pusă în fruntea volumului - 
unde se potriveşte mai bine, de minune 
chiar, minipoemul prăbuşirea, cu care 
începe cartea: “un zbor întors/ fără înger”. 
Mi s-a părut semnificativ, de asemenea, 
pentru întregul conţinut al cărţii, distihul 
pus pe coperta a patra, în loc de orice 
prezentare: “poveste: răbdarea apei/ lasă 
riduri”.) Am remarcat în poezia lui V.O. 
un umor poetic fin şi de calitate.

fața a două debuturi de excepție... cum ar 
putea să nu scrie?! Iată, așadar - ladies first! 
- avem în față cartea de debut în poezie a 
colegei noastre, d-ra profesoară Ela Iakab: 
o ediție bilingvă, româno-italiană. După 
publicarea tezei de doctorat (premiatul 
studiu despre Arghezi), ea mai „cochetase” 
cu poezia, a mai publicat pe ici-pe colo 
câte-un grupaj - dar cine se gândea că ne 
aflăm în fața unei adevărate poete, o poetă 
serioasă! Poate că girul - de mare prestigiu 
- al lui Al. Cistelecan, care o prezintă - tot 
bilingv - pe coperta a patra nici nu era 
indispensabil: un cititor serios caută să-și 
formeze o părere proprie, pe baza vizitării 
textelor „în direct”. Ochiul atent al marelui 
critic remarcă, fără greș, în poezia Elei 
runele și fauna îngerească, interogaţia 
esenţială, urgenţa confesi-vă...: „Cartea 
lui Athanasios este o mică psaltire în care 
confesiunea ține și locul rugăciunii și pe al 
imnului și-n care solitudinea existențială e 
surprinsă în mijlocul unui vacarm de voci 
și semne celeste”. Iar una din remarcile 
esențiale vizavi de aceste texte (aflate și 
ele în vecinătatea celor esențiale) e faptul 
că poeta se implică integral în poemele 
sale - în acele simboluri și sugestii de care 
cartea e înțesată -; ea nefiind satisfăcută 
cu un statut prea simplu: „reporter de 
epifanii”, ci mai degrabă preferă postura 
de „victimă iluminată”. Acum, desigur,  
criticul nostru de poezie (number one) 
nu putea prinde în 14 rânduri (13,5!) 
toate aspectele acestei poezii dense şi - 
uşor - complicate: fulguranţa epifanică, 
tulburele legământ metafizic - întreg fluxul 
elementelor înrădăcinat în miezul ei. Cum 
nici nouă nu ne-ar putea cineva pretinde 
s-o facem în spaţiul restrâns al acestei 
rubrici… Ceea ce putem, totuşi, face e să 
inventariem temele şi motivele principale 
ale cărţii acesteia înţesate de simboluri 
şi epifanii (printre ele: Îngerul/îngerii şi 
fecioara-arcaş). Remarcăm o simbolistică 
a sacrului în sens general-eliadesc, şi nu 
doar raportarea prin simboluri biblice la 
sfinţenia creştină. Anume: la E.I. iubirea 
este una mistică/mistuitoare/misterică - şi 
nu dragostea agape a Bibliei (tot grecească 
şi ea, în ipostaza nou-testamentară). 
Poeta îşi asumă lecţia pustiei iniţiatice, 
care trece dincolo de Ispitirea lui Isus în 
pustia Iudeii - sau de cei trei ani petrecuţi 
de Saul din Tars în pustia Arabiei, când i 
s-a revelat esenţa teologiei creştine, pusă 
de el mai apoi (când devine Paulus-Pavel) 
în faimoasele epistole-epifanii. Anahoretul 
Elei nu e isihast, ci şaman, derviş, yoghin. 
Cităm din Vin îngerii, XXI: “Voi fi cel dintâi 
supravieţuitor/ pe care spaima că voi sfârşi 
aici,/ în pragul epifaniei (s.n.),/…/ 
nu l-a putut ucide!” (De multe ori colega 
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Filo d’erba 

Silenzio e quiete,
un esile filo d’erba
calpestato e
inumidito di rugiada 
riemerge illuminato da
fioche stelle
per poi abbracciare 
l’agata d’infinite cifre ineffabili e  
concentriche..
L’aere schiva
d’un solo refolo  
pare destar l’attenzione
del sasso che ottunde
l’esile filo d’erba
a suo modo già
piegato dal pathos..
e richiama la lentezza. 

Fir de iarbă
Tăcere și liniște,
un firav fir de iarbă
călcat și 
umezit de rouă
reapare luminat de 
slabe stele
ca să îmbrățișeze apoi 
agatul infinitelor cifre inefabile și 
concentrice..
Aerul sfios
al unei singure adieri
pare s-atragă atenția
pietrei care teșește
firavul fir de iarbă
oricum deja 
strivit de patos..
și evocă lentoarea.

Il ritorno
Il gioco delle folaghe 
rapite dal cobalto
ed ali d’onde..
dissolta la polvere
in clessidra,
delle cornici son liberi i quadri..
Folletti sbucano curiosi
tra il miele degli insetti
proliferano i soli 
e candide vesti,
gocce evanescenti al tatto,
piane di rose galliche,
libellule che da un piatto
sciolgon di due parentesi
il laccio..

rallenta - disse -
meta più non esiste,
libera ogni idea pavida,
in che consiste
se la vita, vedi, non ha fine.

Întoarcerea
Jocul lișițelor
furate de cobalt 
și aripi de valuri.. 
dizolvată pulberea
în clepsidră,
de rame sunt libere tablourile..
Spiriduși ies curioși
între mierea insectelor
proliferează sorii
și haine candide,
picături evanescente la tact,
câmpii de răsuri,
libelule care pe o farfurie
desfac de două paranteze
lațul.. 

încetinește - zise - 
țintă nu mai există,
părăsește fiecare idee temătoare,
în ce constă
dacă viața, vezi, n-are sfârșit.

Prospero
Dietro le quinte
disquisiva Prospero
braccato 
dal tempo-marea,
oracoli di sinapsi,
tenda di broccato
nella schiuma nera
sublimata
da petali di fiori di tè;
quali argomenti ancora
al fumo dei tombini,
la madre ripeteva la lezione
ed io a occhi aperti..
Quand’ogni incanto viene spezzato

spegni la candela,
non è mai troppo tardi
per chieder riparo
all’indulgenza soltanto.

Prospero
În culise
diserta Prospero
hăituit
de timpul-maree,
oracole de sinapse,
cort de brocart
în spuma neagră
sublimată
de către petale de flori de ceai;
și ce mai argumente
la aburul gurilor de canal,
mama repeta lecția 
și eu cu ochii deschiși..
Când fiecare vrajă e ruptă
stinge lumânarea,
nu e niciodată prea târziu 
pentru a-i cere adăpost
indulgenței doar.
 
Basso profilo
Mi muovo quasi strisciando
sulle ecchimosi
ritratte del tempo
che il tempo risparmia..
dal ponte della Baghdad Oil
osservo la Pangea
tanto agognata
e nel mio sentiero a metà
temo il ritorno
senza anestesia..
terra di mezzo questo fare da 
bambino,
ho scelto di restare
e l’infanzia si palesa
da un gessetto, dita scavate
- il maestro
che indicava la lavagna della vita. 

Atitudine rezervată 
Mă mișc aproape târându-mă  
peste echimozele
retrase ale timpului
pe care timpul le cruță..
din podul de la Baghdad Oil 
observ Pangea
mult dorită
și la jumătatea cărării mele
mă tem de întoarcere
fără anestezie..
pământ de mijloc atitudinea aceasta 
de copil,
am ales să rămân 
și copilăria se arată  
de la o cretă, degete istovite
- maestrul
care indica tabla vieții.

Un onirosurrealist fantast
Poetul și românistul lombard Luca Cipolla este un 

onirosurrealist fantast. Textele sale poetice par a avea un 
echilibru al modernității, dezmințit însă de narativitatea 
oximoronică între absurd amintind de Urmuz și Virgil 
Mazilescu și angelismul marilor orfici ai adorației fără 
frontiere. Formal, poeziile sale, rod al unei ingenioase 
ars combinatoria, învederează simultan tonalitățile 
contrastive generate de juxtapunerea unor versete și 
premeditate notații prozaice. Autorul se află în siajul 
spiritului postmodern al amanților dizarmoniilor și al 
spulberării bruște a idilismului: “Ca să disting greșeala 
mă-ncredințez oglinzii,/ și totuși dincolo de râu ajunge 
să mă uit/la mine și la tine,/ la alții și la alte./Atunci va 
să-nțelegem jocurile noastre/ unde se-ascunde soarele 
adesea după nori de fosfor./Nici un costum de scenă/în 
material/ întregului perceptibil și tăinuit./Iubirea/  să ne 
piardă ca versuri/într-un cânt”. Aparent clar și accesibil, 
Luca Cipolla este un poet enigmatic dar plin de miez ce-
și poate revendica fără complexe inutile o ars poetica 
de tip Mario Luzi. O poezie a cunoașterii prin ardoare, 
a conștiinței că perfecțiunea marmoreană tip Canova 

sfârșește prin a obosi cititorul. Compozițțile sale preferă 
premeditat impecabilului eroarea necesară ce dă curaj și 
undă verde feluritelor interpretări, unui evantai amplu de 
opinii. Luca Cipolla nu aduce în pagină perfecțiunea sferei, 
ci imperfecțiunea inevitabilă, fragmentul lapidar, dilema, 
cazualul, cu alte cuvinte tot ceea ce sporește vitalitatea, 
ceea ce Nietsche numea sentimentul Ființării. Poezia lui 
Luca Cipolla, fără a exclude sentimentul infinitudinii,  
pivotează în jurul fenomenelor în mișcare, imature, în jurul 
sugestiilor de energie ce transmite formele nedesăvărșirii, 
impure, umane, emoționante.                         Geo VASILE

Luca CipollaDoi dintre câștigătorii prestigioaselor 
premii Médicis ediția 2017 sunt: Yannick 
Haenel pentru romanul Tiens ferme 
ta courrone (Gallimard), în pregătire în 
colecția „Biblioteca Polirom”, în traducerea 
lui Laurențiu Malomfălean; volumul va fi 
lansat la Bookfest 2018, și Paolo Cognetti 
pentru Les huit montagnes (Stock)/ Cei opt 
munți, Biblioteca Polirom, 2017, traducere 

n Laureaţii Premiilor médicis

de Cerasela Barbone; Cîștigătorul premiului 
Médicis étranger 2017, romanul Cei opt 
munţi de Paolo Cognetti, a apărut de curînd 
în colecția „Biblioteca Polirom”, în traducerea 
Ceraselei Barbone. Un fenomen editorial 
vîndut în 32 de ţări. Laureat al Premiului 
Strega 2017, romanul semnat de Paolo 
Cognetti a obținut, totodată, Premiul Strega 
Giovani, acordat în urma votului elevilor 
între 16 și 18 ani, din 50 de licee din Italia 
și din străinătate. Romanul a fost vîndut în 
peste 20 de țări încă înainte de publicare, 
creînd senzație în lumea editorială.

O frescă devastatoare a unei ţări din 
Lumea a Treia: Petale de sânge, de Ngũgĩ 
wa Thiong’o. „Acesta este romanul african al 
secolului XX!” (Moses Isegawa). În perioada 
de după cucerirea independenţei Kenyei, 
uciderea învăluită în mister a trei dintre 
proprietarii unei fabrici de bere declanşează o 
investigaţie plină de suspans. Dincolo însă de 
această anchetă, poveştile celor patru suspecţi 
recompun o frescă devastatoare a unei ţări din 
Lumea a Treia şi a unui popor care vede cum 
conducătorii săi l-au dezamăgit iarăşi şi iarăşi. 

n romanul african al secolului XXI

Publicat în 1977, Petale de sânge a avut un 
impact exploziv, guvernul kenyan dispunînd 
arestarea scriitorului fără să fie formulate 
acuzaţii clare. Incidentul a fost relatat de ziare 
din întreaga lume, încarcerarea lui Ngũgĩ 
wa Thiong’o stîrnind vii proteste din partea 
organizaţiilor pentru apărarea drepturilor 
omului, dar şi a unor scriitori faimoşi precum 
James Baldwin, Toni Morrison, Donald 
Barthelme, Harold Pinter şi Margaret 
Drabble. Petale de sânge, de Ngũgĩ wa 
Thiong’o, a apărut în colecția „Biblioteca 
Polirom”, în traducerea Mihaelei Negrilă. 


