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Silviu GUGA  

 

 

 

 

Pentru Sfântul Brâncuşi 

 

 

 

 Aşa cum probabil că aţi bănuit, titlul editorialului 

din acest număr mi-a fost sugerat de romanul unui 

scriitor care a copilărit la Aciliu şi a urmat şcoala 

germană în Sibiu, Peter Neagoe. El a scris în limba 

engleză mai multe opere inspirate din realităţile 

meleagurilor natale, devenind foarte cunoscut în Statele 

Unite, dar e prea puţin cunoscut la noi. Cea mai 

importantă operă a sa este romanul ―Sfântul din 

Montparnasse‖, publicat postum, în care aduce un 

omagiu colegului său de la Şcoala de Belle-Arte din 

Bucureşti, Constantin Brâncuşi, cu care se reîntâlneşte 

şi se împrieteneşte în Paris la începutul secolului trecut.  

           Peter Neagoe nu a exagerat deloc  numindu-l 

pe Brâncuşi sfânt. Trebuie cât mai mulţi să spunem că e 

sfânt, un sfânt laic (iertaţi-mi oximoronul) sculptorul şi 

cântăreţul în strană de la biserica română din strada 

Jean de Beauvais din Paris. Motive sunt suficiente.  El a 

iubit stâlpii porţilor şi a pridvoarelor din satele noastre, 

biserica făcută de străbunicul său din Ohăbiţa sau 

Hobiţa Gorjului şi a iubit stâlpii încrestaţi din cimitirele  

satelor de pe Valea Sebeşului, stâlpi ce se pun la 

mormintele celor răpuşi de moarte în floarea vârstei. N-a 

spus însă niciodată că preferă lemnul pentru că a iubit şi 

piatra din care a făcut, mai întâi, o RUGĂCIUNE pe care 

a dat-o buzoienilor s-o pună în cimitirul lor şi, mai târziu, 

a „adormit‖ în piatră câteva MUZE şi din piatră adusă de 

la Banpotoc, a făcut o POARTĂ A SĂRUTULUI şi o 

MASĂ A TĂCERII. A iubit şi bronzul  ca să o imortlizeze 

pe Domnişoara POGANY şi ca să facă PĂSĂRI 

MĂIESTRE şi tot felul de „măeștri‖. A iubit chiar şi fonta 

ce se plămădea în furnalele de la Călan din care, la 

Petroşani, s-au făcut clepsidrele pentru COLOANA 

FĂRĂ DE ŞFÂRŞIT. Avea nevoie de un spaţiu larg, de 

lângă Olt, unde e MASA TĂCERII, până la COLOANĂ, 

pe o alee A SCAUNELOR, de fapt, o alee spirituală care 

trece pe sub POARTA SĂRUTULUI  şi continuă CALEA 

EROILOR prin inima bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi 

Pavel şi se urcă prin clepsidrele făurite din fonta 

Călanului spre infinitul COLOANEI.   Sentimentul de 

recunoştinţă faţă de cei care s-au jertfit pentru neamul 

nostru, în timpul Primului Război Mondial, Brâncuşi a 

vrut să ni-l transmită nouă. Noi astăzi putem înţelege că 

Brâncuşi a intrat în însuşi spiritul lumii noastre moderne 

prin sentimentul creştinesc al recunoştinţei. Am putea 

spune că a făcut un fel de biserici şi una dintre ele se 

numeşte CUMINŢENIA PĂMNTULUI. Pe bună dreptate, 

s-a spus că ea este emblema „primelor sculpturi 

moderne din lume‖. Pentru marele sculptor, această 

operă este  încercarea  „de a da de fundul oceanului, cu 

degetul arătător (încercarea de a atinge vechimea, 

arhaicul)‖. Brâncuşi a spiritualizat geologicul, a 

creştinizat păgânitatea din noi, ne-a îndemnat spre 

cuminţenie. Cuvântul CUMINŢENIE parcă a ieşit din 

piatră şi, sub dalta sculptorului, s-a încărcat de sensuri. 

Bine ar fi să înţelegem câteva dintre aceste sensuri.  

 Ministerul Culturii a iniţiat o subscripţie publică 

propunându-ne să contribuim, măcar cu 2-3 lei fiecare, 

la strângerea sumei necesare pentru ca celebra 

sculptură să fie la dispoziţia publicului. E un îndemn la  

solidaritate naţională, dar şi o recunoaştere a neputinţei 

statului nostru şi a lipsei de vigoare instituţională.  Statul 

oferă 5 milioane de euro, dar mai e nevoie de încă 6 

milioane. Chiar dacă ştim că statul are bani, dar banii 

sunt la discreţia unor persoane şi nu la dispoziția 

publicului, haideţi să punem mână de la mână pentru 

Sfântul Brâncuşi. Hai să punem mână de la mână şi să 

cumpărăm CUMINŢENIA PĂMÂNTULUI ca să dovedim. 

Am auzit că Televiziunea Română va organiza un 

teledon și mai multe emisiuni speciale pentru a sprijini 

achiziționarea faimoasei sculpturi. Poate din cât s-a furat 

în ţara asta să se întoarcă ceva la achiziţia  

„Cuminţeniei‖. Dacă n-am cumpărat atelierul lui din 

impasse Ronsin înainte ca  parizienii să-l mute în 

Muzeul de Artă Modernă şi atelierul lui refăcut a ajuns, 

mai târziu, în vestitul „Centrul Pompidu‖, hai, să facem 

ceva ca măcar o operă realizată în acest atelier să fie a 

noastră.    

            Ce mândri suntem de Brâncuşi când, întrebat de 

Rockefeller: „Cum pot să te ajut?―, sculptorul îi 

răspunde: „Ia şi mătură atelierul!―. Noi n-avem cum să 

măturăm atelierul lui şi nu ne rămâne decât să facem 

ceva pentru Sfântul Brâncuşi cumpărându-i 

„Cuminţenia‖. Vom înţelege mai bine câte sensuri 

ascunde. 

 

                                    EDITORIAL 



3 

 

 

 

 

Ion POP 

 

 

   Ceva nu e tocmai în ordine 
 

     

Ceva nu e tocmai în ordine: surorile asistente 

au început să se exprime-n metafore, 

au devenit, peste noapte, poete talentate. 

      

„Nici o grijă, foarte curând 

vă vor veni Vânturile, veţi avea şi Scaun‖ - îmi zic- 

    

plimbându-mi sub ochii înspăimântaţi, 

în sus şi în jos,  

de la stânga la dreapta, 

eprubeta cu sânge roşu, roşu, 

ca pe un crucifix. 

     

Şi eu, care 

abia mă mai ţin pe treptele gri ale culoarului, 

trâgând după mine, boccea grotescă, 

o pungă cu sânge palid, 

clătinându-mă 

(pe-o creastă din Alpi cu frunţi de gheaţă?) 

reînvăţând să păşesc, temător, precum funambulii. 

O, Scaune, Tronuri, Rege-al Făpturii 

Şi tu, lăudată cândva,  

roză Roză a Vânturilor... 

     

Ce-aveţi cu mine, de ce încercaţi 

să mă păcăliţi, Îngereselor?  

La ce cursuri de răni comparate 

Aţi învăţat să vorbiţi în pilde? 

      

Oh, desuetelor, târziu-modernistelor,- 

toate, chiar toate, 

mă dor sub metafore, 

conectat cum sunt, biet romantic, 

prin biete tuburi, al bietul Tot. 

 

Deocamdată, prin ele trece doar sânge palid, 

deocamdată  îmi fuge pământul de sub picioare, 

ameţit în calmul cel plat, în miasme stătătoare, 

deocamdată 

mă clatin grozav, pe puntea de piatră-a corabiei. 

     

Noroc că mai existaţi voi, Poetele, 

foarte, da, foarte talentate. 

 

Noroc că voi avea Scaun, oho, 

şi ce şansă că vor bate din nou   

fericitele Alizee, Musonii, 

marile, salvatoarele Vânturi. 

 

Furat de atâtea extaze, abia observ, 

mijind într-un colţ al ferestrei, 

un mic păianjen de aur, 

legănându-se-n pânza lui, 

adaugă la atâta materie,  

la atâtea metafore, 

puţină Metafizică. 

                               

 

 

 

 

     

 

Despre poezia existenţială a lui Ion Pop: 

 

 „Poemele de exorcizare a panicii, poemele de 

ultimă oră ale lui Ion Pop se folosesc de strategia 

ocolului; obsesia face ca aceste ocoluri să devină tot 

mai concentrice şi fiecare tentativă de fugă se regăseşte 

faţă-n faţă cu tema eschivată. Sintaxa lui Ion Pop se 

vrea centrifugă (şi face de toate pentru a se îndepărta 

de ce o doare: prestează oralităţi, se alimentează cu 

vervă, intertextualizează etc.) tocmai pentru că 

imperativul lăuntric al poemelor e acut centripet. Ea vrea 

să „deconstruiască‖ angoasa existenţială, dar toate 

frivolităţile tactice ale discursului nu sunt decât o 

anamorfoză a spaimei.‖ 

 

          ( Al. Cistelecan, Puncte pe traseul poetic) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

[ Nota redacţiei: Dintr-o eroare umană - cum se spune - poemul, 

reprezentativ pentru „traseul‖ recent al poeziei lui Ion Pop, Ceva nu e 

tocmai în ordine a apărut fragmentat, în numarul 1/2016 al revistei. 

Ne prezentăm public scuze și îl publicăm integral.]  

 

                          MARI POEȚI ÎN VIAȚĂ 
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Cornel 
UNGUREANU 

 

Din  nou, despre ”Cartea  

Refugiatului ardelean” 

 

Ce s-a întâmplat după dictatul de la Viena, cel 

care răpea Ardealul? Ce s-a întâmplat cu valorile 

culturale întemeiate după Unire? Cu vocile literaturii? Nu 

se poate vorbi despre scriitori  refugiaţi din Ardealul răpit 

în anii patruzeci doar insistând asupra stilului polemic al 

celor angrenaţi în polemicile Cercului literar de la Sibiu. 

Nu doar ei au scris poezie în anii refugiului, ci şi alţii, 

prezenţi la marile şezători care vorbeau despre acel 

„acasă‖ pus sub semnul întrebării de dictatul de la 

Viena. Un bun documentar poate să fie seria de volume 

a colecţiei „Cartea refugiatului ardelean‖; anunţate sunt 

Ion Lupaş, Voevodatul Transilvaniei, Constantin 

Giurescu, Transilvania, Gheorghe Moldovan, Conştiinţă 

de ardelean, Boşca Mălin, Ţara cătanelor negre, Mihail 

Robu, Maramureşul, Emil Precup, Ţara Năsăudului, 

poezii de Coşbuc,  Iustin Ilieşiu, Ion Şiugariu, Lucian 

Valea. Poeziile poartă acelaşi mesaj precum cartea de 

istorie. Sunt ale refugiaţilor. Volumul 10 din „Cartea 

refugiatului ardelean‖ este dedicat „Şezătorilor 

duminicale  ale Căminului cultural „Avram Iancu‖  din al 

doilea an de activitate – 17 august 1942 – 17 august 

1943‖ , scrisă de Ion Groşanu şi Ioana Gabor. Ar mai fi 

necesare adăugiri şi din „Cuvânt-ul înainte‖ al „Cronicii‖: 

„În luna August 1941, din iniţiativa şi străduinţa 

dlui Iustin Handrea, a luat fiinţă în Bucureşti, Căminul 

Cultural al Refugiaţilor  Mureşeni. Căminul, odată 

înfiinţat, a început imediat lupta, având ca scop iniţial 

continuarea unei munci obşteşti începută de harnicul 

învăţător mureşan în Ardealul României 

Întregite...Această instituţie a adunat în zilele de 

Duminică şi sărbători toţi refugiaţii mureşeni de pe 

străzile Capitalei la căldura căminului cultural... pentru a-

i îmbărbăta în speranţa reîntoarcerii la vetrele părăsite: 

pentru a face să vibreze în ei tot mai puternică şi mai vie 

dragostea de glie, dorul de părinţii  şi a-i face îndârjiţi 

păstrători şi apărători aiu obiceiurilor şi tradiţiilor 

sănătoase, moştenite din bătrâni...‖  Sunt aniversaţi 

poeţii,  sunt conferinţe care „au reînviat icoanele marilor 

luptători şi martiri ardeleni: Av Ciordaş, Lucaciu, Gh. Pop 

de Băseşti, Iuliu Maniu, Al Vaida Voevod...‖.  

 E aici vorba de „refugiaţii mureşeni din Capitală‖. 

Dar cei din Sibiu?    Şi Sibiul, să 

recapitulăm, este pentru studenţii plecaţi de la Cluj un 

loc al exilului. Cum poţi să-ţi trăieşti exilul, în anii marilor 

frustrări? Cerchiştii vor ca o nouă literatură să triumfe. 

Exilaţii de la Sibiu, cei adunaţi în jurul lui Lucian Blaga, 

Victor Iancu, D.D.Roşca , Liviu Rusu sunt într-o ţară în 

care cultura trebuie să triumfe. Au modele în cultură şi în 

Universitate. Dar ceilalţi scriitori tineri din Ardeal? Ei 

rămân autori/graficieni  ai dezastrului de-teritorializării. 

Iustin Ilieşiu, Lucian Valea, Grigore Bugarin, Copilu-

Cheatră, Petre Bucşa, Mihai Beniuc participă la şezători 

fulminante în care ideile de  rezistenţă, revanşă, 

demnitate  inflamează spiritele şi aşa ultrasensibilizate 

de erorile clasei politice. Sau de neşansa istorică. 

Versurile lor sunt ştiute pe de rost şi sunt reluate în 

serbările curente. „Cartea Refugiatului ardelean‖ 

înregistrează întâlniri,  conferinţe  în care Vasile Netea şi 

Gabriel Ţepelea zmulg ropote de aplauze. Majoritatea 

vor face ani mulţi de puşcărie şi vor fi alţi ani sub 

interdicţie. Nu o dată, culpabilizării politice îi este 

adăugată vina de a face din literatură spectacol popular, 

dar şi eroarea de a fi văzut în cerchiştii triumfători  

purtătorii unui mesaj antipatriotic. E drept că  unii dintre 

cei mai aplaudaţi poeţi ai şezătorilor înregistrate de 

„Cartea Refugiatului ardelean‖ vor deveni, după 1945, 

vedete ale politicii comuniste  .  

 

 

                 

           Constantin Butunoi: Șantierul, Ed. Mirador, 2016 

                                       ESEU 

                  CĂRȚI  SOSITE LA REDACȚIE 



5 

 

 

 

 

Al. 
SĂNDULESCU 

 

 Mircea Zaciu, între memorii 
și roman 

 

 

 Încă din volumele sale de istorie și critică 
literară, Mircea Zaciu s-a arătat extrem de atras de ceea 
ce s-a numit nu știu cât  de exact „literatura de frontieră‖, 
de memorii, jurnale, note de călătorie, corespondență. 
Talentul său de peisagist și portretist s-a mnifestat mai 
întâi în comentariile despre Alecsandri, Bălcescu, 
N.Iorga sau I.Agârbiceanu. Acolo, firește, sunt numai 
câteva exemple, s-a exersat mâna prozatorului, care va 
mărturisi plăcerea enormă a călătoriei („Vederea mă 
înnebunește pur și simplu‖) și totodată „foamea de 
pictură‖. Pentru Mircea Zaciu, se poate spune că lumea 
exterioară există. De aici, pasiunea lui constantă pentru 
scriitorii peregrini pe meleaguri străine și românești și 
intenția, nerealizată, de a  alcătui o antologie a lor. Dar 
setea lui de autentic, de faptul de viață trăit (va reveni 
adesea la romanele și „notele zilnice‖ ale lui Camil 
Petrescu, pe acestea din urmă le-a și editat) are o 
deschidere mult mai largă, cuprinzând existența umană 
însăși, în mai toată complexitatea și nuditatea ei. Forma 
de expresie cea mai adecvată i se pare jurnalul, 
teoretizat nu o dată, și în care învestește o mare 
încredere, atât pentru caracterul documentar, de 
mărtărisire netrucată, cât și, într-o și mai mare măsură, 
pentru destinul și valoarea lui literară : „Caracterul 
spontan, mărturisit sincer și departe de orice artificiu al 
discursului îi asigură adesea o audiență mai îndelungată 
decât a literaturii ≤concurente≥, supuse în unele cazuri 
modei momentului‖, literatură care, în concepția 
criticului, reprezintă structurile clasice ale romanului, 
aflate cam demult în impas. Când nota considerațiile 
acestea, Mircea Zaciu era (probabil din adolescență) 
autorul unui masiv Jurnal, a cărui publicare, după 1989, 
deocamdată fragmentară (perioada 1979-1986) s-a 
dovedit senzațională. Așa cum s-a mai observat, el se 
constituie ca un prim roman-cronică al epocii ceaușiste, 
dominat de o incisivă privire poliedrică. Sunt surprinse 
pe viu cele mai variate aspecte ale vieții de zi cu zi, bine 
știute, frigul, cozile, „alimentația rațională‖, demolările 
barbare (în primul rând, a Bucureștiului), în urma cărora 
terenurile răscolite de buldozere dau impresia unui 

sumbru peisaj selenar sau de- dreptul lugubru, ca în 
cazul deshumării a sute de cadavre din cimitirul 
Crângași; apoi, cultul deșănțat al persoanei lui 
Ceaușescu, megalomania dementă a acestuia, 
potemkinadele, omniprezenta Securitate, „rămânerile‖ 
disperate în Occident, zvonurile, bancurile („Ce este un 
cutremur ? – un vibrant omagiu‖), cognomele caustice 
(„Mamoș  Vodă cel Cumplit‖). Această largă frescă e 
completată substanțial cu aceea a vieții culturale și mai 
cu seamă literare a vieții Uniunii Scriitorilor. Temele sunt 
și aici cunoscute : lipsa libertății de expresie, cenzura, 
haosul moral, filajele Securității, lupta acerbă din sânul 
Uniunii Scriitorilor cu echipa naționalist-comuniștilor, în 
frunte cu Eugen Barbu, și istoria faimosului său plagiat, 
ședințele palpitante, frica de microfoane, lingușelile, 
lașitățile, turnătoriile, culisele vieții literare. Circulă în 
acest Jurnal  zeci și zeci de nume, de multe ori 
prescurtate, uneori notate doar cu inițiale, ceea ce i-a 
obligat pe critici și desigur și pe cititori la dezlegarea 
unor adevărate șarade. În lupta cu „forurile‖( de 
remarcat odiseea Dicționarului scriitorilor români, în cele 
din urmă, dat la topit), cu sadica teroare a politrucilor de 
tot felul și de toate rangurile, în fapt, a întregului regim 
polițist, sunt înregistrate deopotrivă (cu mare curaj!) 
atitudinile de protest, rapid și drastic sancționate, ale lui 
Dan Deșliu, Dorin Tudoran, Ana Blandiana, Mircea 
Dinescu. 
 Îmi dau seama că rezumatul meu nu reproduce 
decât în prea mică parte  ecourile vieții agitate și pline 
de suferințe a acelei epoci, că e doar o vagă schiță 
istorică. Prozatorul Mircea Zaciu pornește însă de aici, 
unde urmează să-l căutăm, cu împotrivirile, cu obsesiile 
și drama lui, care nu e numai a lui. Aici, și într-o carte 
mai veche, Teritorii,, pe care autorul o socotea roman 
„indirect‖, așa cum îl teoretizează Mircea Eliade. Citită 
împreună cu Jurnalul,  constatăm că memorialistul ( ca 
să nu spunem „diaristul‖) dispune de o forță 
extraordinară de a vedea  și de a se vedea, cu o privire 
întoarsă înăuntru, dispune de anume tehnici, mai mult 
sau mai puțin spontane, care imprimă documentului 
istoric sau psihologic acea pecete literară, care-i va 
conferi valabilitatea și durata în viitor. Ca și  Memoriile  
lui E.Lovinescu , uneori nedrepte față de contemporani, 
și Teritoriile și Jurnalul  lui Mircea Zaciu se vor citi mai 
târziu pentru calitatea portretelor, a descrierilor de 
peisaje sau de medii, a spiritului de observație realistă, 
echivalând pe alocuri cu a unui romancier, pentru 
vibrația intelectuală a paginii, făcându-se abstracție de 
subiectivitățile și chiar injustițiile autorului (mai cu seamă 
din Teritorii). Neostenitul nostru călător, care colindă mai 
toată Europa și care face un fel de navetă între Cluj și 
București, e un pasionat al artelor plastice (având simț 
de expert și de colecționar), îi frecventează pe pictori 
(Lucia Dem.Bălăcescu, Spiru Vergulescu) și, desigur, 
expozițiile și galeriile de artă, comunicând impresii 
despre Petrașcu și Tonitza, iar în Germania, despre 
Chagall, „un Mozart al culorii‖, trăiește efectiv bucuria de 
a contempla. Frumusețea munților și apelor transilvane, 
a mării de la Mangalia, deseori evocate, concentrează 
parcă toate nuanțele curcubeului, mângâietoare, 
aducătoare de liniște și predispunând la o dulce visare. 
În schimb, degradarea peisajului uman din București, 
care iarna „seamănă cu un sat siberian‖, îi provoacă o 
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„suferință a ochiului‖; de asemenea, la Oradea, ca mai 
peste tot unde se duce în „inspecție de grad‖, îl 
indispune imaginea acelorași „blocuri enorme, sure, ca 
niște închisori‖. De aceea orașele de provincie și-au 
pierdut stilul. Peisajul e pentru Mircea Zaciu o stare de 
spirit, de la beatitudinea ce  i-o provoacă un colț de 
grădină desfrunzită și cearta veselă a păsărilor de sub 
geamul camerei sale, până la dezgust și oroare. La 
Köln, unde a fost lector de română doi ani, urmele 
războiului erau încă foarte prezente, rănindu-ți privirea.  
Asupra lor, scriitorul proiectează o viziune simbolică, 
aceea a Domului, „singurul rămas în picioare în 1945, cu 
cele două turnuri negre înălțate peste imensul deșert de 
ruine, ca două brațe ale disperării ridicate către cerul 
mut‖.  Tragicul, încorporat aici, stă alături de grotesc, 
așa cum îi apare lui Mircea Zaciu carnavalul ,cu măștile 
și fizionomiile excentrice, un fel de Babel al 
comportărilor, specacol cam trivial ce „duhnește a bere, 
a wurști fripți și margarină, a sudoare și apă de Colonia 
(de !) și eros descătușat‖. Se simte acum ironia acidă a 
scriitorului, care, în alte împrejurări, exhibă o maliție 
poate exagerată la adresa realității germane. Pictorul de 
peisaje umane este, de fapt, un observator  riguros al 
mediilor (interioarele lui amintesc tehnica balzaciană), al 
scenelor de mulțime (o reminiscență din Liviu Rebreanu 
?) 
 Și mai pronunțate parcă ne apar calitățile 
prozatorului în relatarea unei audiențe la Gogu 
Rădulescu (un comunist mai liberal și un fel de Mecena 
al scriitorilor și al elitei intelectuale bucureștene din anii 
‘80), mai exact, a așteptării în anticameră. Filmarea se 
face acum – e vorba de Jurnal - cu încetinitorul, cu 
înregistrarea micrologică a amănuntelor, ca în romanul 
modern : minutele care se tot prelungesc, micile 
evenimente care se derulează într-un timp foarte 
concentrat : cei care ies de la ministru, figuri sumbre și 
parcă estropiate, femeia de serviciu, aducând cana cu 
ceai și o farfurie de floricele, soneriile răgușite, discuția 
banală cu secretara, care, în fine, îl conduce în cabinetul 
importantului personaj. Acesta îl primește cu un aer 
somnolent, îi întinde „o mână moale și mică‖, mirându-
se (cât era de sincer ?) și indignându-se de câte piedici i 
se pun bietului istoric literar, care inițiase și realizase, cu 
un larg colectiv, una din operele fundamentale ale 
literaturii române, Dicționarul...Audiența se încheie 
repede, cu promisiuni (care nu vor depăși  nivelul 
intenției), ministrul, altfel binevoitor, părând „excedat, 
plictisit, gata să adoarmă‖. Redescoperim acum, și mai 
conturate, virtuțile de portretist ale lui Mircea Zaciu, care 
știe să depisteze dintr-o privire dominanta personajului : 
dramatismul vieții lui Ion Caraion, aerul de aristocrat, 
occidental și distins, al lui Alexandru Paleologu, 
naivitatea cvasiangelică, neatinsă de timp a lui Radu 
Petrescu, cinismul fostului prieten Titus Popovici, 
duritatea ideologică și duplicitatea, ca și figura obeză a 
lui Paul Georgescu. Liniile se îngroașă, trecând uneori în 
caricatură, scriitorul vărsându-și  și aici toată maliția și 
încordându-și toată forța plastică. Iată una dintre cele 
emblematice : „Apare Suzana Gâdea, care intră ca un 
minotaur, îmbrăcată în negru, cu țâțele enorme 
avansând ca niște tunuri de mare calibru la bordul unui 
crucișător. Poartă un coc uriaș, negru ca pana corbului, 

cănit firește, doar cu o meșă albă aruncată peste, 
cochetărie admisă, cum se vede. Pasul ei de rață‖. 
 Oricât ar privi în afară, oricât i-ar plăcea șueta și 
ar fi curios de „cancanuri‖ din viața literară și politică, 
Mircea Zaciu trăiește o dramă în Germania, pe aceea a 
străinului, a însinguratului, acasă, mai târziu, pe aceea a 
dezamăgirilor, a persecuțiilor și umilirilor, ajungând să fie 
aproape interzis ca scriitor, oprimat de autoritățile 
culturale, urmărit de Securitate. Jurnalul și Teritorii sunt 
în bună măsură, componentele unui roman autoscopic, 
autorul întorcându-și în permanență, cum recunoaște 
singur, privirea înăuntru, analizându-se, refugiindu-se 
adesea  în amintire, cufundându-se în copilăria plină de 
poezie și mister.  Acasă  e un laitmotiv ce revine 
aproape obsedant în ambele scrieri, și atmosfera de  
atunci, peisajul de fericire calmă, acum alinătoare, îl 
captează avid, cu toate simțurile : „S-a înnorat. A 
început ploaia. Din când în când, de după munte, tună. 
De la geamul deschis, aud Cibinul, simt mirosul tare al 
fânului ud, mă pătrunde liniștea duminicală a satului. 
Rareori, un clopot, departe. Ori tropotul cailor pe drum‖ ( 
Teritorii). Și pe nesimțite, Mircea Zaciu devine poet. 
Sugerând cumva  natura generosă a lui Sadoveanu, 
receptată de asemenea sinestezic, dar pe tonuri mai 
grave, într-un desen de mare delicatețe. Textul, care 
curge cadențat, poate fi transcris fără dificultate în 
versuri : „Pâinile stau – azimi biblice  - să le ceară 
cuptorul încins / Seve, arome, culori, sunete /Ca polenul 
de fluture pe aripa gingașă / îi desenează vieții 
miracolul. /Pulberea clipelor acoperă deocamdată 
nervuri / trasee spre moarte‖.  Auzim parcă ecouri din 
Corespondețele  lui Baudelaire (sunete, culori și arome) 
și simțim acum mireasma de grâu și de pâine  din  
Cântecul și hronicul vârstelor lui Lucian Blaga. 
 Frescă plină de culoare și varietate, cu o 
tipologie vastă  și pe alocuri excepționale, alternând 
lirismul (amintirii) cu ironia nu o dată caustică, proza lui 
Mircea Zaciu, și în special Jurnalul, exprimă conștiința 
unei existențe tragice, în fond nu numai a lui, ci a 
intelectualui autentic, având nefericirea să trăiască în 
comunism. 
 

 

              Mircea Zaciu și Ion Agârbiceanu 
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 Două tradiţii ale istoriei ideilor constată G. H. 
von Wright (1), într-o lucrare dedicată conceptelor  de 
explicaţie şi înţelegere . Este vorba de tradiţia 
aristotelică şi cea galileană. Prima este definită ca 
explicaţie cauzală, iar a doua s-ar caracteriza prin 
nuanţa sa teleologică. Autorul precizează, totuşi, că 
explicaţia finalistă ar avea rădăcini ―dincolo de Aristotel 
şi Platon‖. Cele două tradiţii au, însă, puncte de 
convergenţă, deoarece ―tradiţia galileană în ştiinţă 
merge paralel cu progresul punctului de vedere cauzal-
mecanicist, în eforturile omului de a explica şi prevedea 
fenomenele, iar tradiţia aristotelică se îmbină cu  
eforturile lui de a înţelege faptele în mod teleologic sau 
finalist‖(2). Cele două tradiţii îşi găsesc, în modernitate, 
trasee specifice în pozitivism şi în hermeneutică. Trei 
teze ar defini pozitivsmul: unitatea metodei, tipul ideal de 
ştiinţă matematică şi importanţa legilor generale pentru 
explicaţie (3). 
 Hermeneutica e definită ca reacţie 
antipozitivistă, fiind dedicată domeniului ştiinţelor 
spiritului. Termenii explicaţie şi înţelegere au fost 
introduşi în istoria ideilor de istoricul şi filozoful german 
J.G. Droysen, cu precizarea că, scrie von Wright, 
urmîndu-l pe Droysen,  ―ţelul ştiinţelor naturale (..) este 
de a explica: ţelul istoriei este de a înţelege fenomenele 
care cad în domeniul ei‖(4). Momentul  extrem de 
semnificativ al distincţiei între ştiinţele naturii şi ştiinţele 
spiritului este reprezentat de gîndirea lui Wilhelm 
Dilthey. Într-o lucrare devenită clasică (5), Dilthey afirmă 
tranşant că ―ştiinţele umane constituie, în raport cu 
ştiinţele naturale, un ansamblu autonom‖. Semnificativ 
pentru ceea ce ne propunem în această introducere şi în 
prezenta lucrare este  definirea conceptului de ştiinţe ale 
spiritului şi a conceptului de înţelegere. Etapele definiţiei 
acestui concept (înţelegerea)  sînt în măsură să ofere o 
imagine asupra spiritului creator (ce integrează şi 
inconştientul) şi asupra conştiinţei critice. Momentul 
Dilthey este  crucial, în acest sens. Filozoful german 
utilizează acest termen, convins fiind că toţi ceilalţi 

(ştiinţe sociale, sociologie, ştiinţe morale, ştiinţe istorice, 
ştiinţe culturale) ―suferă de acelaşi viciu: ―sînt prea 
restrînşi în raport cu obiectul pe care pretind că-l 
exprimă‖(6). Traseul demonstraţiei diltheyene  are în 
vedere ―grupul central de fapte de la care trebuie să (se) 
pornească pentru a vedea în mod real unitatea acestor 
ştiinţe, pentru a determina extensia lor şi pentru a trasa, 
chiar dacă într-o manieră imperfectă, limita ce le separă 
de ştiinţele naturale‖(7). Una din tezele filozofului 
german e centrată pe faptul că ―experienţa globală a 
lumii spiritului nu poate fi comparată cu experienţa pe 
care  simţurile ne-o dau despre natură‖ (8), insistînd 
astfel asupra limitei nete, existente între cele două 
domenii ale cunoaşterii. În timp ce ştiinţele naturii 
utilizează, ca metodă, explicaţia, ştiinţele spiritului se 
fundamentează pe înţelegere. În definirea acestor 
termeni, von Wright aduce argumente din Simmel. 
Explicaţia s-ar defini printr-o separare tranşantă între 
subiect şi obiect, în timp ce înţelegerea  posedă o 
rezonanţă psihologică, fiind ―o formă de empatie sau re-
creaţie în mintea cercetătorului a atmosferei mentale, a 
gîndurilor, sentimentelor şi motivaţiilor obiectului său de 
studiu‖ (9). Înţelegerea este, de asemenea, legată de 
intenţionalitate, fapt ce conferă statului ei  o dimensiune 
semantică. Ea conferă sens obiectului cu care întreţine o 
relaţie empatică (10). În paragraful al zecelea al 
capitolului citat, von Wright revine asupra definiţiei 
înţelegerii, disociind-o de empatie şi insistînd mai 
degrabă pe nuanţa ei semantică, decît pe cea 
psihologică. 
 În distincţiile operate între explicaţie şi înţelegere 
şi mai ales în definirea înţelegerii ca participare la obiect 
se găsesc sursele criticii de identificare, ale ―noii critici‖, 
cum a mai fost numită, al cărei fondator este considerat 
Gaston Bachelard.  Distincţiile dintre explicaţie şi 
înţelegere, ţinînd seama că explicaţia e predominant 
raţională, iar înţelegerea comportă o nuanţă afectivă, în 
relaţia cu obiectul,  se regăsesc în ceea ce Paul Ricoeur 
numeşte ―interpretare ca exerciţiu al suspiciunii‖, 
respectiv ―interpretare ca recuperare a sensului‖ (11). 
Echivalente distincţiilor lui Ricoeur sînt cele ale lui 
Gilbert Durand (12). Durand vorbeşte despre 
―hermeneutici reductive‖ şi ―hermeneutici instaurative‖. 
Poziţia sa ideologică este  de găsit şi în analiza 
concepţiilor despre imaginaţie (13). Cercetarea 
hermeneutică atotprezentă în cultură şi filozofie l-a 
determinat pe Gianni Vattimo să vorbească ―de un idiom 
comun al filozofiei şi culturii, el poate fi identificat cu 
hermeneutica‖(14). Filozoful italian,considerînd că 
hermeneutica trebuie redefinită, mizează, după 
experienţa structuralistă, pe recuperarea istoricităţii 
subiectului şi pe un nou joc al înţelegerii obiectului, în 
actul interpretării, afirmînd că,în procesul interpretării, 
subiectul şi obiectul sînt jucaţi, fără ca subiectivitatea să-
şi poată aroga statutul de proprietar desăvîrşit al jocului 
hermeneutic. Hermeneutica, scrie Vattimo, ―consideră 
apartenenţa, acel fapt de a juca fiind jucaţi, ca pe o fază 
definitivă, ce nu poate fi depăşită printr-un moment final 
de luare în proprietate şi de consumare a celor puse în 
joc, din partea subiectului‖.  
 Interpretarea ―ca recuperare a sensului‖, în 
gîndirea lui Ricoeur, solicită, de asemenea, implicarea 
subiectului în jocul hermeneutic. Filosoful francez 
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vorbeşte despre o atitudine originară a subiectului, în 
raport cu obiectul. Este vorba de credinţă, atitudine 
opusă suspiciunii. Dar această credinţă are un rang 
secund, derivat din statutul ei reflexiv: ―Opusul 
suspiciunii, o voi spune brutal, este credinţa. Care 
credinţă? Fără îndoială, nu tot credinţa naivă şi simplă, 
ci  cre dinţa secundă a hermeneutului, credinţa care a 
traversat critica, credinţa post-critică‖ (15). Un astfel de 
subiect hermeneutic este găsit de Ricoeur în tradiţia 
fenomenologiei religiei, unde se poate recunoaşte un fel 
de ―credinţă raţională‖. Acest tip de credinţă are  două 
misii fundamentale: interpretarea şi, prin interpretare, 
regăsirea unei naivităţi secunde. În funcţie de 
dezideratul regăsirii naivităţii, prin subiectul critic, 
interpretarea restaurează sensul. Credinţa de care 
vorbeşte Ricoeur este, în fond, o încredinţare. Subiectul 
critic, încredinţîndu-se, ajunge la înţelegere. Jocul 
credinţei şi înţelegerii configurează cercul hermeneutic: 
―A crede pentru a înţelege, a înţelege pentru a crede, 
aşa sună maxima ei; iar maxima ei este chiar ‗cercul 
hermeneutic‘ al credinţei şi înţelegerii‖ (16).  
Fundamentul declarat al poziţiei teoretice a lui Paul 
Ricoeur este fenomenologia religiei. Aici găseşte 
filosoful ―credinţa raţională‖ care ―converteşte, din 
interior‖, analiza în ascultare. Iar ascultarea obiectului  
se traduce în grija faţă de el. Grija faţă de obiect constă 
în descrierea lui, nu în  reducerea (epoche) sa. A reduce 
obiectul, în sens fenomenologic, este un act de 
explicare: ―reducem atunci cînd explicăm prin cauze ( 
psihologice,sociale etc.), prin geneză (individuală, 
istorică etc.), prin funcţie (afectivă, ideologică etc.). 
Descriem atunci cînd degajăm ţinta (noetică) şi corelatul 
ei (noematic): ceva-ul vizat, obiectul implicit din rit, din 
mit şi din credinţă‖ (17). Obiectul vizat în fenomenologia 
religiei este sacrul. Ricoeur se întreabă cum poate fi 
asigurată neutralitatea atitudinii în faţa acestui obiect 
prin punerea sa între paranteze:‖Epoche pretinde ca eu 
să particip la credinţa în realitatea obiectului religios, dar 
într-un mod neutralizat: să cred laolaltă cu credinciosul, 
însă fără să impun ca absolut obiectul credinţei sale‖ 
(18). Ricoeur distinge, în continuare,  atitudinea omului 
de ştiinţă şi atitudinea filosofică, afirmînd că prima are ca 
imperativ reducerea,în timp ce a doua resimte obiectul 
ca modalitate de a interpela subiectivitatea: ―Nu 
aşteptarea unei interpelări este aceea care animă 
această grijă pentru obiect?‖(19), se întreabă filosoful. 
Tocmai starea de aşteptare a subiectivităţii ce se  
situează în acest orizont al interpelării e fundamentul 
definirii  limbajului ca purtător de simboluri:‖ Pînă la 
urmă, ceea ce este implicit într-o asemenea aşteptare e 
încrederea în limbaj; e credinţa că limbajul care poartă 
simbolurile este mai puţin vorbit de oameni, cît mai ales 
vorbit oamenilor, că oamenii sunt născuţi în sînul 
limbajului, în mijlocul strălucirii logosului ‗ce-l luminează 
pe orice om care vine pe lume‘‖(20). Iar simbolul este 
definit, aici, ca formă a plenitudinii limbajului, un limbaj 
diferit de ―semnele ‗tehnice‘, care nu vor să spună nimic 
altceva decît ceea ce este turnat în ele‖. Plenitudinea de 
care vorbeşte Ricoeur este asigurată de relaţia 
necesară, nu arbitrară, între ―semnificantul primar sau 
literal şi semnificatul secundar‖. Filosoful  identifică o 
dublă relaţie în cadrul unui simbol. Este vorba de faptul 
că obiectul vizat, ―sacrul este legat de semnificaţiile sale 

primare, literale, sensibile: aceasta îi conferă opacitatea; 
pe de altă parte, semnificaţia literală este legată prin 
sensul simbolic ce rezidă în ea; este ceea ce am numit 
puterea revelatoare a simbolului, care îi dă forţă 
împotriva opacităţii‖)21). Tocmai plenitudinea limbajului 
implică interpelarea subiectivităţii ce se simte asimilată 
cu ―ceea ce este spus‖, făcîndu-se participantă la ceea 
ce îi este anunţat. Semnificativ e faptul că Ricoeur 
vorbeşte de ―o asimilare existenţială‖ a subiectivităţii de 
către obiectul simbolic la care participă,descriindu-l, 
înţelegîndu-l, ascultîndu-l. Al treilea orizont al înţelegerii, 
de care vorbeşte Vattimo, este echivalent cu asimilarea 
subiectivităţii de către obiectul simbolic, din gîndirea lui 
Ricoeur. 
 În ―Imaginaţia simbolică‖ (22), Gilbert Durand 
constată două tipuri de abordare hermeneutică a 
simbolului. Este vorba de hermeneuticile reductive şi 
cele instaurative. Primele ―nu descoperă imaginaţia 
simbolică decît pentru a încerca să o integreze în 
sistematizarea intelectualistă curentă, prin reducerea 
actului simbolizării la un simbolizat fără mister‖. Cele 
instaurative se edifică prin accentuarea ―efectului de 
transcendenţă‖ al simbolului (23). În abordarea  de tip 
instaurativ a imaginarului, poate fi adusă pe prima scenă 
a ideilor gîndirea lui Lucian Blaga. Exegetul care 
antrenează gîndirea blagiană în contextul european al 
chestiunii este Ioana Em. Petrescu (24). Regretata 
exegetă demonstrează disponibilitatea spiritului blagian 
de a fi conexat unor remarcabile direcţii ale spiritului 
european, altele decît cele indicate ferm de chiar opera 
lui. Centrul exegetic al capitolului ―Despre metaforă‖, din 
lucrarea citată a Ioanei Em. Petrescu, e constituit de 
apropierile poziţiilor teoretice ale lui Lucian Blaga şi Paul 
Ricoeur, în definirea metaforei. Argumentele  Ioanei Em. 
Petrescu sînt oferite de cele două studii: ―Geneza 
metaforei‖ (Lucian Blaga) şi ―Metafora vie‖ (Paul 
Ricoeur) ( a se consulta şi notele 45-46 din pomenitul 
capitol al studiului Ioanei Em. Petrescu). 
 Studiul amintit al lui Blaga defineşte metaforicul 
ca pe o constantă transistorică a spiritului uman. Deşi o 
pomeneşte, filosoful ignoră definiţia retorică a metaforei, 
optînd pentru ―rostul ontologic‖ al acesteia. Adevăratele 
semnificaţii ale spiritului metaforic pot fi circumscrise, 
scrie Blaga, doar de perspectiva metafizică şi 
antropologică. Teza fundamentală a filosofului român e 
că metafora reprezintă ―un moment ontologic 
complementar‖, în măsură să corecteze statutul precar 
al omului în lume. Două grade ale precarităţii găseşte 
Blaga în condiţia umană; acestea sînt determinate de 
două dimensiuni spre care spiritul uman aspiră, fără să 
le poată atinge: concreteţea lumii şi orizontul misterului. 
Tocmai acest deficit ontologic al omului  e suplinit de 
cele două tipuri de metafore: cea plasticizantă şi cea 
revelatorie, prima fiind menită să faciliteze calea spre 
concretul lumii, a doua fiind destinată revelării. Între 
aceste două energii ale spiritului se configurează statutul 
de fiinţă simbolizatoare al omului. În acelaşi studiu din 
―Trilogia culturii‖ (25), e evidentă intenţia filosofului de a 
defini spiritul creator şi din altă perspectivă decît cea  
retoric-stilistică. Se cunoaşte faptul că pentru Blaga stilul 
e o componentă inconştientă a oricărei creaţii culturale, 
determinată de funcţionarea categorială a 
inconştientului. Un inconştient organizat categorial 
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propune şi Jung într-un studiu (26), ―Comentariu 
psihologic la ‗Bardo Thodol‘‖. Această altă perspectivă 
(în gîndirea blagiană) ţine seamă de faptul că opera 
artistică e definită printr-o substanţă. Definirea acestei 
substanţe ―sub înfăţişarea ei ceva mai generică‖ face 
obiectul studiului ce ne preocupă. Ce include Blaga în 
substanţa creaţiei artistice?: ―De substanţa unei opere 
de artă ţine tot ce e materie, element sensibil sau 
conţinut ca atare, anecdotic sau idee, indiferent că e 
concret sau  mai abstract, palpabil sau sublimat‖. 
Condiţia omului, ca fiinţă simbolizantă, apare tocmai în 
acest moment al demonstraţiei, deoarece filosoful 
distinge  între substanţa ―lucrurilor reale din lumea 
sensibilă‖ şi ―substanţa creaţiilor‖. Aceasta din urmă ―ţine 
parcă totdeauna loc de altceva‖, incluzînd ―un transfer şi 
o conjugare de termeni ce aparţin unor regiuni sau 
domenii diferite‖. Tocmai datorită acestor determinante, 
substanţialitatea operei artistice are o dimensiune 
metaforică. Substanţa operei artistice care ―ţine parcă 
totdeauna loc de altceva― are statutul a ceea ce Gilbert 
Durand va numi ―imaginaţie simbolică‖, chiar simbol 
(1964). Durand distinge două moduri ale spiritului de a-şi 
reprezenta lumea: unul direct şi altul indirect. În modul 
direct, un lucru se înfăţişează spiritului, în funcţie de 
determinantele sale senzoriale şi perceptive, în cel 
direct, lucrul nu se poate înfăţişa ―în carne şi oase‖ 
sensibilităţii noastre. Într-un astfel de caz, obiectul e 
absent şi suplinit printr-un act de re-prezentare prin 
intermediul unei imagini. Blaga însuşi vorbeşte despre 
―criza obiectului‖ în actul artistic(27). Conştiinţa dispune, 
deci, îl urmăm  pe Durand, de o reprezentare graduală a 
lumii obiectelor şi în construcţia imaginilor. Poate 
reproduce fie o copie fidelă a lumii senzaţiilor ce intră în 
relaţie cu lumea, ori poate apela la imaginea ce doar 
poate semnala lucrul. Şi Durand distinge între semnul 
propriu-zis şi simbol. Astfel, spre deosebire de semnul 
propriu-zis, simbolul e un semn special concret, ce 
evocă, printr-un raport ceva absent sau imposibil de 
perceput. În limbaj blagian, ―el ţine parcă totdeauna loc  
de altceva‖. Ceea ce evocă simbolul e ceva indefinibil, 
ce cunoaşte, în diferite receptări ale sale, epifanii 
repetate. Chiar actul constituirii simbolului şi simbolul 
însuşi nu sînt decît aproximări ale unui indeterminat ce 
cunoaşte, astfel, multiple întrupări. Lucrul absent la care 
trimite simbolul definit de Durand poate fi un sinonim al 
substanţei ―creaţiilor (ce) nu posedă o semnificaţie prin 
ea însăşi‖. Imaginaţia simbolică devine astfel o 
transfigurare a unei reprezentări concrete, în funcţie de 
un sens tot timpul abstract. Aşadar - cum afirmă Blaga 
despre metafora revelatoare - un simbol, scrie Durand, e 
o ―reprezentare ce face să apară, deci să se manifeste 
un semnificat ascuns, el e epifania unui mister‖. 
 Condiţia complemetară a spiritului metaforic - 
menit să corecteze un deficit ontologic -  e, de 
asemenea, un echivalent al statutului eufemizant al 
imaginaţiei simbolice, descrise de Durand. În capitolul al 
cincilea al ―Imaginaţiei simbolice‖, Durand defineşte 
simbolul ca putere a spiritului uman de a re-stabili 
echilibrul vital, compromis de înţelegerea fenomenului 
morţii. Sursa acestei definiţii se află în Bergson (―Cele 
două surse ale moralei şi religiei‖). Aici, Bergson 
vorbeşte despre funcţia fabulatoare, ce reprezintă o 
reacţie a naturii împotriva puterilor dizolvante ale 

inteligenţei - puterea inteligenţei reprezentînd conştiinţa 
decrepitudinii şi morţii (28).Ca şi metafora la Blaga, 
simbolul  definit de Durand e destinat îmbunătăţirii 
condiţiei omului în lume. Vindecării de infinitul rău al 
abstracţiunilor - prin spirit metaforic - îi corespunde 
terapia prin imaginaţia simbolică. Există ceva ireductibil 
în limbajul metaforic, un element de o specificitate ce 
exclude posibilitatea transpunerii totale a metaforei în 
limbaj raţional. O astfel de ireductibilitate îl determină pe 
Paul Ricoeur să constate că abordarea unui simbol 
trebuie, pentru a exclude orice inadecvare cu adevărata 
viaţă simbolică, să excludă alegorismul şi să accepte 
faptul că substanţa simbolurilor ―e indestructibilă, că ele 
constituie fondul revelator al cuvîntului ce locuieşte 
printre oameni; pe scurt, un simbol dă de gîndit‖(29). 
 Teoria implicită a imaginarului, prezentă în 
gîndirea lui Lucian Blaga, demonstrează o teză 
fundamentală: aceea că spiritul creator de cultură se 
defineşte prin integralitate, deci prin participarea, în actul 
creaţiei, a inconştientului şi conştiinţei. Se cunosc 
rezervele filosofului român faţă de abordările 
psihanalitice (de tip freudian) ale inconştientului. Direcţia 
psihanalitică, în raport cu care e mai concesiv e cea 
jungiană. Rezumînd (în cap. ―Celălalt tărîm‖, din ―Orizont 
şi stil‖) ideile jungiene, Blaga nu ezită să constate 
impregnarea lor cu anumite prejudecăţi şi un anume 
sentimentalism ―care ne ţine legaţi de luminozitatea 
conştiinţei‖. Blaga scrie: ―Iată deci aria inconştientului 
îmbogăţită simţitor, întîi cu înjghebări psihice 
compensatorii faţă de conştiinţă, al doilea cu conţinuturi 
de provenienţă ancestrală, şi al treilea cu devansări ale 
conştiinţei‖ (30). Apropierile dintre poziţiile blagiene şi 
cele jungiene sînt mult mai adînci şi semnificative decît 
lasă filosoful român să se întrevadă. Relevant, dacă nu 
chiar revelator, e studiul lui Blaga ―Despre personanţă‖ 
(din ―Orizont şi stil‖, 1935). Corespondentul acestui 
studiu, în gîndirea jungiană, e ―Funcţia 
transcendentă‖(31). În ―Despre personanţă‖, aşadar, 
Blaga, deşi refuză să accepte ideea că ar putea exista, 
în cadrul conştiinţei, enclave ale inconştientului ―care 
prin ele înşile să fie recunoscute ca atare‖ - ―deoarece 
cunoaşterea inconştientului aparţine în întregime 
spiritului teoretic‖ - constată prezenţa în viaţa conştientă 
a unor procese ale căror semantisme se pot clarifica 
doar printr-o integrare a lor într-o realitate mai largă 
decît conştiinţa. E vorba de ceea ce filosoful numeşte 
―efulguraţiuni ale ale inconştientului‖. Între acestea, 
enumeră: ciudate şi neaşteptate uitări, gesturi intercalate 
fără noimă în momentele de destindere şi absenţă, fapte 
străine de noi şi totuşi ale noastre, visul. Există, aşadar, 
la Blaga, o dublă sursă a semantismelor spiritului 
creator. Fenomenul prin care inconştientul penetrează 
lumea conştiinţei e numit de Blaga, printr-un concept 
insolit, ―personanţă‖, derivat din etimonul latinesc 
―personare‖ (a răsuna din toate părţile). Există două 
modalităţi de manifestare a personanţelor: Una ce ţine 
de nuanţarea lumii conştiinţei şi o alta în care 
―iradiaţiunile inconştientului în conştiinţă au un aspect 
(...) mai compact şi mai palpabil‖. Insistînd asupra 
prezenţei permanente a conştientului în conştiinţă, 
filosoful enunţă, în fond, ideea integralităţii spiritului 
creator, creaţiile spirituale resimţindu-se cu deosebire de 
pe urma personanţelor. Distanţîndu-se de teoria 
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psihanalitică a sublimării conţinuturilor inconştiente în 
producţiunile artistice - pe care nu o refuză în întregime, 
filosoful român, definind inconştientul la modul jungian, 
elaborează, în fond, o teorie a imaginarului arhetipal, 
prin susţinerea ideii că prin personanţă ―anume 
conţinuturi inconştiente apar în conştiinţă, scăzute cu un 
ecou, dar nedeghizate‖. Studiul lui Jung, chiar dacă 
elimină dintru început perspectiva metafizică - în 
dimensiunile căreia funcţionează gîndirea blagiană - 
probabil pentru a menţine cercetarea în limitele gîndirii 
pozitive - defineşte funcţia transcendentă a spiritului ca 
―o unificare a conţinuturilor conştiente şi a conţinuturilor 
inconştiente‖. De altfel, scrie Jung, ―inconştientul conţine 
toate combinaţiile fanteziei ce nu au trecut încă pragul şi 
care cu trecerea timpului, şi în circumstanţe adecvate, 
se vor ridica în lumina conştiinţei‖. În raport cu 
conţinuturile inconştientului, cele ale conştiinţei 
reprezintă achiziţii tîrzii în istoria speciei umane. Acestea 
se definesc prin precizie şi direcţionalitate, asigurînd 
omogenitatea proceselor psihice.  Există însă grade 
diferite ale funcţionării acestor conţinuturi, în funcţie de 
indivizi. Bunăoară, dacă structurile conştiinţei sînt 
necesare pentru conservarea şi extinderea civilizaţiei, 
fiind încărcate cu o misie socială, totodată, în cazul 
spiritelor creatoare ele sînt slăbite. Mai mult, spiritele 
creatoare trăiesc fenomenul permeabilităţii dintre 
conştiinţă şi structurile inconştientului. Tocmai acest 
fenomen, mai accentuat în spiritele creatoare, e numit 
de Jung ―funcţie transcendentă‖: ―Această funcţie se 
numeşte transcendentă deoarece face posibilă trecerea 
în mod organic de la o poziţie la alta, fără pierderea 
inconştientului‖(32). Or, Blaga însuşi constată,prin 
personanţă, penetrarea structurilor conştiinţei de 
formaţiuni inconştiente compacte, nedeghizate. Condiţia 
umană pusă sub  semnul revelării transcende un deficit 
ontologic, prin spirit metaforic. E semnificativ, de 
asemenea, faptul că însăşi definiţia jungiană a 
simbolului include aşa-numitul element necunoscut 
(absent, cum scrie Durand). Acest necunoscut  jungian 
se regăseşte în ―ascunsul‖ blagian, revelat prin 
metaforele revelatorii. Chiar definiţia blagiană a 
inconştientului - ca dinamism magmatic de atitudini şi 
moduri de reacţie, ca ritm interior şi apetit primar de 
forme, ca efervescenţă şi exuberanţă - e similară, dacă 
nu identică, cu imaginea-arhetip jungiană, definită ca 
―formă dinamică, o structură organizatoare a imaginilor, 
dar care trece totdeauna dincolo de concreţiunile 
individuale, biografice, regionale şi sociale ale formării 
imaginilor‖(33). 
 Abordarea blagiană a metaforei şi creaţiilor 
culturale înscrie gîndirea filosofului român în rîndul 
hermeneuticilor instaurative. Reperele lui Durand, în 
acest sens, sînt: Cassirer (etapă intermediară), Jung şi 
Bachelard.(34) 
 
 
 
 
 Note  
 1. Georg Henrik von Wright, Explicaţie şi înţelegere, 

trad. rom. de Mihai D. Vasile, ed. Humanitas, Bucureşti, 1995. 
 2. Ibidem, p.26. 
 3. V. G.H. von Wright, op. cit., p. 28. 

 4. Ibidem, p. 29. 
 5. Wilhelm Dilthey, Einleitung in die 
Geisteswissenschaften, trad fr. de Louis Sauzin Introduction a 
l’etude des sciences humaines, PUF, Paris, 1942. 
 
 6. Ibidem, p. 15. 
 
 7. Idem, ibidem. 
  
 8. Ibidem, p. 19. 
  
 9. G.H. von Wright, op. cit., p. 29. 
 
  
 
 10. Arheologia ideii de empatie include, fireşte,şi 
conceptul de intropatie, dezvoltat de W. Worringer, în clasica 
sa lucrare Abstracţie şi intropatie, trad. rom. de , ed. . Pentru 

Worringer, eufemizarea spaimei originare se traduce în imagini 
abstracte, în timp ce, într-o fază ulterioară, omul se regăseşte 
pe sine în strctura lumii, prin intropatie. Cel ce defineşte 
sistematic empatia este Thedor Lipps (v. Th. Lipps, Estetica. 
Bazele esteticii, vol. I, partea întîi şi Estetica. Contemplarea 
estetică şi artele plastice, trad. rom. de Grigore Popa, ed. 
Meridiane, Bucureşti, 1987, pp. 117-164, respectiv pp. 5-39). 
Pentru Lipps, empatia include un raport faţă propriul nostru 
conţinut sufletesc, dar şi faţă de ―un obiect diferit de mine‖. 
Raportul cu obiectul ―diferit de mine‖ e o formă de găsire a 
plăcerii propriei activităţi în altceva decît subiectivitatea: ―Dar 
această activitate este obiectivată sau este legată pentru mine, 
nemijlocit, pentru că o resimt la un obiect diferit de mine, de 
exemplu la un gest perceput pe cale senzorială‖. Esteticianul 
diferenţiază două modalităţi ale relaţiei subiectului cu ―obiectul 
diferit de mine‖. Activitatea acestuia poate fi în acord sau în 
dezacord cu ―propriile mele necesităţi de automanifestare‖. 
Acordul generează, fireşte, plăcere, în timp ce dezacordurile 
produc neplăcere. Asumarea activităţii obiectului generează 
empatia pozitivă, în timp ce respingerea de către subiect a 
activităţii obiectului  se regăseşte în empatii negative. Acordul 
subiectivităţii cu obiectul, deci empatia pozitivă este numit 
simpatie. Aceasta este definită astfel:‖Este acordul dintre viaţa 
străină mie şi impulsul vital propriu sau propria mea necesitate 
vitală . În consecinţă, sîntem  îndreptăţiţi să numim  empatia 
pozitivă şi empatie simpatetică ―.O relaţie simpatetică cu 
obiectul este definită şi de Hans Robert Jauss, în ―Experienţă 
estetică şi hermeneutică literară‖, trad. rom. de Andrei Corbea, 
ed. Univers, Bucureşti, 1983.  Jauss vorbeşte, în relaţia cu 
opera, despre ―desfătarea de sine în desfătarea cu altul‖.  
 Conceptul de simpatie este dezvoltat de Max Scheler, 
în lucrarea Natura şi formele simpatiei. Contribuţie la studiul 
legilor vieţii emoţionale (am utilizat traducerea franţuzească a 

lucrării lu Scheler, realizată de M. Lefebvre, ed. Payot, Paris, 
1950). Scheler,în abordarea fenomenologică a simpatiei, 
afirmă că acest tip de relaţie ―implică intenţia de a resimţi 
bucuria sau suferinţa ce însoţesc faptele psihice ale altuia‖. 
Dimensiunea afectivă a simpatiei transcende simpla judecată, 
întrucît resimţirea lumii afective a obiectului, a celuilalt ,se 
realizează prin sentiment. Dar subiectul, în exerciţiul simpatiei, 
este în stare chiar  ―să gîndească această suferinţă, să o 
reflecteze ca funcţie afectivă‖. Se produce, deci, în actul 
simpatiei, o interiorizare a vieţii celuilalt, fără ca prin  aceasta 
să se stingă diferenţele dintre subiectivitatea ce resimte şi 
viaţa afectivă a celuilalt. O astfel de definiţie a simpatiei 
premerge definirea relaţiei de identificare critică, aşa cum 
apare în gîndirea lui Poulet. 
  
 
 11. Paul Ricoeur, Despre interpretare. Eseu asupra lui 
Freud, trad. rom. de  Magdalena Popescu şi Valentin 
Protopopescu, ed. Trei, 1998, pp.37-47. Sursele noii critici, 
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fondate de Gaston Bachelard, l-au preocupat pe Gilbert 
Durand. V., în acest sens, Gilbert Durand, Aventurile imaginii. 
Imaginaţia simbolică. Imaginarul, trad. rom. de  Muguraş 
Constantinescu şi Anişoara Bobocea, ―Imaginarul‖, cap. II, 
secţiunea a patra, ―‗Noile critici‖‘: de la mitocritică la 
mitanaliză‖, pp. 162-168. 
 
 12. Gilbert Durand, Aventurile imaginii. Imaginaţia 
simbolică. Imaginarul, trad. rom. de  Muguraş Constantinescu 
şi Anişoara Bobocea, ed. Nemira, Bucureşti, 1999, pp. 43-81. 
  
 13. Gilbert Durand, Structuri antropologice ale 
imaginarului, trad. rom. de Marcel Aderca, ed. Univers, 
Bucureşti, 1977, pp. 24-50. Vezi, în acest sens, şi  Jean 
Burgos, “Pentru o poetică a imaginarului‖, trad. rom. de  
Gabriela Duda şi Micaela Gulea, ed. Univers, Bucureşti, 1988.  
  
 14. Gianni Vattimo, Etica interpretării, ed. Pontica, 

Constanţa, 2000. Filosoful italian consideră chiar că se impune 
o redefinire a hermeneuticii, în condiţiile în care mai multe 
ştiinţe ale spiritului revendică această metodă. El constată că 
metoda hermeneutică s-a impus în anii ‗80, ca succesoare a 
marxismului şi structuralismului.În  perioada actuală, 
hermeneutica, scrie Vattimo, a ajuns o adevărată ―koine 
culturală‖. Succesul metodei ar fi asigurat de ―cerinţa de a 
conferi din nou locul esenţial conţinuturilor şi de a tematiza 
poziţia istorică a observatorului‖. Metoda hermeneutică 
(Vattimo îl rezumă astfel pe Gadamer) are ca fundament 
interpretarea care, spre deosebire de structuralism, ―nu e 
descriere din partea unui observator ‗neutru‘, ci e un 
eveniment dialogic în care interlocutorii sunt în mod egal puşi 
în joc şi din care ies modificaţi‖. Punerea în joc a 
interlocutorilor şi metamorfoza lor, a subiectului şi obiectului, în 
fond, are loc într-un al treilea orizont ―de care ei nu dispun, ci 
în care şi de către care sunt dispuşi‖. Tocmai apartenenţa 
subiectului şi obiectului la acest orizont comun diferenţiază 
hermeneutica de structuralism (unde era vorba de un 
observator detaşat). Acronismul observatorului de tip 
structuralist e înlocuit astfel cu ―precaritatea‖ martorului 
hermeneutic, el însuşi ―jucat‖ în procesul pe care îl instituie 
(interpretarea). Subiectul participă astfel la jocul înţelegerii (v. 
von Wright). 
 
 15. Paul Ricoeur, op. cit., p. 37. 
 
 16. Ibidem, p. 38. 
  
 17. Idem, ibidem. 
  
 18. Ibidem, p. 39. 
  
 19. Idem, ibidem. 
  
 20. Idem, ibidem. 
  
 21. Ibidem, p. 41. 
  
 22. Gilbert Durand, op. cit.,pp. 43-44. 
  
 23. Fundamentarea ontologică a imaginarului este o 
constantă a gîndirii durandiene. V., în acest sens, Structuri 
antropologice ale imaginarului, ed. cit., pp. 24-50, Figuri mitice 
şi chipuri ale operei. De la mitocritică la mitanaliză, ed. cit., pp. 

17-36.  
  
 24. Ioana Em. Petrescu, Eminescu şi mutaţiile poeziei 
româneşti, ed. Dacia, Cluj, 1999, pp. 83-91. 

  
 25. Lucian Blaga, Opere, vol. 9, ed. Minerva, 
Bucureşti, 1985, pp. 349-365. 

  
 26. C. G. Jung, Opere, trad. it., volume ottavo, La 
dinamica dell’inconscio, Boringheri, 1980, pp. 525-537. 
 
  
 27. Lucian Blaga, Opere, vol. 8, ed. cit. pp.320-324. 

―Cunoaşterea luciferică începe prin aceea că nu mai socoteşte 
obiectul dat al cunoaşterii drept ―obiect‖, ci numai ca simptom 
al ―obiectului‖. Prin acest act, obiectul cunoaşterii ajunge în 
―criză‖, adică suferă o despicare în două, într-o parte care se 
arată şi într-o parte care se ascunde‖. Distincţiie blagiene sînt 
echivalente celor jungiene şi celr durandiene, în definirea 
simbolului. 
 
  
 28. Henri Bergson, Cele două surse ale moralei şi 
religiei, trad. rom. de Diana Morăraşu, Institutul European, Iaşi, 
1992, cap. ―Religia statică‖, pp.104-194.  
 
  
 29. Paul Ricoeur, op. cit. 
 
  
 30. Lucian Blaga, Opere, vol. 9, ed. cit., p. 85. 
 
  
 31. În volumul al optulea al ediţiei italiene (în 
optsprezece volume) a operelor lui Jung, ed. cit. mai sus, 
există un preambul în care Jung precizează că a scris acest 
studiu în 1916. descoperit mult mai tîrziu de studenţi ai 
institutului ―Carl Gustav Jung‖ din Zurich, acesta a fost publicat 
―într-o primă  redactare provizorie‖ - în limba engleză - în anul 
1957. Autorul însuşi, revăzîndu-l şi remaniindu-l stilistic, după 
propria-i mărturisire, îl face public în 1958. deci, în 1935, Blaga 
nu avea de unde să cunoască producţiunea cu pricina. 
 
  
 32. C. G. Jung, op. cit., p. 82-105. 
 
  
 33. C. G. Jung, apud Durand, ―Imaginaţia simbolică‖. 
  
 
 34.  Cassirer  reprezintă pentru Durand un moment de 
echilibru între hermeneuticile reductive şi cele instaurative. 
Omul ca animal symbolicum din Filosofia formelor simbolice a 
lui Cassirer e determinat să nu poată ―niciodată să intuiască 
obiectiv un lucru, ci să-l integreze imediat într-un sens‖. 
Procesul acesta de semantizare a lumii prin activitate 
simbolică este numit de Cassirer pregnanţă simbolică. În 
gîndirea jungiană, sînt remarcate definiţiile simbolului, pe 
urmele romanticilor germani: simbolul ca realitate plurivocă, 
ambiguitatea simbolului. Sînt evidenţiate procesele de 
―umplere‖ a formelor arhetipale:‖Inconştientul  furnizează 
‗forma arhetipală‘ prin ea însăşi ‗goală‘ care, pentru a deveni 
sensibilă conştiinţei, ‗este umplută imediat de către conştient 
cu ajutorul elementelor de reprezentare, conexe sau analoge‘. 
Arhetipul este aşadar o formă dinamică, o structură 
organizatoare a imaginilor, care deăşeşte întotdeauna 
concreţiunile individuale, biografice, regionale şi sociale ale 
formării imaginilor‖(v. nota 33). 
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  Ernst Jünger  

 În furtuni de oțel* 

 
 

Constituită pe baza notelor aproape zilnice luate 

în tranșee, „în pauzele scurte dintre felurite evenimente, 

după misiunile zilnice pe front, la lumina slabă a unei 

lumânări, pe treptele întrărilor înguste ale adăposturilor, 

în cratere acoperite cu foi de cort, în beciuri umede din 

ruine―, în spitale, de-a lungul celor patru ani petrecuți în 

campania din Belgia și Franța, În Furtuni de oțel este 

prima carte publicată de Ernst Jünger, bestseller în anii 

‘20, și prima carte de răsunet internațional izvorâtă 

nemijlocit din experiența crucială a Marelui Război, trăită 

cu intensitate tragică și plătită funest de o întreagă 

generație.  

Scriere eminamente memorialistică, cartea este în 

cea mai mare parte o succesiune de descrieri în registru 

denotativ, dispuse cronologic, care înfățișează operații 

militare locale, evenimente mărunte de front, apoi 

anecdotică cazonă, ici-colo portrete sumare de 

camarazi, ori reacții meditative pe seama întâmplărilor 

trăite; episodic, întâlnim și introspectarea unor stări de 

conștiință situate la marginea extremă a primejdiei, în 

care se instalează un soi de luciditate vizionară și o 

ușurință aproape neverosimilă care suspendă pe durate 

restrânse frica de moarte. Sunt aici pagini aproape 

exaltate, apropiate tipologic de expresia violenței 

expresioniste, pagini inundate de beția voioasă a luptei, 

alături de altele bântuite de exasperarea, ce-i drept 

strunită, provocată de tranșeele inundate de apă, de 

adăposturile clisoase și reci, de câmpurile pline de 

cadavre sfârtecate, asaltate de oștile de guzgani, sunt 

scene de spital și scene de acalmie când combatanții 

din prima linie sunt înlocuiți temporar și lăsați spre 

refacere în așezări părăginite și pustiite din spatele 

frontului. Sunt și evocări de plimbări solitare în clipe de 

răgaz prin păduri sfâșiate de gloanțe, sate pustiite sau 

ținuturi mlăștinoase. Sunt și clipe de cufundare în lecturi 

și de evadare privilegiată din contingent: „Am fost 

întotdeauna fascinat de multiplele fațete ale lumii. Atunci 

când te amenință o primejdie de ce să nu citești o 

poezie de Hölderlin sau de ce să nu observi evoluția 

unei insecte prin praf? Mi s-a întâmplat asta în tranșeele 

Marelui Război sau în 1940 pe drumurile Franței. Poți 

atunci să uiți de război, de loc, de timp, de consemn. 

Distanța astfel obținută îți permite să vezi latura 

zadarnică a lucrurilor. Cred că așa ceva există pe toate 

fronturile. Această posibilitate de a ne abstrage în 

destinul nostru personal e uneori singurul lucru care ne 

mai rămâne.― 

 Domină însă de departe scenele întunecate, 

coșmarești, de distrugere, care coagulează pe tot 

parcursul cărții un registru șocant de o consistență dură. 

„Eroul― principal fiind moartea, moartea oamenilor care 

se măcelăresc frenetic între ei, moartea animalelor, a 

pădurilor, a caselor, a tot ce este viu. Imagini vizuale, 

auditive, olfactive suprapuse sinestezic sau înlănțuite 

conturează liniile unui  univers apocaliptic: „Am ajuns în 

fața ruinelor unui sat. Din câmpia Flandrei, plină de 

cicatrice oribile, se ridicau, negre și sfărâmate, cioturile 

unor copaci, rămășițele unei păduri întinse. Dâre uriașe 

de fum treceau prin aer, acoperind cerul vesperal cu nori 

grei, sumbri. Peste pământul despuiat, deșirat și 

redeșirat nemilos, pluteau gaze înăbușitoare care, 

galbene și brune, rătăceau nonșalant. S-a ordonat alertă 

de gaze. În această clipă s-a declanșat un foc 

monstruos – englezii reperaseră atacul. Pământul 

țâșnea în havuzuri șuierătoare și o grindină de schije 

mătura terenul ca o aversă. O clipă am rămas cu toții 

încremeniți, apoi ne-am năpustit care încotro. [...]  Roiul 

de albine cu mii de capete ale proiectilelor care se 

revărsa asupra noastră nu era perceput de auz. Mi-am 

dat seama că atacul nostru, pe care îl pregătisem timp 

de jumătate de oră printr-un foc concentrat, era strivit din 

fașă de forța acestui tir de respingere. De două ori, la 

interval scurt, o explozie monstruoasă a înghițit 

vacarmul. Mine de cele mai grele calibre au plesnit. 

Câmpuri întregi de dărămături au sărit în aer, s-au 

învârtejit și s-au prăbușit cu un trosnet infernal.― 

Reducerea la minimum a istoricității și repetarea 

aceluiași tip de configurații descriptiv narative, diferite 

doar prin amplitudine, intensitate și loc de desfășurare, 

lasă impresia unei mișcări în cerc, generatoare a unui 

prezent cvasi etern. Impresie accentuată în imediat de 

chiar „subiectul― cărții: pe de-o parte, de faptul că 

ciocnirile armate nu duc nicăieri, părțile beligerante 

cuceresc în lupte crâncene fâșii neînsemnate de teren 

pe care le pierd, cu rândul, în confruntări la fel de 

crâncene, pentru a relua apoi de la capăt aceleași 

operații întru același zadarnic și ucigaș final deschis; pe 

de alta, de faptul că trupele decimate sunt repede 

înlocuite cu altele proaspete care sunt la rândul lor 

decimate și înlocuite cu altele și tot așa în continuare, s-

ar zice, într-un orizont fără sfârșit.                         

 

 

                                    RESTITUIRI 
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Fragment din capitolul 

„Guillemont“, 
           evocare a unui episod din bătălia de pe 

Somme din vara anului 1916 

 

 

     „...Apoi am pornit în șir indian. Fiecare avea ordin să 

se țină strâns de omul din fața lui. Chiar la ieșirea din 

localitate, ghidul nostru a observat că se încurcase. Am 

fost obligați, sub tir intens de șrapnele, să ne întoarcem. 

Apoi în pas alergător, am înaintat în câmp deschis, de-a 

lungul unei benzi albe, ciuruite pe bucățele  și amenajate 

ca fir conducător. Adesea, când ghidul pierdea direcția, 

trebuia să ne oprim în locurile cele mai primejdioase. Pe 

deasupra, ca să menținem legătura, era interzis să ne 

culcăm la pământ. 

Cu toate astea primul și cel de-al treilea pluton au 

dispărut brusc. Mai departe! Grupele s-au îngrămădit pe 

un șleau asupra căruia se trăgea zdravăn. Culcat! 

Mirosul dezgustător penetrant ne-a arătat că acest pasaj 

ceruse deja multe jertfe. După o goană sub amenințarea 

morții, am ajuns la alt șleau care ascundea adăpostul 

comandantului unităților combatante, ne-am rătăcit și 

ne-am întors într-o busculadă chinuitoare a oamenilor 

enervați. Cel mult la cinci metri de Vogel și de mine a 

căzut îndărătul taluzului un obuz cu un trosnet surd, 

împroșcându-ne cu bulgări enormi de pământ, în vreme 

ce fiorii morții ne alunecau pe șira spinării. În fine, ghidul 

a găsit din nou drumul după indiciul dat de un grup de 

cadavre care sărea în ochi. Unul din acești morți zăcea 

ca un crucificat pe panta de calcar – ce fantezie ar fi 

putut inventa un indicator de drum mai potrivit cu acest 

peisaj? 

Mai departe! mai departe! Oameni se prăbușeau 

alergând iar noi îi amenințam dur ca să-și extragă ultima 

picătură de energie din corpurile epuizate. Răniți, 

lansând în stânga și în dreapta strigăte de ajutor neluate 

în seamă, cădeau în cratere de obuze. Cu ochii ațintiți 

asupra omului din față, înaintam printr-un șanț format de 

un lanț de cratere uriașe în care zăcea mort lângă mort. 

Piciorul călca cu repulsie peste corpurile moi care cedau 

și ale căror forme bezna le sustrăgea privirii. Chiar și 

răniții care se prăbușeau pe drum erau sortiți să fie 

călcați de cizmele celor care înaintau febril. 

Și mereu acest miros dulceag! Chiar și curierul meu, 

micul Schmidt, care m-a însoțit în atâtea patrule 

primejdioase a început să se clatine. I-am smuls pușca 

din mână, la care bravul băiat a vrut chiar și în aceste 

momente să se împotrivească. 

În fine, am ajuns în prima linie, ocupată de oameni 

strâns înghesuiți în gropi, ale căror glasuri șoptite au 

tremurat de bucurie aflând că aveau să fie schimbați. Un 

plutonier bavarez mi-a predat, în câteva cuvinte, sectorul 

și pistolul de semnalizare. [...] 

Când s-a luminat de ziuă, împrejurimile s-au 

dezvăluit treptat ochilor noștri uluiți.  

Șleaul arăta ca un șir de cratere pline cu bucăți de 

uniformă, arme și morți; terenul din jur, cât puteai ajunge 

cu privirea, era în întregime răscolit de obuze de mare 

calibru. Nici un fir amărât de iarbă nu se arăta privirii 

scrutătoare. Locul scurmat al luptei era înfiorător. 

Apărătorii vii se amestecau cu cei morți. Săpând găuri 

ca să ne adăpostim, am observat că aceștia din urmă 

zăceau în straturi suprapuse. Rezistând înghesuită sub 

foc intens, o companie după alta fusese secerată, apoi 

cadavrele fuseseră îngropate sub masele de pământ 

azvârlite de proiectile, după care altă unitate îi 

schimbase pe cei căzuți. Acum era rândul nostru. 

Pe șleau și pe terenul din spate erau risipiți germani, 

pe terenul din față, englezi. Din taluzuri se ridicau brațe, 

picioare și capete; în fața găurilor noastre de pământ 

zăceau membre sfâșiate și morți peste care, pentru a 

scăpa de vederea continuă a figurilor mutilate, am 

aruncat haine sau foi de cort. În ciuda căldurii, nimeni nu 

s-a gândit să acopere corpurile cu pământ. 

Satul Guillemont părea să fi dispărut cu totul; doar o 

pată albicioasă în câmpul de cratere mai semnala 

suprafața pe care piatra de calcar a caselor fusese 

măcinată mărunt și transformată în praf. În fața noastră 

se întindea gara ghemotocită ca o jucărie de copil; mai 

departe, în spate, pădurea din Delville făcută țăndări. 

                                              Prezentare și traducere 

de Viorica Nișcov 

______________________________ 

* În curs de apariție la Editura Corint.  

 

 

 

 

                                                                                         

 

                    Ernst Jünger 
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Ion ȘERBAN-

DRINCEA 
 

Moartea cu barda 

 

Iarăși mi-am adus aminte de bunicul 

meu  

când l-a lovit moartea cu barda la tâmplă 

așa spunea el împleticindu-și limba  

intrând în casă enervat de durere  

mirat că a venit la el fără coasă  

probabil că tiranei i-a fost teamă  

că îi smulge coasa din mâini  

știindu-l cosașul câmpiilor cu fâneţe  

să se laude în sat  

că moartea nu mai are nicio putere 

poate că bunicul îi lua și barda 

dar a fost lovit hoţește pe la spate  

în timp ce își făcea cruce  

înainte de a se așeza la masa 

cu multă rugă în lumina ochilor  

trimisă spre fiul său din lagărele durerii  

să nu moară până nu îi va spăla picioarele  

de colbul drumului spre casă 

 

Minune 

 

Jeratic e timpul  

care usucă florile  

și cerul fuge înaintea mea  

sporindu-mi pașii să-l ajung  

el fuge și fuge înconjurat de lumină  

rostogolindu-se în cântecele chemării  

mirată de atâta minune  

când îmi adun anii  

până mi se găuresc tălpile 

 

 

Portrete mişcate 

 

Rămâne totul ca o stană de piatră  

de-a lungul drumurilor mele preferate  

din hăţișul întinderilor neștiute  

trimise în colburile fierbinţi 

 de îndemnurile chemate în sânge  

de la naștere și până acum  

imaginile se contopesc întro hartă  

hașurată cu urme colorate  

în urma gândurilor fugărite de litere 

răstignite în uimirile anilor de-acum  

când prietenii rămași la răscruci  

sub semnele fluturate de reîntâlniri  

au uitat drumurile în amintiri  

și îi caut în numerele de telefon  

din agenda mea scorojită  

unde cifrele s-au transformat  

în portrete mișcate 

 

 

Erată II 

 

Știam despre tata că murise  

mama i-a făcut pomană  

și mi-a dat mie pălăria lui  

lăsată în cui când a plecat la război  

o pălărie neagră de fetru  

spunându-mi să o port când voi fi mare  

pusă pe-o sprânceană  

cum o lăsa tata când se ducea la horă  

am zis bogdeaproste  

cum m-a îndemnat mama să spun  

după ce a făcut semnul crucii pe ea 

 m-am bucurat că am pălărie  

am pus-o pe cap și mi-a acoperit ochii  

mama a zâmbit cu lacrimi pe buze  

am așteptat să mă fac mare  

dar pălăria n-am mai purtat-o  

la puţin timp a murit bunicul meu  

cu dorul în piept că nu am tată  

și să nu-l bage în groapă cu capul descoperit  

i-a pus pălăria peste părul rărit  

mi-a părut rău că nu mai am pălărie  

supărarea mi-a trecut mai târziu  

când a sosit o carte poștală  

din Donbasul sovietic 

în care tata plângea în scris  

așteptând să vină acasă  

mi-am adus aminte de pălărie  

gândindu-mă ce o să pună pe cap 

 

Erată XXVII 

 

Oamenii marchează trecerea timpului  

cu ceasul  

unde anii sunt răstigniţi  

pe cifre animalele trec timpul  

prin sânge  

măsurându-l cu tictacul inimii  

de aceea cocoșii se trezesc  

în cântec  

când negura curge în miezul nopţii  

de aceea elefanţii se ascund  

când își simt sfârșitul 
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Robert ȘERBAN 
 

 
Atingere 

 
cu cât trăieşti mai mult 
cu atât îţi doreşti mai puţin 
ca o mână care se întinde din toate încheieturile  
dar nu ca să prindă  
să strângă 
să ia 
ci ca să atingă  
atât  
cu vârful  
degetelor 
 

 
Fotografie norocoasă 

 
nu la toată lumea Dumnezeu iese-n poze 
dar dacă ai noroc să nimereşti unghiul bun 
luminozitatea potrivită şi să apeşi când ţi se şopteşte 
l-ai prins 
 
e ca la pescuit 
numai că momeala eşti tu 
cel cu degetul ridicat în sus 
un Sfântu Ioan îmbrăcat în Wrangler şi încălţat sport 
 
descărcat pe laptop 
Dumnezeu se vede şi mai bine şi pare fericit 
l-ai conectat la internet 
apoi la reţele de socializare 
la email la youtube la torrente 
la ce nici n-a visat vreodată 
 
ţine-l în permanenţă on-line 
vei afla instantaneu 
că restul lumii te iubeşte tot mai mult 
şi îţi dă 
ca pe-o cuminecătură nesfârşită 
like după like 
 
 
O musculiţă 

 
dragostea e atunci când 
musculiţele ce roiesc deasupra cănii cu vin 
încep să cânte ca nişte îngeri  
iar ţie îţi vine să te îmbraci în frac 
şi să le dirijezi 
nu ca şi cum ai fi dumnezeul lor 
ci o musculiţă  
şi mai mică 
 
 
 
 
 
 

Sfat pentru un tată bătrân 

 
nu te mai juca atât cu viața 
ai îmbătrânit și tu 
acuși îți trebuie ochelari mai tari 
acuși cremă pentru picioare umflate 
răspunsuri săltărețe la săru’ mâna, nenea ori la ce bine arătați 
azi  
zâmbet la tataie, bagă viteză 
șepci pentru soare 
căciuli pentru vânt 
batiste tot mai multe batiste 
 
însă miraculos va fi că o să te descoperi  
pe dinăuntru  
și că niciodată nu vei mai uita de tine  
niciodată 
 
vei afla că ai ficat rinchi vene stomac  
pancreas artere vezică mațe inimă 
și vei începe să le porți de grijă  
și să-i iubești ca pe niște copii 
 
iată minunea: 
vei fi din nou tată la bătrânețe  
și  
din câte te cunosc 
unul răbdător și atent 
vei citi cărți despre copiii tăi 
despre ce le trebuie și ce nu 
despre ce au voie să facă  
și ce le este interzis cu desăvârșire 
vei cere sfaturi despre ei 
vei povesti cunoscuților ce-au mai pățit   
îi vei duce la medici la mare la băi 
îi vei obloji 
te vei ruga să nu vrea niciunul dintre ei să iasă afară  
și îi vei purta în tine mai grijuliu ca o mamă   
va fi greu 
tot mai greu  
cu baston  
cu cârje poate  
cu dragostea și frica  
ce vor fi una 
 
Priceput la moarte 

 
ce te mai pricepi la moarte 
ai șoptit 
după ce mi-ai citit câteva poezii 
 
deloc 
deloc 
sunt doar un impostor 
tot ce am scris acolo 
e văzut și auzit pe la alții 
 
   Tată și fiu: Ion Șerban DRINCEA și Robert ȘERBAN 
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Al. SĂNDULESCU  
 
 
 

 

 

 

Domnișoara Monet 

 

 

Pe lacul Argenteuil, lumina 

Se schimbă-n fiecare clipă, 

Cu unde verzi, unde albastre, 

Culorile sunt o risipă, 

Ți-au inundat și crinolina. 

 

Treci printre sălcii mari, pletoase, 

Printre a nuferilor salbă 

Cu pielea albă cum ți-e boiul 

Și cum ți-e umbreluța albă. 

 

Acum ești ca o Doamnă verde 

Pe câmp de maci aprinși în soare; 

Acum o stampă japoneză,  

Petală fragedă desprinsă 

Din lunga florilor ninsoare. 

 

Pe lacul Argenteuil, lumina 

Cu unde verzi, unde albastre, 

Arde cu flacăra ei vie 

Ca ochii tăi de sub umbrelă 

Și pălăria viorie. 

 

Pe lacul Argenteuil, lumina, 

Cele o mie de culori 

Nuferii albi, nuferii gabeni 

S-au adunat, s-au întrecut 

În aur și-n argint să-ți scalde 

Pentru o clipă, crinolina, 

Muită-n unde verzi, albastre 

Pe lacul de la Argenteuil. 

 

 

Moartea nucului 

 

Crescuseși odată cu mine, 

Îmi legănaseși toate visele 

Vârstei de aur... 

Și apoi, 

Te-au tăiat oamenii răi,  

Locul tău a rămas pustiu, 

Până și pământul 

În care îți erau înfipte 

Rădăcinile acelea 

Ce păreau de neclintit 

Le-au spulberat hainele vânturi... 

 

  * 

Te-am regăsit sub fereastra mea, 

Pe alte meleaguri. 

Mă bucuram că exiști, 

Că-ți fluturi frunzele 

Pe care parcă ți le pregăteai 

De Rusalii, 

Când le duceam la biserică 

Să împodobim iconostasul 

ȘI odată sfințite, 

Să mai luăm câte o rămurică  acasă, 

De pus la icoană. 

 

Cum știu că mugurii tăi 

Se ivesc mai tîrziu, 

După ce albesc merii și perii livezilor, 

Te așteptam 

Să dai semne de viață. 

În fiecare zi mă uitam 

La crengile tale puternice 

Doar, doar, vor apărea mâțișorii... 

 

Totul e verde în jur, 

                               POEME 
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Teii se pregătesc să-nflorească, 

Numai tu te înalți 

Cu brațele uscate spre cer,  

Cu brațele uscate a rugă spre cer, 

Ce se pierd în albastru 

Cu tot ce a fost până ieri, 

Frumosul, frumosul deplinul. 

 

Oare și pe mine mă cer? 

 

 

Ofrandă 

 

Sunt cavalerul cruciat 

Întors din luptă, 

În trup cu răni o mie. 

Zile și nopți m-au fulgerat 

Săgețile, 

Armura mea e ruptă, 

Dar coifu-I neatins, 

Tu mi-ai dat apă vie. 

Mi s-a-nroșit și barbă, 

Și scut și lance, 

De sângele prelins; 

Vicleana voia ca să mă soarbă. 

Tu m-ai păzit, 

Să nu mă las învins. 

 

Și-acum întors din luptă, 

C-un suflet fără pată, 

Îți dărui, ca nobilă ofrandă, 

Și sabia, și coiful,și însăși biruința 

Ce-am dobândit cu tine 

În lupta cruciată. 

 

 

Univers intim 

Pe un motiv de Țuculescu 

 

Ochii tăi 

Pe vasul țărănesc de lut încondeiat 

De un meșter necunoscut și uitat ; 

Pe covoarele din bătrâni ale mamei, 

Cu păsări și cu poieni 

și-n grinzile de stejar, 

 cioplite cu mâna stângă de tata, 

închipuind sănii cu reni. 

 

Ochii tăi, 

pe fruntea pietrelor din alee, 

în grăunțele ploii și în copaci, 

pe umerii mei tatuați 

curcubeie. 

 

 

 

Zidire 

 

O, Ană, te-am zidit în suflet 

Nu-n temelia mânăstirii 

Și trupul tău 

Acolo nu se frânge, 

Rămâne viu, rămâne tânăr, 

În timp ce bucuria-n mine plânge. 

Eu știu că nu voi termina zidirea, 

Că nu-mi voi face aripe de scânduri, 

Că bietele-mi hârtii 

Le-o smulge vântul  

Și  înțeles voi fi doar printre rânduri, 

În mici poeme, 

Fulgere de toamnă, 

Ce luminează cerul meu de visuri, 

Prea arzător, prea melancolic, 

Pus între raiuri și abisuri. 

Acolo vei fi Ană, 

Trupșorul nu ți-oi frânge, 

Înaripându-mi versul 

Care, 

De bucurie, plânge.  
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  Radu 

CIOBANU 
 

         

    Din  J u r n a l  2007 

             
I a n u a r i e 

 

Luni, 1. Primul revelion în noua locuință. M-am 

alarmat degeaba la presupunerea că vom rămâne 

singuri „pe scară‖. Vecinii, minus unul, au rămas totuşi 

acasă, dar sunt oameni civilizaţi. A fost o noapte calmă.. 

Noi, mai austeri cu bucatele, am stat până la trei, graţie 

unor programe rezonabile, fără vulgarităţile din alţi ani. E 

drept că am stat doar pe TVR1, TVR2 și Raiuno, evitând 

canalele rău famate.  

           Intrarea în UE marcată de mult verbiaj şi chiot 

isteroid. În zbieretele reporteriţelor care transmiteau din 

mijlocul mulţimilor de prin piețe, revenea mereu 

sintagma „mândria de a fi român‖. N-am înţeles care ar fi 

motivele.  

           Aş vrea, în prima săptămână, să termin articolul 

despre cartea lui Andrei Pleşu. Dar nu ştiu de voi reuşi, 

ianuarie fiind, ca de fiecare dată, o lună foarte încărcată 

cu obligaţii cronofage. La care acum se adaugă şi 

instalarea copertinei şi a noii balustrade la terasă. 

Treabă care nu mă interesează chiar deloc, dar la care 

ne obligă noul anturaj cu care ne vedem nevoiţi să ţinem 

pasul. Ceea ce nu e rău. 

           Ce să mai zic de celelalte articole proiectate? „A 

scrie la gazetă‖ e gura mea de oxigen, modul meu de 

defulare, fără asta simt că m-aş sufoca. Ce să mai zic 

de corectura Vămilor nopții, care aşteaptă în calculator? 

Ce să mai zic de continuarea transcrierii jurnalului? 

Aseară am început anul 2003, o pagină, ca să mă oblig. 

În fine, ce să mai zic de Cartea începută şi rămasă la 

pagina trei? Nu mai zic nimic. Mă las în voia curentului şi 

pândesc momente prielnice de care să profit. Dar 

continuitatea va rămâne pentru mine un etern deziderat.     

  La prânz – cum altfel? – concertul de la 

Viena, anul acesta cu Zubin Mehta. Care are eleganţa 

ca, înainte de An der schönen blauen Donau, să salute 

aderarea a două ţări dunărene la UE. Sala, surprinsă şi 

festiv generoasă, aplaudă îndelung. Şi încă o dată, ca 

de fiecare dată, mi-a tulburat naturelul simţitor această 

capodoperă de o majestuoasă graţie sans soucis, pe 

care o percep deopotrivă emblematică pentru un timp şi 

un loc, pentru epoca bellă şi pentru Împărăţie. 

    * Duminică, 7. O săptămână risipită cu mizerii 

„administrative‖. Printre altele, şi un drum la Rapolt, la 

wigwam,  să vedem ce au făcut meşterii aceia cu apa. 

Au fuşerit, ca bunul meşter român, o treabă ţigănească, 

pentru care pretind „între opt şi zece milioane‖.   

            Îmi scrie Mircea Braga să-mi ceară acordul de 

principiu pentru organizarea unei întâlniri cu studenţii pe 

o temă al cărei titlu l-am uitat. I-am dat acordul pentru 

colo, prin martie, însă nu ştiu de ce i l-am dat, din inerţie, 

fiindcă am grave îndoieli asupra legăturilor mele cu 

asemenea îndeletniciri. Dar, probabil, nu va ieşi nici din 

asta nimic. 

           Mi-au venit „Cafeneaua…‖ şi „Reflex‖ cu 

articolele mele apărute, ca de obicei, corect.  

           * Luni, 8. În seara asta, la tv, vestea plecării 

Soranei Coroamă-Stanca. Comunicam des, mă iubea 

pentru interesul meu pentru Cerc şi în special pentru 

Dominic al ei pe care îl apăra, îi cultiva memoria şi i-o 

promova ca o leoaică, şi, chiar dacă la ultimele întâlniri 

mi s-a părut obosită şi mult slăbită, nici o clipă nu m-am 

gândit că ar fi şi ea muritoare. Zilele trecute l-am rugat 

pe Virgil Diaconu să-i trimită un exemplar din 

„Cafeneaua..‖, unde mi-a apărut articolul mult întârziat 

despre monografia Cazabanii, a lui Eugen Dimitriu. Nu 

ştiu de va fi apucat să-l vadă. Ar fi fost, poate, ultima ei 

bucurie, aparţinând şi ea ilustrului clan. Tristeţe. 

            * Joi, 11. De la Gabriela Chiciudean, sufletistă și 

acum, precizări în legătură cu invitaţia la Alba-Iulia. 

Propune aprilie şi îmi sugerează să aleg eu un roman 

pentru „dezbatere‖. De acord cu aprilie şi îi propun 

Vămile nopţii, la care tocmai corectez pentru reeditare. 

            * Luni, 15. Vreme nefirească, însorită, caldă, 

centrala e în repaus şi totuşi lucrez numai în cămaşă. În 

zori, spectacol măreţ cu o lună nouă cu cornul în sus, pe 

un cer de o seninătate sticloasă, albastru întunecată, 

profundă.   

          Expediat azi lui Dimi recenzia cărţii lui Andrei 

Pleşu. Am însă îndoieli că o vor accepta. Mă tem că 

sunt un comentator prea insignifiant pentru o 

personalitate atât de… „vizibilă‖. 

         Moralul destul de jos. Poate fi „sindromul de luni‖, 

zi de fiecare dată deprimantă, poate fi şi exasperant de 

înceata înaintare în rezolvarea celor propuse. Poate fi şi 

vremea, din cauza căreia îmi vin iar semnale dinspre 

viscere, iar azi dimineaţă şi retrosternal. Dar eu fost-am 

la cardiolog, fost-am şi la gastro-enterolog, toţi 

spunându-mi că n-am nimic semnificativ. Mă bucur că 

măcar N. e mai bine, cu zosterul în remisiune. Azi a 

ieşit, în sfârşit, şi ea la coafor. 

          * Vineri, 19. Terminat corectura Vămilor… Azi 

făcut ordine prin fişiere şi dischete. Deocamdată mă 

bucur să mă pot apuca în sfârşit de lectura minunatei 

cărţi a Ioanei Pârvulescu, În intimitatea secolului 19. De 

                                       JURNAL 
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săptămâna viitoare, tevatura cu instalarea copertinei 

peste terasă. Sper să nu dureze mai mult de două zile.  

           În lumea politică, megafermentaţia fetidă 

a scandalului „bileţelul‖. Ca la noi la nimeni. Scârbă 

totală şi definitivă. Pe de altă parte, printre 

„europarlamentarii‖ noştri, deveniţi acum „plini‖, se văd 

figuri dubioase, precum acea „doamnă‖ Buruiană, „cu 

privirea ei de dropie perplexă‖, cum zicea Pleşu. Acum 

încă e bine, dar mă tem că, după alegerile din mai, îi 

vom vedea acolo şi pe alde Vadim, Becali, Păunescu 

ş.a. ejusdem farinae. 

 * Luni, 22. Ceva nu e în regulă. Poate m-a 

epuizat şi acest război de uzură, bătălia asta care 

durează de ani de zile pentru un dram de continuitate. 

Sau poate acesta nu e decât un pretext pentru a nu 

recunoaşte că nu mai am nici o determinare, nici o 

motivaţie, că am obosit şi e târziu. Iar în condiţiile astea, 

toate invitaţiile la întâlniri, lansări etc. devin stresante, 

obositoare şi derizorii. Atunci de ce le accept?  

            Îmi scrie Smaranda Vultur. O interesează 

aspecte culinare din Banatul de odinioară şi mă întreabă 

ce ştiu despre. Cu asta mi-a dat ideea articolului pe care 

trebuie să-l produc pentru „Reflex‖. Pe de altă parte, 

când lumea începe să te întrebe „cum a fost‖, nu mai e 

nici o îndoială asupra orei pe care o arată ceasul tău.  

             * Ciocârlie, în Fragmente despre vid: „Două 

planuri ale vieţii. Cât timp lucrez sau citesc, e bine. În 

rest, ireparabil dezastru lent.‖ O, cât de bine cunosc 

asta! 

  F e b r u a r i e 

 

Vineri, 2. O bună gură de oxigen, azi: a apărut 

cronica la Andrei Pleşu, pe post de editorial, deschizând 

nr. 4 al R.L. 

            * Sâmbătă, 3. Parastasul de şase săptămâni 

pentru Reta. A avut șansa de a muri în somn, în noaptea 

de Ajun. Lume multă, dar după slujbă apucăm să 

schimbăm câteva vorbe cu Tibi. Cât să fie de când, toți 

patru, eram colegi în studenție?! Tibi, care, în dimineața 

de Crăciun, pregătise în taină dejunul ca să-i facă o 

surpriză și se dusese apoi, tandru, s-o trezească, a 

descoperit  că ea plecase. E marcat profund de clipa 

aceea, care va fi fost teribilă,  dărâmat rău, se 

încleştează de braţul meu şi-i simt tremurul imposibil de 

stăpânit al întregului trup. E un tremur cumva interior, 

mai curând o vibrație. Sunt situații când cuvintele se 

golesc de puteri. 

          Revenim acasă tăcuți, în timp ce se pune din nou 

o ninsoare fastuoasă.                             Recidivează 

uşoara durere intermitentă a ochiului drept. 

       * Mă gândesc ca, din „poveştile pentru trei seri‖ şi 

din cele pe care le-am mai scris după aceea, să 

reconstitui un volum pentru copii. Dar şi pentru asta îmi 

trebuie timp. Sunt ca săracul care-şi face planuri 

mirobolante ca până la urmă să se trezească la realitate 

în faţa aceleiaşi întrebări: dar de unde bani? Banii mei, 

tot mai puţini, cu care vreau să fac tot mai multe, sunt 

Timpul 

* Marţi, 6. Nici vorbă să termin cartea Ioanei 

Pârvulescu. Ieri, alergătură după cumpărături. Azi, în 

sfârşit, sfinţirea locuinței, care trebuia făcută încă din 

vară, când ne-am mutat de fapt aici. Părintele Miron e 

punctual, la zece fix, cu cantorul, Sorin, tânăr în curs 

rapid de îngrăşare. Părintele se desfăşoară într-o slujbă 

mare, cu tot dichisul, de parcă ar sfinţi o biserică. Pe 

urmă, prelungite și cordiale poveşti la masa cu bufet 

rece, ruladă de pateu, ouă umplute, mezelicuri, 

brânzeturi. Nu vrea să ia plicul, dar îmi cere să-i fac o 

prefaţă la „monografia‖ Muncelului Mic, satul lui natal. 

Sunt aranjat, aşadar, cu o nouă misie.  Dar puteam să 

refuz? Chiar pe părintele Miron?!        

           Îmi scrie Virgil Diaconu că epistolarul Ion Maxim a 

apărut în nr. 1 al „Cafenelei…‖ Asta după ce a stat vreo 

şapte ani la „Orizont‖. Îmi cere acum „urgent‖ două 

articole, probabil pentru numerele 2 şi 3. El crede că 

statutul meu mai e de scriitor profesionist, stăpân, adică, 

pe timpul lui. 

             * Vineri, 9. Câteva zile mai calme. Am reuşit să 

termin cartea Ioanei Pârvulescu. O splendoare. 

Anticipez acum plăcerea de a i-o comenta.              

            Se pare că în săptămâna viitoare vom reuşi să 

vindem vechiul apartament. Azi, N a fost la faţa locului şi 

a „negociat‖ cu cumpărătorii. Negociat e un fel de a zice, 

pentru că aceia au fost de acord cu preţul. Era şi timpul, 

fiindcă începuseră să mă exaspereze telefoanele celor 

ce se interesau.  

            În ţară, „situaţiunea‖ e în continuă degradare. Ba, 

mai nou, „Apelul‖ la reconciliere, lansat de GDS, la 

iniţiativa lui Liiceanu, a reuşit să scindeze şi mai profund 

intelighenţia. O bună şi importantă parte a  ei a refuzat 

să-l semneze pe motiv că acordă un credit nemeritat lui 

Băsescu. Pe drept cuvânt. Faptul că a condamnat oficial 

comunismul nu trebuie supralicitat. A făcut-o evident à 

contre coeur, numai după apelul societăţii civile  (semnat 

acela şi de mine) şi numai după ce a pretins o 

argumentaţie „ştiinţifică‖ pe care i-a oferit-o în cele din 

urmă Comisia Tismăneanu. Iar de o vreme încoace, mai 

ales după aderarea la UE, lumea – acea lume căreia îi 

mai îngăduie vârsta – ia tot mai mult în considerare 

perspectiva părăsirii definitive a ţării. Nimic mai dezolant. 

          Teroarea timpului de care pomeneam, agravată în 

ultimele zile de moartea, la 56 de ani, a lui Gheorghe 

Crăciun, la 75 a lui Anatolie Paniş, care-mi trimitea cu 

regularitate cărţile lui, şi a lui Gavco, umorist şi 

caricaturist local de talent, pe care l-am cultivat în revista 

„Arhipelag‖ şi care a sfârşit fără îndoială – era încă tânăr 

(45-50?) – ucis de etilism. Nu-mi amintesc să-l fi văzut 

vreodată pe deplin treaz. 

          * Marţi, 27. Ieri, interviu de o oră pentru Radio 

Timişoara cu Ion Crăciun, prietenos, inteligent, dar 
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excesiv de respectuos. Nu sunt prea mulţumit de ce a 

ieşit şi, ca de obicei, îmi amintesc post factum de lucruri 

pe care aş fi vrut să le spun. 

          Între timp, de la ultima însemnare, s-a consumat o 

perioadă agitată: vânzarea apartamentului vechi, 

montarea copertinei. În 22, lansarea noului volum al 

Paulinei, pe care, bineînţeles n-am putut iar să nu 

accept a o  oficia alături de Gabriel Petric, dar m-am 

trezit cu oficiali neprevăzuţi şi în situaţia de „membru în 

prezidiu‖. Condiţia pe care i-o pusesem fusese tocmai o 

atmosferă mai relaxată, mai colocvială, dar a ieşit până 

la urmă tot o reuniune din cele cu ştaif.  

 Încheiat între timp prefaţa la monografia 

părintelui Miron. Dar, ceea ce e realmente important, am 

terminat şi am trimis cronica la cartea Ioanei Pârvulescu 

– la „Orizont‖, direct Adrianei – şi eseul despre 

Sebastian – lui Virgil Diaconu.  

           * Azi, atac de o mârşăvie fără precedent în „Ziua‖ 

la adresa lui Liiceanu şi a întregii intelectualităţi 

antisecuriste. O greaţă cumplită mă cuprinde şi, din nou, 

aspiraţia irezistibilă de a părăsit acest loc nenorocit, 

suprapopulat de canalii şi imbecili. Dar e prea târziu, 

prea târziu… O evadare la copii devine tot mai 

dezirabilă. Dar, cel puţin deocamdată, nu-i chip. 

 

        M  a  r  t  i  e 

 

           Joi, 1. Mă decid să reiau romanul de care nu m-

am mai putut apropia din noiembrie. Degeaba însă,  nu 

mai pot reface legăturile. Nu-mi mai sună bine şi nu-mi 

iese deloc. Am rupt tot. Să vedem ce-o mai fi. N-o mai fi 

nimic. 

           * Joi, 8. E mai suportabil să zici „am împlinit 72‖ 

decât „am intrat in 73‖. Pe mine însă mă obsedează 

varianta a doua, care mi se pare neverosimilă şi 

îngrozitoare.  

         Dimineaţa, la 4:30, simţindu-mă treaz, N  a sărit 

din pat și mi-a înfățișat cadourile ei, dintre care nu lipsea 

tradiţionalul hyacint împărătesc, care a umplut toată 

casa cu mireasma lui. Cel mai frumos cadou e însă de 

fiecare dată expresia sublimă a ochilor ei luminați de 

bucurie. 

         Ieşit împreună pe la unu, în soarele amiezii. 

Constat că acest început de primăvară are o inefabilă 

melancolie, precum toamnele târzii. Sau poate nu e 

decât o iluzie indusă de melancolia mea aniversară. 

         Ieri, scrisoare entuziastă de la Eugen Dimitriu, 

după lectura Nemuritorului albastru  şi descoperirea că 

sunt născut în 8 martie. Iată un domn, un ultim mohican. 

De altfel, în vremea din urmă, am tot mai mult 

sentimentul că, precum copacii, am apucat într-o lume 

pusă pe autodistrugere,  căreia nu-i mai aparţin, în care 

mă simt tot mai străin. Am început să am dificultăţi şi cu 

înţelegerea articolelor din ziare, scrise într-un idiom tot 

mai rebarbativ, anglo-tehno-român, o română 

descărnată, lipsită de urma oricărui fior expresiv. 

          * Joi, 15. E o vreme constant primăvăratică şi pe 

N a apucat-o neliniştea wigwamului. Vrea să plece într-

acolo pe la prânz, să rezolve cu grădiniţa de flori şi cu 

grădina. Nu mai suntem la anii hărniciilor agreste şi de 

fiecare dată mi-e frică să nu păţească ceva pe acolo.  

       * Duminică, 18. Începe o săptămână grea. De pe 

acum mă gândesc cu dor la ziua întoarcerii. Drept 

pentru care am redus planul de şedere la Timișoara cu o 

zi. Adică pornim spre casă vineri, imediat după întâlnire. 

Buna mea stare din ultima săptămână, în lentă 

deteriorare. Aceasta şi apoi, în 20 aprilie, la Alba-Iulia, 

vor fi ultimele mele ieşiri publice. Poate doar la Orăştie, 

la „Aurel Vlaicu‖, fiind aproape şi agreabil. 

          Fac iar eforturi de „a gândi pozitiv‖. 

* Luni, 19. Sunat pe Cornel Ungureanu, mai 

prietenos ca oricând, mă asigură că totul e pregătit, 

afişe, sărăţele, cafea, noi să aducem eventual doar ceva 

udătură, vin, zice el. Îi mulţumesc şi el îmi răspunde că, 

dimpotrivă, ei trebuie să-mi mulţumească. I-auzi! 

         Oricum, convorbirea m-a mai liniştit, mi-a mai 

diminuat stresul prematur. A şi fost o zi superbă azi, a 

contat şi asta. Din nefericire, pentru sfârşitul săptămânii, 

previziunile meteo sunt sumbre. Mai e şi problema cu 

Paulina care, întoarsă de câteva zile din Franţa, şi-a 

scrântit, luxat piciorul şi venirea ei la T. e încă incertă. 

Situaţie destul de neplăcută: absența editorului. 

          * Transcriu Jurnal IX (2003) şi când obosesc 

citesc Berberova, Ceaikovski. Bogată carte, plină de 

sugestii. Ciudată structură, între documentar şi ficţiune, 

cu unele episoade importante (călătoria în Italia, de 

pildă) cam expediate. Cred că se simte oarecum faptul 

că a apărut iniţial în foileton. 

          * Marţi, 20. După câteva zile de lucru spornic, 

urmează acum împrăştierea.  D.m., telefon de la Robert 

Şerban care a auzit că vin la T. şi vrea un interviu pentru 

celebra lui emisiune „A cincea roată‖ de la tv Analog. 

Destul de greu, îmi sporeşte stresul, dar accept, acum  

ori niciodată. Rămâne deci să-l întâlnesc joi la 12:45 şi 

să înregistrăm până la trei. Vor fi zile grele. Mi-e dor de 

Berberova şi de Ceaikovski-ul ei.  

           *  Joi, 22. Plecare grea, ca de obicei, la ora aceea 

barbară, cu răul matinal difuz, nevrotic, care dispare de 

cum mă văd în tren. 

          Sosiţi pe la 11, stăm vreun ceas în vizită de 

curtuoazie la Ileana, povești cu cafea, apoi pornim, Nico 

să flaneze sur les grands buolevards, eu la Cornel 

Ungureanu. Îl găsesc, e singur, gentil, laudă Dialogul 

peste Atlantic, mă asigură că totul e pregătit pentru 

întâlnire, noi să ducem doar o sticlă de vin. 

           La unu fără un sfert, întâlnit cu Robert Şerban la 

Tv Analog, pe Tache Ionescu. Cu preparativele tehnice, 

totul durează până aproape de trei. Dialogul s-a 

desfăşurat firesc, poate prea firesc de vreme ce au fost 
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răstimpuri în care pur şi simplu am uitat că sunt într-o 

emisiune şi m-am cam slobozit. Robi mi-a promis că a 

doua zi, la lansare, îmi va aduce înregistrarea. N-a venit. 

La şase d.m., întâlnire cu Freund. E destul de 

frig şi căutăm zadarnic prin jur o cafenea mai intimă. În 

cele din urmă, la sugestia lui, eşuăm la „Cafe Cuza‖, la 

parterul fostului hotel „La Trompeta‖. Local care se vrea 

distins şi deosebit, dar nu e decât de un kitsch lugubru, 

întunecos, pe deasupra şi foarte scump. Trăncăneală 

nesemnificativă, abia aşteptăm să ne vedem acasă.  

         Vineri, trezit de la cinci cu durere de cap. Afară, 

ploaie tenace care va ţine întreaga zi. La 11, întâlnire cu 

Freund. Mergem la „Traianus‖ şi luăm câteva sticle de 

vin. A venit şi Paulina cu soțul, dedicându-ni-se amabil 

pe post de şofer, şi cu Alexandra, secretara, să vândă 

cărţile. 

 Până la 12, de vorbă cu unul, cu altul. Trece 

meteoric şi Adriana, răcită bocnă, numai ca să se scuze 

că în numărul tocmai apărut n-a intrat decât răspunsul la 

anchetă, cronica la Ioana Pârvulescu urmând să apară 

în nr. pe aprilie. Bine ar fi şi aşa. Lume mai puţină decât 

mă aşteptam (n-am văzut niciun afiș!), în majoritate foşti 

colegi de-ai noștri de liceu şi cei invitaţi personal de 

mine. Nici Paulina n-a vândut, cred, mai mult de 15 cărţi. 

La „prezidiu‖, Cornel, Paulina, Freund şi cu mine. 

Vorbeşte întâi Cornel, cu apăsat accent elogios pe 

Freund, - hai, îmi zic, să trecem peste, - omul a venit 

tocmai de la Chicago... Vorbim noi apoi, scurt, iar din 

sală Anavi Ádám, 90 de ani, altminteri fermecător, dar 

nefiind acum „în chestie‖, bătând câmpii despre 

frumuseţea mamei mele, „proprietara Palatului Ciobanu‖ 

(asta-mi lipsea!), aşa cum a cunoscut-o el in illo 

tempore. (De când cu retrocedările, pe mulți îi 

obsedează „Palatul Ciobanu‖, unii au făcut o fixație, au 

apărut legende, fabulații, un „poet hunedorean‖ a dat de 

veste că mi s-a restituit o întreagă stradă în Timișoara… 

Nostimada e că niciodată, nici tata, nici mama, nici eu, 

n-am fost proprietari ai „Palatului Ciobanu‖!) Mai grăiesc, 

generoși,  Viorel Marineasa, prietenul meu din tinerețe 

Nelu Ciolac, care citează din monografia Timişoarei de 

Nicolae Ilieşiu pasajul unde zice că, din 3 august 1919, 

când au intrat trupele române în oraş, bunicul meu, 

moșu Pompil, a fost „administratorul oraşului‖. Nu 

cunoşteam episodul şi nu prea ştiu nici acum ce va fi 

însemnat în acel context „administrator‖. Presupun că un 

fel de primar, guvernator interimar. M-au tuşat apoi 

alocuţiunile lui Ion Marin Almăjan şi Ion Jurca Rovina,  

care-şi amintesc că, pe când eram redactor la „Scrisul 

bănăţean‖, am fost primul care le-am citit prozele şi i-am 

încurajat, îndemnându-i să se stabilească la Timişoara. 

Rovina îmi dăruiește şi romanul său recent, cu o 

emfatică dedicaţiune. 

          Revăzut, aşadar, după 42 de ani, cu Nelu Ciolac, 

inginer de modă veche, care mi-a lăsat o impresie 

excelentă, afectuos, cu un discurs intelectual elegant. M-

a înduioşat. Tot acum revăzut şi pe verişoara-mi de grad 

doi, Stela (Pupe) Botiş-Simon cu Zeno al ei, fost şi el 

coleg cu noi. Nu ne mai văzusem de mult... 

          Când s-a terminat ceremonia şi am ieşit în hol, 

unde era aranjat „protocolul‖, am constatat că pişcotarii 

au ras totul. Au mai rămas câteva saleuri şi „câta‖ vin. 

Localnicii îmi spun că aşa se întâmplă de fiecare dată. 

          Pe la două ne despărţim. Cam târziu, căci în gară 

sunt cozi bestiale la bilete, iar casieriile de clasa întâi nu 

mai sunt separate de cele de a  doua. Tot soiul de 

nesimţiţi intră în faţă. Mă enervez, urlăm mai mulți la ei, 

degeaba, ca, pe când să ne vină rândul, să năvălească 

o hoardă de pirande puţind îngrozitor, cu puradeii în 

braţe, pretinzând prioritate. Scandal enorm din cauza 

căruia pierdem trenul la mustaţă. Stăm două ore în gară, 

până la următorul. Plouă torenţial. Pe când Freund era, 

probabil,  de mult la Viena, noi abia ajungeam la Buziaş. 

Acasă, abia după zece, epuizaţi.    

           * Sâmbătă, 31. Terminat lectura Ceaikovski. Puţin 

dezamăgit, mă aşteptam la mai mult. Berberova îmi pare 

uşor superficială mai ales când e vorba de episoadele 

petrecute în străinătate. Dar de o salutară decenţă şi 

discreţie, refuzând senzaţionalismul, în tratarea dramei 

lui intime. Cât despre Ceaikovski, așa cum apare  în 

viziunea ei, - o posibilă paradigmă a spiritului creator. Nu 

ştiu dacă s-o recenzez sau nu. Aş citi întâi memoriile ei, 

Sublinierea îmi aparţine, apărut la „Univers‖, editură ale 

cărei cărţi sunt intruvabile aici şi al cărei site e în 

construcţie, aşa că nici s-o comand deocamdată nu pot. 

 

 

 

 

           

      Monica Pillat și Radu Ciobanu: București, Editura 

Eikon, 2016, Dincolo de așteptare 
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Felix NICOLAU 

 

 

Debaraua cu perseverenţe 

 

Artist total, un romantic Gesamtkünstler, Ciprian 

Măceșaru pătimește pe întregul eșichier artistic: poet, 

prozator, șef de revistă (Accente), compozitor și 

videoclipper [sic]. Spre deosebire de marea masă a 

artiștilor, el chiar are umor, pentru care singura 

explicație posibilă e hiponarcisismul arterial. 

Debaraua cu simțuri (Tracus Arte) începe cu 

grupajul fier vechi, ceea ce aduce aminte de o posibilă 

instalație (artistică) contemporană, deși la fel de bine ar 

putea fi o critică la adresa maneliștilor îmbogățiți din fier 

vechi. Ca în romantism, aparența umilă ascunde esențe 

nobile: „stau rezemat/de un zid foarte umed,/plămânii 

îmi zbârnâie/ca niște trambuline/în buzunar/am un 

șoarece inteligent‖ (cerșetorul). 

Poetul nu apelează foarte des la imagini, dar 

când o face, ele sunt spectaculoase, însă nu șocante: 

„primăvara/descleiază orașul/râuri de rimel/se varsă-n 

rigole//asfaltul se întărâtă/ca o gingie trezită la viață‖. 

Dincolo de ele persistă o tematică devenită comună în 

scrierile lui Măceșaru: dezumanizarea, orașul agresiv și 

sec, plus sensibilitatea rănită a actorului principal: „ca să 

cunoști un oraș/trebuie să-i laşi timp/să te rănească‖. 

Acesta este filonul romantic, depistabil constant, dar nu 

des: „îmi plac ambuteiajele/am atunci vreme/să trăiesc 

un pic‖. Poezia lui Măceșaru s-a despovărat de figurile 

de stil, ba chiar și de orice exces de expresivitate. 

Scopul, probabil, este o artă albă, calmă, de bun gust și 

cam budistă. Dar asta în viitor, căci acum se recurge la 

apocaliptice bufe: „în retrovizor/văd cerul albastru/pe 

care aleargă o turmă/de albi elefanți/e sfârșitul lumii/dar 

polițistul încearcă/să o resusciteze. (fier vechi). 

 

 

 

 

De consolazione 

 

Volumul este presărat cu desene de Alex Neagu 

Veber ce au ca intenție relevarea naturii ascunse sau a 

gestului parabolic. Sub un vas de toaletă, gresia 

plesnește și permite vizualizarea unor rădăcini, or 

rădăcinile iau cu asalt zidurile. Un bec atârnat de cer 

deasupra mării și plajei pe care stau aliniate borcane, 

apoi perspectiva e răsturnată și borcanele se fac ţăndări 

unul câte unul. Pe un scaun rustic e așezat un glonț, un 

om înalță un zid de cărămizi până când, pentru a 

continua operațiunea, trebuie să se suie pe un tv al cărui 

ecran arată o gură deschisă. Mai sunt și desene 

referitoare la copilărie, ori cu o încleștare între un lup și 

o acvilă . Toate au legătură cu versurile, cuvântul și 

desenul fiind în dialog constant. 

Substanța cărții se revarsă către expresionism, 

apoi își schimbă brusc cursul și, prin lărgirea albiei, se 

calmează filosofic. Leitmotivul este crisparea 

sensibilității în fața unei lumi mașinizate: „calc 

apăsat/simt cu adevărat/lumea asta neterminată/lumea 

ca o mașină/de tocat carne/mă lovesc/cu genunchii în 

piept/lichidele se amestecă-n mine/periculos/sunt un 

animal cald/simt în tălpi/rădăcinile de sub asfalt.‖ 

(lichide).  

Grupajul Debaraua cu simțuri debutează cu o 

ecografie totală din care rezultă splendori spectrale: 

„numai tu strălucești/în lumina de lapte a lunii/ca o 

bandă de magnetofon/pierdută prin iarbă‖ (un colier de 

oase). 

În general, poemele presărate cu deschideri 

comparative „ca o, ca un, ca niște‖ ies tare prost. Lui 

Măceșaru îi reușesc pentru că le folosește rar și 

neforțat. Dar și așa, pot selecta doar o strofă, pe când 

miniatura stilizată, dar neapăsată stilistic, dragoste, este 

integral poetică prin sugestie: „mi-e sete/umplu 

paharul/cu apă/și tu te trezești/ți-e sete‖. Relația titlu-

poem conține toată încărcătura emotivă. 

 

Artele asiate 

 

Debaraua cu simțuri pare uneori vidă, pentru 

că simțurile nu sunt palpabile, odorante sau vizibile. A 

vorbi despre simțuri înseamnă să recurgi la metasimțire: 

un discurs despre ceva reperabil doar prin reflecție în 

fenomenul simțit. De aici situații poetice ale neantului: 

                          CRONICA LITERARĂ 
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„nimicul e fratele nostru/ascuns în debaraua cu simțuri― 

(vis) 

Scrisoare către tata schimbă întrucâtva 

registrul, atât în vers, cât și în grafică. Nu este o simplă 

comemorare, ci o stingere a unor vechi conflicte, în mod 

simbolic. Fiul simte nevoia împăcării, fără scuze și 

explicații. Doar imaginile sugestive și masive 

problematizează situațiile contrastante: „tata locuiește 

pe schele/poartă pe cap coif de zidar/și e 

mândru/salopeta lui albastră/murdară de var/e cerul 

copilăriei mele/tata zâmbește uleios/de-mi pare că-n 

cap/i-a naufragiat/un tanc petrolier/în jur plaja e plină de 

cioburi/rup din mine o vâslă/și i-o arunc/el îmi pune 

mistria la tâmplă și trage/rana se-nchide încet/glonțul 

rămâne în creier/creierul meu/ca un arici/tată, noi să 

uităm totul!/mă doare!‖  

Ereditatea și memoria afectivă pot genera 

excelente strofe, dovadă că poezia nu e un precipitat de 

chintesențe: „îmi privesc fiul în ochi/și-n adâncul lor/ca 

într-un puț/zace tata‖. La fel și metaforele biologice pot 

alcătui mini-scenete pantonimice revigorante și adânci: 

„femeia își pune inima pe pieptul meu/și ascultă/inima 

ei/tresare speriată/ca un mic extraterestru îngrozit/ori de 

câte ori/inima mea scrâșnește/din dinți‖. 

Măceșaru nu construiește cu concepte și 

tenebrozități psihologice. În general, îi place să 

mozaicheze imagini limpezi și relevante, dar cum nu poți 

sta cu mușchii încordați pe tot parcursul poetizării, 

reușitele sunt precedate și succedate de versuri neutre, 

mai mult utile decât frumoase. Iată pista de decolare și 

avionul înălțându-se ferm: „scot răul din mine/îl 

transform/în ceva inofensiv/ca o limbă de clopot/mă 

bălăbăn/în buncăr/levitez/între canapea și televizor/între 

televizor și bibliotecă/până când/în mijlocul camerei/se 

naște din particulele mele/elementare/un crocodil blând‖. 

Lupta între generații ia turnuri houellebecquiene: „tată, 

noi nu vrem/să ne vindecăm,/scormonim, iar și iar,/cu 

vârful săgeții în rană‖. 

 

 

Arte occidentale 

 

Episodul Insula mă duce cu gândul tot la Michel 

Houellebecq, deși startul îl dă un moto din Nicolae 

Prelipceanu. Prima poezie este o bijuterie - agerime, 

sugestie, imagini puternice și concise, dar și energie: 

„am fost o insulă./în nodul de la cravată/mi-ai înfipt 

ace./ești o femeie frumoasă/și neagră/faruri în 

noapte,/copiii noștri hulpavi/mă orbesc./viața se scurge 

din mine sălbatic.‖ 

Un mini-grupaj poetic îi este dedicat lui Ionel 

Ciupureanu, poet craiovean acid și sintetic. Versurile de 

aici nu încearcă o imitație a stilului nervos al maestrului, 

ci se rezumă la o încifrare inițiatică plină de sugestii: „un 

drum/e întotdeauna/mai puțin întortocheat/atunci când 

nu te gândești la el, când călătoria e viața ta/pur și 

simplu‖. 

Ciprian Măceșaru strânge chinezește șurbul 

înțelesurilor, dar, mandarin autentic, le poate relaxa într-

o zicere prietenoasă exact când simte posibila 

extenuare a cititorului. Excesiv de prietenos nu este el 

niciodată, căci sub echilibrul poetizării, sub claritatea 

aparentă a derulării imaginilor și simbolurilor, baracudele 

și tentaculele memoriei zvăcnesc din camuflaj să muște 

din certitudini. Invizibilele crampe și melancolii asigură 

un climat poetic propice sobrietății retorice. Nicio nevoie 

de paradisuri artificiale: „uneori,/sticlele de alcool/se 

termină/înaintea alcoolului,/însă capetele de pod au 

întotdeauna/o poveste/de spus/despre oamenii/care-ar fi 

putut să mai treacă/dintr-o parte în alta‖. Extraordinar de 

îmbucurător e că poetul reuşeşte să se debaraseze de 

bagajul cultural şi să lase în urmă, strălucitor, snobimea. 

 

 

 

 

 

 

        

               Flavia Adam: Femeia de nisip, Ed. Rafet,   

Râmnicul Sărat, 2015 
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 Ilie GYURCSIK 

 
Eseu de parafrazare  
interpretativă 

 
Textul de interpretat: Alge, de Ana Pop Sîrbu 

 
Căutam timpul înroșit de diamantul persan. 
Genunchii mi se loveau de rime, 
Ca porumbeii de văzduh... 
Cercuri mici, raze cețoase 
Cădeau din Biserica Gotică. 
Prințese pe lac, 
Lebede-n iatac. 
Adevărata frumusețe  se-nfășura lin 
Până la capătul spinării... 
Puțina bucurie șușotea-n distih. 
Devenea echivocă, barocă. 
Tristețea era chiar versul manierist, 
Oacheș, colorat 
Ca mirosul de alge din șorțul ispitei... 

 
 (Din volumul recent: Ana Pop Sîrbu, Poesii, Prefață 

de Felix Nicolau, Editura David Press Print, Timișoara, 
2015, p. 25) 
 

Încercare de a găsi o parafrază (și numai una) 
 
 
Vroisem să-mi amintesc de giuvaerul dorinței ardente. 
Mă istovisem căutând omofonii 
Ca o pasăre prin vântul potrivnic. 
Mărunte pete de soare, reflexe neclare 
Coborau dinspre templul medieval. 
Afară domnițele-s distante și nobile 
În dormitor, sălbatic-abile. 
Splendoarea se-încolăcea pe corp 
Până la noadă... 
Plăcerea se scurgea în iuți armonii, 
Schimbate apoi în bâiguieli vagi, complicate. 
Mâhnirea era chiar acea omofonie emfatică 
Brunetul, dezimvoltura-i 
Și un iz de stătut peste lucrul dorit. 

 
Interpretare 
 
Poemul pare construit pe o succesiune de stări, mult 

mai fragmentar-atonome în „vers‖ decât în „revers‖, 
unde, poate, am îngroșat raporturile narative dintre 
versuri tocmai pentru a evidenția cumva coerența 
succesiunii lor ca etape ale unei singure „experiențe‖. 

Primul vers enunță „teama‖ centrală a poemului : 
rememorarea epocii unui prim (?) contact erotic ca 
experiență maximal dezirabilă, Distihul următor 
(versurile 2-3) descrie orientarea ideală a eului liric din  
acea epocă: preocuparea de bază era găsirea armoniei 
(a „rimelor‖), eroul trăind din sau pentru versuri așa cum 
păsările s-ar folosi de aer ca să zboare. Următorul distih 
(versurile 4 și 5) evocă împrejurările : orașul cu o mare 
biserică gotică, de amintirea căreia se leagă clipele 

evocate și năzuințele neclare (amintirile, idealurile). 
Următorul distih (versurile 6 și 7), conțin un exemplu rar 
(pentru poemele Anei Pop Sîrbu) de rimă, având 
aceasta tocmai scopul de a „tematiza‖ și a „performa‖ 
totodată rima ca „omofonie‖ a unor componente nu 
numai depărtate ca sens, dar chiar contrare. „Prințesa‖ 
(imagine socială, dar și cultural-antropologică) e unită, 
prin „rimă‖, cu ‖Lebăda‖, aici pasăre erotică, naturală, nu 
socială (cuvântul „lac‖ trimite – poate, parodic și polemic 
- la Ceaikovski și „Lacul lebedelor‖), lacul cultural se 
suprapune astfel pe iatacul realțiilor erotice. Versurile 
următoare (8 și 9) conțin afirmarea „adevăratei 
frumuseți‖, similară – poate - torsului grecesc (Venus din 
Milo?). Contactul erotic durează și el răstimpul unui 
singur vers din următorul  distih (versurile 10 și 11), 
cuvântul subliniind rapiditatea consumării actului erotic, 
ca „rimă‖ sau „omofonie‖ a două corpuri neidentice dar și 
rimă a două stări opuse: iubirea, pe de o parte (versul 
10), scuzele, explicațiile, echivocurile emfatice 
(„baroce‖), pe de alta (versul 11). Poemul se încheie 
într-un tristih (versurile 12-13-14). Întâi se anunță 
„concluzia‖ acestei căutări a unei omofonii care se 
dovedește a fi relația dintre omul chipeș și prezentabil, 
pe de o parte și urma rău mirositoare, lăsată de 
contactul cu el, pe de alta. Poemul pare să avanseze 
viziunea sceptică asupra rimei („omofoniei‖, „armoniei‖ și 
„armonizării‖) ca paradox : acolo unde rima se 
realizează, ea e inconsitentă, formală, stereotipă, 
dezamăgitoare (lac/iatac), tristă și „barocă‖, nepoetică  
și, dimpotrivă, acolo unde rima lipsește, adevărul poetic 
despre exeriențele umane poate fi spus, însă doar 
fragmentar (prin „cercuri mici‖), dar autentic, deși nu în 
mod  evident („raze cețoase‖). 

Rămâne însă mereu actuală – mai ales când ești 
tânăr - căutarea unui ‖timp, înroșit de diamantul persan‖. 
O metaforă a deflorării ? 

 
Note 
 
Pentru a putea imagina parafraza, am folosit un „vocabular‖ 

de echivalențe semantice (sinonime mai mult sau mai puțin 
apropiaate ca nuanțe de sens) 

rimă = vers, repetiție sonoră, potrivire armonioasă de 

sunete; armonizarea (potrivirea) cuvintelor, omofonia 
cuvintelor distincte  

timp = vreme, perioadă, epocă; interval, răstimp, durată; 
(muz.) bătaie 

înroșit = sângerat; înflăcărat, aprins, încins; înbujorat; 

congestiont; inflamat; vopsit/pătat roșu 
cerc =  circumferință; sferă; disc; brățară;„cerc mic‖= 

verighetă; rotocol; roată; steaua culorilor; mediu; domeniu  
întindere; cuprins;  grup, grupare, asociație // distanță comună  

rază = radiație; lumină; strălucire; licărire // cracă, creangă, 

floarea-soarelui, fofează, ramură 
cețos = (MET.) încețoșat, înnegurat, nebulos, neguros, 

pâclos, (rar) neguratic, neguriu 
gotic = (arh.) medieval; summum al artelor 
baroc = abracadabran, straniu, bizar, burlesc, încărcat, 

șocant, derutant, excentric, exuberant, fantezist, 
fantasmagoric, nénarabil, insolite, iregulat, kitch, original, 
rococo, singulier, supaăncărcat  

manierist = afectat, prețios, snob, emfatic, bombastic, 

umflat, manierat (excesiv de politicos), prețios, pretențios 
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Ioan BARB 

 

 

 

Salvarea 

 

 

Stăteam în umbra singurătății 

celula strâmtă mângâia împrejurul 

îmi resuscitam gândurile mucegăite 

cercetau printre gratii o casă albă 

zidită pe culmea muntelui 

la streașină se aprinsese o inimă 

nu puteam să-mi dezlipesc privirea 

de acel felinar 

 

 

 

 

Poate m- am stins de mult/și e atâta praf peste tot/ 

 

cu ultimul oftat alungat dintre slove 

ultimul gând martir 

înălțat la cer cu aburul sacrificiului 

nimicul devenit preamult 

și preamultul picurând în rugul aprins 

de atunci 

păsările au înmugurit pe crengi și n-au mai zburat  

întruchipând din nou cuvinte 

fecioarele n-au mai ajuns femei 

doar șoapte prelinse din streașina gândului 

nu e apropiere îmi spui 

o închisoare și nimic mai mult 

 

să auzi lumina opaițului  

îngânând umbra 

alungând depărtarea 

o femeie în durerile facerii 

de la răsărit și până la asfințit 

nu poate schimba răul în bine 

imaginea ta din spatele lucrurilor 

deschizând ochi mari de sticlă 

pasăre sugrumată în cuibul voluptății 

 

 

 

Strigarea cauzei 

 

Acuzatul nu poate aluneca din boxă 

să-și prelungească libertatea printre gratiile reci 

aerul lui nu depășește zona de siguranță 

păstrează încă amprenta condamnatului 

dinaintea sa 

- îl va contamina și pe el repede și sigur - 

privirile asistenților amplifică momentul 

o lupă   

proiectează molima pe retină 

în boxă toți suntem bolnavi 

ne transmitem anonimi viruși domestici 

la revedere speranță voi luneaca prin tine  

câte puțin prin țeava armei 

lustruindu-mi ghinturile  

să nu se aprindă trecutul 

dimineața voi cu ai voștri și eu cu ai mei 

ne vom pândi până la moarte 

ne vom disprețui până la moarte 

resturile zilei închizând o rană 

mai neagră chiar ca roba grefierului 

și mai neagră 

 

 

 

 

Amânări fără discuții 

 

 

Avocatul apărării a intrat în sala de judecată 

plutind atârnat de un balon 

își balansa neputincios picioarele 

strigând acuzatului să îl elibereze 

dar procurorul ținea o lungă pledoarie 

despre neființă 

o ținea una și bună că sunt prea multe probe 

în favoarea inculpatului 

toate privirile se lipiseră de gușa-i roșie 

tremura pe robă 

un pește aruncat din acvariul cu ape negre 

nu s-a discutat încă despre negarea negației 

va fi o soluție fără sens striga aprodul 

probele închideau fereastra 

dincolo de respirație vidul cu degetele reci 

-  pentru apărare nu mai e nici un ochi deschis 

aici judecătorul din spatele ciocanului de lemn 

a pus un semn de aducere aminte 

într-o carte cu pereții roși  

un șoarece aluneacând pâș pâș 

prin nufărul negru înflorit 

în ochii buimaci ai grefierului 

în gând uitarea într-un balon de săpun 
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Cântec de temniță 

 

Fraților  

ridicați ochii din farfurii 

și cântați cu noi 

cântecul să răsune 

refrenul să înflorească în oase 

iar tu frate 

întotdeauna să păstrezi o lacrimă 

 

dacă vesel se trăiește  bați așa 

bam bam bam 

dacă ești viu îngroapă-ți amintirea 

bate din piciorul stâng 

bate bate bate 

dacă te-a părăsit dragostea 

bate din palme - 

frate 

din palme 

bate 

 

dacă vesel se trăiește bați așa 

bam bam bam 

infirmierul îți va întinde speranța pe pâinea ta neagră 

dacă vei adormi sătul bate așa 

bum bum bum 

uită vremea în care mâncai o felie mare de pâine cu unt 

și îngerii îți dezlipeau umbra din miere 

dacă plângi bate bate bate 

și Dumnezeu auzindu-ți tânguirea 

se va înălța iar și iar pe cruce  

 

până în ziua eliberării tale bate din picior 

până în ziua Mântuirii tale 

bate 

bate 

bate 

 

chemarea 

 

 

liniștea e uneori ca aburul 

în care îți distilezi amintirile 

valurile pufoase se răsucesc în jurul corpului tău 

simți umezeala plăcută a unui sărut 

început așa din senin fără preludiu 

o atingere din altă viață 

sau poate dintr-un anotimp prin care ai trecut 

cu pleoapele lăsate înadins fără să privești 

să nu ți se agațe gândurile prin ramuri străine  

 

liniștea atinge uneori chemarea 

din vocea aceea necunoscută  

te ține mereu aproape 

foșnește ademenitor 

mai ademenitor decât  mângâierea cămășii uscate 

 pe pielea înfiorată de transpirație 

tremurul rece avansând din aproape în aproape 

stârnind un mic cutremur  

te face să simți 

ființa ta s-a retras de mult sub arșița cărnii 

și mai adânc mai adânc la rădăcinile oaselor 

doar umbra ei îți acoperă încă singurătatea 

așa cum ascunde aburul lunii 

neliniștea crabilor după reflux 

 

 

 

 

efectul scorpion 

 

 

exilat în partea mea obscură 

îmi ascult murmurul interior 

uneori mă aud foșnind ca porumbul în lan 

sub brumă 

în nopțile de septembrie 

mușcate de lună 

dinții strălucitori ai vulpilor 

îmi luminează trecerea 

 

 

 

 

fiorduri 

 

 

 

știam că pot să cad 

 

să mă sparg în celulele tale 

să nu mai aud nici un strigăt 

doar cioburi în care să-mi tai legăturile 

cu prezentul 

să mă desprind de țărm 

lunecând pe apele limpezi 

care îmi desfac lacătele 

să-mi văd sfârșitul 

îmi aud pietrele rostogolite 

lovindu-se pe fundul vieții 

undele lor vremelnice 

vibrând 

în umbra zilei noastre de pământ 
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În traducerea lui 

Ioan Radu 

VĂCĂRESCU 

 

Anne SEXTON 

(1928-1974) 

 

Ziua aceea 

 

Acesta e pupitrul la care stau  

acesta e pupitrul unde zac și tânjesc și te iubesc prea 

tare  

aceasta e mașina de scris care zace înaintea mea  

aici unde ieri doar trupul tău stătea în fața mea  

cu umerii adunați ca un cor grecesc,  

cu limba ca a unui rege brodând legi la voia-ntâmplării,  

cu limba pe jumătate ieșită ca a unei pisici lipăind 

laptele,  

cu limba – fiecare încolăcită în propria viața alunecoasă.  

A fost ieri, ziua aceea.  

 

A fost ziua limbii tale,  

limba ta care ieșea dintre buzele tale,  

două laturi ale unei porți ce se deschide, jumătate 

animale, jumătate păsări,  

prinse în portalul inimii tale.  

A fost ziua în care am urmat legile regelui,  

în care ți-am mângâiat venele roșii, venele albăstrui,  

mâinile mele în jos pe șira spinării și mai jos ca o vergea 

de foc,  

mâinile mele între picioare și tu descoperindu-ți 

intimitatea  

acolo unde diamantele de mină sunt îngropate și ies în 

întâmpinare  

pentru a îngropa la rândul lor, mai repede ca-ntr-un oraș 

reconstruit.  

E în întregime în lăuntrul clipelor, acel monument.  

Sângele aleargă pe dedesubt și dă naștere unui turn.  

S-ar cădea să se adune mulțimea pentru un asemenea 

edificiu.  

Și, ca prin miracol, unii stau înșirați și presară confetti.  

Cu siguranță Presa e-aici căutând titluri de prima 

pagină.  

Cu siguranță cineva ține un afiș pe margine. 

Și dacă se construiește un pod, oare primarul n-ar trebui 

să taie o panglică?  

Și dacă se petrece un fenomen, oare magii n-ar trebui 

să vină cu daruri?  

Ieri a fost ziua în care am adus daruri pentru darul tău  

și m-am abătut din drum ca să te întâlnesc pe trotuar.  

A fost ieri, ziua aceea.  

 

A fost ziua feței tale,  

fața ta după dragoste, înfundată în pernă, un cîntec de 

leagăn.  

Moțăind lângă mine, păstrând aerul desuet al unui 

rocker autostopist,  

respirația noastră a devenit una, împreună ea a devenit 

o respirație de copil,  

în timp ce degetele mele desenau mici o-uri pe 

pleoapele tale închise,  

în timp ce degetele mele desenau mici zâmbete pe 

buzele tale,  

în timp ce am desenat TE IUBESC pe inima ta și pe 

bătăile ei  

și am șoptit, „Trezește-te!‖ și tu ai mormăit în somn  

„Șșșt. Ne îndreptăm spre Capul Scrot. Ne îndreptăm 

spre Podul  

Țintei. Ne rotim împrejurul Cercului Țintei.‖ Țintă!  

Apoi am intrat în visul tău și m-am rugat pentru vremea  

când am dorit să fiu străpunsă și tu ai fi dorit să prinzi 

rădăcini în mine  

și astfel aș fi putut să-ți moșesc nașterea, aș fi putut să 

te port  

pe tine sau năluca ta în micul meu cămin.  

Ieri n-am dorit să fiu împrumutată  

dar iată mașina de scris care zace aici înaintea mea  

și dragostea e acolo unde-i ziua de ieri.  

 

 

Acum 

 

Uite. Lampa-i potrivită. Servitoarea a zgândărit  

în grabă spuza din cămin.  

Și încă scântei, șoptind iubește-mă iubește-mă  

plutesc deasupra noastră spre tavan.  

Rugăciunile de dimineață au glăsuit cum am stat  

genunchi în genunchi. Patru sărutări pentru asta!  

Și de ce dracu ne-ar păsa  

de ceas? Întoarce-mă de la doișpe  

la șase. Apoi vei degusta oceanul.  

Într-o zi te-ai făcut ghem de durere  

și te-ai repezit într-un colț ca un școlar.  

Oh vino cu izbirea ta, cu pielea despuiată  

și cu ferecătura ta. Vino cu țepușa ta .  

Ia-mi ochelarii și rănile  

și deființează-le. Stinge lumina și  

apoi vom fi doar hârtie neagră.  

 

Acum e timpul să dăm atenție  

patului nostru, o pădure de piele  
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unde sperma explodează ca gloanțele.  

Suntem în camera noastră. Suntem  

într-o cutie de pantofi. Suntem într-o cutie de sânge.  

Suntem ușor vătămați dar  

nu suntem bătrâni și nici născuți morți.  

Suntem aici pe ponton, exilați din lumea colbuită.  

Mirosul de pământ s-a dus. Miros  

de sânge e-aici și tăișul cu arsura lui.  

Timpul e-aici iar tu îi vei urma cursul.  

Plămânul tău așteaptă în piața moartă.  

Fața ta lângă mine va deveni nepăsătoare.  

Draga mea, îți vei oferi pântecul și apoi  

vei fi curățată de sâmburi ca un măr. Leprosul va veni  

și ne va lua numele și va schimba calendarul.  

Pantofarul va veni și va redecora   

această cameră. Se va întinde în patul tău  

și va urina și n-o să mai existe nimic.  

Acum e timpul. Acum!  

 

 

Din Optsprezece zile fără tine  

 

 

1 Decembrie  

 

Când de rămas bun ne-am sărutat  

ți-ai încrețit fruntea, trist.  

Acum, peste întregul oraș,  

sclipesc luminile lui Crist.  

Tulpinile porumbului stau frânte 

pe câmp, rupte și ruginii.  

La capăt de an, iazul se-acoperă  

cu pleoape cenușii.  

Peste întregul oraș  

sclipesc luminile lui Crist.  

 

O pojghiță de gheață verde 

s-a-ntins pe gazonul uitat.  

Brazii canadieni sunt singurele ființe  

tinere care-au rămas. Tu ești plecat.  

Am hibernat noaptea întreagă,  

fără s-adorm până în zorile  

care-au sosit ca un alt asfințit, iar frunzele 

stejarului ca banii au foșnit.  

Brazii canadieni sunt singurele ființe  

tinere care-au rămas. Iar tu, de negăsit.  

 

 

11 Decembrie  

 

Apoi mă gândesc la tine în pat,  

limba ta jumătate ciocolată, jumătate ocean,  

la casele prin care te clatini,  

la părul tău vâlvoi,  

la mâinile tale stăruitoare și apoi  

cum ronțăim la barieră  

pentru că suntem același altoi.  

 

Cum vii și-mi bei ceașca de sânge  

și mă-mbrățișezi și-mi ștergi lacrimile.  

Suntem goale. Suntem dezgolite până la os  

și înotăm în tandem în amonte  

pe râul geamăn spre obârșia Mea  

și intrăm împreună. Nici una nu mai e singură.  

 

15 Decembrie  

 

Ziua beției singuratice-a sosit. Fără starea vremii,  

fără studenți în anul întâi, fără jocuri pe canapea,  

fără piloți, fără veverițe dulci și jucăușe,  

fără stațiuni la mare și hoteluri de-o stea.  

 

Fără tot ce-a fost și-am avut din plin,  

fără cer, fără ciclu lunar – doar crâncenă beție.  

Cornul lunii face-o mutră acră, amară și tristă,  

pe când doar Blues-ul de Whiskey-mi ține companie.  

 

Turnirul de Poezie de la Neptun 

 
În fundal, echipa Filialei Sibiu a USR: Ioan Radu 

Văcărescu, Emil Cătălin Neghină și Ioan Barb  

 
Ioan Radu Văcărescu-premiul de popularitate. 
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În traducerea lui 

 Leo BUTNARU 
 

Valeri PROKOŞIN  
(1959–2009, Federaţia Rusă) 

 
 

S-a născut în satul Buda din regiunea Kaluga, 
crescând într-o baracă din micul orăşel Ermolin. A dus o 
viaţă între boema (gen rusesc, abundent stropită cu 
vodcă) şi luciditatea creaţiei literare, în care a excelat. A 
publicat volumele de poezie: „Călăuza sufletului‖ (1990), 
„Borovsk. Provincia‖ (1992), „Între Puşkin şi Brodski‖, 
„Promenade prin Borovsk‖. A editat şi câteva cărţi pentru 
copii, semnate cu pseudonimul Evgheni Kozinaki. I s-a 
acordat premiul „Marina Ţvetaeva‖ (2006), premiile 
revistelor „Deti Ra‖ („Copiii lui Ra‖) şi „Florida‖ (publicaţie 
americană, versiunea rusă). 
 
 
Bacalaureat – 77 
 
am visat-o pe prima mea 
învăţătoare 
lidia sergheievna 
diacikova 
ea stătea culcată în 
pridvorul de lemn al şcolii 
tânără goală roşcată 
printre flori bătute de 
steluţe-vinete zise şi 
ochiul-boului 
şi gherghine însângerate 
cu picioarele bronzate 
larg desfăcute 
strângând la piept jurnalul 
clasei 
şi zâmbindu-ne nouă zâmbindu-ne nouă şi zâmbind 
viitorii mei colegi de clasă 
apropiindu-se pe rând de ea 
şi împreunându-şi mâinile luntriţă 
asemenea chinezilor şi japonezilor 
se înclinau şi săltând de la podeaua pridvorului 
aruncându-se încrezători în afundul vaginului cu pubisul 
ras-luciu  
al primei lor învăţătoare l. s. d. 
Valka Serdţev – cel mai înalt băiat  
cu ochi feteşti de culoarea mării 
sub forma şcolară purtând cruciuliţă 
în zile de odihnă mergând cu bunică-sa la biserică 
hăt la patru kilometri depărtare de casă 
a doua zi după balul de absolvire a şcolii 
s-a zdrobit cu motocicleta cu ataş care-i fusese făcută 
cadou 
Petea Malkov – grăsanul cu ghiozdan  

îmbuibat cu sandviciuri cu somon 
a devenit un magnat petrolier undeva în siberia 
la mii de kilometri depărtare de casă 
iar părinţii săi destul de înstăriţi 
în fiece seară verifică coşurile de gunoi 
căutând în ele sticle goale de bere 
şi cutiile de metal „Coca-cola‖ sau „Otvertka‖ 
precum o făceau până la moartea fiului lor 
şi după 
Vovka Kapîşev – parcă tătar parcă udmurt  
pe chip cu surâsul de şarlatan al lui Buratino 
s-a spânzurat la nici 23 de ani împliniţi 
din cauza unei iubiri neîmpărtăşite reciproc 
faţă de maistrul de schimb anatoli stepanovici agheşin 
iar în ajunul sinuciderii 
el apăru gol în stradă 
alergând dintr-un capăt în celălalt al ei 
unii presupunând că o face din rămăşag 
alţii zicând că pur şi simplu s-a ţicnit 
iar după 7 sau 8 ani trecuţi după aceia 
noi beam bere în cafeneaua de vară 
dar poate că ar fi trebuit… să încerc 
zise a. s. a. (maistrul) rânjind în halbă 
după care privindu-ne adăugă mă-sa-n c. 
poate că chiar mi-ar fi plăcut 
Igor Burîghin – se alcooliza-se murind la 33 de ani 
din întreaga lui viaţă şcolară 
memorie nu a reţinut decât un singur episod 
trupul său prăvălindu-se în curtea şcolii 
cu cravată roşie pe grumazul de bou 
mai apoi noi am tot râs până la istericale 
aflând că el de fapt nu dădu-se ortul popii 
ci pur şi simplu îşi pierdu cunoştinţa 
Olea Sokolova – fetişcana cu cosiţe de foc  
împroşcată de pistui de la frunte la umeri 
prima mea iubire din clasa întâi 
noi stăteam în ultima bancă ţinându-ne de mână 
şi temându-ne de a privi unul la celălalt 
iar peste câteva zile 
de când ea apăru în clasă cu o coafură nouă 
nu mi-a mai fost dragă 
a murit la treizeci de ani de leucemie 
Serghei Deveatov – poreclit „cervoneţ‖  
a pierit cu moarte de erou în Afganistat 
noaptea în ajunul înmormântării 
părinţii au încercat să deschidă lada de metal 
că dacă acolo nu e totuşi seriojka lor 
însă soldaţii care însoţeau coşciugul 
i-au împiedicat să facă ce-aveau de gând 
Tolik Limorenko – roşcat-foc şi pistruiat 
cum se spune într-un film pentru copii 
a nimerit beat sub trenul electric interurban 
tânăra văduvă împreună cu amanţii ei 
băteau din uşă în uşă la ușa apartamentelor  
din blocul de locuit 
adunând bani pentru înmormântare 
mama mea le-a dat 10 ruble 
Lenka Sivaeva – ce mai poamă a naibii 
punea rămăşag şi le şterpelea flăcăii prietenelor sale 
a născut la 45 de ani 
al treilea copil de la al treilea soţ 
iar fiica ei dreaptă ş-a ucis bunica 
ţesătoare renumită în urss 
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anghelina sivaeva erou al muncii socialiste 
o făcu pentru a-i lua banii puşi deoparte pentru 
înmormântare 
Olga Şkalikova  – la un an după şcoală 
a fost admisă la universitatea patrice lumumba 
căsătorindu-se cu un etiopian-coleg de grupă 
plecă cu el  
putrezind pe undeva în acea etiopiei vitregă 
Kolka Tojin – alcoolizat mort la 37 
Gheşa Spirin – fost campion al regiunii la distanţe 

scurte  
alcoolizându-se şi el sau că a căzut sau că s-a aruncat 
prin geam 
Galocika Davîdova – cea care m-a învăţat  

să dansez shake să fumez să beau vin şi să sărut 
a pierit la ferma unui sovhoz-milionar 
sub copitele taurului care se rupsese din lanţ 
împreună cu ea i s-au stins fiica sau fiul   
ea fiind gravidă în luna a 8-a 
Şurik Vişnevski – după armată a tot stat mereu pe la 

pârnaie  
ultima dată condamnat pe viaţă 
pentru triplul asasinat – al mamei tatălui şi vecinei 
Irişka Pahomovskaia – frumuseţea şcolii  

după care îşi ieşeau din minţi mulţi elevi din clasele 
superioare 
spunându-se că ea se cordea încă din clasa a treia  
a născut o grămadă de copii 6 sau 7 
ba chiar posibil 8 
devenind bunică la 37 de ani 
serile stă pe banca din faţa scării blocului 
împreună cu bătrânele adevărate 
şi toacă bârfe cu proteza sa dentară 
Mişa Kolotilihin – mereu repetent absent de la ore 

codaş  
mi se pare că prin clasa a patra sau a cincea 
după lecţia de matematică 
eu cu el ne măsuram mădularele în veceul şcolii 
mort beat a ars în propria sa casă 
la 9 ani după balul de absolvire  
Denis Zavialov – alcoolizat a murit la 40 de ani 
Sioma Semaşko – jurnalist la ziarul raional „pentru 

comunism‖  
s-a înecat beat în vin tare 
sub ochii mamei tatălui fratelui ai două surori soţiei fiului 
fiicii 
ai doi nepoţi ai prietenului şi prietenii aceluia 
Oksana Martînova – fiinţă hohotitoare şi bârfitoare  

la 28 de ani a fost înjunghiată de amantu-i turmentat 
chiar în pridvorul spitalului 
unde ea îşi făcuse un avort de rând
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Vaska Borodin – eternul provocator 
apăruse la cea de-a 75-a aniversare de întâi mai 
cu un prezervativ umflat 
mai mulţi dintr-ai noştri nu au înţeles ce şi de ce se 
întâmplă 
când profesorul de educaţie fizică iakutul ţibik ţirenovici 
se repezi spre el cu mereu stacojia sa mutră 
şi împunse „balonaşul‖ cu un ac de la insigna ce ţinea 
de oarece sport 
se alcooliză şi el murind la 41 sau 42 de ani 
Vitalik Jukov  – stăpânea ghitara  armonica balalaica 
şi cânta la mai fiecare a doua nuntă  

din câte se întâmplau în orăşelul nostru muncitoresc 
pentru distracţie nişte ticăloşi turmentaţi 
l-au aruncat de pe pod pe malul râului 
şi deja de 11 ani stă paralizat la pat 
Vitali Kubîşkin – băieţelul-fetiţă  
care declama cu atâta pasiune la sărbătoarea de 9 mai 
din robert rojdestvenski 
„şi i-au dat lui ciuboţele cât mai mici 
Şi manta-măntăluţă i-au dat…‖ 
a despicat cu toporul ţeasta amantului nevestei sale 
trupul căruia a încercat să-l incinereze în dosul garajului 
i-ar când a fost eliberat din detenţie şi-a tăiat venele 
Tan’ka Paşkova – prima femeie din viaţa mea 
lucrează nopţile 
măturătoare în metroul din Moscova 
s-a brutalizat neamânat devenit un mujic sadea 
fumează „belomor‖ şi dă peste cap stacane de basamac 
însă pe mine şi până astăzi mă mai excită 
amintirea beată a anilor de şcoală 
când eu am dezbrăcat-o în cerdacul barăcii noastre 
sărutând-o mângâind-o trăgând-o de sfârcuri muşcând-o 
iar sărutând-o 
pe când ea îşi strângea tot mai tare genunchii picioarelor 
slăbănoage 
repetând ca o maşină perpetuum mobile 
nunununununununununununununununununununununun
unununununununu 
iar când am reuşit totuşi să mă rup în carnea ei 
dintr-o dată ea mă întreabă o să te căsătoreşti cu mine 
dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad
adadadadadadadadada 
şopteam gemeam răgeam eu 
pe marginea prăbuşirii în orgasm 
da du-te tu în aia a mă-tii 
izbucnii eu după ce totul se terminase 
aruncându-i în lături mâinile încleştate de pe umerii mei 
Tomocika Ciurakova – şeful clasei  
animatoare şef de comsomol „poetesă 
după şcoală a lucrat la fabrica de tricotaje 
fiind simplă ţesătoare 
ajunsă invalidă 
pe care fiul a dat-o la azilul pentru invalizi din Kaliga 
Vova Osadci – sută la sută semănând cu celebrul 
interpret iuri antonov 
după care alergau turme de fetişcane din clasele 
paralele 
se alcooliză şi muri acum vreo doi ani 
Zina Şvedova – alcoolizată moartă la 38 
Timoha Ganin – mort din alcoolism 
Olecika Zaicenko – moartă din alcoolism 
Saşa Nikitin – mort din alcoolism 
Maksim Korobeinikov  – la 39 de ani 
surprinzător se făcu preot 
acum un an când ne-am întâlnit 
din obişnuinţă eu i-am spus maks 
iar părintele maksim m-a corijat sever 
şi din obişnuinţă îşi făcu semnul crucii  
 
P.S. 
anul trecut la întâlnirea absolvenţilor 
din fosta noastră clasă nu a venit nicio persoană 
generaţie pierdută 
din care mai că nu a supravieţuit nimeni 
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în afară de mine 
însă eu nu doresc să mă trezesc 
 
2005 
 
Arthaus 
 
După absoluta sa moarte 
Osip Emilevici Mandelştam  
s-a reîncarnat 
în Mao Zedong, 
pentru ca să fure văzduh 
din Republica Populară Chineză. 
Văzduhul furat – e Marele Zid de Sticlă  
dintre geniu şi răufăcător. 
Mie îmi pare rău de vrăbiile nimicite  
de cealaltă parte a sticlei. 
Însă cel mai milă îmi este  
de doi băieţandri cu ochii înguşti 
cu zmeie de hârtie în mâini 
care, înecându-se de lacrimi, 
repetau una şi aceeaşi: 
Mulţumim, Mao Emilevici,  
pentru copilăria noastră fericită. 
 
 
*     *     * 
 
Bătaia orologiului 
cu veşnicia 
 
*     *     * 
 
Numele fiului 
de un necunoscut gust de 
poveşti orientale. 
 
*     *     * 
 
Iau aminte 
cum îţi vopseşti genele 
din jurul ochilor pustii. 
 
*     *     * 
 
Şi zi, şi noapte 
viaţa de familie îmi pare 
de una şi aceeaşi culoare.  
 
*     *     * 
 
Bătaie de ram în geam: 
luna se dedublează 
în pupilele tale de pisică. 
 
*     *     * 
 
Privesc la fecior – 
atât de mult seamănă cu tine 
încât mă tem că l-aş putea lovi. 
 
*     *     * 
 

Cuvântul „triadă‖ 
noi cu tine îl sfâşiem în jumătate. 
Plânge copilul. 
 
*     *     * 
 
Vântul toamnei 
Izbeşte brusc în spate 
Ca tatăl vitreg – spre şcoală. 
 
*     *     * 
 
...Iar în ziua a noua 
Dumnezeu creă libelula 

  aşa, a distracţie. 
 
*     *     * 
 
Ciocolata nopţii 
se prelinge concomitent 
în toate direcţiile. 
 
*     *     * 
 
Probabil, miezul nopţii 
împreună cu Volga se varsă 
în Marea Neagră. 
 
*     *     * 
 
Februarie risipeşte sub picioare 
argint şi râsete. 
Unde-ai fi tu, Basho al ruşilor? 
 
*     *     * 
 
Vântu-i ciufuli 
răposatului chica 
la fel ca-n copilărie. 
 
*     *     * 
 
Sub falca norului – 
pastila lunii 
de tângă pământeană. 
 
*     *     * 
 
În mâna negrului 
zăpada e şi mai albă 
cafeaua – şi mai amară. 
 
*     *     * 
 
Tinerii se grăbesc 
Să părăsească cimitirul. Bătrânii 
Mai îngăduie – moartea-i ca magnetul. 
 
*     *     * 
 
Cineva-şi atârnă mantaua 
într-un ram de plop. 
Ca Iuda, parcă. 
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Carmen BRĂGARU 
 

 
 
 
          ”Taci nai al primăverii, lăuta 
toamnei sună” 

 

      (Vocea primăverii la Ion Pillat) 

 

 

 Născut în plină primăvară (31 martie 1891) și 

crescut până la 12-13 ani în raiul de la Florica, într-o 

atmosferă luminoasă, plină de viață și de entuziasm, 

fără griji materiale sau cutremure existențiale, Ion Pillat 

ar fi putut deveni un cântăreț al primăverii, precum Nefi
1
, 

căruia i-a și dedicat o poezie, rămasă în periodice. Însă 

zefirii, norii ușori, apa jucăușă din havuzuri au fost 

repudiate de timpuriu de structura sa gravă, „tomnatică‖, 

contemplativă, atrasă de istorie și de Trecut. 

 Cercetarea întregii creații pillatiene cu scopul 

taxonomic al verificării tuturor versurilor închinate 

anotimpurilor, confirmă ceea ce era știut dinainte, și 

anume că primul loc din sufletul poetului este ocupat de 

toamnă, al doilea de vară, al treilea, de primăvară și, 

ultimul, de iarnă. Toamna este cântată cu patos încă de 

la debut, fiind atât o rămășiță romantică din epocă, cât și 

o trăsătură structurală; ea este căutată și apreciată și în 

opera altor poeți, antologată și publicată, dovedind o 

pasiune care nu se va stinge pe parcursul vieții și al 

creației sale lirice, chiar dacă va căpăta în timp nuanțe și 

sonuri noi, corespunzătoare vârstelor și evoluției 

spirituale. Vara este descoperită și cântată în 

maturitatea creatoare, fiind asociată cu spațiile sudice, 

solare, precum Grecia și Balcicul, potopite de lumina 

orbitoare, reflectată de luciul apei sau de stânca 

semeață. Iarna este anotimpul cel mai rar cântat, cu 

precădere în cadrul formal impus de descrierea tuturor 

vârstelor anului, precum în Anotimpuri (inscripții), Satul 

                                                           
1
 Nefi, pseudonimul lui Omer, poet și satiric otoman 

proeminent (1572-1635), influențat de poezia clasică 

persană. 

meu sau Calendarul viei. Zăpada, albul imaculat, frigul, 

stagnarea sunt motivele recurente. 

Primăvara, fără a beneficia de o recoltă lirică 

bogată, are un statut interesant la Ion Pillat. Ea este, de 

fapt, o altă față a toamnei, o „primăvară a iernii‖ 

(Toulouse-Lautrec), un prilej de observare a discrepanței 

dintre exteriorul, aflat în sărbătoare luminoasă și 

interiorul umbrit de nostalgii ale neîmplinirii amoroase 

sau ale scurgerii iremediabile a timpului. Chintesența lor 

este un poem într-un vers, rămas în manuscris: Taci nai 

al primăverii, lăuta toamnei sună.  

Sunt șaptesprezece poezii cu tematică directă 

(dintre care cinci poeme într-un vers) și alte 

douăsprezece cu tematică indirectă, unde anotimpul 

este amintit în treacăt. Titlurile nu variază semnificativ. 

Patru poezii diferite se intitulează Primăvară, una are 

același titlu, însă articulat, Primăvara, alte două sunt 

denumite În primăvară sau Zori de primăvară, încă două 

adaugă anotimpului câte un adjectiv tipic, Primăvară 

pastorală sau Primăvară nouă, două se intitulează 

Piersicul, urmate de Prier, Întâile micșunele, 

Anotimpurile sau Calendarul viei, cu ale sale luni în 

denumire populară Mărțișor, Prier și Florar.  

O bună parte dintre acestea sunt pasteluri, mici 

acuarele fără pretenții de plonjare în străfundurile 

sufletului sau ale Firii, asociate cu sărbătorile pascale și 

cu spațiul de la Florica, altele sunt de-a dreptul elegii, 

chiar dacă uneori nu sunt subintitulate ca atare, și numai 

rar întâlnim o descriere „clasică‖ a primăverii, cu toate 

echivalentele sale conceptuale, ideatice și filosofice.  

Deși o dimineață a anului, primăvara este rar 

percepută astfel. Mai întâi pentru că ea este asociată cu 

Amor, iar Ion Pillat, la vârsta primilor fiori ai dragostei, 

iubește fără speranță, nutrește sentimente 

neîmpărtășite, ce se pretează mai degrabă romanțelor 

ce cântă iubirea pierdută, texte numeroase chiar în 

ciclurile timpurii: Cântece de demult/ Cântece din trecut. 

Este desigur și o contaminare a epocii în care 

evoluează, a poeziei pe care o citește, însă 

precumpănesc experiența de viață și structura profundă, 

înclinată spre visare, contemplare, nostalgie. De vreme 

ce a iubi e primăvară, conform formulei lirice blagiene, 

iar iubirea fie nu apare, fie dispare, toamna, cu ale ei 

suspine și frunze moarte, își întinde umbra peste întreg 

calendarul. De aici și tonurile elegiace din Primăvară 

(volumul Umbra timpului), scrisă în vers alb, abrupt, nud: 

La ce folosește frumusețea ta? Ce este 

O primăvară fragedă, de nu e 

Lumină rourată peste ramul 

Plăpând și-n sufletul cel nou ca firul 

De iarbă verde, raza jucăușă 

A dragostei curate? Sau la ce bun 

                               RESTITUIRI 
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Sunt ochii tăi izvoare liniștite 

De ape proaspete și dinții, pietre  

Mărunte-n prundul străveziu al gârlei, 

De nu coboară soarele iubirii 

Nicicând să le aprindă cu seninul 

Biruitor umbrirea mohorâtă? 

……………………………….. 

Ce folosește frumusețea ta? La ce bun 

Întinerirea lumii, dacă nu e  

Un sol iubirii! Peste marea caldă 

Talazul primăverii înflorește 

Amară spumă ca și dorul meu. 

 

Concentrată în versurile citate, această 

nostalgie amară apare în finalul mai tuturor bucăților 

închinate primăverii. Mugurii, ghioceii, dezghețul din 

catrenul primăverii pălesc când Amor zace trântit la 

pământ în catrenul iernii (în Anotimpuri - inscripții -); 

toată descrierea stenică a unei zile câmpenești de mai 

este umbrită la sfârșit de imaginea unei mori bătrâne, 

uitată de toți, ce „macină polenul luminii din Florar‖ (în 

Florar, Calendarul viei); aidoma, este anulat triumful 

primăverii din lupta simbolică a firii, când în ultimul vers 

„se-alungă/ Și tren și primăveri și viața mea‖ (în 

Primăvară, din Limpezimi); iar taraful format de 

„Nădejdea, credința, iubirea albastră/ Aduse de veselul 

Mai‖ îl trezește din „lunga visare‖, revenirea lor fiind 

așteptată în final, fără speranță (în În primăvară, din 

Cântece de demult). Interesantă dovadă involuntară 

pentru teoria primăverii-toamnă la Ion Pillat este, în 

ultimul text menționat, pe lângă culoarea asociată iubirii 

apuse (albastrul blues-urilor, al cântecelor de inimă 

albastră, al romanțelor), componența tarafului ce trece 

pe sub fereastra poetului, credința, nădejdea și 

dragostea, fiind nu numai cele trei virtuți teologale, ci și, 

personificate, Vera, Nadejda și Liubov, fiicele Sofiei, 

prăznuite în biserica rusă la 30 septembrie, în plină 

toamnă. 

Care sunt totuși caracteristicile Primăverii la Ion 

Pillat, în puținele texte în care aceasta apare cu 

imaginea stereotipă a anotimpului? În primul rând, luna 

primăverii este pentru poet Prierul, rareori Florarul și 

doar accidental Mărțișorul. Anotimpul este asociat în 

principal cu Paștele și cu alaiul de imagini adiacente: oul 

roșu, mielul alb, mielul prior. Atmosfera nu este niciodată 

bucureșteană, nici măcar orășenească, ci 

câmpenească, deschisă privirii, cu referiri explicite sau 

implicite la Florica și, târziu, la Balcic, unde familia își 

petrecea vacanța pascală. Copacii emblematici sunt 

piersicul, la Florica, și migdalul, la Balcic. Privirea 

poetului captează îndeobște cerul, cu norii albi, ramurile 

cu mugurii ce stau să plesnească sau cu frunze noi, 

petalele alb-roze, asemuite adesea cu scoicile, munții 

troieniți în depărtare, în timp ce auzul prinde mai 

întotdeauna cântecul cucului, semnal al primăverii, dar 

în același timp memento al vieții care fuge. Esențializate, 

toate acestea trăiesc in nuce în poemul într-un vers 

intitulat Primăvară: Livezi în floare, cucul, munți ninși, alt 

cuc, departe.  

Vocea primăverii, așa cum este imaginată de 

mentalul colectiv, apare în seria anotimpurilor, pictate în 

volumul Satul meu. Fiind un tablou ocazional, ea va uza 

de toate clișeele cunoscute, prea puțin adaptată la 

spațiul inspirator al Miorcanilor: 

 

           Primăvara 

 

Un cuc glumeț mi s-a pitit sub frunză; 

Îmi strigă: cu-cu, să-l găsesc în crâng –  

Și iarba nu mai vrea să se ascunză 

În inima pământului nătâng. 

 

Și cum nori albi clădesc pe ceruri schele 

Și ape vii îmi cântă pe la mori, 

Am săgetat în sat cu rândunele 

Și-ncondeiez poienele cu flori. 

 

Vocea poetului, coborâtă la așteptările Piei și 

ale lui Dinu, povestește despre primăvară în cadența 

jocurilor copilărești, demonstrând aproape sociologic 

imaginile de reflex condiționat, asociate cu primăvara 

pascală:  

 

   De Paști 

 

Peste noapte a 

Înflorit mălinul. 

Peste noapte s-a 

Luminat seninul. 

 

Rândunele mici 

Ciripesc în țară. 

Pluguri ca furnici 

Au ieșit pe-afară. 

 

Puișori de puf 

A clocit găina. 

Berzei cuib de stuf 

A-ntocmit vecina. 

 

În zăvoaie au 

Coborât sitarii. 

Pe la hanuri s-au  

Cuibărit cobzarii. 
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Zmeii pe uluci 

Zbârnâind se-nalță. 

Rațele-n papuci 

Galbeni se încalță. 

 

Peste câmp o iau 

Câinii ca nebunii. 

Peste cap se dau 

Vântul și lăstunii. 

 

Râuri mici și mari 

Spun de ape-albastre. 

Sate date-n var 

Râd privirii noastre.  

 

Flori de ghiocel 

Vând țigănci cu coșu, 

Dă-mi de Paști un miel 

Alb și un ou roșu.   

 

Lăsând deoparte conotațiile și sonurile 

folclorice, pastorale, legate de transhumanța pornită 

primăvara de la șes la munte, cea de-a doua elegie din 

volumul Limpezimi, intitulată Primăvara, ilustrează în 

câteva versuri dorul de ducă al poetului, resimțit 

primăvara, asemenea sevei care urcă în muguri și 

boboci sau aidoma apei care se dezgheață și pornește 

năvalnic la vale: 

Primăvară! primăvară! crapă mugurii la baltă, 

Sălciile verzi le-ndoaie vântul cu suflare caldă, 

Pe poteci sfios se-ntinde umbra nouă-a foilor –  

Primăvară, mama noastră, dă-ne drumul oilor, 

Drumul cel pierdut pe care îl mai știu din sat 

bătrânii… 

Doru-n mine înfrunzește: dorul turmii, dorul 

stânii. 

În zadar mă-nchid în casă și m-ascund pe după 

cărți, 

Dor de ducă mă ajunge, dor hain din zece părți: 

Buchiile le zăpăcește, gândurile le încurcă. 

Văd un gol de munte-n soare și văd turmele 

cum urcă; 

Tot aud cum latră câinii, cum tălăngile răspund 

Când adânc ca vântu-n frunză, când ca ape vii 

pe prund (…) 

 

O compoziție stenică, intitulată simplu 

Primăvară, întâlnim în volumul Limpezimi. Contemplată 

de pe fereastra trenului ce gonește peste câmpuri, într-o 

dimineață de aprilie, toată firea îi pare poetului angajată, 

în slujba primăverii, într-o bătălie benignă, aidoma 

jocurilor cu soldăței de plumb din copilăria de odinioară, 

victoria finală a luminii, a verdelui proaspăt, a albului din 

flori, a speranței reușind să antreneze și eul liric, care 

abia mai are timp să strecoare o undă vagă de 

melancolie în final. Este imaginea prin care aș dori să 

închei prezentul eseu, în ciuda singularității sale în 

creația pillatiană dedicată primăverii, gândindu-mă că, în 

cele din urmă, poetul s-a predat primăverii și vieții, de 

vreme ce a trecut hotarul dintre lumi în mijloc de aprilie, 

știut fiind că, simbolic, cel ce moare primăvara, cu 

moartea pre moarte călcând, pătrunde în Viață, prin 

Înviere.  

           

        

             Primăvară 

 

 

Din tren, în zori, văd cerul ca o apă 

Prea limpede cu scoica lunii-n fund. 

Plopi nalți la luminișuri dau să-ncapă: 

Iscoade sunt și zările pătrund 

 

Spre răsărit ard coifuri parcă-n pară, 

Cu jar de aur suliți se aprind; 

De-acum gloata umbrei o să piară. 

Arcașii tainici arcurile-și prind. 

 

Dar meri și peri și pruni de pe coline 

Răspund și ei, trăgând cu praf de flori, 

Și-n bâzâit de gloanțe de albine, 

Desfășură un lanț de trăgători. 

 

Podgoria-i toată nouri de șrapnele 

Încremenite-n aer de Prier. 

De raze fugărite, rândunele 

În escadrile răzlețite pier. 

 

E soarele biruitor. Cireșii 

Au ridicat, învinși, steag alb în vânt. 

Livezile își numără plăieșii. 

Un cuc dictează pacea pe pământ… 

 

Lumină pretutindeni! Primăvară 

Și verde proaspăt ca un suflet nou 

Și mieii albi ca merii albi din țară 

Și pace-n gânduri vechi și-n grâul nou. 

 

Și sus, pe zarea vremii, ca o dungă 

De mări albastre cu sclipiri de nea, 

Bucegii neclintiți, pe când se-alungă 

Și tren și primăveri și viața mea. 
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Constantin 

STANCU 
 

Ioan Barb şi 

miracolul naşterii 

din nou… 
 

Ioan Barb își continuă proiectul literar cu o reușită 

carte de proză scurtă, Dumnezeul din paharul cu 

votcă, un titlu mai puțin obișnuit pentru scrierile sale. 

Deși proză, cartea este o prelungire a poeziei sale 

solide. Un realism modulat de moderne experiențe, de 

sentimente, de rememorări pentru un prezent al 

viitorului. Titlul ar putea intriga, este un titlu cu aromă de 

marketing literar într-o lume în plină mișcare. El dorește 

şi reuşeşte să ne transmită un mesaj curat, omul l-a 

pierdut pe Dumnezeu și din acest motiv îşi croieşte 

dumnezeii săi. Sunt mulţi. Dumnezeii străini pot locui 

oriunde, însă Dumnezeu cel adevărat locuieşte în inima 

omului. De observat faptul că Ioan Barb articulează 

numele divin, personalizându-l, sensul se modifică, omul 

caută să-și controleze Creatorul. 

Este o carte despre experienţele românilor în 

vremuri dificile, din anii de dinainte de pragul din 1989, 

cu umbre spre vremurile actuale. Locul acţiunii 

personajelor sale este bine precizat: Valea Streiului. 

Oraşul monoindustrial şi istoriile sale. Personajele sale 

sunt marii anonimi de care lumea are nevoie, fie copii, 

fie rude, fie prieteni, fie alţi anonimi… Autorul surprinde 

esenţa relaţiilor interumane. Sunt zece proze scurte, 

zece paradigme într-un halou unic. Miracolul de pe 

Valea Streiului. Titlurile îndeamnă cititorul la realism. 

Sub greutatea lor se desenează simboluri, teme, 

parabole. Sunt parabolele scriitorului în cercul 

personajelor care nu pot ieşi din capcana destinului. Ele 

se zbat, se afirmă, iubesc, urăsc, mor, lasă fragile 

semne pe asfaltul epocii. Majoritatea personajelor se 

mişcă în timpul de dinaintea anului 1989, caută să-şi 

fixeze identitatea. Mediul social le permite o viaţa 

aparent mai bună, acelaşi mediu le pregăteşte otrava 

zilnică, băuturile tari menite să le tulbure mintea. Se 

întretaie o lume dominată de Fabrica de Fier 

(combinatul siderurgic) cu lumea satului trăind în evul 

mediu, după tradiţii, credinţe, ciclul moarte-viaţă… 

Ultima proză, Viaţa la Oarba, este atinsă de temele 

biografiei autorului. Un om obişnuit doreşte să se 

lanseze în viaţă. Fabrica de Fier îi oferă şansa unui 

început. Activitatea începe într-un atelier de finisat 

calorifere din fontă, după o tehnologie veche, preluată 

din secolul trecut. Atelierul, Oarba, nu are ferestre, 

lucrătorii îşi câştigă existenţa, dobândesc resurse, poziţii 

sociale. În acelaşi timp se îmbolnăvesc, afectaţi de 

mediul de la locul de muncă. Unii mor, alţii rezistă, alţii 

uită. Alţii sunt stăpâniţi de patima alcoolului, e un mod 

de evadare din realitatea crudă. Aşa se formează 

adolescentul, devine bărbat, se îndrăgosteşte, evadează 

într-o altă lume. Atracţiile sunt multiple, gravitaţia epocii, 

nevăzută, îl marchează pe eroul anonim. Este prins în 

vâltoare… Oarba este numele unui atelier industrial, 

poate fi şi viaţa acelor oameni. Zeiţa oarbă care-i 

captează în braţele aparent atrăgătoare, îi sufocă, le ia 

dreptul la cer. Lipsa ferestrelor este un simbol mare cât 

un veac de suferinţă… 

„Mă uimise de la început această instalaţie. 

Stăteam în praf ore în şir urmărind fluxul tehnologic care 

culmina cu introducerea pieselor  în camera instalaţiei în 

vederea ultimului finisaj. Am înţeles că o botezaseră 

”Oarba” deoarece încăperea era o închisoare fără 

ferestre. În secţia de curăţătorie persista tot timpul un 

praf dens încât aproape nu se vedea om cu om. Mi se 

părea că nimerisem într-o furtună de nisip în plin deşert‖ 

(p. 101). 

În această proză Ioan Barb dezvăluie taina cărţilor 

sale. Prozele se explică brusc prin faptele personajului. 

Autorul se confundă cu personajele, face parte din 

naraţiune. Destinul care îl cheamă îi ascunde un 

dumnezeu străin, departe de Dumnezeul suveran. El se 

salvează prin credință… Accidentul pe care îl suferă 

devoalează temele, spaimele, salvarea… 

„Şi astăzi îmi amintesc faţa îngrozită a pădurarului 

Cela… parcă se uita la mine din cer, că omul era un 

uriaş. După aceea mi-am pierdut cunoștința. M-am trezit 

doar când doctorul Isaac îmi aranja maţele la locul lor. 

Nu şi-au dat seama că eram conştient. Tifonul de pe faţă 

mi se dăduse la o parte şi mă uitam nepăsător în oglinda 

imensă din tavan în care îi vedeam cum umblă prin 

intestinele mele. Însă asistam la acest spectacol  ca şi 

când pe masa de operaţie nu eram eu ci o altă 

persoană‖ (p. 106). 

Povestirile poartă titluri ciudat de reale: Calea 

regală; Legământul de castitate; Noaptea în care m-

am născut din nou; Pavel Floca; Bocancii 

pădurarului; Dumnezeul din paharul cu votcă; 

Uitatul; Căţelul pământului; Viaţa la Oarba… 

Personajele sunt și ele reale, faptele vin din istoria 

concretă a ţinutului de pe Valea Streiului. Ele coboară 

din marile războaie, din moarte, din blestem. Ele biruie 

cumva, anonimi cu putere. Se salvează. Povestea 

bătrânului Rusalin este povestea unei generaţii ieşite 

dintre maxilarele istoriei: Greve, război, presiunea 

securităţii, fuga, frica, evadarea, moartea care pândea la 

orice colţ. Istoria lui se întinde pe spaţii imense, 

evadează fără a înţelege logica vremurilor. Viaţa are 

preţ, dar în sine este o valoare inestimabilă.  
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Copilul asistă la o scenă mai violentă, mama 

omoară o cârtiţă, căţelul pământului. Ochii fragezi au 

prins scena. E o violenţă domestică, obișnuită la ţară, 

anticipează violenţele sociale. Răspunsul mamei vine 

pragmatic: 

„- Uneori faci şi ceea ce nu-ţi place să faci. De multă 

vreme îmi strică grădina şi nu am nici o soluţie. Acum 

restul familiei va pleca. Ia acum căţelul mort şi îngroapă-

l în spatele ogrăzii‖ (p. 80).  

Un altul, Matei, este un personaj trist, o prezenţă în 

localitate. Şi-a pierdut memoria în războiul ultim, a 

rămas cu oamenii, la ţară, pe Valea Streiului. Când este 

descoperit de ai săi, după un timp,   nu-i mai recunoaşte. 

Rămâne lipit de comunitate, de loc, de istorie. Pentru 

astfel de oameni timpurile s-au oprit. Războiul i-a marcat 

definitiv.  

Multe persoane se salvează prin credinţă. Credinţa 

a fost energia care i-a scos la malul vremurilor. Tradiţiile, 

puterea de a accepta tarele societăţii, toate au fost 

depăşite prin miracolul care a învăluit persoanele… 

Visul copilului într-o casă obişnuită de oameni 

obişnuiţi vine dintr-un impuls interior, vine şi din 

universul în care s-a născut, trăieşte, creşte, din patima 

părinţilor, din istoria unei familii care s-a străduit să 

reziste prin dedicare şi apropierea dintre membrii 

familiei. Proza care dă titlul cărţii, Dumnezeul din 

paharul cu votcă, ne prezintă dramele, capcanele, 

regulile într-o lume distorsionată de paradigma proprie, o 

lume tânjind după un Creator, trecând pe lângă 

miracole…  

„Am dormit buştean. În noaptea aceea am visat că 

pruncul Isus a coborât din icoana de deasupra mea şi 

privindu-mă cu dragoste, aşa cum poate nici tata nu mă 

privise vreodată, mi-a spus: <<Priveşte ce curat m-am 

făcut după rugăciunea pe care ai spus-o sub pat!>> Şi 

pruncul s-a luminat din ce în ce mai tare şi a crescut 

până când chipul său s-a contopit în chipul strălucitor al 

Domnului Isus Hristos, care-mi spunea blajin: <<Nu este 

nimic în lume care să nu poată fi iertat! Numai 

necredinţa nu se iartă!>>‖ (p.51).  

În contrast cu visul copilului se prezintă sfârşitul 

tatălui, căzut în patima alcoolului ca un fel de eternă 

evadare din realitate, sub presiunea unui dumnezeu al 

vremurilor tulburi. 

„În ziua în care tata a împlinit cinzeci şi şase de ani 

a venit preotul şi a făcut o slujbă cerând să-l 

spovedească, dar el a refuzat, părând aproape absent. 

A venit însă în vizită un vechi prieten de-al său şi i-a 

scris stângaci, pe carneţelul de lângă pernă, să-i 

cumpere o sticlă de votcă. Când a văzut sticla cu 

poţiunea magică a cerut să-i toarne un pahar, însă nu s-

a atins de el. Îl privea doar fascinat, ca şi când i-ar fi 

vorbit un dumnezeu necunoscut, un duh care 

domnea în împărăţia de cristal a băuturii‖ (p. 59).  

Ziduri care despart generaţii, fapte care leagă 

istoriile… Ioan Barb le observă atent. Fiecare proză este 

sâmburele unei povestiri mai largi. Textele se leagă, un 

fir invizibil trece prin ele. Autor şi personaje se caută, 

sunt flămânde după tainele vremurilor. Fiecare text ar 

putea sta la baza unui roman, ori toate povestirile ar 

putea forma planurile dintr-un roman al epocii.  

Romancierul Radu Ciobanu notează, după cum 

citim pe ultima copertă: „În mod cert, în prozele scurte 

ale lui Ioan Barb se poate distinge totodată procesul lent 

şi tainic de configurare a unui nou romancier‖.  

Citind cartea, care urmează primei cărți de proză 

scurtă, Orașul scufundat, putem înţelege că Ioan Barb 

îşi consolidează un univers propriu, într-un ţinut special, 

cu oameni şi întâmplări care au marcat istoria recentă. 

Curajos şi sigur pe el, autorul este implicat într-o geneză 

care-i este familiară, bazată pe familie, credinţă, 

autenticitate, rezistenţa prin credincioşie: valori simple şi 

eterne. Iată cum îşi începe povestirea Noaptea în care 

m-am născut din nou: „Mă gândeam la viaţa văzută 

printr-un ciob de sticlă. Îmi aminteam scene dintr-un film 

celebru în care o lume dezumanizată era ţinută sub un 

clopot de sticlă‖ (p.19).     

        

 
 

Ioan Barb - prezentându-și cartea Dumnezeul din 

paharul cu votcă - la Târgul de carte de la Alba Iulia. 

 

 
 Turnirul de poezie de la Neptun: Mircea Bârsilă, Ioan 

Barb, Igor Ursenco (de la dreapta la stânga). 
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Ladislau DARADICI 
 
 

 
 
 
 
Sută la sută femeie 
 

 
În poemul Miezul, din volumul ei de debut (Despre 

trup altădată, 2013), Isabela Nicoară scrie: „iubirea e 

sufletul dinlăuntrul sufletului/ asemeni locului în care 

aripile învaţă săgetarea cerului/ adânc mai adânc de 

acea înţelepciune rostuită în pasăre/ dinaintea facerii ei/ 

migrând instinctiv/ cutezând trupul/ ce nu simţim sub 

firea plutirii/ ne ridică în sufletul zborului/ atât de înalt 

atât de profund/ încât visul se preschimbă în viu/ doar 

din sufletul sufletului/ decojim nemurirea‖. În adevărul 

intimităţii sale, cartea (ea însăşi „gest orbitor‖ de 

dragoste) se înveşmântează în glasul sublim al iubirii 

(cea care creşte „odată cu macii‖), privită ca posibilă 

cale spre izbăvire, zborul cel mai pur al sufletului. 

A scrie despre iubire pare o întreprindere 

curajoasă azi, dacă nu deşartă. Pentru Isabela Nicoară 

însă, ea devine condiţie a însăşi fiinţării, gest suprem, 

definitiv, prin care, râvnind perfecţiunea, ne-ar putea fi 

îngăduit să ne apropiem de Dumnezeu. În acelaşi timp, 

desluşim în poeme un prag sensibil între apogeul iubirii 

şi moarte. Ideatic, aşa cum sugerează şi titlul, deşi 

Despre trup altădată este o carte de debut, aceasta se 

constituie într-un un gest poetic complex, perfect 

conturat şi matur (poate din pricina asta devenind şi 

obiectul unor plagiate).  

Ajunsă la pragul asumării (lucide) a existenţei, 

femeia se angajează fără rezerve în jocul dezarmant al 

iubirii de pe o poziţie cel puţin egală cu cea a bărbatului, 

mizând totul pe o singură carte. Astfel, frumoasa 

poveste de dragoste se transformă ineluctabil într-una 

de viaţă şi moarte prin care Ea şi El pot atinge 

(sufleteşte, dar şi senzual) perfecţiunea şi din care nu 

există ieşire decât pe făgaşul morţii. Din păcate omul, 

departe de a fi înger, e imperfect prin definiţie, trădarea 

fiind inevitabilă; printr-un ultim gest, Ea va transforma 

declinul în înălţare printr-o îndoită dragoste: de creaţie, 

respectiv, de Dumnezeu. 

Lucrarea poetică a Isabelei Nicoară surprinde prin 

inedit, atât în privinţa jocului ideatic, cât a graţiei 

sofisticate a expresiei. Pornind de la un cuvânt, o stare, 

un fapt, poemul închide în rotundul său felii de trăire şi 

simţire într-o dinamică sensibilă a apropierii şi 

îndepărtării. Jocul iubirii se naşte din jocul pur existenţial 

(„m-am întrebat dacă viaţa merită murită‖), dar şi cel al 

zicerii: „e cald şi mă scald în firea albastră/ a iubitului 

meu‖ ne mărturiseşte poeta în eu sunt femeia cu oasele 

măsurate de ger, într-un alt poem, intitulat zilnic, 

decretând: „tu eşti la capătul lumii/ şi nimeni în afară de 

mine/ nu poate ajunge la capătul tău‖ (s.n.).  

Totul sau nimic, aşadar, în această metafizică a 

dragostei, în lumea Ei nefiind loc de amânări, 

compromisuri. Şi în această încercare a absolutului 

iubirii, femeia va reprezenta însăşi cheia alcătuirii 

universului: „în căuşul mâinii mele/ s-a cernut un roi de 

stele/ dar am palme de femeie/ nu ştiu cerul cum se-

ncheie/ până-n ochi până la gât/ într-un fir de absolut/ 

sunt năucă şi subţire/ într-o margine de fire‖ (absolut).  

Femeia este „narcisa cu sânge alb‖, trezindu-se 

dimineaţa „în aşternutul scrobit‖ al trupului bărbatului 

(rana albă), acesta ducând-o la „bijutierul clipelor 

albastre‖ pentru a-i filigrana în fire „sentimentul de zbor‖, 

înnodându-i cuvinte în jurul gleznelor pentru a-i cădea în 

braţe, ca în final, „invadaţi de-atâta pornografie‖, cei doi 

să se împerecheze „asemeni păsărilor cu penele/ cu 

zborul‖, ascunzându-şi îngeresc goliciunea (e uimitor). 

Doar iubită, Ea poate reînvăţa zborul, metamorfozată în 

flutur sau pasăre, într-o dependenţă totală de vrerea lui: 

„sub tâmpla ta îmi găsesc vieţuirea/ neumblată de fiare/ 

e atâta rai să respir în oglindă imaginea ta‖ (flutur din 

flutur de noapte). 

Dăruirea e act necondiţionat, total, echivalând cu 

stingerea; pentru Ea, iubirea e jertfă de sine întru 

celălalt, opţiunea pentru dragoste implicând acceptarea 

morţii: „în aşteptarea aripilor/ ne-am răzuit trupurile de 

solzi într-adins/ din adânc în adânc din străfund mai 

străfund/ măsuram ritualic profunzimea celuilalt/ ţinându-

ne respiraţia până aproape de moarte/ fără teama de a 

nu reveni vreodată vii la suprafaţă‖ (vitraliu de ciobit cu 

praştia). Cumpăna iubirii e delicată („eram în acel imens 

carusel/ şi chiar dacă lumea se-nvârtea nebună/ nu-mi 

mai era teamă/ agăţată de oasele tale‖), oscilând în 

permanenţă între da şi nu, între viaţă şi moarte 

(„împărţeam aceeaşi sanie pe gheaţa subţire a vieţii/ nu 

respiram ca nu cumva să ne frângă în treacăt o stea‖). 

Luată în stăpânire de puterea supraomenească a 

dragostei, Ea sfârşeşte prin a-şi depune armele (chiar 

considerând la început că nicio femeie nu se poate dărui 

unui bărbat „pe de-a-ntregul‖ atâta timp cât el nu este 

întreg al ei în tot cuprinsul său şi în toate faptele sale), 

fiind gata, de dragul său, de orice sacrificiu (chiar dacă 

acesta înseamnă anihilare): „poţi să mă vinzi ori 

amaneta să-ţi plăteşti datoriile/ să te hrăneşti din mine la 

propriu/ atunci când ţi-e foame/ zidi alerga scrijeli urla/ 

mă poţi fuma până la filtru‖ (carantină). 

Întâmplarea va frânge, inevitabil, mersul firesc al 

lucrurilor, de fiecare dată consecinţele fiind imprevizibile: 

„întâmplător (s.n.) azi am alunecat/ şi mi-am sucit glezna 

                       CRONICA LITERARĂ 



38 

 

stângă/ într-o stare de fapt/…/ însă astăzi gleznele meu 

s-au frânt/ când la fluturi orbită de vânt/ aşteptând să 

dezleg într-o zi/ cine sunt ce am fost ce-ţi voi fi‖ (stare 

fără stare); sau: „din întâmplare (s.n.) m-a lovit o 

maşină/ chiar pe trecerea dintre două tărâmuri/…/ vi se 

pare întâmplător/ de-atunci în loc să merg pot să zbor‖ 

(accident).  

Zborul devine astfel motivul cel mai semnificativ în 

raport cu acest cânt al iubirii (şi al morţii, implicit), 

străbătând poemele de la un capăt la altul: „doar tu m-ai 

trecut/ preschimbată în stol/ dincolo de graniţa pierzaniei 

în neant‖, „hai să pozăm cutremurător de goi/ astăzi/ în 

toată splendoarea nebuniei noastre/ de-a fi păsări 

renăscând mereu/ una din ţipătul/ din moartea celeilalte‖ 

(poem cu titlul în jos). Pentru că totul sfârşeşte în moarte 

ca o piesă de teatru sau film „regizată cu succes‖ în care 

protagoniştii sunt îndrăgostiţii pregătiţi pentru „circul 

lumesc‖: „iubitul meu mă duce cu luna/ cu viaţa mă duce 

trăiesc/ sunt o piesă de teatru jucată/ doar cu moartea 

închisă firesc‖ (imaginar).     

Isabela Nicoară scrie cu o uşurinţă de invidiat. 

Rareori harul poetic este într-atât de prezent într-un 

volum de debut. Odată pornit, poemul se conturează 

parcă de la sine, versul e grav şi fragil deopotrivă, nimic 

forţat, nimic fals, semnificaţia e adâncă şi ramificată, 

nebănuind încotro te poartă, întotdeauna ajungând acolo 

unde trebuie (şi unde n-ai bănuit). Practic, nici n-ar 

trebui să se scrie despre poemele din acest volum 

pentru că, dincolo de ele, nimic n-a rămas nespus: „eu 

nu vedeam cu ochii parcă nici nu-i aveam/ cu ochii 

vorbeam cu ochii cântam/ degetele erau în schimb gata 

oricând/ să vadă şi timpul curgând/ dacă mi-ar fi umblat 

în piept ar fi observat/ o inimă mare cât un ducat/ având 

o altă formă decât cea omenească/ mult mai rotundă şi 

mult mai firească/ nu ştiu dacă se poate spune/ 

aşteptam zi de zi o minune/ un accident un fel de moarte 

sau altceva/ să-mi împart inima cu cineva/ îngerii să facă 

un transfer de nedescris/ şi cea reală să se preschimbe 

în vis‖ (anomalie).  

Născându-se parcă unele pe altele, poemele 

urzesc aceeaşi frumoasă şi tristă poveste (e mult 

tragism în versurile Isabelei Nicoară), esenţială şi 

posibilă, iar când din aceasta mai rămâne doar lacrimă 

şi destrămare („am aripile încâlcite în mine/ ca într-un 

gard de sârmă ghimpată‖), întoarcerea către Dumnezeu 

este singura opţiune posibilă: „printre lacrimi îţi întregesc 

făptura picur din picur/ îmi lipesc obrazul de chipul lui 

Dumnezeu/ şi nu mai ştiu cine plânge/ cine vede silueta 

ta depărtându-se-n zarea amară/ şi eu şi El aveam ochii 

atât de umezi încât iscăm/ curcubee la fereastra iubirii/ 

nu înţeleg de ce Dumnezeu e singurul/ bărbat adevărat 

din viaţa mea‖ (printre lacrimi). 

Versuri sensibile ca cele ce urmează (spicuite 

aproape la întâmplare) se întâlnesc pretutindeni în 

această carte pulsând de frumuseţe: „mă iubesc mai 

frumoasă moartă decât vie‖ (ador să fiu femeie), 

„jupuiam moartea de vie/ neştiind ce să fac cu pielea ei‖ 

(îmi spuneam în gând), „trăiesc printre îngeri şi păsări/ 

fără jumătăţi de măsură‖ (trăiesc), „mi-e dor de vremea 

iremediabil pierdută/ când dormeai gol‖ (par sau impar 

pur sau impur), „de prea multe ori/ ţi-am fost banul 

aruncat în sus şi prins în palmă‖ (când îţi spuneam pe 

nume), „îmi doresc să trecem împreună dincolo de 

cercul polar/ îmbrăcându-mă-n tine ca într-o blană vie de 

urs‖ (dormi)… 

Închei cu un alt poem deosebit această imperfectă 

(şi profană) încercare de adâncire în intimitatea liricii 

Isabelei Nicoară, Despre trup altădată fiind printre acele 

cărţi de poezie despre care se poate vorbi cu adevărat 

doar tăcând: „m-am tot lăsat ucisă de oameni/ într-o sete 

nebună de-a le înţelege/ dorinţa de sânge prejudecăţile 

esenţele/ şi nu ştiu de ce Dumnezeu mă învia de fiecare 

dată/ îmi poruncea să accept şi să îndur în tăcere/ dar 

am trăit suficient de mult cât să-nvăţ să respir/ poate să 

inspir faptele de mâine/ cât să le pot spune tuturor într-o 

limbă vie bună dimineaţa/ şi să cred asta cu tărie/ am 

fost mai mult decât un petec de hârtie/ pe care un înger 

a însemnat o durere din viaţa ta/ peste care s-a aşezat 

colbul dintr-o mână de stea/ nu mai ştiu dacă mama a 

plecat împăcată cu mine sau dacă nu/ dar o văd zilnic în 

copilul din mine/ într-o urmă curată de tu‖. 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

            Dumitru Ungureanu: Jertfă & steag, ed. Eikon,   

București, 2015 
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Ioana BOGDAN 
 

   

Spitalul 

 

Locuiesc într-un spital de mai bine de trei ani de zile. De 

Crăciun se împlinesc patru.  

E un spital liniştit, cu bolnavi care pleacă sănătoşi la 

casele lor. Extrem de rar se întâmplă să auzi de vreun 

deces, şi atunci el se produce firesc, la o vârstă 

înaintată. Aleile ce împrejmuiesc clădirea sunt pline de 

verdeaţă, iar asistentele sunt aranjate, mereu radiind de 

prospeţime. 

Dar, orice v-aş spune, vă întrebaţi probabil de ce ar fi 

cineva atât de nebun încât să-şi dorească să locuiască 

într-un spital. 

Ei bine, locuiesc într-un spital, pentru că aici oamenilor 

le pasă. Chiar dacă o fac pentru bani ori pentru succes 

profesional, oamenilor le pasă de tine. Se interesează 

dacă ai probleme şi care sunt ele, apoi caută soluţii. 

În spital nu eşti niciodată singur. Alături de personalul 

medical, ai o mulţime de prieteni, indivizi pe lângă care, 

dacă ai fi fost „afară‖, ai fi trecut nepăsător. Şi, întrucât 

oamenii simt nevoia să vorbească, să-şi reverse, fără 

bariere, amarul sau bucuria, ajungi să afli multe lucruri 

interesante pe care, altminteri, dacă te-ai fi găsit „afară‖, 

nici nu le-ai fi bănuit. 

Vă mai întrebaţi, probabil, cum de am rămas aici mai 

bine de trei ani de zile. Nu vă gândiţi la tertipuri de genul 

apendicită, mâini luxate sau rupte, uşoare tulburări 

nervoase, crize biliare ş.a.m.d.p. Nu.  

Am rămas aici graţie bunătăţii personalului din spital. 

Fireşte că la început m-am internat şi eu în baza unui 

diagnostic, asemenea celorlalţi colegi. Sufeream de 

dureri abdominale acute. Medicul mi-a palpat 

abdomenul, mi-a surâs şi a început să-mi administreze 

nişte prafuri. După trei zile eram ca nouă. Prinsesem 

roşeaţă în obraji eu, care de regulă, sunt cam palidă. 

Asistentele întorceau capul după mine şi-mi zâmbeau 

încântate de însănătoşirea aşa rapidă. 

Apoi m-au externat. Peste două zile m-am întors cu 

aceleaşi dureri, parcă mai accentuate. Iar prafuri, iar 

însănătoşirea mea grabnică. Mi s-a prescris regim 

alimentar. M-au externat şi, în aceeaşi zi, au început 

durerile. În contraatac, am început şi eu un regim 

drastic. Degeaba: durerile deveniseră insuportabile, mă 

confiscaseră cu totul. Bineînţeles că în spital mi-am 

revenit. 

După o lună de spitalizare, m-am schimbat complet. 

Devenisem alt om. Apoi a trecut altă lună, şi alta, şi tot 

aşa. Nu m-a lăsat inima şi am rămas până în ajunul 

Sărbătorilor. Pe urmă n-am mai vrut să plec eu, pe urmă 

n-au mai vrut să plec ei. De Moş Crăciun, am primit o 

veste care m-a tulburat: prafurile pe care le primisem 

erau zahăr-pudră şi nu conţineau nimic de natură 

medicamentoasă. Am început să râd nervos: zahăr 

pentru prăjituri! Apoi, timp de trei zile, am bolit cu 

temperatură. A patra zi, temperatura a-ncetat. Am mers 

să-i mulţumesc medicului care mă vindecase de dureri şi 

mi-am acceptat destinul. Aşa-zisa mea boală era 

cauzată de ceea ce obişnuiam să numesc „afară‖.  

Pentru că aici oamenii preţuiesc viaţa. Nu-i auzi 

niciodată înjurând ziua în care s-au născut. Se roagă 

mereu la Dumnezeu şi au răbdare. Aici timpul se scurge 

altfel.  

Nu vă imaginaţi că stau închisă toată ziua bună-ziua. 

Nu. Am chiar şi un serviciu, două zile pe săptămână, 

lucrez pentru o publicaţie în calitate de corector. Dar 

niciodată nu rămân peste program. Iar colegii mă 

menajează. 

În spital, îmi văd foarte des rudele. Îmi face plăcere, 

fiindcă atunci când eram afară, abia dacă-mi mai 

aminteam cum arată. Telefonul mobil sună cel puţin trei 

de ori pe zi şi, cum răcesc puţin, asistentele îmi sar în 

ajutor. 

Ce să mai spun? Admit că sunt lipsită de modestie, dar 

sunt nevoită să mărturisesc: salonul în care locuiesc e 

plin de flori. Mereu mă vizitează câte o cunoştinţă. 

Bărbaţii, mai ales, care mă compătimesc nespus şi vor 

să mă ajute. Când eram afară, era exact pe dos. Deşi 

sunt frumoasă, bărbaţii mă ocoleau, femeile mă invidiau. 

Afară, frumuseţea nu e o calitate. 

În fine, vara am tot timpul din lume să scriu, să citesc. 

Datorită meselor regulate şi somnului profund, lipsit de 

griji, bioritmul meu s-a îmbunătăţit simţitor şi mă trezesc 

în fiecare dimineaţă, la prima oră, gata s-o iau de la-

nceput. Iarna, îmi place să hrănesc porumbei şi să mă 

bucur de căldura salonului şi prietenia sinceră a 

bolnavilor, pentru că trebuie să spun că aici oamenii 

sunt foarte sinceri şi direcţi. Aşa că poveştile pe care le 

aud de la ei şi pe care le aştern zilnic pe hârtie sunt 

adevărate.  

                                   PROZA 
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Recompunerea 

paradisului 
fragmente, inconsistenţe, obscurităţi 

 

1 

 

Ideea de a-mi publica jurnalul nu mi se mai pare atât de 

grozavă, aşa cum mi se părea cu timp în urmă, să zicem 

acum trei sau patru ani, atunci când eram absorbit de ritmul 

metronomic al scrierii lui.  

Cum să publici jurnal dacă nu ai o biografie frenetică 

sau o operă puternică? Dacă nu eşti nimic, sau mai nimic, 

din punctul de vedere al operei sau al personajului? E inutil. 

Pe cine ar interesa? Ceea ce spune Roland Barthes e 

corect şi restrictiv: „Mă îndoiesc că Jurnalul ar putea 

reprezenta vreun interes dacă, în prealabil, lectura operei nu 

a trezit curiozitate faţă de omul care a scris-o‖. Lucrurile sunt 

cât se poate de clare, nu prea mai e ceva de spus. Pe cine 

ar putea interesa întreaga desfăşurare de zile şi stări, 

notiferia egopată, autistă, scâncetul acesta jos? Majoritatea 

oamenilor ar tresări îngroziţi, ca şi cum peste talpa lor 

aşezată în iarbă ar trece, glacial deşi inofensiv, un şarpe de 

apă.  

 

Citesc din Roland Barthes în picioare, sprijinit de unul 

dintre rafturi. Întâi doar câteva pagini, apoi un întreg capitol 

în care e vorba mai cu seamă despre „scriitură‖. Termenul 

îmi pare acum un barbarism abia acceptabil. Îl găseam 

fascinant cândva, atunci când citeam pentru prima dată, 

entuziast dar nu cu mare atenţie şi pricepere, ediția aceasta: 

Romanul scriiturii (Antologie, colecţia Studii, Bucureşti, 1987, 

380 pagini, format duodecimo (20x13 cm), selecţie de texte 

şi traducere de Adriana Babeţi şi Delia Şepeţean-Vasiliu; 

Prefaţă de Adriana Babeţi, Postfaţă de Delia Şepeţean-

Vasiliu). Transcriu totul, datele ce ţin de natura tehnică a 

cărţii, (actul în sine e atât de plăcut), deşi sunt conştient că 

îngreunez lectura paragrafului. Folosesc o peniţă aurie, 

prinsă la capătul unui peţiol din lemn, cerneală violet, şi o 

cartolină veche, îngălbenită de vreme, folosită pentru 

Catalogul sistematic. Am câteva sute de astfel de cartoline, 

şi uneori îmi imaginez că aş putea avea dăruirea şi 

abnegaţia de a reface Cataloagele, sertar cu sertar, 

ordonând pe şinele subţiri, metalice, cartolinele. Ar putea 

dura un an (nu, să fim serioşi, doi ani, în paralel cu 

rescrierea Registrului inventor), iar la final ar rezulta o 

imagine clară şi ordonată a tuturor cărţilor de aici, act  închis 

în propria-i rigoare şi inutilitate. 

 

Jurnalul survine din penumbra operei. E un ecou al ei. 

În absenţa operei, jurnalul e obligat să fie opera (cum e în 

cazul lui Pepys), altfel nu e nimic sau mai nimic, simplu 

registru al unei subiectivităţi care nu-şi suportă propria 

austeritate, proces verbal al banalităţii de a fi.  

(Nu doar că eram absorbit de scrierea jurnalului, dar 

aveam senzaţia că întreaga mea existenţă e ancorată de 

această îndeletnicire, iar obsesia de a-mi observa senzaţiile, 

stările, lumile interioare, obscure, era o permanenţă. Altceva, 

în afara unor fragmente de jurnal, nici nu am mai putut scrie, 

începând din primăvara lui 2008, timp de câţiva ani. Totul 

era nebulos, nesigur, pur şi simplu ideea de a construi o 

operă mi se părea de un ridicol împins până la margini, spre 

sinistru.) 

 

Rafturile, aflate-n patru din cele cinci săli ale bibliotecii, 

sunt metalice, acoperite cu o vopsea gălbuie. Sunt potrivite 

pentru scule, aparate, cizme de cauciuc, cutii cu șuruburi și 

alte piese mecanice, nu pentru corpurile acestea de carte, 

friabile, nenorocite. Doar în sala de lectură sunt rafturi din 

lemn – pentru dicţionare, atlase geografice, filosofie… 

Am muncit două luni, zi de zi, pentru a pune în ordine 

sala de lectură iar ceea ce văd, în fiecare dimineaţă, îmi 

place. Am adus aici dulapuri şi mese din lemn, tablouri, 

plante, cărţi de referinţă, fotolii pentru lectură şi un calculator. 

Locul e luminos şi curat.  Biroul meu - o catedră, rigidă.  

În fiecare dimineață, cum ajung, inspectez cu 

îngrijorare (am şi motive) țevile de aducțiune a apei calde 

pentru calorifere (sunt vechi, masive, din fontă) căci sunt 

simple țevi din plastic, absolut nesigure, se pot sparge 

oricând. Nu au ce să caute aici. Degeaba am protestat. 

Pereții poartă și acum umbrele vechilor inundații. Sute de 

volume au fost parţial sau complect distruse. Corpurile 

moarte, celulozice, stau şi acum stivuite într-un ungher, la 

capătul unui culoar, în aşteptarea casării. Pe unele, foarte 

puţine, le-am putut recupera din stivă. Nu arată chiar atât de 

rău, mi-am zis. Filele s-au uscat, poartă doar semnele 

contorsionării, schimonosirii. Pot fi citite fără probleme, doar 

să aibă ele parte de cititori. Şi ce s-ar putea face în privinţa 

ţevilor? Biblioteca e la parter iar deasupra sunt camere de 

cămin. Ţevile nu pot fi scoase acum. Ar trebui măcar 

înlocuite,  din primăvară încolo. B., directoarea, surâde. E 

ultima ei grijă. 

Altfel în bibliotecă e cald, linişte, plăcut, iar drumul dus-

întors minunat prilej de mișcare și meditațiune, o desfătare 

pentru orice suflet… slav (care, vorba lui L. B., „visează 

acțiuni‖). 

 

Roland Barthes, Jurnal de doliu :  

                          PROZA 



41 

 

„(18 mai 1978) La fel ca dragostea, doliul loveşte 

lumea, mondenul, irealitatea, inoportunitatea. Rezist 

lumii, sufăr din cauza a ceea ce-mi cere, de pretenţia ei. 

Lumea îmi sporeşte tristeţea, asprimea, zăpăceala, 

iritarea etc. Lumea mă deprimă.‖ 

Şi cu toate că, în primii doi ani după ce  S. a plecat, 

într-adevăr, realitatea celorlalţi (lumea) mi-a sporit 

asprimea  şi zăpăceala (nevroza, inadecvarea, 

sentimentul inertizant de vinovăţie şi de impas), în timpul 

din urmă am simţit că trebuie să regăsesc lumea, să mă 

reapropii de ea, ceece nu a fost chiar simplu. Atunci, în 

2008 şi 2009, nu aş fi fost în stare să lucrez aici, la 

bibliotecă, şi nicăieri altundeva. Nu aveam decât o 

dorinţă îngrozitoare de a mă topi în straturile 

bituminoase, în nimic. 

 

„(18 mai 1978) Moartea mamei: probabil, este 

singurul lucru, în viaţa mea, la care nu am reacţionat 

nevrotic. Doliul meu nu a fost unul isteric, abia dacă-i 

vizibil pentru ceilalţi (poate fiindcă ideea de a-l 

"teatraliza" mi-ar fi fost insuportabilă); şi fără îndoială, 

mai isteric, afişându-mi deprimarea, trimiţând la plimbare 

toată lumea, încetând să trăiesc socialmente, aş fi fost 

mai puţin nefericit. Şi atunci constat că non-nevroza nu 

este bună, nu este de bine.‖ 

(Ceea ce încerc să înţeleg acum e imaginea unui 

doliu isteric, cum ar arăta, cum s-ar manifesta. Mi-am 

afişat deprimarea? Mai curând deprimarea e cea care 

m-a afişat pe mine, purtându-mă încolo şi încoace ca pe 

un stindard destrămat.) 

 

Vag și plăcut sentiment de inutilitate, acum când mă 

pregătesc să transcriu câteva fragmente și, eventual, să 

comentez în marginea transcrierii. Ar putea rezulta, la final, o 

scriitură. Mă gândesc chiar  la cum ar arăta un roman al 

transcrierii. 

Adevărul e că nici nu am altceva mai bun de făcut. 

Traversez ore liniștite, placide. Reașez cartea lui Roland 

Barthes între celelalte lucrări ale căror nume de autori încep 

cu litera B. După un Barth, destul de prolific, văd, deși nu am 

curiozitatea să-l răsfoiesc. Voi relua mai târziu Romanul 

scriiturii, stricând, din nou, vechea  nemișcare, șirul, ordinea 

corpurilor de carte strânse unele în altele, atât de străine 

unele altora prin tematică, legate însă prin complicitatea de 

structură, celulozică și tipografică, prin substanța lor. 

 E singura operă a lui Roland Barthes din această 

bibliotecă, o ediție veche, nefrecventată. Cartea aceasta  

pare aproape absurdă, îmi spun, la fel ca și atâtea altele de 

aici, cărți de care nu se mai atinge nimeni, de ani și ani.  

 

Atunci când privești lucrurile din afară, din punctul de 

vedere al vieții care se agită cu voluptate și fără țintă dincolo 

de zidurile cenușii, spațiile acestea capătă dintr-odată un aer 

atemporal, muzeal. Poate că are dreptate şi Sanda B. să 

surâdă. Rolul meu, aici, e mult mai modest decât îmi 

închipui: să preiau şi să distribui manualele şcolare la clasele 

colegiului şi la alte şase-şapte şcoli generale  din  câteva 

comune, şi să dau copiilor  lecturile obligatorii. În plus, să 

găzduiesc în bibliotecă, manifestări: Eminescu, Colinde, 

dacă se organizează. Şi să semnez fişele de lichidare pentru 

elevii claselor a Xll a.  

Modestă. Dar liniştitoare şi plăcută e ocupațiunea de 

bibliotecar. Nimic de zis. Am regăsit gustul mediocrității 

studioase, al anonimatului căldicel, şi plăcerea de a-mi 

redacta vechile însemnări. La suprafaţă e lumea dezlănţuită, 

iar jos, în adâncul ei, în subteran, eu şi cele 38 000 de 

volume aflate-n grijă. Şi patru cinci copii care mai vin să 

citească şi altceva decât lecturile obligatorii, şi cu care discut 

cu plăcere.   

  

Întrebarea la care ar trebui să răspund: în ce condiții  

devine jurnalul operă? Mă rog, îmi spun, să răspunzi, dacă 

te țin puterile.  

 

Ce mai pot demonstra? Ce e de demonstrat, în fond, 

pe parcursul unei vieți? (Să fim serioşi, sunt destule lucruri 

de demonstrat; prea sucesc lucrurile în favoarea mea, sub 

faldurile unui scepticism banal, ce pare a justifica orice 

eşec). 

I.C. mă vizitează la bibliotecă, bem o cafea și discutăm. 

Vitalitatea lui imperturbabilă o găsesc foarte reconfortantă. 

Instinctiv mă întreb ce loc i-aş putea găsi în jurnal. Ca şi 

mine are un aer de om năucit. În plus, simt că l-am 

dezamăgit. Se aştepta la mai mult de la mine, nu să ajung 

bibliotecar şcolar. Aşa, plutesc într-un semi-eşec şi bravez 

cât pot. Dar nu e singurul pe care l-am dezamăgit. Când am 

revenit în S., după trei ani în B., nu mă aşteptam să nu-mi 

găsesc nicio slujbă timp de un an şi jumătate. Noroc cu E. şi 

B., altfel eram şi acum fără loc de muncă.  Sigur, banii sunt 

puţini, abia îmi ajung, dar nu mă pot plânge. C., L., dar şi M., 

la care ţin foarte mult, dar şi alţii nu reuşesc să-şi găsească 

un loc de muncă nici măcar ca ăsta. E un spectacol destul 

de trist să vezi trei-patru bărbaţi în toată firea, strânşi laolaltă, 

cu acelaşi aer de inşi năuciţi de viaţă. Dacă aş fi ştiut câte 

umilinţe pot traversa, nu m-aş mai fi întors niciodată în S. 

Dacă…   

 

Timpul - adversitatea lui e din ce în ce mai clară. În 

aceeași măsură se amplifică totul. Îndurerata, neasemuita 

frumusețe a lumii.  

 

În On the Movements and Habits of Climbing Plants, 

publicată în 1875, Charles Darwin descrie fascinantele 

plante volubile. Ele îşi caută, pipăind spaţiul din jur suprafeţe 

rugoase de stabilitate, crăpături, tije, muchii, obiecte - tot 

ceea ce poate fi  prielnic extinderii.  

Fiind bolnav la un moment dat, Darwin ţine cu el în 

cameră, în toată această perioadă, un lăstar de hamei, doar 

pentru a-i urmări şi nota mişcările. Un jurnal al lăstarului de 

hamei. 
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Avem aici, în cazul plantelor agăţătoare, imaginea unui 

miniatural, discret şi silenţios imperialism al delicateţii şi 

vitalităţii.  Jurnalul aparţine și el unui regn vegetal, fiind o 

specie a extinderii şi rotirii discrete în jurul propriei tulpini, cu 

fiecare zi şi cu fiecare frază, în liniştea camerei tale. 

 

Zilele au trecut calme, aproape lineare, fără nimic 

spectaculos sau neaşteptat în alcătuirea lor.  

 

Cele mai plăcute personaje ale dimineţilor de iarnă sunt 

femeile de la salubritatea municipalităţii,  înfofolite-n 

costumele lor verde brun ce au luciri de carapace de 

ţestoasă. Le găsesc aşezate pe lădiţe de bere împrumutate 

de la magazinul de la parterul blocului, strânse lângă o 

vitrină, discutând între ele pe un ton moderat, şi cu pacheţele 

de mâncare deschise pe genunchi.  

 

Scriu și nu mă întreb la ce bun?, așa cum fac de obicei, 

dintr-un regretabil elan al autodescurajării. Un sens al 

lucrurilor există, trebuie să existe, chiar dacă e fie şi simpla 

bucurie de a fi cu sine pe întreg parcursul acestui exercițiu 

fără altă însemnătate. 

 

Plimb căţeluşele, pe Cuţa şi Maronica, prin parc, apoi 

ocolim, traversăm, descriem prin jurul Cetăţii vechiul nostru 

arc de cerc, în vreme ce oraşul are acum aerul său obişnuit, 

de elev de gimnaziu uşor îmbufnat, abia dezmeticit din 

somn.  

În dimineţile din urmă am continuat transcrierea 

jurnalului, dar nu am mai fost absorbit, aşa cum eram 

altădată, ci doar pe jumătate prins în strania plăcere a 

trecerii prin oglindă pentru a regăsi lumea - calofilă şi 

restrânsă - a vechilor însemnări şi impresii felurite, a 

contururilor vagi, aproape fantomatice – ele ţin de realităţi ce 

au păşit de multă vreme în irealitate, în neant. 

Jurnalul, cu arcuirea ezitantă a frazelor lui, e chiar 

oglindirea melancolică a neantului.  

 

„Poate că de aci înainte va trebui să mă gândesc doar 

la lucruri de mică întindere, nu prea pretenţioase...‘‘ (Radu 

Petrescu, Pentru buna întrebuinţare a scrisului). Era şi 

timpul, lucrurile de mare întindere mă epuizaseră… 

 

Toate aceste lucruri, scrisul, mişcarea norilor pe cerul 

trecutului îndepărtat şi pierdut, desfrânările melancolice de 

amiază, au şi un sens mai adânc, altul decât acela derizoriu 

şi narcisist de a te strânge ca o umbră în jurul propriului 

contur?  

La un moment dat am vrut să  notez în marginea filelor 

un gând despre firele ce leagă pasiunea pentru jurnal în 

ţesătura voluptăţii de a gusta din propriul neant. Dar am 

renunţat, sensul unei asemenea notaţii l-am scăpat printre 

degete, aşa cum, în zori, pierzi un vis, rămân din el doar 

fragranţe şi cioburi, contururi, nimic clar şi nimic precis.  

 

În abnegaţia transcrierii să fiu doar un scrib obscur 

aservit textului deja scris, în absenţa  oricărui orgoliu re-

creator, redus la o simplitate funcţionărească?  

 

Să scrii ca şi cum  scrisul ar fi cel mai important şi mai 

necesar lucru din lume, chiar dacă ştii foarte bine că nu e 

deloc aşa.  

 

Jurnalul e chiar fundamentul pe care aşez curgerea 

tuturor zilelor, căci toate celelalte, lucrurile mărunte ale vieţii 

de zi cu zi, purced din această îndeletnicire din zori, aşa cum 

ramurile izbucnesc din trunchiul viguros al măslinului spre 

cerul pur şi amăgitor al dimineţii. 

  

Am mers aseară, cu Ioana, la o manifestare culturală. 

Sunt un retractil care face eforturi să-şi înfrângă condiția. Mă 

intimidează îngrozitor expunerile în vitrină. Filosofia mea, 

dacă pot spune astfel și dacă poate exista o astfel de 

filosofie, e ceea a retragerii. Nu vreau decât să fiu lăsat în 

pace. 

Jurnalul, transcrierea, foşnetul de celuloză, propoziţiile 

ce prind în strălucirea lor imperfectă şi inegală chipuri şi 

gesturi apuse. Mă opresc din scris doar pentru a-mi aprinde 

o ţigaretă uşoară şi pentru a mă privi cu vagă tandreţe şi 

înţelegere pe mine însumi, cel prins în farmecul îndoielnic al 

acestei îndeletniciri care e scrisul. Dar a fost alegerea mea? 

A fost, în fond, o alegere? Nu mai ştiu. Aş fi putut face 

altceva? Aş fi fost mai bun în numele altei obsesii sau 

preocupări? Dumnezeu ştie. Acum e realmente prea târziu. 

Înapoi nu mă mai pot întoarce.  

 

Mi-au prins bine toate aceste luni ce au trecut de la 

angajarea la bibliotecă. Pe de o parte, e spaţiul ei larg, 

prielnic preumblării. Apoi e munca efectivă, de zi cu zi, 

ştersul prafului sau aranjatul cărţilor la raft, spălatul 

podelelor, micile reparaţii, îngrijirea florilor. Copiii, desigur, 

nerăbdarea şi timiditatea lor. Cu lecturile lor „obligatorii‖, 

şcolăreşti. Dar ceea ce e cu adevărat important e faptul că 

am putut privi mai calm lucrurile. Uneori am sentimental că 

aş putea trăi aici, astfel, până la sfârşitul vieţii. 

                                    (Continuare in numărul viitor) 

 

Turnirul de poezie de la Neptun: În fața juriului ! 
 

  



43 

 

 

 

 

 

 

Dana 

GHEORGHIU 
 

 

Vizita împăratului 
 

Părăsiseră hotelul după prânz şi după siestă, 

considerând revenirea în preajma vilei ca fiind o 

plimbare nu doar plăcută, ci chiar necesară, după micile 

„osteneli― ale nopţii trecute. Şi, mai ales incitantă, de 

vreme ce conţinea într-însa sâmburele unei promisiuni, 

făcute nu cu mult timp în urmă, care trebuia să fie 

onorată. Nu se îndoiau niciunul de asta. 

Se apropiară de vechiul Hotel şi ocupară două 

bănci, amplasate vizavi, în preajma havuzului, de unde 

aveau o dublă perspectivă: asupra clădirii dar şi asupra 

unei porţiuni, destul de întinse, din Parc. 

Pia preferase, în schimb, să dea ocol havuzului şi 

Pavilionului, în inte-riorul căruia şi intrase, la un moment 

dat, pentru a examina un postament de piatră, adică atât 

cât mai rămăsese din Izvorul Mihai, pe faţetele căruia 

erau scrijelite scurte mesaje amoroase, ca să revină, 

după aceea, în vecină-tatea artezienei.  

Alexandra optase pentru banca orientată spre 

vilă. Era flancată, la dreapta, de Gloria, al cărei trup 

moale şi cald îl simţea lipit de al ei, iar la stânga de Iuliu, 

care şedea cu picioarele întinse de-a latul aleii. Îşi 

trăsese cozorocul şepcii până la baza sprâncenelor şi 

stătea relaxat, cu ochii închişi, ţinându-şi braţele 

încrucişate peste piept.  

 Cerceta atentă clădirea, ca şi când ar fi văzut-o 

prima oară. Parcurgea, meticuloasă, faţada, oprindu-se 

şi pătrunzând cu vederea în coridorul ce unea imobilul 

şi, totodată, Parcul c-o porţiune a străzii, conducând 

înspre centrul civic al localităţii, dar şi către Vila 

Imperială şi fostele Băi Phoenix, din apropiere. Trecea, 

apoi, de la o fereastră la alta, zăbovind în dreptul 

anumitor detalii, al ornamentelor din lemn traforat, 

amplasate deasupra cercevelelor roase de intemperii, 

repetând câteva dintre motivele dantelate care decorau 

balconul de la primul etaj. Privirea urcă şi mai sus, 

pentru a contempla în treacăt ceasul cu limbile 

încremenite, de pe frontispiciul vilei, indicând aceeaşi 

oră eternă, dintr-un moment al zilei sau al nopţii, ca pe 

urmă să descindă într-o alunecare zorită şi să 

traverseze iarăşi faţada obosită a imobilului, asemuită, 

gândi Alexandra, c-un obraz veşted, a cărui frumuseţe 

de odinioară se putea, totuşi, ghici. În final, se concentră 

asupra unei anumite ferestre de la primul etaj, de parcă 

un lucru doar ei cunoscut ar fi chemat-o într-acolo. 

În spatele perdelei destrămate, agăţată din loc în 

loc de câteva inele ale garnişei, se afla camera „lor―, n-

avea nicio îndoială. Unde ea şi Sabin — veni, furişă, 

amintirea, extrasă din substanţa densă a memoriei şi 

răzbind în prezent — au petrecut o săptămână de 

vacanţă. Şi-n acel spaţiu şi timp cotropit de lumină, cum 

i se înfăţişa în clipa de faţă, au fost, cu adevărat, fericiţi. 

Cândva, cu mulţi ani în urmă, a căror apăsare o 

resimţea acum.  

Se uită înspre coroanele pomilor, ca să-şi 

coboare ochii de-a lungul platanului, sădit pe vremea 

războaielor napoleoniene, şi devenit un fel de simbol al 

Băilor. Traversă suprafaţa scoarţei albe, punctată de 

numeroase pete verzui. Trunchiul neted, a cărui grosime 

cerea înlănţuirea braţelor a şase bărbaţi, pentru a fi 

cuprins. Trecu în revistă băncile din jur, mai confortabile 

şi mai noi decât le ştia, ca, în cele din urmă, să revină iar 

asupra Hotelului.  

Acea luminozitate aparte, dată de razele unui 

soare ce străpungea frunzişul — aşa cum ţinea minte — 

şi aureola pe tot parcursul zilei locul, chiar dacă din 

unghiuri diferite, după felul cum se poziţiona pe boltă, se 

atenuase. Putea fi doar o impresie, o plăsmuire a minţii 

sale, însă Alexandra căută de astă dată în memorie 

strălucirea unui anumit fascicol, de-o neobişnuită 

intensitate, proiectat, la acea oră, asupra fântânii 

arteziene, şi păru să nu-l mai regăsească. De-

asemenea, nici iradierea puternică din miezul zilei nu 

mai era aceeaşi, realiză, deşi lumina cădea la fel, 

verticală. Şi cea a după-amiezii părea să fie alta, dovadă 

fiind clipa de faţă, cu toate că se abătea direct asupra 

Pavilionului şi-a trunchiului ferm al platanului, peste care 

treceau, la fel ca şi atunci, luciri fugare, pe măsură ce 

soarele se retrăgea către apus. 

Era şi nu era la fel. Poate că percepţia ei îşi 

pierduse prospeţimea sau poate că era întocmai. Arborii 

se mai înălţaseră, îndesindu-şi coroanele, de la un timp 

sălbăticite, stăvilind întrucâtva invazia cotropitoare a 

luminii din urmă cu două decenii. Da, era o faţetă a 

realităţii, gândi, asociată, însă cu alta, mult mai 

importantă, ce genera schimbarea. Îşi dădea seama 

abia acum.  

— Nu doar noi îmbătrânim, spuse dintr-odată, însă 

vocea era calmă. Şi casele, şi locurile, se schimbă şi 

ele. Se degradează, se micesc şi devin de 

nerecunoscut. Desigur, le regăseşti pe ansamblu, se 

corectă, grăbită, însă te simţi de parcă te-ai afla în faţa 

unei persoane atinse de-o boală incurabilă, ce-o 

fragilizează. Şi-o sluţeşte.  

                                      PROZA 



44 

 

— Nu neapărat, o contrazise Iuliu, săltându-şi c-un 

bobârnac, de pe sprâncene, cozorocul şepcii. N-are rost 

să exagerezi. Când vor înălţa în inima Parcului un hotel 

de patru stele, va fi un nou început. Vechiul şi romanticul 

Hotel Bazar, în faţa căruia ne aflăm, redenumit, mai 

târziu, Stil Diwal, va fi dat uitării. Gândeşte şi-aşa. Mi se 

pare normal.  

— Îmi vine greu să accept! îl întrerupse Gloria. 

Păi, clădirea asta, şi Colonada, şi Cazinoul, enumeră, au 

aceeaşi vârstă, din câte am înţeles. Când ziceai c-au 

fost inaugurate? Se înclină către Radu, c-o expresie 

între-bătoare, concentrată în arcul înălţat al 

sprâncenelor. 

— În 1875, răspunse, de pe banca de vizavi, în 

locul lui, Liana. 

— Vedeţi? Şi n-ar trebui conservate? Restaurate?!  

— Da, desigur, zici tu ceva, o aprobă Radu. Se 

ridică în picioare şi se sprijini c-o mână de umărul Lianei. 

Vor fi refăcute, cred asta, spuse c-un glas apăsat. Poate 

chiar c-un soi de patimă reţinută, ce ar fi putut contraria. 

N-a sosit încă momentul, adăugă. Veţi vedea.  

 Căută, în buzunar, pachetul cu ţigări, dar îşi 

aminti imediat că-l lăsase pe măsuţa din faţa 

televizorului. Ar fi fluierat a pagubă, în alte împrejurări, 

dar se abţinu. 

Pia îşi întrerupse plimbarea. Se îndreptă către 

cele două bănci şi se aşeză pe buza havuzului. Cu 

mâinile sprijinite de marginile bazinului, lăsându-şi capul 

pe-o parte, lansă în direcţia lor o privire ironică. 

Familiară tuturor.  

— Ajunge! îi stopă. Aţi găsit voi, când şi unde să 

faceţi pe vizionarii: ce va fi, cum va fi! De asta ne arde? 

De asta venirăm?  

Îşi scutură umerii, într-un gest de dezaprobare, 

îndreptându-şi, apoi, spatele.  

— Zi, mai bine, Radule, îl îndemnă cu-o voce 

suavă, povestea aia, cu tipa în alb, de ne-o promiteai 

aseară. Că pentru asta suntem în Parc, sub-linie, ori ai 

uitat? 

— Exact, sări Liana, dă-i drumu‘! Să le iei piuitul.  

— Nici chiar aşa, se apără molcom, şi-şi netezi c-o 

mână părul de după ceafă, în timp ce se reaşeza pe 

bancă. Nu-i vorba de niciun „piuit―, i-auzi ce vorbă! Da‘, 

oricum, mă strădui...  

 

Memoria aşezării a conservat acea dată: 2 

septembrie 1898. Amintirea ei s-a transmins de la o 

generaţie la alta, de la părinţii, fiii şi nepoţii de atunci, la 

urmaşii lor, încă nenăscuţi, ca ei s-o perpetueze şi s-o 

poarte mai departe, pe buze şi-n suflete, ca pe-o zi de 

seamă, care a aureolat localitatea şi nu doar atât. 

Începând cu dimineaţa acelei zile de toamnă, când 

Împăratul a descins din trenu-i imperial, însoţit de trei 

Arhiduci, o seamă de miniştri şi generali, înalţi demnitari 

cât şi de garda-i compusă din ofiţeri tineri şi devotaţi, 

fiind aşteptat, pe peronul pavoazat ca niciodată, de-o 

mulţime fremătătoare şi agitată care-l ovaţiona, totul era 

menit să se schimbe. Veniseră să-l întâmpine mai marii 

Comitatului şi ai localităţii, ministrul Cultelor şi-al 

Învăţământului, dr. Wlassics Gyula, custode principal al 

Domeniului Fondului Religionar, cumulând calitatea de 

gazdă, Primarul şi Proprietarul Staţiunii, funcţionari de 

grad înalt şi reprezentanţi ai cultelor, Comandantul 

Garnizoanei şi Primarul din capitala Comitatului, însoţiţi 

de numeroşi ofiţeri, lor alăturându-li-se oameni în port 

popular, sosiţi de pe întreg cuprinsul ţinutului, împreună 

cu orăşeni în haine de sărbătoare, localnici, ţinându-şi în 

preajmă copiii, precum şi oaspeţi ai Băilor, cu toţii 

marcaţi de-o emoţie comună, vizibilă pe chipuri.  

După ce Împăratul, purtând uniformă de gală, a 

fost întâmpinat de o delegaţie a Comitatului, în frunte cu 

Molnar Viktor, Comitele-i suprem, care a rostit cuvinte 

potrivite despre bucuria resimţită şi totodată mândria de-

a avea onoarea să-l aibă ca oaspete, împreună cu 

întreaga-i suită, după alte câteva scurte cuvântări, ale 

oficialităţilor locale, în final, Erno Schottola, întâiul 

Proprietar al Staţiunii, l-a invitat ca, mai târziu, să 

viziteze Băile. 

Îndată ce rostirile s-au încheiat, la fel ca şi 

defilarea infanteriştilor, a cavaleriei de elită, a artileriştilor 

şi-a trupelor de honvezi, trecând, într-o rânduială şi-o 

disciplină perfecte, pe sub Arcul de Triumf anume înălţat 

pentru paradă, după ce tropotul de copite al cailor a 

încetat şi ultimul cavalerist a dispărut din raza vizuală a 

mulţimii, Împăratul a luat loc în caleaşca anume 

pregătită şi-a fost purtat către Vila unde avea să-şi 

petreacă toate cele şapte nopţi viitoare, 

corespunzătoare zilelor de şedere în localitate. De cum 

a sosit, întregul Stat major, acolo, de faţă, i-a dat onorul 

iar Ministrul Cultelor, pre-luându-şi atributele de gazdă, l-

a condus în clădire. 

S-a păstrat deasupra intrării, putând fi citită la mai 

bine de-un secol de la evenimente, o plăcuţă 

comemorativă, indicând ziua, luna şi anul când Augus-

tul a venit să asiste la manevrele trupelor cezaro-

crăieşti, desfăşurate, chiar de-a doua zi, pe Dealurile 

Silaghiului. Timp în care Staţiunea a strălucit, ca 

niciodată, ziua părând a nu-şi mai stinge lumina, căci 

lampioanele şi felinarele şi focurile de artificii, intrările 

hotelurilor, ale vilelor şi cele ale pensiunilor, cât şi 

ferestrele Cazinoului au iluminat, aproape continuu, 

Parcul. Iar muzica din Pavilionul Fanfarelor s-a revărsat 

neîntreruptă, valsurile şi polcile şi marşurile, mai cu 

seamă, întregind atmosfera de unică sărbătoare. 

 

                                    (Continuare in numărul viitor) 
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Nina 

CORDUNEANU 
 

 

 

 

Făt-Frumos din firul de 

ceapă 

 
 

 Se întâmpla în vara anului o mie nouă sute 

patruzeci şi sase când seceta si foametea 

îngenuncheaseră ţara.  

 Totul ars, totul în agonie, cer nemilos. Pământul 

ardea şi el, în gospodării mureau animalele de foame, 

oamenii erau vlăguiţi. În grădini nu mai creşteau nici 

buruienile. Doar ceapa, ceapa era verde şi frumoasă. 

Mâncau ceapă cu mămăligă, din puţinul porumb ce mai 

rămăsese de anul trecut. 

 Sabina şedea ciucită lângă vatră, ca un câine 

hăituit, cu picioarele adunate sub ea, cu părul ciufulit şi 

faţa scăldată în ape sărate. Privea tabloul retuşat al 

părinţilor săi, care atârna strâmb într-o ramă ieftină pe 

peretele din faţa ei. Sticla ce acoperea fotografia era 

înnegrită de fumul care ieşea din vatră. Şi-a adus aminte 

că maică-sa îi ceruse s-o şteargă cu spirt, să se vadă 

cât erau ei de frumoşi când s-au luat, iar Sabina uitase. 

A dat să se ridice, dar picioarele i-au rămas ţepene sub 

ea. 

 Vorbise cu tuşa Maria, sora tatălui ei, o ţărancă 

altfel, „deocheată‖ cum o caracteriza mama pe cumnată-

sa, care „nu avea toţi boii acasă.‖ Vestea pe care i-o 

dăduse tuşa Maria, „eşti grea‖, o înnebunise pur şi 

simplu. Nu se văicărise în faţa ei, n-o întrebase dacă se 

poate face ceva. Fugise acasă, desculţă, şi se refugiase 

lângă vatră. Ai ei erau la muncă. În câmp. Ea rămăsese 

acasă să aibă grija gospodăriei. Ce avea să le spună 

alor săi? Că era grea cu un bărbat însurat? Cum ar fi 

vrut să fie o fată bogată, să plece şi ea, ca domnişoara 

Olimpia, a boierului Dimitrie, la şcoli! Ai ei n-o lăsau însă 

nici să citească. Cât timp a fost la şcoală a fost prima. 

Dar nu-i era îngăduit decât să viseze. 

 Într-o zi învăţătorul i-a dat câteva cărţi. Le citea 

noaptea la lumina lămpii, când ai ei dormeau duşi. Ziua 

le ținea ascunse sub pat, într-o lădiţă încuiată cu două 

lăcate. Într-o noapte a prins-o taică-său citind. I-a ars 

două palme şi i-a aruncat cartea în foc. Domnul 

învăţător a înţeles ce s-a întâmplat cu cartea, dar ea n-a 

mai îndrăznit să-i ceară şi alte cărţi. Aşa că visa. Visa la 

ce ar fi putut ea să fie așteptând o mare iubire. Avea 

șaptesprezece ani şi, deşi toate fetele de seama ei erau 

măritate, ea nici nu se gândea la măritiș.Maică-sa îi 

spunea adesea: „Nici dracu‘ n-o să te ia de muiere, că 

eşti deocheată şi tu ca Maria.‖ Şi, poate, avea dreptate. 

N-o peţise încă niciun băiat. Era frumoasă cu cozile 

negre, grele, împletite în spic de grâu, cu ochii verzi, 

melancolici şi codaţi, cu trupul tare şi brun ca de ţigancă. 

 Astă iarnă, la o clacă, Sabin al lui Hurmuz, nu-şi 

luase ochii toată noaptea de la ea. Era cu nevastă-sa, o 

femeie zdravănă, grasă şi uleioasă, cu care se însurase 

fiindcă era bogată. Aşa hotărâseră ai lui. Şi ei erau 

bogaţi şi se gândeau că două averi una lângă alta 

sporesc puterea. El nu avusese nicio reacţie, făcuse pe 

placul părinţilor, cu resemnarea unei vite care ştie că 

destinul ei e jugul. Sabin era un bărbat înalt, cu trup bine 

legat, cu ochi negri şi adânci ca noaptea. Avea o voce 

puternică şi cânta foarte frumos. În noaptea aceea, la 

clacă, a luat-o pe Sabina la joc, i-a strâns mijlocul şi a 

apropiat-o atât de tare de el că ea a crezut că-şi dă 

duhul. Sabina a simţit pentru întâia dată un fior străin 

coborând din şira spinării şi până în vârful degetelor de 

la picioare. Sabin a cântat o doină de dor – „Mândră tot 

vei fi a mea‖, uitându-se adânc în ochii ei. Scânteioarele 

din ochii lui negri i-au ars ei faţa şi inima. 

 Ce dragoste a fost între ei, Doamne! Tuşa Maria 

ştia. N-o încuraja, însă i-a spus o dată: 

 - Sabino, bărbatul altei femei nu e niciodată 

bărbatul vreunei femei. 

 Dar n-a ținut seama. Şi acum… vestea de 

astăzi! Să fugă din sat? Să se omoare, cum a făcut 

Ilinca a lui Dragomir? Şi el, Sabin, ce-o să zică, oare? 

Tot de la tuşa Maria a venit salvarea ei. Tuşa se ţinea 

din tinereţe cu popa. Când popa a venit în sat cu 

preoteasa lui slută, ea, tuşa Maria era văduvă. Bărbatul 

îi murise înecat şi nu avuseseră copii. Ea s-a îndrăgostit 

de popa. Şi popa de ea. Povestea era atât de veche 

încât nu mai contraria pe nimeni. Popa venea la tuşa ca 

în propria casă. Preoteasa nu era populară în sat că era 

hulpavă şi era in stare sa le ia şi gaura de la colaci, aşa 

încât, cumva, sătenii nu condamnau legătura dintre 

popă şi tuşa Maria. Nici măcar pe mama Sabinei nu o 

deranja, ba chiar îl lăuda pe popa şi-i asculta totdeauna 

poveţele. 

 Tatăl Sabinei era atât de sărac cu duhul că, în 

afară de a munci ca un bou şi de a împărţi palme copiilor 

nimic nu-i trecea prin minte. Nu lipsea niciodată de la 

biserică, iar pentru el vorbele popii erau vorbele lui 

Dumnezeu. După utrenia de duminică, popa le-a cerut 

părinţilor Sabinei să rămână că are o vorbă cu ei. 

 - Măi, creştinilor, ştiţi voi cum a fost zămislit 

domnul nostru Isus Cristos? 

 - Ştim, dară, a răspuns tatăl Sabinei. 
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 - Mă, Lixandre, mă, Domnul a lăsat şi alte căi. 

Pricepi tu? 

 - Da? a întrebat nedumerit Lixandru. 

 - Daaaaa… 

 - Mă, Lixandre, ştii tu, dară, câte cărţi bisericeşti 

trebuie să citească un popă? 

 - Nu ştiu, părinte, da-mi închipui. 

 - Mă, şi câte au rămas necitite încă! 

 - De, părinte, mata ştii mai bine. 

 - Ştiu, Lixandre, că taman ce-am primit de la 

mitropolit o carte. Şi mi-a spus, Lixandre, să dau de 

veste creştinilor, că, iaca ce s-a descoperit: cică, acolo, 

departe, peste apa Iordanului, într-o ţară pe la marea a 

moartă, o fată mare ar fi rămas grea. 

 - Mare năcaz, părinte, mare năcaz… 

 - Păi, cum, Lixandre, păcatele mele, un copil e 

un năcaz? 

 - Păi, aşa, din senin, părinte? 

 - Nu e din senin, mă…. E dintr-o frunză de 

ceapă verde. Cică în frunza aia de ceapă pe care fata a 

mâncat-o era un pui de şarpe. Fata n-a ştiut. A înghiţit 

puiul de şarpe şi ăsta a crescut în burta ei şi s-a făcut 

mare, mare, iar când a venit sorocul, fata a născut un 

băiat frumos. 

 - Părinte, să fi fost şarpele din rai? 

 - Să fi fost, Lixandre, puii şarpelui din Rai.   

Dacă aşa zice la scriptură, musai să fie adevărat. 

 Sabin aştepta cu sufletul aprins în spatele 

bisericii şi visa la copilul cu ochii verzi. 

 Dragostea zâmbea cu gura până la urechi. 

 Şi a luat-o pe Sabina de mână. 

 Iar taică-său n-a văzut. 

  

Turnirul de poezie de la Neptun-Mangalia 

 
Echipa câștigătoare (locul I): Ioan Barb, Mircea Bârsilă, Liviu Capșa, 

Virgil Diaconu, Ioan Radu Văcărescu și Emil Cătălin Neghină,  (filialele 

Pitești și Sibiu - Uniunea Scritorilor din România) 

 

 

 

 
Dorina Brândușa Landen – Amurguri sunsets, Ed. 

Călăuza, Deva, 2016 

 

 

 
 

Ion Urdă – Granit îndurerat, Ed Pim, Iași, 2016 

 

 
 

 

Ioan Evu – Înger de rezervă, Ed. Paralela 45, 2016 
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Ottilia 

ARDELEANU 

 

albul-escu 

 

atâta-ți spun nu înjura pe omul care-n fața ta 
abia pășește 
povara sa nu gura ta o izbăvește 
ba îi arunci chiar tu acum pe umeri spurcăciune 
nu te uita că a ieșit pe ultim drum 
în lume 
de ce grăbești puterea lui se scurge ca un fulger 
de braț îl duce obosit și nevăzut un înger 
să poți să treci lui i se pare departe un refugiu 
și cerul spart în mii de flori pe lume 
ca un giulgiu 
acoperă vederea lui și inima deodată 
îl lasă cum pe-al său iubit o preafrumoasă 
fată 
să traversezi spre moarte nu-i nici drept nu-i nici ușor 
privește dacă poți în ochi pe marele 
actor 

ori poate dinadins au plâns joi clopotele toate 
din stradă au răspuns în cor 
claxoane indignate 

iar versul meu s-așază trist picior peste picior 
ca un artist neputincios în alb tăcut 
décor 

 

regal  

 

luați împreună suntem doi frumoși 
două cești de cafea își răsucesc aromele în funii 
cu mirosurile noastre după 
o noapte cu lună de veghe între cearșafuri 
cu cât ne știm mai mult cu atât ne dăm seama  
cât de puțin am aflat unul despre celălalt 
câtă anatomie avem încă de parcurs  
cu mâinile putem face orice ne trece prin minte 
să folosim fiecare parte din noi pentru modelat 
la focul zvăpăiat al cunoașterii dorințele de murano  
au ceva inimaginabil în culoarea lor 
 
separat suntem două felii de pepene 
în gurile a două nefericiri 

semințele par niște păsări împrăștiate 
nu mai știu drumul spre cuib 
& 
 
lasă-mă chiar acum să-ți amintesc 
iubire e atunci când mângâi 
aerul cu care mă apropii 
așternutul pe care mă așezi 
tot ce ating și vrei să rămână neatins  
când vorbele nu-și pierd valoarea 
se întorc în noi ca niște cocoare 
primăvara 
nu se destramă fiindcă avem în noi ceva sfânt 
ceva mai înalt decât noi 
unde ne recunoaștem și 
devenim stăpâni 
 
moartea e când nu ai pe cine iubi 
 
 
unul lângă altul  
 
 
norii scriu poeme triste păsări despre trecutul cărora 
nu știu nimic într-o apă neagră nu poți vedea chipuri 
doar fumul unei vieți risipite pe gânduri și pe vise 
o mână de neliniști mă ia pe după umeri și rochia se 
face 
valuri nesigure pe mersul lor de-a lungul destinului 
se-mpiedică de stânci și-mi cad la picioare 
 
pe țărmul ăsta pierd suflet cum ai rămâne lefter 
îmi pierd pașii spre tine acuma șterși 
cum ștergi desenele nereușite și le arunci 
 
doar eu și această nuanță închisă ca un teritoriu în care 
dragostea nu are ce căuta dincolo de simpla privire în 
gol 
citesc cerul poezia mea despre singurătate se 
înnoptează 
 
 
 
singurul meu câștig în viață  
 
 
ca în fiecare dimineață  
mă agăț de toarta ceștii adormită 
o cafea amară șerpuiește  
seducătoare de parcă m-aș uita  
în ochii tăi ziua sparge orice amintire  
las baltă tocmai momentul acela 
fiindcă trebuie  
să merg unde se adună  
pentru nu știu ce speranțe  
oameni în fiecare zi câştig la greu  
oameni mai valoroşi decât orice valută 
vă asigur că e o muncă uşoară e de ajuns  
să cunoşti limba lor  
să zâmbeşti arătându-ţi cât mai mult dinţii  
strălucitori ca la reclama de pastă 
îi saluţi şi îi întrebi de sănătate  
apoi îţi vezi de ale tale 
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Mihaela 

AIONESEI 

 

 

 

 

 

anotimp sihastru 
 
 
 
 
ieri aș fi vrut să-ți spun 
despre cum încolțesc inimile primăvara 
despre grădini dezbrăcate de parfum 
despre diminețile agățate în floarea de salcâm 
despre fluturi și păsări care țes duminici pentru timp – 
olog pasager îmbrăcat cu mine 
în haină tivită cu o viață 
care nu este nici a mea nici a lui 
 
dar prea multe închisori stau între noi 
și n-avem timp nici astăzi să vorbim 
 
rătăcim ca doi străini purtând eșafodul pe umeri 
de teama călăului nevăzut mirosim a cenușă 
ne ascundem unul de altul lăstunii 
în schimbul sufletelor 
ciugulim albe trăiri 
firimituri de tăcere înmulțesc zilele gri 
noaptea micșorăm distanțe – 
zbatere nebună de a împărți la doi 
un ultim anotimp sihastru 
 
captivă 
speranța înalță aripi 
cerul e crunt de albastru 
și dincolo de noi 
 
mâine caută un punct de sprijin 
 
 
 
 
clătinându-se 
 
 
 
ar fi trebuit să fim mai aproape 
de perfecțiunea cercului 

în mijlocul lui să aflăm 
taina semnului rotund. 
 
ar fi trebuit să cutezăm a fi 
pescăruși lipiți de catarg pe-o navă eșuată 
apropiindu-se până când 
spaimele din piept s-ar fi spart în larg. 
 
ar fi trebuit să fim pietre 
în continuă mișcare 
șlefuindu-se până la țipăt 
până la tăcere/ până la uitarea 
de sine în sine. 
 
cu scrâșnetul în dinți 
am fi trecut prin arbori și alte trupuri 
coloane rezemându-se/ îndreptându-se 
până am fi ajuns la noi. 
 
ar fi trebuit să ne acceptăm 
fiarele adulmecându-și focul 
și poate n-am mai fi simțit 
gustul libertății îngrădit. 
 
ar fi trebuit să ne asumăm 
cumva acest zadar care merge alături. 
 
 
 
 
 
în cântecul lebedei 
 
 
 
 
mi-ar fi trebuit câteva șoapte să te adun 
din toamna asta în care tristețea nu mai moare 
îmi dă târcoale până îmbătrânesc de spaimă  
în umbrele buturugilor 
iar gutuilor din grădină le cresc mustăți albe 
 
aș fi strigat înainte să te vând  
așa cum ai făcut tu când mi-ai aruncat iubirea  
pe taraba din piața mare și ăia de-i credeai prietenii tăi 
au plecat râzând fără să plătească  
 
dar...am tăcut până s-a învinețit pământul 
și uite câtă ploaie violetă curge pe umerii toamnei 
prea goi fără noi și nu mai suntem nu 
nebunii dansatori de joi 
 
în cântecul lebedei 
poți sta liniștit o veșnicie  
să-ți numeri arginții 
nimeni rest nu-ți va da 
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Negru OPAC 
 

 

Takeko 
 
inima ei 
cât umbra de grea 
splendidă panoramă a sinuciderii florii de cireș. 
 
 
 
*** 
 
 
Sirena 
 
A fost odată ca niciodată, într-o țară de-o clipită, 
pe malul mării, 
sub o stâncă 
 
(şi astăzi, 
probabil,  
tristă), 
 
un castel din amintiri şi întâmplări 
despre care nu se auzise în cele patru zări. 
Acolo, într-o cameră de sare,  
locuia o fată  
cu o aripă mai mică şi una mai mare. 
Supărată fiind că nu putea zbura, 
îşi dorea să fie un puf de păpădie, altceva! 
Ceva uşor, ca un descânt 
măcar aşa ar fi fost purtată de vânt. 
Însă visul vis rămânea 
iar fata despre care vă spun, nu zbura. 
A încercat să se prefacă-ntr-o vioara de sticlă. 
Să ia notele cât mai sus, 
poate aşa, spre cer, 
se ridică. 
Dar sticla,  
aşa cum cu toții ştim, 
e-alunecare de pământ, 
iar notele se schimbă doar în gând.  
Tristă,  
fata a vrut apoi să fie o limbă de foc, 
gândind că poate aşa are mai mult noroc. 
Însă, vai! ce păcat, 
în seara aceea a plouat în regat. 
După aproape o noapte întreagă de nesomn, 
odată cu retragerea ploilor spre mare, 
fata s-a trezit  
înconjurată de-un luciu de ape, 
şi nici urmă de camera ei de sare. 
Buimacă dar fericită,  
a crezut că-i sus pe cer 
că în sfârşit poate zbura în eter. 
Inima-n piept şi-a luat 
şi adânc în apă s-a avântat. 

Însă cum era doar marea revărsată, 
fata în albastru-înspumat a fost înecată. 
Continuă fericită să fie  
şi crede şi-acum că zboară, 
de-aceea din mare niciodată nu iese afară. 
 
 
*** 
 
 
Arcturus 
 
Tresaltă pieptul de-al inimii murmur 
în seara ca o ulcică goală de lut 
în crâng privighetoarea-i în tremur 
oaspete în vânt și umbră îți sunt. 
 
Sunt rana cea mândră coborâtă pe-o rază 
în viață doar când vine-nserarea 
nu sunt atunci când ești trează 
când dormi ți-s tainic străjer cu mirarea. 
 
Gura în pârg, pletele scăpărând 
splendida ta singurătate 
sunt leacuri râvnite, le am doar în gând 
cum au sărmanii belșugul din palate. 
 
Chipul amar al dragostei mele 
pe culmea imposibilei fericiri 
se depărtează în harfe cu albele stele 
cuprins de-nfiorarea tristei nemuriri. 
 
Lumea ta-i aproape stinsă, fugară 
nestrămutată, eternă mi-e însă mie lumina 
strălucitor mereu pe cerul negru, de ceară 
cuget în zadar...a cui este oare vina? 
 
Pentru mine clepsidra nisip are pe veci 
dară obrazul tău de piatră rară 
nu va putea ca lacrimile reci 
să nu le simtă, să nu moară. 
 
Eu cred în risipire și iubesc tot ce doare 
și dintre toate tu mă dori cel mai tare 
din cercul duios năzuind spre abis 
făptură infernală pătrunsă de vis. 
 
 

 
*** 
 
Nicio femeie n-a dăruit înserarea ca tine 
n-a sângerat, n-a scos apă de la fântână ca tine 
nicio femeie n-a copt pâinea  
 
nu mi-a albit cămașa  
nu a plâns 
și nu m-a așteptat ca tine 
 
nicio femeie nu m-a uitat ca tine 
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Angi CRISTEA 

 

Metamorfoza  

 

ne putem curața de cuvinte  

în toate diminețile când băutul cafelei  

devine epopeic  

am arta de a nu-ți face pe plac  

de a bea dintr-o ceașcă minusculă  

zațul clipelor/fâlfâit de berze în surdină/  

 

în zile patinate cobor la demisol cu anxietatea  

că praful zilei se va așeza pe umerii  

orașului  

iar tu îți vei pierde iarba din palme  

vopsind pomii ca pentru o vară fără omizi  

nu-ți mai vin păsările cerului  

la ora de cumpărat armonii  

serile îmi conjug timpurile la mai mult ca perfect  

și inventez cuvinte lipsite de șireturi  

închid în sertar pâinea după-amiezii rugăciunile  

nesomnul păsării în zbor  

ce gust de cafea la ibric are orașul fără omizi  

cu armoniile lui pastelate  

insomniile îmi târăsc setea antologică pe asfalt  

și mă imploră  

preschimbă-te în omizi  

sau vino vopsită hedonist 

prin tăcerea verii care falsează 

 

Talazuri 

 

pe retina mea lumea se scaldă în nopți polare  

miroase a savană a leu ce rage în amurg  

luna are picioarele ascunse în nisipul rece  

se curăță cu fiecare val de pielea de șarpe  

și stinge stelele cu amfora sufletului 

uneori 

aș desface soarele ca pe o portocală felie cu felie  

să îmi miroasă tălpile a lumină  

când voi înnota în talazul mărilor cu genele întoarse  

spre cer 

în palmele mele sentimentele se mulează  

nisip umed apă și soare  

îți beau lentoarea clipelor necuminecate  

patima roșie dezleagă harta cuvintelor  

vino de pe marte și coboară-n vezuviu 

poți balansa contrasentimentele cu o perdea sau  

niște vitralii albastre  

pe care am pictat aburul iubirii  

/șerpoaică de apă/ 

 

 

Poezie cu frunze în vânt 

 

 

dragule frunze arămii se scurg pe alei 

miroase a versuri uploadate din cer 

de atei 

bat clopotele în turn prelung ca un șarpe de vânt  

port între palme lumina/doruri gravate-n aspru cuvânt/ 

sar gușteri din frunziș/silabe ale lumii din noi 

îmi încalț neliniștea tăceri răsărite din ploi 

 

se zice că lumea începe ca un zbor de cocori 

cu toamne pe aripi cu frunze demente și nori 

rugina s-a întins pe dealuri sculptez în molizi sensul vieții  

aștept să se răsucească sufletul alb al dimineții  

cu fața spre luna de toamnă alb de zurlie 

 

dragule sunt iubiri care ard în iarba orelor vie 
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În traducerea lui 

Daniel LĂCĂTUȘ 

 
 

Jorge Angel Luna Rosado  

(n. 12 aprilie 1971), cadru universitar, scriitor și apreciat 

artist plastic în țara sa de origine, Columbia.   

 

 

 

 

Visul lui Constantin 

 

În lumina difuză, într-un baldachin,  

își odihnea somnul împăratul Constantin, 

ca un înger păzitor stătea un slujitor, 

cu ochii ațintiți, sondând profunzimea noptii. 

De undeva de sus se cobora un înger, la granița 

somnului mistic; 

iar acoperișul conic al baldachinului imperial 

lumina ca o lanternă din zilele noastre.. 

Atingerea volumetrică a lui Piero,  

a aprins armura celor două gărzi de corp, 

ce vegheau la căpătâiul lui Cezar 

- puritatea de-asemenea visa între așternuturi- 

căpătând o forma simbolistică victorioasă. 

 

 

 

 

Îți vei aminti numele meu 

 

Îți vei aminti numele meu 

când agonia rugăminților mele se va stinge, 

atunci vei avea destul timp 

pentru a reflecta asupra conjuncturii  

în care ai facilitat ruinarea strofelor mele  

atât de ușor. 

 

Îți vei amintii numele meu 

când insomnia te va ajuta sa îți reamintești, 

că nu puteai să accepți un bărbat fără statut 

deoarece nu ți-ar fi fost de folos. 

Îți vei aminti numele meu, când vei fi deja bătrână 

iar oglinda nu te va mai putea sprijinii în stralucita ta 

fantezie 

nici macar cerceii de zirconiu și rubine, 

nu vor mai avea farmec la urechea ta. 

 

Apoi vei plânge fara consolare 

iar sufletul tău de femeie 

nu va ști dacă a luat decizia corectă 

de a nu asculta ruga acelui poem 

în acea dupa amiaza de aprilie 

căutam sa aștern în inima ta de Regină 

un trandafir pur 

ca mai apoi să culeg din grădina primăverii
 

- fără sa aștept prea mult- 

nectarul acelei flori exotice 

care să îmi aline durerea. 

 

 

 

 

Novalis 

 

Novalis dezleagă secretul prescurtării 

camera încuiată-n timpul nopții a fost descoperită, 

albastră este amiaza pe câmpul heraldicii 

mere albastre împrejmuiesc stindardul său; 

închizând încolăcirea acelui inel. 

 

Inel ce se învârte călăuzit de compas 

până ce-ntregește o orbită exactă 

împrejmuit înăuntrul unghiului 

acest cerc închide secera patetică 

ce taie lanurile de secară; 

spicuri împletite susțin emblema 

snopi drepți desenați în visul lui José. 

 

O briză clatină lanurile 

vârtej ce-nvârte crucea Sfântului Andrei, 

la piept cazaca ce se zbate 

încrucișată cu o bretea sângerie. 

 

Flacăra albastră arde poemul 

odgon ce aprinde bateria de safir, 

stare exultantă de a intona imnuri 

în mijlocul grădinii copilandrei 

scăldată de lună. 

 

 

Voința de putere 

 

Antilopa de culoarea abanosului 

a smuls aripile vântului, 

și făcând haz de un bolț de fier  

flutură coroana de lauri 

pe Stadionul Olimpic. 

 

Primăvara din Torino 

conduce flacăra falnic, 
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ridicând pana la suprafață submarinul atomic 

cu acea răbdare de animal de pradă andin, 

își asumă responsabilitatea unui Hercule 

pornind de la fundul oceanului; 

acea invenție grea, pe care fratele său nu a reușit a o 

izbuti 

când a terminat, pierdut fiind pe marele teriroriu filozofic. 

Mâna firavă a unei femei 

începe a mânui atent, un scripete  

ce doar mâna unui Hercule l-ar fi putut ridica  

și în slujba acestei muncii grele îi vine în ajutor 

de la  acel  muzician  care a compus melodiile  

înaripatului Leu din Veneția. 

 

Și pentru a împlinii această aspră misiune 

au doar note singulare, 

schițe împrăștiate la întamplare, fară vreun orizont 

anume; 

-imensa greutate nefiind vreodată ridicată de către vreun 

bărbat musculos- 

capsula roșie de pe piciorul porumbelului mesager 

ce conține în interiorul ei  

enigma unui cod nepublicat… 

 

Impulsionată ca de aciditatea unei lămâi gigantice, 

femeia hotrărâtă urzește o punguță din piele lăcuită, 

unde își vor găsi locul câțiva bănuți, a căror valoare  

într-un final va fi nesemnificativă. 

 

Ghirlandele de ciuboțica cucului  

împletite ca pe un turban hindus, de tip indian,  

împodobesc robinetul cromat  

de un argintiu sclipitor; 

aceste sclipiri evidentiindu-se pe laurii unui scaun gotic,  

desenat între frunzele verzi de lalea, 

în centru având pietre prețioase de diamant; 

opacizând rubinele țesute în ceasul de aur, 

iar acea strălucire efemeră 

se oglindea în grandioșii cercei. 

 

Nu la fel de ușor s-a dovedit a fii și tractarea până acolo 

sus 

 – sub impulsul primăverii din Torino- 

ce zăcea în subteran,  pe o rocă vulcanică,  

în întunericul de pe fundul mării.. 

și în cele din urmă, singurul ce se zărește la suprafață 

este periscopul submarinului atomic, 

ce face să scârțâie scripeții 

spulberând cablurile groase 

în lupta sa,  pentru a-i ridica greutatea cosmică 

refuzând să își expună forma sa completă,  

la suprafață agitată 

 

 

 

 

 

Silviu GUGA 

 

„Porni Luceafărul...” 

 

 Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare 
Critică a Operei Eminesciene a ajuns la a XXXIV-a 
ediţie. Juriul, format din distinse personalităţi ale lumii 
literare, directori de edituri şi redactori la prestigioase 
publicaţii culturale, avându-l ca preşedinte pe criticul şi 
istoricul literar  prof. univ. Vasile Spiridon (şi el, cu anii în 
urmă, laureat al acestui concurs), a distribuit premiile, cu 
ocazia „Zilelor Eminescu‖, într-un cadru festiv la Joldeşti- 
Vorona. Ceea ce merită menţionat este şi faptul că toţi 
premianţii de la secţiunea manuscrise au fost publicaţi 
într-o antologie, scoasă sub egida Centrului Judeţean 
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Botoşani şi sub coordobarea scriitorului Gellu Dorian, cel 
care a iniţiat şi promovat acest concurs şi care 
„orchestrează‖, an de an, toate manifestările „Zilelor 
Eminescu‖ la Botoşani.     
 Antologia ediţiei a XXXIV-a a concursului 
cuprinde 17 poeţi debutanţi şi 6 autori ale unor 
adevărate studii de interpretare critică a operei 
eminesciene. Suntem sigur că mulţi dintre poeţii şi criticii 
prezenți în această antologie vor deveni nume 
cunoscute. Fără să facem pe prorocii, amintim câteva 
nume, dintre poeţi: Andeea Voicu şi Mariana Popescu 
care au obţinut premiul Editurii „Paralela 45‖ şi al 
revistelor „Euphorion‖, „Scriptor‖ şi „Viaţa Românească‖, 
Alexandra Eugenia Zorilă, premiul Editurii „Vinea‖ şi al 
revistei „Familia‖, Iustin Butnariuc, premiul revistei 
„Argeş‖ şi Codruţa Irina Corocea, premiul revistei „Porto 
Franco‖. Dintre interpretările critice amintim: „Pe 
meleaguri eminesciene‖ semnat de Graţiela Virginia 
Groza, premiul revistei „Poesis‖ , „Chipuri şi măşti în 
nuvele și Cezara de Mihai Eminescu‖ de Elizaveta 
Bunescu, premiul revistei „Conta‖ şi „Din zbor, peste 
insule înflorind iubire‖ de Daniela Paula Epureanu, 
premiul revistei „Convorbiri literare‖. Dacă la poezie 
profilul debubanţilor nu e conturat tranşant, multe poeme 
cu autori diferiţi seamănă unele cu altele, la interpretare 
critică, modalităţile de abordare sunt mai „personalizate‖. 
Poate că şi juriul a fost mai exigent în alegerea viitorilor 
critici şi istorici literari şi mai  subiectiv la alegerea 
viitorilor poeţi.      
 Apariţia unei astfel de antologii, indiferent ce 
observaţii i s-ar putea aduce, merită salutată şi cititorii s-
ar bucura dacă ar fi difuzată în librări sau târguri de 
carte. 

     

 

 

                 CABINET DE LECTURĂ 

           



53 

 

 

 
 
 
NIMENI, EL SINGUR 

Autor: Mihai AMARADIA 
 

primul 
 
să ştii, domnule cu pălărie gri, 
dragostea mea-ţi cântă sincopat din 
plăcere, 
nu-i un ceva dinadins făcut, 
unde stau eu, îndrăgostiţii din blocul meu 
îşi cară mobila pe scări patru ore pe zi, stabilite dinainte, 
asta să-şi vindece dragostea uşoară ca un parfum, 
uneori îi aud cum cântă, sclavi pe scările de bumbac, 
cel ce stă mai sus munceşte mai mult 
pentru că dragostea lui are o greutate abia simţită, 
să ştii, domnule cu pălărie gri, 
te iubesc pe tine şi să nu te superi. 

 

 ***************************************** 

 

MAGNOLIA DIN PADOVA 

Autor: Dumitru 
ANDRECA 
 

128. magnolia din padova 
 
castelul medieval şi magnolia 
numele-i scriindu-l în văzduh 
cu miresme 
 
cum să-i spui te-aş umbla 
precum străduţele pietruite 
cu săruturi caniculare 
vii târziu în iluzii 
o vezi coborând scara 
spre-un destin străin 
 
ai vrea să fii lemnul 
balustradei 
pe care sprijinindu-se 
mâna-i pune 
senzuale capcane 
în care căzuta pradă 
ia foc 
 
„nebunia are ochii verzi" 
şi s-au deschis adâncurile 
în care cu totul te pierzi 

 

 

 
 
 
 
 
 
EXERCIȚII DE SPART COAJA 
MUZEI 

Autor: Viktor LATUNSKI 

la început şi mai apoi 
 
la început 
lepezi de pe tine zdrenţele placentei 
urlînd în draci, – pentru că moaşa 
îţi trage ritualica palmă. 
 
apoi 
deschizi ochii, 
îţi cresc mîinile 
îţi cresc picioarele 
mergi să te şcoleşti, 
îi cunoşti 
pe crăcănatu 
pe bîrdănosu 
pe covrigu 
pe ghebosu... 
înveţi gramatica şi logaritmii 
 
apoi 
iar creşti 
şi într-o bună zi îţi cade fisa: 
te trezeşti talentat şi poet. 
scrii şi scrii şi publici şi publici, 
iar în timp ce unii te laudă 
alţii rîd de tine; ai de ales: 
„să fii unic, exasperant de unic‖ 
ori să fii un fir de nisip într-un fundal 
 
bărbat crezîndu-te, 
rămîi copil 
doar jucăriile devin mai scumpe 
şi frustrările mai greu de ascuns, 
‘ra‘ţi ai dracu‘ Gustave, Sigmunde! 

 
 
 
apoi creşti 
şi tot creşti 
pînă nu mai creşti, 
ci te-mbolnăveşti 
de încurcătură de maţe, 
de lingoare, 
de năduf, 
de vătămătură 
 
apoi 
mori. 
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SEDATIV 

Autor: Adi FILIMON 

 

dimineţile noastre sunt calde şi 
moi când 
 
mă desprind încet de tine şi fur puţin 
timp din nesomn 
rup din Baudelaire câteva pagini şi fac pahare artizanale 
risc să-ţi aduc aşa dimineaţa cafeaua la pat 
sunt vinovată de nesomn şi vinovată de iubire 
te iau cu mine pe insula mea şi-n lumea de cuvinte fluide 
ce se topesc pe buze când le bei în cafea 
te las cu dimineaţa asta moale şi caldă 
când îmi cauţi parfumul pielii-ntre perne 
descoperi că se nasc mii de fluturi ce trec 
din insula mea în tine şi bat nebuneşte-n stomac 

******************************************** 

 
JURNALUL UNOR CUVINTE 
INGRATE 

Autor: Emilia AJULE 
 
 
1.1. vânzătorul de iluzii macabre 
 
ţi-ai făcut-o singurică cu mâna ta mi-ar 
spune mama 
când te-ai apucat de cerşit atenţie de parcă viaţa nu ţi-ar 
fi 
                                                      oferit destulă pân-
acum 
nu credeam 
să pot învăţa atât de multă ură când mi-ai aruncat cei 
doi 
                                                                                bănuţi 
păreai, scuzaţi clişeul, soarele pe cerul meu cu toate că 
am 
                                                     început să-mi amintesc 
durerea ce-mi făcea viaţa highway to hell 
umbra ta i-a rănit pe toţi cei care m-au iubit vreodată 
ţi-aş fi putut scrie despre orice fel de iubire 
dar ai vrut să sorbi pelinul din mine 
să dai în vileag că sunt o traficantă de închipuiri 
frumoase 
o hoaţă a plăcerilor interzise 
oare ce te mai opreşte s-o faci public împotriva voinţei 
mele 
la 16 ani scriam că sunt atee deşi încă credeam 
apoi vrând să scap de chinul relativităţii m-am hotărât să 
                                                                 devin alcoolică 
unchiu-mio mă plătea la 7 ani când se întâlnea cu amicii 
 
 

 
 
 
pentru fiecare pahar de bere băut primeam o bancnotă 
din nepotrivire de viciu am decis să încerc altceva 
 
 
gen iubire punctuală strict textuală 
acum aş putea continua ipocrizia 
dar mă opresc aici 
cât încă mai am putere să zâmbesc 
iluzia doare. 
(poate-ar trebui specificat pe ambalaj) 

 
********************************************************** 
 
DEASUPRA LUI HANS 

Autor: Liviu MĂȚĂOANU 
 
 
15. aici sunt cele mai multe idei de 
discutat / 
pe banca din 
 
15. aici sunt cele mai multe idei de 
discutat / pe banca din 
parcul cuza / cel mai atent este 
câinele parcului / leuţu‘ 
niciun câine al parcului nu se compară cu leuţu‘ 
îl iubeam cu toţi prietenii mei / îl iubeam necondiţionat 
făcea parte din existenţa noastră cotidiană / nici nu ne 
                                                                        puteam 
imagina viaţa fără leuţu‘ / chiar / o! 
ce ar fi fost viaţa asta fără leuţu‘? 
 
cineva îl invita la somn / ca pe un om mare / şi mai întâi 
îl invita la masă / o gramadă uriaşă de oase de ciorbă îl 
                                                                            aştepta 
era un moment foarte potrivit pentru o fotografie 
personală 
pe care o aşezai ca pe un semn de carte / frumuşel / 
între 
                                                                            paginile 
51-52 / pe vremea aceea sandy citea povestaşul iar eu / 
da! 
eu îi citeam julio cortázar şi pe borges în ediţie bilingvă / 
leuţu‘ asculta 
atent contrele noastre / uneori credeai că are chiar o 
părere. 
 
altcineva îl invita la cafea / pe terasă în r3 / el stătea 
                                                     cuminte la poalele 
scărilor / era răpănos şi speria tinerii / pe noi nici nu ne 
                                                       privea / doar dacă 
robertito îi făcea o poză / (şi atunci zâmbea cu toţi dinţii 
                                                                                din 
faţă) 
sau dacă radulian îi arunca un rest de clătită / (atunci 
                                                       mârâia împrejur 
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era cu adevărat periculos) / altfel puteai să îl mângâi / 
                                                          (întotdeauna 
îţi lăsa în palmă / în dar / un smoc). 
 
un altul îl invita la film / se rulau filme clandestine / el 
                                                                             stătea 
la intrare / puteai crede că rupe bilete / nici gând 
medita odată cu tine la tarkovski şi la buñuel / „se scrie 
tarkovski / nu tarkovsky – cu y‖ / „se scrie 
buñuel / nu bunuel – cu titlă pe n / aşa se scrie‖. 
 
ascultam / ascultam atent versurile piesei „remember a 
                                                                              day‖: 
„free to play alone with time / evening never came‖. 
 
 
************************************************************** 
 
 
DEVORAREA MAESTRULUI 

Autor: Mihail GĂLĂȚANU 
 
pe maestru l-am păstrat 
 
Pe maestru l-am păstrat, 
până acum, 
în inimile noastre, 
chiar dacă el e, 
acum, 
departe, 
sau nu mai este deloc. 
 
Maestru am numit 
şi o piatră, 
din grădina noastră. 
 
Maestrul a fost, 
şi el, 
un copac, 
care ne-a arătat 
cum creşte. 
 
Maestrul a fost, 
tot timpul, 
cu noi 
şi, totuşi, ne-a scăpat mereu, 
ca pâinea şi peştii 
 
şi totuşi ne-a scăpat 
mereu 
printre degete 
 
* 
 
Maestrul a fost 
aici şi 
oriunde, unde 
am reuşit 
noi 

 
 
 
să îl vedem. 
 
Maestrul ne-a alunecat 
mereu 
dintre palme, ca un peşte. 
 
Maestrul a fost, 
tot timpul, 
în jurul nostru, 
ca o aură protectoare 
– şi 
ne-a vegheat. 
 
Ne-a înconjurat 
cu dragoste, 
pentru ca să fim 
 
înconjuraţi de dragoste. 
 
Maestrul nostru a fost înalt, 
atât de înalt 
încât nu se putea 
privi 
peste el. 
 
Şi duhul şedea 
în el 
ca legământul 
într-un inel. 
 
 
*********************************************************** 
 
 
EA E MATILDA 

Autor: Teodor SINEZIS 
 

ea e matilda 
 
o văd cum iese din cărţile vieţii 
mele la fel 
cum dintr-un blitz sare 
o cobră în creierul meu apoi 
ray bradbury scoţându-şi talpa din gleznă 
dând cu ea un şut parapetului 
inimii mele zice 
destulă moarte 
pentru această viaţă ea 
este matilda 

*********************************************************** 
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POEME CARNIVORE 

Autor: Costel SUDITU 
 
 
LORELINE 
 
nicio posibilă aşteptare 
 
sunt sigur că voi avea duşmani 
mari şi frumoşi 
în armuri de sticlă transparentă prin 
care 
li se vor vedea clar costumele 
însăilate 
cu mare atenţie de faimoşi meşteri croitori de prin locuri 
                                                                                vestite 
 
curate remarcabil de curate aceleaşi mereu 
 
sigur mă voi simţi bine lângă ei cu ei însă 
cu atât mai rău mă voi simţi pentru faptul 
că nu-mi vor fi şi rivali 
 
privind soarele inconştient de ce gândeam de pe partea 
                                                                                mea 
l-am întunecat în faţa-mi sau l-am stins nu ştiu oricum 
treceam cum trece un ecou prin gâtul bătrân şi răscopt 
al 
                                                                            
                                                                   unui 
strigăt cu nevoia lui de cunoaştere sau măreţie 
sau nu mai ştiu ce 
 
priveai de undeva de deasupra total dezinteresată 
tot ce se întâmpla în jur 
arhivai păreri contrafăcute cu un pix de calitate inferioară 
într-un colţ pe o frunză de platan 
  
aş fi vrut să fiu conştient însă nevrotica mea 
consideraţie pentru toate problemele simple 
poleite cu răspunsuri aţâţătoare pur şi simplu 
mă cucereau 
nu-mi permitea să trec de o barieră mult prea mică 
pentru a fi luată în seamă ca eventuală provocare 
 
în ceea ce privea perspectiva unei posibile evoluări 
pe scara ce-şi unduia umerii şi scutura şoldurile 
într-un dans din buric executat ca la carte 
rezemată într-un fel impunător de coapsele tale 
intenţionat                                                                                                        
                                                                      arcuate 
 
spre sânii tăi îngâmfaţi ce sfidau cu mare succes 
toate punctele de sprijin ale picioarelor timide 
însă concrete 
 
gemene cu simetriile gândurilor încolăcite pe după 
                                                                   firavele 
 

 
 
 
treceri odată cu timpul din mult aşteptata coliziune 
a realului cu visarea 
 
nu aveam nicio posibilă aşteptare 
 
**************************************************************** 
 
 
 
ORAȘUL ALB 

Autor: Ioan BARB 
 

a fost odată un sat 
 
 
 
A fost odată ca niciodată 
un sat cu căsuţe văruite în lumină 
cu oameni primitori 
unde se adunase atâta bucurie 
încât în fiecare dimineaţă 
 
era ajun de sărbătoare 
la capătul uliţei 
se împărţeau copiilor plăcinte calde 
ziua ţinea cât un an 
 
nu ne mai săturam 
colorând cerul cu degetele 
atârnându-i păsările sub nori 
coloram grădinile cu pomi aplecaţi 
sub povara roadelor coapte 
firul limpede al iazului morii 
care împărţea Suseniul de Joseni 
mai mult ca sigur Dumnezeu s-a gândit El 
că trebuia să fie un semn 
ca să ne poată deosebi 
 
am mai pictat şi moara 
cu roţile ei din lemn înnegrit 
iazul în care Dumnezeu 
amesteca toate culorile la amiază 
 
şi ferestrele nopţii 
în aşa fel încât cei plecaţi dintre noi 
să se uite cu bucurie pe pământ 
 
seara când se adună pe la casele lor din cer 
să se bucure şi ei de satul nostru 
cu oameni frumoşi 
şi căsuţe 
văruite cu lună 
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