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Silviu GUGA 

 

 

Moştenitorii dreptului de autor 

 „Convenţia de la Berna pentru Protecţia Operelor 
Literare şi Artistice‖ datează din 1886, dar la noi pe atunci 
obiectul muncii era aproape inexistent, abia după aproape 
patru decenii literatura şi artele au întrat în relaţie cu justiţia 

prin „Legea proprietăţii literare şi artistice‖. Din 1923, când a 
fost promulgată şi până astăzi, această lege a trecut prin mai 
multe îmbunătăţiri şi înrăutăţiri. În prezent normele care 
protejează operele şi apără dreptul de autor la noi sunt 
cuprinse în Legea nr.8/1996 care a fost modificată şi 
completată prin Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 şi Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 123 din 1 septembrie 2005, o lege 
absolut necesară şi clară atâta timp cât autorul e în viaţă. 
Legea devine discutabilă în ceea ce priveşte moştenitorii 
titularului. După moartea autorului se acordă dreptul său 
moştenitorilor şi opera lui rămâne la cheremul acestora. 
 Opera defunctului e văzută ca o avere de care să te 
poţi folosi şi nu-i rău în asta, dar se ajunge să se ceară pentru 
retipărire sume exorbitante sau la sitaţii în care avariţia 
moştenitorilor să fie de-a dreptul  caraghioasă, să se ceară 
editurilor care tipăresc manuale şcolare bani pentru a se 
reproduce din opera autorului. Lipsa unor autori din unele 
antologii se datorează tot acestei avariţii.  
 Moştenitori ai drepturilor de autor nu sunt numai 
descendenţi ai familiei defunctului, ci şi anumiţi „apropiaţi‖, de 
obicei proprietari/directori de edituri care au făcut ce-au făcut şi 
au primit încuviinţarea acestor drepturi, dar să nu vă gândiţi că 
au făcut investiţii deosebite pentru asta. Sunt aşa numiţii 
„vânători de copirait‖. Odată ce copyright-ul le-a fost acordat, 

editează cu mari profituri opera. Dacă ai dreptul de a edita pe 
Cioran sau pe Noica sau pe unii autori importanţi care încă din 
viaţă ţi-au cedat copyright-ul, poţi „umfla‖ preţul cărţilor până la 
limita de la care crezi că nu mai pot fi vândute. La urma urmei, 
piaţa e liberă şi n-ai concurenţă, iar cineva trebuia să 
moştenească drepturile de autor şi bine că se ocupă de 
tipărirea şi difuzarea operelor cu profesionalism.   
           Sunt şi cazuri mai complexe. Aş aminti că acelaşi 
competent editor, achiziţionând moştenirea dreptului de autor 
după plecarea dintre noi a poetului Mircea Ivănescu, a dat în 
judecată pe cei care au avut naivitatea să creadă că, dacă 
publică un volum de interviuri cu regretatul poet, nu intră sub 
incidenţa legii sau se vor bucura de îngădinţa „moştenitorului‖. 
N-am habar cum a decurs procesul, dar instanţa a hotărât că 
cel intervievat e autorul cărţii, Mircea Ivănescu, nu cel ce pune 
întrebări, interviatorul, scriitorul şi publicistul Vasile Avram care 
şi el e decedat. S-a crezut de cuviinţă că e suficient să se 
ceară acceptul doar de la soţia celui ce ia interviu, nu şi de la 
„moştenitorul‖ lui Mircea Ivănescu căruia instanţa juridică i-a 
dat câştig de cauză. Gurile rele bârfesc că editorul cu 
„moştenirea‖ se teme să nu  rămână mai puţin apreciată cartea 
lui de interviuri „Măştile lui M.I.‖.    

              Nu ştiu ce se întâmplă dacă Mircea Braga, prieten 
apropiat al lui M.I., tipăreşte  manuscrisul unui ciclu de poeme 
pe care i l-a dăruit poetul cu autograf. Poemele  sunt inedite şi 
Mircea Braga se fereşte să le ofere spre publicare revistelor 
literare pentru că atunci ar intra în posesia moştenitorului 
dreptului de autor. Atâta timp cât poemele sunt inedite, el e 
„proprietarul‖. Nu ştiu ce se întâmplă nici când editorul 
moştenitor de drepturi vrea să publice integral opera poetică a 
lui Mircea Ivănescu. Se cuvine să facă acest lucru, dar va 
întâlni şi el obstacole pentru că poetul a publicat câteva cărţi 
scrise în colaborare. Cea mai importantă colaborare a avut-o 
cu Rodica Braga la realizarea unui „Commentarius perpetuus‖ 
în două volume (1986 şi 2003). Poeta şi prozatoarea Rodica 
Braga e soţia eseistului şi istoricului literar Mircea Braga. 
„Coincidenţa‖ asta mă face să cred că, printr-o firească 
înţelegere, manuscrisul ultimelor poeme ale lui M.I. îl vom 
putea citi. Mi s-a spus că e mai acerbă lupta cu moştenitorii 
dreptului de autor decât cu autorii. Mulţi dintre autori îşi 
încredinţează dreptul de autor editorilor vânători de copiraituri 
din dorinţa de a-şi vedea cartea tipărită. Nu sunt „vânate‖, 
desigur, decât drepturi de autor profitabile. Mostenitorii acestor 
drepturi nu-şi asumă mari riscuri pentru că ele, de obicei sunt 
obţinute cu minime investiţii sau chiar gratuit.    
 Unele edituri devin „mostenitori‖,însuşindu-şi 
inexplcabil drepturile de autor. Mă întreb, bunăoară, cum a 
ajuns Editura „Polirom‖ să avertizeze că ediţia cărţii lui Teodor 
Vârnav „Istoria vieţii mele‖, despre care am mai scris, este 
„protejată prin copyright‖ şi deci „reproducerea integrală sau 
parţială, multiplicarea prin orice mijloace ...cu scop comercial 
sau gratuit, ...reprezintă o încălcare a legislaţiei cu privire la 
protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsesc penal şi/sau 
civil în conformitate cu legile în vigoare.‖ De la cine a obţinut 
edituta Polirom acest drept? Alecsandru Rod-di-deal, ginerele 
autorului, cel care deţinea manuscrisul, de mult e oale şi ulcele 
. La fel şi primul editor, Artur Gorovei, prin biblioteca căruia 
pare să fii rătăcit manuscrisul lui Vârnav. E un fapt extraordinar 
dacă editura a găsit manuscrisul primului roman autobiografic 
din literatura noastră. Dar câţi ani, după ideea acestei editurii, 
trebuie să treacă pentru ca o operă să iasă de sub incidenţa 
legii protejatoare?   
                Copyright trebuie să aibă doar postfaţa lui Laurenţiu 
Faifer care, probabil, ca să trăiască bucuria de a vedea o nouă 
ediţie a autobiografiei lui Teodor Vârnav şi pentru ca 
memorialistul să intre în atenţia istoricilor literari, a cedat 
dreptul de autor editurii.               
  O lege a moştenirii dreptului de autor nu se poate 
anexa legii protecţiei proprietăţii intelectuale? Legiutorii noştri 
sunt specialişti în ajustări de legi. Poate vom avea mai puţini 
moştenitori, dacă se specifică cum şi cât pot să moştenească 
şi, pe lângă drepturi, ce obligaţii au.     
 
       

 
De la stânga la dreapta: Silviu Guga, Ioan Barb și Lucian 
Vasiliu - Bookfest, 2016 
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Ioan Es. POP 

 

 

 

noaptea e mică şi el o întreabă de ce, de ce, 

de ce, 

 

 

iar ea spune ceva ce eu nu înţeleg, 

dar stau atent şi sângele în mine fierbe, 

pentru că nu înţeleg nimic şi noaptea mică 

se umflă ca o pelerină de vânt mare – poate mâine, 

 

 

dar mâine nu vine, iar dacă vine, vine de parcă 

dimineaţa la şase ar începe o noapte nouă, 

în care cum să mai dorm dacă tocmai am dormit-o 

pe cea trecută, da, până la urmă, dup-atâta 

spaimă-n urechi la ce să mai deschizi ochii 

 

 

când nu cu ochii auzi? lasă, diseară, 

o să-mi vâr în urechi nişte lut şi-o să dorm 

cât doarme cuptorul în care fac ei pâine 

şi mâinile mele or să se facă atât de mari după 

drojdie, 

că o să pot să-mi astup fiecare por 

 

 

şi o să mă trezesc fix la trei noaptea, 

când ei obosesc să se urască şi adorm 

şi până la patru, când se trezeşte el 

şi mă scutură de umeri să plecăm la treabă, 

să am timp să umflu plapuma cu blesteme 

 

 

şi să mă trezesc apoi doar peste patru sute de ani, 

când evul mediu al casei noastre se va fi făcut 

ţăndări, 

da, şi să-mi fac cârciumă în pat şi să beau 

o săptămână de unul singur, fără grija că ei 

s-ar mai putea naşte o dată. 

 

să-ţi spun cum se întâmplă atunci: 

 

 

sosesc acasă la zece seara. 

este decembrie, aşa că nu mai e timp 

pentru o altă ieşire. atunci 

 

 

iau cazmaua şi o ascut 

şi de pe la unsprezece încolo 

încep să sap în pat. cearceaful 

rezistă cel mai abitir, e uscat şi gros  

ca o piele de bivol, 

aşa că iau târnăcopul, îl ascut 

şi încep să sap cu el. 

 

 

ajung până la mijlocul patului 

şi cad lat. dimineaţa la patru 

mă trezesc la loc cu gând să mai sap, 

dar patul e din nou neatins ca la zece 

şi se revarsă gras şi triumfător. 

 

între timp, fruntea mi s-a îngustat  

şi mi s-a teşit peste măsură, 

fălcile s-au lăţit şi toată faţa 

s-a umplut de păr. 

măcar, în halul în care arăt,  

nu va mai trebui să ies ziua 

şi cu picamărul pe care l-am luat cu împrumut 

cred că, de data asta, va merge. 

 

poate doar cel de jos să mă mai poată opri. 

 

 

 
Ioan Es. Pop, Al Cistelecan, Emilia Ajule, Ioan Barb, Felix 

Nicolau și Călin Vlasie, cu prilejul lansării cărților Jurnalul 

unor cuvinte ingrate și Orașul Alb - Bookfest 2016, Editura 

Paralela 45, colecția Qpoem. 

MARI POEȚI  IN VIAȚĂ 
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Vasile DAN 
 

 

 

 
 
 
 

Şi ce se întîmplă dacă nu adormi? 
 
 
Şi ce se întîmplă dacă nu adormi? Şi vine 
altă zi chiar în această noapte? 
E numai a ta în care toate au voie să se întîmple 
apoi 
te-mpiedici la limbă în locul tristeţii 
se gudură la picioarele tale o căţeluşă. 
 
Şi ce se întîmplă dacă nu adormi? Arzi 
încet ca un foc mocnit sfîrîie 
firicelele lui departe pînă în degete 
în unghiile înfipte în carne. 
 
Şi ce se întîmplă dacă nu adormi? O carte 
insomniacă aşteaptă închisă 
în manuscris. 
 

 
 

 
Tot una e 

 
 

Tot una e seară sau dimineaţă acelaşi e sîngele 
hemofilului prelins uşor din nas fără să ştie doar 
ceilalţi 
contrariaţi înspăimîntaţi de ei înşişi mai mult 
i-l şterg repede ca pe o amintire urîtă 
ce a venit nu se ştie de unde. 
 
Tot una e treaz sau cu capul în nori 
trecînd strada pe propriile picioare fără vertijul 
acela 
cunoscut cu care-ai păşit deja în gol acel 
gol în care piciorul se-afundă liber. 
 
Tot una e scrii ce au citit alţii venerabilii 

altui deceniu, secol, mileniu cerneala 
uscată stă pe limba ta 
dimineaţa aceea, chiar aceea 
ce întîrzia de fiecare dată 
pentru totdeauna. 
 
 

 
 
 

O 
 
 

A venit fireşte dimineaţa. 
S-a lăsat fireşte noaptea. 
Nu neapărat în această ordine. 
Oul şi găina. 
Degetele de la mîna stîngă cu care apuci orice 
de cînd te-ai născut 
sînt tot de atunci la mîna ta dreaptă 
cu care scapi din gură 
cuvintele. 
 
Cuvîntul e un ou roşu de Paşti 
un ou cu pene. 
 

 
 
 
 

Colind 
 
 

Îl ascult pe ion zubaşcu colindînd 
la un an după moarte lui. 
Are încă o voce proaspătă 
tonus în glas 
ritm apăsat, sănătos –  
trăieşte. 
 
Îi spuneam 
inima e un iepure 
roşu 
ce sare brusc 
din tufiş. 
 

 
 
 

 

A fi 
 
 

Nu există nici o urmă a trecerii tale aici 
precum ai fi trecut prin aer, ai fi călcat pe apă 

MARI POEȚI  IN VIAȚĂ 
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ai fi fumul unei arderi de tot. 
 
Sîmbăta e ziua în care îţi simt prezenţa 
cu toate cele cinci simţuri deschise. 
Te miros de la mari depărtări acolo 
unde ochiul nu vede. 
 
Te aşez în cerul meu palatin 
printre cei nenăscuţi încă fără de nume. 
Te văd înainte de a fi în picioare 
în spatele meu. 
 
Te aud în liniştea nopţii cu lună nouă 
cum îmi întorci foaia atît de încet 
abia scrisă. 
 
Te pipăi ca un orb textul 
pe o piele de cenuşă. 
 
 
 
 

 
Stinge lumina 

 
 

Stinge lumina e ziuă stinge lumina e noapte 
de la stînga la dreapta hîrtia se aprinde 
încet cu o cerneală roşie de foc litere 
noi e noapte stinge lumina închide 
uşa după tine e ziuă 
toate sînt adunate acum 
ca într-un buzunar de la piept 
vorbeşte nu-i nevoie de cuvinte 
găsim noi şi acea limbă 
în care se crapă de ziuă. 
 
 
 
 

 
Orice se poate construi din cuvinte 

 
 
 

Orice se poate construi din cuvinte un triunghi 
ea el ea 

seara noaptea dimineaţa 
mănuşă din pielea ta însăşi, mîna proprie 
cu care faci incizii direct pe inimă 
 
Orice se poate construi din cuvinte o gaură în 
aer ochi închis apă întotdeauna 
sub nisip vîntul 
iscat din senin ce spulberă iarăşi sarea 

zilei. 
 
Orice se poate construi din cuvinte călcîiul 
lui ahile săgeata ruptă 
întotdeauna la purtător punctul 
de start. 
 
 
 

 
N-aş fi vrut să adorm în iarbă 

 
 
 
 
 

N-aş fi vrut să adorm în iarbă 
n-aş fi vrut să îngenunchez ca un animal sălbatic 
cu gura 
la apă 
n-aş fi vrut să întorc capul după primul pas 
într-un oraş străin în care am coborît 
n-aş fi vrut noile dioptrii 
prin care înţeleg dintr-o dată atîtea cuvinte nescrise 
n-aş fi vrut ziua de ieri peste care am sărit 
n-aş fi vrut să repet după tine bună ziua 
după atîta timp 
n-aş fi vrut cartea asta ce nu se deschide  
nu se închide nu începe nu se termină 
niciodată 
n-aş fi vrut nimic dar asta nu se poate 
sigur cer totul. 
 
 
 
 
 

 
Din jurnalul intim 
 
 

 
 

Întotdeauna recunosc am fost sclavul tău. 
Nu mi-am aparţinut cu totul niciodată. 
Lustruiam cu tălpile goale calea dus-întors pînă la 
tine 
pe care repede-o ştergea vîntul precum nisipul în 
deşert. 
Nu mă-ntorceam din drum ştiindu-te tot timpul 
acolo în faţă 
unde te-am fost pierdut prima oară. A doua. A treia. 
Te pierd tot timpul asta îmi place la tine.  
Cînd obosit mă aşez 
pe tine stau suspendat. 
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Cornel 

UNGUREANU 
 

 

Geografii literare. De ce e nevoie de ele  

 

1. Recapitulări.  

 

Citesc pe e mail-urări de sănătate care îmi vin 

de la Muzeul de Geografie literară Oţelul Roşu, numit  

„Tiberiu Boşcaiu‖. Le  mulţumesc, dar nu ştiu cine e 

Tiberiu Boşcaiu deşi am trecut pe la Oţelul Roşu cu o 

conferinţă despre  geografia literară, la ce e bună ea şi 

la ce foloseşte. Un istoric literar de la Târgu Jiu îmi dă o 

pagină din  revista „Luceafărul‖ (1985) în care există o 

anchetă privind „geografia literară‖ la care răspund mai 

mulţi, chiar şi prieteni ai mei. Nimeni nu citează 

anchetele despre geografia literară din „Orizont‖, pe care 

le-am pus la cale de prin 1970, de când am devenit 

redactor al revistei timişorene, responsabil cu sectorul 

de critică şi isorie literară al „Orizontului‖.  După ecourile 

celebrului manifest al lui Kundera, „Tragedia Europei 

Centrale‖(1983), am început să public, atât cât se putea, 

eseuri despre literaturile Europei Centrale, iar din 1994, 

îmboldit de Mircea Mihăieş, am construit, împreună cu 

Adriana Babeţi, grupul „A treia Europă‖ care ar fi trebuit 

să arate ce ar putea să însemne, cu adevărat, Europa 

Centrală. Cărţile mele – „Mitteleuropa periferiilor‖ 

(Polirom, 2000), dar şi „Geografia literară a României‖ 

(Ed. Universităţii de Vest, 2001) ar fi  sugerat că există o 

literatură română definită nu doar prin modelul vestic, ci 

(şi) prin apartenenţa ei răsăriteană. Prin relaţia cu 

literatura rusă. Mari scriitori, ca Ion Creangă sau 

B.P.Hasdeu sau Constrantin Stere, ilustrau o geografie 

literară în contact cu literaturile răsăritene. „Poeţii şi 

prozatorii Basarabiei până la Unire‖ de Gh Cardaş 

(1912-1912) - Antologie şi studiu, cuprinzând texte de 

Ioan Pralea Moldovanul, Constrantin Stmati, Teodor 

Vârnav, Alexandru Donici, Ioan Sârbu, Alexandru 

Haşdeu, Alexandru Russo, Alexis Nacco, Bogdan 

P.Haşdeu, Matei Donici, Nicolae A.Donici, Gheorghe 

Păun, Ştefan Bassarabeanu, Zamfir C. Arbure, Dumitru 

C.Moruzi Constantin Stere, Gheorghe V. Madan, Porfirie 

Fală, Sergiu Victor Cujbă, Petre A.Gheorgina, Tudose 

Roman, Leon Donici, Alexe Mateevici, Pantelimon 

Halippa, Ion Buzdugan, rămâne o carte de referinţă. 

Există informaţii, studii, articole care ilustrează statutul 

numiţilor. Un volum mai cuprinzător este publicat în 

1943 de Petre V.Haneş, cu insistenţe fericite asupra 

autorilor, definitorii. „Scriitori basarabeni  1850 – 1940‖, 

editat de „Casa Şcoalelor e o operă de temeinic istoric 

literar şi de bun comparatist, care se opreşte şi asupra 

traducerilor din rusă, dar şi a modelului pe care o seamă 

de scriitorii basarbeni îl preiau din literatura rusă 

(Mateevici, arată Petre V.Haneş, traduce, de pildă, din 

Lermontov, Derjavin, Tiutcev, Kolţov, Nadson, Maikov, 

Alexei Tolstoi, din Puşkin ş.a.). O cercetare 

cuprinzătoare este „O istorie deschisă a literaturii 

române din Basarabia‖ de Mihai Cimpoi, cu mai multe 

ediţii aduse la zi.  Numeroase  antologii (cea a lui Adrian 

Dinu Rachieru rămâne reper), volume consacrate 

generaţiei optzeci  (Nicolae Leahu, Mihail Vakulovski, 

Maria Şlehtiţchi şi, nu mă îndoiesc,  altele)  aduc la zi 

ştirile despre literatura abundentă scrisă în Basarabia – 

despre Basarabia -  după 1990.  

 

2. Dar aniversările? 

 

Sunt câteva repere ale drumului spre Răsărit în 

literatură peste care nu putem să trecem prea repede. 

Mi s-a părut  important, scriam altădată,  un interviu care 

i s-a luat lui  Ion Druţă cu prilejul împlinirii  celor 85 de 

ani. Zicea aniversatul:  scrisul cu creionul, stiloul, pixul 

are un fel de a face literatură. Poţi să ştergi, poţi să 

refaci, poţi să rescrii. Dacă scrii la computer, totul e 

dintr-o dată gata. Calculatorul scrie el şi pentru tine. Are 

iniţiativa. Da, Ion Druţă a trăit şi trăieşte bucuria 

scrisului. Are bucuria de a fi învăţătorul celor care nu ştiu 

istorie. Se întoarce mereu în satul său şi scrie în numele 

celor din satul său, de acasă. Serafim Saka scria că 

dacă literatura rusă se trage din „Mantaua‖ lui Gogol, 

literatura din Basarabia se trage din „Sania‖ lui Druţă.  

 „Multiplicat şi maimuţărit, stilul Druţă a ajuns să 

nu mai priască cu timpul literaturii care se voia scrisă şi 

aici. Ori un scriitor lucrează, e menit să lucreze la 

întreţinerea, curăţenia şi adâncirea fântânii lingvistice... 

Druţă a devenit – în virtutea  destinului – fântânarul altei 

ape lingvistice‖.      

 „Frontul luptei se extindea de la un simplu 

abecedar şi până la Ion Druţă,  cel mai ţinut  sub control 

scriitor sovietic moldovan. Iar Druţă, pentru că era un 

talent şi mai era şi un autodidact, nu s-a lăsat afectat de 

realismul socialist, pe care armada scriitorilor sovietici, 

ultraşcolită, l-au îmbrăţişat călduros şi l-au nenorocit 
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pentru totdeuna‖ (Serafin Saka, Cenzura, o obsesie în 

„Discobolul‖, oct-nov-dec. 2008, p.193)    

 N-a fost şcolit la „realismul socialist‖, dar a ştiut 

să se definească în funţie de „Acasă‖. De ai săi. De 

familie, de părinţi, de satul său.  ‖Casa mare‖ a fost o 

piesă de mare succes fiindcă personajul principal era 

Vasiluţa, o tânără vădană care se îndepărtează încet, de  

Moş Ion, tatăl ei. E în altă lume, în care  Casa, în care 

familia, iubirea arată altfel. Există colhoz, dar colhozul 

nu mai are nici o importanţă, există amintirea războiului, 

dar nu în jurul ei e centrată piesa. Piesa se desfăşoară 

în ‖Casa mare‖, adică în casa cea nouă, în care se 

afirmă o nouă ordine. Ce fel de ordine? În nici un caz 

cea dictată de „realismul socialist‖.„Sania‖ lui Druţă, din 

care (aşa cum scrie Serafim Saka) a ieşit toată literatura 

basarabeană, aşa cum literatura rusă a ieşit din 

„Mantaua‖ lui Gogol, e o povestire impecabilă, care 

defineşte arta povestitorului. În funcţie de Bunicul care 

ştie legile casei. Sau arta povestitorului poate fi definită 

de „Povara bunătăţii noastre‖?  De această literatură a 

oamenilor buni?  A locurilor în schimbare? Nu suntem 

în apropierea lui Rebreanu?     

 „Tăcerea câmpurilor a ţinut mult, apoi dinspre 

Bălţi s-a arătat un tren. Venea numai locomotiva, fără  

vagoane. O vreme s-a furişat mută, pe ascuns, apoi de 

după cotitură s-a năpustit sălbatic, umplând câmpia cu 

scrâşnet şi vuiet. Onache, cu toate că zărise locomotiva 

de departe, când s-a arăta ea vuind, de după cotitură, a 

tresărit. Mircea însă zăcea nemişcat Nici o umbră de 

îngrijorare n-a fluturat pe obrazul lui supt....‖ Cum se 

întâlneşte lumea veche cu lumea nouă? Scriitorul e un 

bun cititor al Bibliei, dar modelul literaturii lui, Ion 

Creangă, e important pentru scrisul lui Ion Druţă, care 

pune mereu în centrul ei „moşi‖- povestitori de seamă, 

din lumea care a fost, Şi itinerarii care ajung mereu pe la 

mânăstiri. Sigur că „trenul‖ poate fi aşteptat fără 

îngrijorare, fiindcă noi trebuie să ne purtăm mereu 

„povara bunătăţii noastre‖. În „Vatra Blajinilor‖ (Ed. 

Academiei, 2013) citesc un capitol („Roaba domnilor, 

roaba munţilor‖, pp. 174-175 ) consacrat drumului prin 

Moldova mânăstirilor. Ghid este Paul Miron: „Sincer 

vorbind, Paul Miron rămâne pentru mine o enigmă până 

în ziua de azi. Prieten cu patriarhul, pe picior de 

egalitate cu ierarhii biserici române, oaspetele mult dorit 

al întregii obştii monahale.  Peste tot era aşteptat, primit 

cu braţele deschise, toţi tindeau să se aleagă măcar cu 

ceva de la acest româm germanizat - un suvenir, o 

invitaţie să poată părăsi ţara, legătura cu vreun sponsor 

darnic din străinătate, pentru a obţine măcar o maşină 

de frământat aluat pentru că, pe ziua de azi, nu e lucru 

uşor, domnilor, să frământaţi aluatul cu mâna, să coci 

pâine unei mânăstiri cu câteva sute de călugări‖.  

Este Paul Miron  un român „germanizat‖? În nici 

un caz nu este un „germanizat‖. Sunt foarte multe 

trăsături care îl pot apropia de Ion Druţă. Acel 

extraordinar itinerar din Moldova mânăstirilor, pe care 

Ion Druţă îl va fructifica în „Biserica Albă‖, poate 

descoperi unele simetrii, vizibile în corespondenţa dintre 

cei doi. Dar, să ne înţelegem, moldoveanul Paul Miron 

aparţine, prin opera sa de  savant, Geografiei Europei 

Centrale.Trebuie studiat în alt capitol al geografiei 

noastre.  

 

 

3. Şi câteva cuvinte despre un adevărat 

Geograf 

 

  Singurul adevărat geograf, dintre cei care 

realizează studii de geografie literară românească, este 

Ioan Radu Văcărescu. „Spaţiul inefabil I. Bărăganul şi 

Bălţile Dunării în cultura română‖ (2009) şi „Spaţiul 

inefabil 2. Ştefan Bănulescu‖, „O geografie imaginară a 

câmpiei  dunărene‖ (2009) sunt cărţi de referinţă pentru 

cei care vor să înţeleagă marii scriitori ai generaţiei 60. 

Şi nu numai pe ei. Vom reveni asupra acestor cărţi de 

referinţă. Cercetări care ne arata de ce e nevoie (şi) de 

geografia literaturii.  
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Al SĂNDULESCU 
 

 

 Paul Zarifopol. Relevanța textelor 

cenzurate 

 

 În vara lui 1988, când citeam corecturile ediției 

de Eseuri a lui Paul Zarifopol, o doamnă care mă ajuta 

la această muncă migăloasă își manifestase 

surprinderea față de actualitatea ideilor politice ale 

eseistului și mirarea că respectivele texte, ce i se păreau 

adesea dinamitarde, puteau vedea lumina tiparului. 

Sigur că ea făcea o observație de bun simț și că numai 

printr-o simplă schimbare de semn a unui singur cuvânt 

(stânga în loc de dreapta), aplicabilitatea lor la 

totalitarismul sub care trăiam era perfectă. Dar pentru 

cine avea urechi de auzit...Înseși temele recurente, pe 

care le punctam și eu în prefață, birocratismul, setea de 

autoritate, lichelismul, incompetența și lipsa de 

răspundere, cu atât mai mari, cu cât urcai spre vârful 

piramidei, parvenitismul, corupția, caracterul polițist al 

statului, falsa democrație și moralitate, stagnarea, chiar 

dacă se refereau în genere la dictaturile de dreapta, era 

greu să nu-ți sugereze pe aceea pe care o cunoșteam 

prea bine în fiecare clipă. Cititorul obișnuit cu lectura 

printre rânduri, nu mai vorbim de cel avizat, își dădeau 

seama că un spirit european, raționalist și liberal, 

admirator al valorilor de cultură și civilizație occidentală, 

cum era Zarifopol, format chiar în mijlocul acelora, nu 

putea să respingă doar totalitarismul de tip fascist, 

ignorându-l pe cel comunist. Numai că edițiile eseurilor 

sale, și cea din 1971 și cea din 1988, nu conțineau 

niciun text mai explicit în acest sens decât 

în...bibliografie, într-un titlu  de obicei neutru. ȘI în 

condițiile unei cenzuri, ca aceea care ne-a terorizat 

câteva bune decenii, firește că n-ar fi fost posibil. 

Istoricul literar, editorul aveau de întâmpinat mari 

dificultăți, trebuind să efectueze un adevărat slalom, 

încercând să „explice‖ aspectele „delicate‖ în prefață și 

în note, nu fără a face unele dureroase compromisuri. 

Scopul era de a oferi cititorului un text integral, ceea ce, 

din păcate, nu se întâmpla decât  arareori. În ciuda 

„blindajului‖ de note, azi inutile, dacă nu înduioșătoare, 

faimoasele croșete apăreau în ultimul moment, încât 

autorul ediției era pus, nefericitul, în fața unui fapt 

împlinit. La carențele de sumar (texte eliminate în 

întregime de la bun început, ca inacceptabile politic, 

ideologic, se spunea), se adăugau paginile mutilate pe 

parcurs, ceea ce era de natură să oculteze o dată mai 

mult adevărul, să-l deformeze. Așa se face că Zarifopol 

s-a înfățișat în edițiile amintite doar ca inamic al 

totalitarismului fascist, și nu și a celui comunist, detestat 

poate cu și mai mare înverșunare, că raționalismul său a 

fost oarecum absolutizat, ignorându-se unele nuanțe, 

unele deschideri semnificative, ca, de pildă, spre 

creștinism, în forma lui originară, și spre un filozof mistic 

precum Berdiaev. Eseurile ce n-au putut intra în sumarul 

celor două ediții amintite au, din acest punct de vedere, 

o relevanță profundă. 

 Paul Zarifopol a meditat, cum se știe, adesea, 

asupra temei intelectualului, dar nu mai puțin a forțelor 

ce-l opresează, ce-l pun într-o stare de umilință, 

împingându-l, ca pe ceva inutil și chiar dușmănos, 

undeva la marginea societății. Comunismul rusesc a 

atins această performanță poate în cea mai înaltă 

măsură, întrecând celelalte forme de totalitarism, prin 

ostilitatea față de știință și filozofie, prin modul de 

reprimare brutală a „intelighenției‖. Lenin echivala, după 

știutul tipar vulgarizator, filozofia lui Kant cu ideologia 

partidului cadet rusesc. Pueril în materie, ca și 

Plehanov, el s-ar fi putut foarte bine lipsi de lectura 

cugetătorilor occidentali, pentru că, oricum, n-avea de 

gând să renunțe la ideile  lui cu desăvârșire fixe ( 

Marxism amuzant). Comuniștii, observă Zarifopol, 

vorbesc de sus, cu mare superioritate, despre 

intelectuali, ignorând că înșiși creatorii socialismului ( 

Marx, Engels) făceau parte din această categorie. Una 

dintre cauze era că „intelectualii formează cel mai 

indisciplinabil, cel mai capricios și neprevăzut material 

cetățenesc‖ (Abstracție și egalizare) că ei sunt foarte 

greu dacă nu cumva imposibil de manipulat. 

 Disprețul noilor conducători se unește cu o 

gândire primară, care consideră că „știința e un fel de 

ceva care se face fără muncă‖, „o anexă de lux și un 

bagaj reacționar‖. Un singur lucru nu-l uită comuniștii : 

„că munca intelectuală are prestigiu decorativ‖ și tocmai 

pe acesta îl speculează la ocazii festive ( Muncitorii 

decorativi ). Altfel, intelectualul e un dușman de clasă, 

un parazit, potrivit sloganului „Noi muncim, noi nu 

gândim‖, strigat și la noi cu atâta iresponsabilitate în 

confruntările sociale din anii ’90. Dar intelectualii - 

precizează eseistul în altă parte, În procesul 

intelectualilor – au creat tehnica și ideile, religia și 

politica. Numai că, foarte diferențiați, datorită nivelului lor 

economic inegal, ei nu formează o clasă, cum va susține 

Camil Petrescu în doctrina sa noocratică. Zarifopol îi 

împarte pe intelectuali în două categorii : cinstiți și 

lichele, adică cei dispuși să facă jocul puterii, fie la 
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dreapta, fie la stânga. Apolitismul eseistului e numai 

aparent, pentru că opțiunea lui aparține unui democrat 

care detestă extremismele, spiritul dictatorial, violența, 

mijloacele de luptă ilegale, specifice la noi atât 

legionarilor, cât și comuniștilor (Ciomagul candid).  

Analiza fenomenului e urmărită în Revolta contra istoriei, 

unde autorul condamnă dictaturile, dar le și 

caracterizează memorabil de pe pozițiile științei, în care 

vede un arbitru imparțial : „Dreapta trăiește în utopia 

trecutului, stânga în utopia viitorului‖. „Cei doi vrăjmași, 

deopotrivă răzvrătiți contra necesităților istorice, unul cu 

deznădejde, celălalt cu nerăbdare, se zbat în convulsiile 

unui profetism imbecil și popular. Aristocrația autentică e 

singură știința‖. 

 Lucidului Zarifopol nu i-a scăpat aproape niciuna 

din trăsăturile comunismului sovietic, nici potemkinadele, 

cu veche tradiție rusească și nici nomenclatura, subiect 

ce a rămas și la noi, chiar dacă oarecum sub altă formă, 

vai, atât de fierbinte. Eseistul reține fizionomiile sumbre 

ale unor inși împovărați mai mult de gențile doldora de 

hârtii decât de idei benefice pentru popor, grăbiți, 

încuiați, incapabili să privească drept în față pe omul de 

rând. „Niște domni totdeauna posomărâți, purtând sub 

braț genți grele de hârtii, scurți la vorbă cu toți cei care 

formează simplul public, cu pasul tare și grăbit, cu 

privirea încărcată de gânduri grele‖. ( Aristocrațime 

sovietică ). 

 Față de masa, putem spune, a eseurilor 

anticomuniste, articolul-scrisoare către T.Arghezi 

Blândul Baruch...și recenzia la cartea lui N.Berdiaev 

Spiritul lui Dostoievski, fac o notă aparte. Primul, pentru 

că Zarifopol, antixenofob convins, căsătorit cu fiica unui 

evreu ( C.Dobrogeanu-Gherea), acuzat de către o 

publicație izraelită de antisemitism, își permite să 

vorbească despre trăsăturile negative ale evreilor pe 

care le au și ei, ca orice altă națiune, și în același timp, 

să combată naționalismul evreiesc, spiritul prea 

susceptibil, descoperind uneori, tocmai de aceea, și un 

antisemitism... imaginar. Cu recenzia despre cartea lui 

N.Berdiaev, comentată pentru prima dată în anii din 

urmă de Alexandru Paleologu, înțelegem încă o dată, și 

poate mai clar decât oriunde, că Zarifopol n-a fost un 

raționalist rigid și că atitudinea lui antimistică și 

antireligioasă e cu mult mai selectivă și mai nuanțată. 

Spunea el despre creștinism disociind între doctrina 

creștină și denaturările ei, duse până la vulgarizare : „De 

dragul contrastului măcar ar trebui recomandate 

stăruitor cititorului actual Imitația Domnului nostru Isus 

Hristos, predicile iezuitului Bourdaloue, maximele lui La 

Rochefoucauld, Fundamentul metafizicii moravurilor al 

lui Kant. În ele se găsește, gândite eminent, învățătura 

creștină pentru omul de astăzi, - înțeleg : pentru omul cu 

vigoare și delicatețe de spirit, capabil să întoarcă spatele 

neocrștinismului cotidian, de foileton și de cafenea, de 

boudoir, și the dansant‖. (Creștinism de actualitate). 

 Cu un paralelism asemănător, pe alt plan, 

începe și recenzia la cartea lui Berdiaev, filozof mistic, 

dar cu „o minte foarte clară‖. Parcă știindu-se rău înțeles 

pentru ideile profesate până atunci (combătuse nu o 

dată diversele misticisme), eseistul izbucnește : „Ah ! 

Doamne ! nu misticismul e răul – departe de asta - , ci 

misticismul de carieră, de foileton !‖ Cititorului i se 

atrăgea deci luarea aminte asupra valorii efectiv a 

lucrării pe care o prezenta și, totodată, asupra 

misticismului ca doctrină, pe care nu-l respinge, ca 

atare, cu atât mai mult când, el este expus coerent și de 

„o minte foarte clară‖. Autorul recenziei, cum rar i se 

întâmplă, face un minuțios rezumat al cărții, abia 

corectând o afirmație absolutizantă a lui Berdiaev în 

definirea poporului rus, ca fiind pentru eternitate 

apocaliptic și nihilist. În rest, el subscrie la ideile 

filozofului ,cu larg ecou în epocă, mai ales în cercurile 

trdiționalist-ortodoxiste. Această recenzie este în măsură 

să ne sugereze o nouă lectură a eseurilor lui Zarifopol, 

sub raport filozofic, să -i nunțeze rațonalismul, care n-a 

fost câtuși de puțin incomprehensiv față de alte 

numeroase orientări ale spiritului. 

 Cât privește majoritatea textelor cenzurate, ea 

reușește să scoată în lumină, în întregime, 

antitotalitarismul lui Zarifopol, în primul rând de esență 

anticomunistă, paginile efectiv antifasciste rămânând 

comparativ mai reduse numeric. Autorul Registrului 

ideilor gingașe a fost printre marii intelectuali români, 

care au descifrat de la bun început pericolul 

comunismului pentru umanitate, în general, și pentru 

cultură, în special. Și toate acestea în primul deceniu 

după revoluție, când Stalin abia se antrena pentru 

genocidul în masă, de proporții nemaiîntâlnite. Paul 

Zarifopol, scriitorul anticomunist, iată dimensiunea 

majoră pe care ne-o relevă textele ce firește că n-au 

putut fi publicate în timpul regimului comunist. 

„Scepticul‖, „rațonalistul‖, „spiritul antitotalitar‖, iată idei 

ce trebuie regândite și, în orice caz, completate. 

Publicistul politic este cu mult mai actual decât s-ar 

putea crede. Unele dintre țintele de atac și din 

argumentele lui, de acum șapte-opt decenii, continuă să 

fie și ale noastre. Știuse perspicacele eseist să pună 

degetul pe rană. O rană, vai, nici după atâta vreme, total 

vindecată.  
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Mioara BAHNA 

 

 

 
          Între două ţări, 

 o Călătorie într-un picior a Hertei Müller 

 
Publicat în Germania (Republica Federală Germania), 

în 1989, după ce Herta Müller a plecat  din România, textul 

romanului Călătorie într-un picior – Editura Humanitas 

Fiction, Bucureşti, 2010, traducere din germană de Corina 

Bernic – pare decupat, mai mult sau mai puţin la întâmplare, 

dintr-o epocă în care ţările central şi est-europene se aflau 

încă în comunism. 

 În prim-planul acestui eşantion de viaţă se situează 

un personaj feminin, Irene, etnică germană, care emigrează în 

Germania Federală, părăsind „cealaltă ţară‖ – sintagma prin 

care se desemnează de-a lungul întregii cărţi lumea 

românească în care s-a născut şi a trăit până atunci –, 

condusă de un „dictator‖, pentru a accede la normalitatea 

spulberată de un regim totalitar. Noua existenţă a femeii, din 

care, cinematografic, sunt selectate şi inserate în paginile cărţii 

fragmente, se compune din tribulaţiile pricinuite de contextul în 

care ajunge, la care se adaugă cele determinate de legăturile 

sentimentale, în care sunt implicaţi, alături de ea, un mai tânăr 

german, Franz, cunoscut în cealaltă ţară, la mare, înainte de 

plecare, şi Thomas, un homosexual.  

Nu povestea /poveştile de dragoste sau – mai 

degrabă, sexul – constituie însă miza romanului. Acestea fac 

doar parte din „peisaj‖, fiind, cel mult, o supapă, absolut 

firească, pentru tensiunile acumulate. Deşi e un roman, 

universul tranzitat de personajul central, precum şi acţiunea, 

gesturile, cuvintele, totul se rezumă la esenţial, tinzând chiar 

spre abstractizare. Concentrarea maximă a expresiei, tradusă, 

de pildă, în apariţia frecventă a elipsei este o trăsătură 

constantă a cărţii, textul amintind, uneori, de teatru, în general, 

de didascalii (Un pat, o masă, un scaun. Un cazan pentru 

apă şi un raft de metal. La fereastră, o macara şi 

prefabricate din beton. Sau: Sus, pe peron, vântul. 

Dedesubt, zidul.), spre exemplu, de piesele lui Eugen 

Ionescu. Totodată, impresia e de grabă a notării, ca şi când 

totul ar fi surprins de privirile unui fugar, de fapt, transfug! În 

plus, din perspectiva lui Irene decorul străbătut e butaforic, ea 

însăşi simţindu-se ca parte dintr-o piesă, drept care chiar 

remarcă: Bărbatul în uniformă era primul personaj din 

piesă. Iar Irene – care ezita să se includă pe sine – al 

doilea personaj. Această senzaţie, de actor care joacă un rol 

– într-o piesă, având şi un nume: Wilhelmsruh –, sporeşte 

artificialul, pentru că, smulgându-se, cu sau fără voie, dintr-un 

loc şi căutând, fără succes, să se înrădăcineze cu adevărat în 

altul, personajul are posibilitatea de a (se) privi mereu cu 

oarecare detaşare, Irene aflându-se  într-o fază de tranziţie a 

vieţii, în care a devenit o dezrădăcinată, neputând nici să uite 

definitiv lumea din care a plecat, dar nici să se integreze cu 

totul în cea în care a dorit să ajungă: Şi nici un gând n-o 

îndemna pe Irene să rămână. Şi nici unul să plece. De 

aceea, o urmăresc imagini cu care a crescut: Irene cunoştea 

din cealaltă ţară aceste priviri. Această jenă. Mai mult: 

caracteristicile celeilalte ţări sunt pentru personaj repere 

pentru evaluarea şi înţelegerea noii lumi, pentru că, aşa cum 

îşi dă seama, să imiţi era mai greu decât să inventezi.  Pe 

de altă parte, în concordanţă cu momentul pe care-l 

traversează personajul central, de „aşezare‖ într-o nouă 

realitate, locurile pe care le tranzitează sunt tot cvasi-

frontaliere: aeroport, săli de aşteptare, Serviciul Federal de 

Informaţii etc. În acest din urmă loc, spre exemplu, făcând 

bilanţul anilor de viaţă ai lui Irene, funcţionarul, pe baza datelor 

stricte, face o triere şi tot ce rămâne în urma acestei operaţii 

erau câteva întâlniri ambigue. Asta era pentru el viaţa 

Irenei: treizeci de ani – între patru ochi. Atenţia instanţei 

narative se axează în această, călătorie într-un picior, cu 

precădere, firesc, asupra azilanţilor, o lume, ca şi personajul 

din prim-plan, a dezrădăcinaţilor care se zbat – ca la 

supermarket, când se înghesuiau să cotrobăie prin lăzi după 

pantofi ieftini, găsind, cu greu, perechea încălţării pe care 

puneau mâna – să-şi continue existenţa şi trimit ilustrate cu 

semne de viaţă către cealaltă ţară. Aceştia, azilanţii, şi 

repatriaţii sunt două categorii sociale a căror prezenţă în 

Germania polarizează interesul naratorului, dar şi pe al Irenei, 

care se manifestă ca personaj-reflector, privirea oprindu-li-se 

insistent asupra unor detalii, încât se produce o 

supradimensionare a lor sau, cel puţin, a importanţei pe care o 

au în circumstanţa în care sunt surprinse. Spre exemplu, mâna 

unei femei, aşezată pe un copac, dă prilejul de a evalua diverşi 

parametri ai contextului, efectul fiind, asupra receptorului, de 

minimalizare ori ignorare voluntară a restului universului nou în 

care a ajuns personajul: Distanţa dintre degetul mare şi 

arătător era atât de mare pe scoarţa copacului, încât părea 

că femeia ţine mereu această distanţă în mână. 

În minte, prin urmare, cu tiparele lumii din care vine – 

lumea, mai ales rămasă în cealaltă ţară, reţinută fragmentar, 

ca prin ochii unui copil, asemenea unui puzzle care-şi caută, 

inconştient, împlinirea, logica, rostul; impresia de straniu 

însoţeşte ansamblul: Era o linişte ca după o crimă, liniştea 

dintre mână şi cuţit –, de care e legată firesc, dar pe care, în 

egală măsură, o şi detestă, personajul-reflector găseşte, în 

noua ţară, urme ale trecerii sau ale existenţei aici ale unor 

forme de manifestare specifice spaţiului părăsit. Spre exemplu, 

întâlnind doi polonezi, remarcă: Feţe de Est, se gândi Irene. 

Recunoştea acest gen de oboseală care nu avea nimic de-

a face cu munca sau cu odihna. De asemenea, mirosul 

ţigărilor fumate de polonezi e din cealaltă ţară. 

Lumea, nu atât  în care caută să se integreze 

personajul Hertei Müller, cât, mai ales, pe care caută a şi-o 

apropria, se compune mai ales din imagini, a căror 

contiguitate, pe care Irene le-o creează, este aleatorie: 

decupează imagini din ziare, la întâmplare, şi le lipeşte pe o 

coală de împachetat, gest cu multiple conotaţii, pentru că, 

alegoric, acestea sunt puse unele lângă altele, la fel cum viaţa 

aduce laolaltă oameni care nu au, măcar în aparenţă, nimic în 
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comun, iar, dintre ei, câte unul devine personajul principal. 

Chiar dacă nu e numită, frica de un trecut dramatic, abia 

părăsit, de posibilitatea –prin absurd – a reversibilităţii 

intempestive a timpului, cu acest trecut cu tot, în care, de pildă, 

ororile hitleriste să redevină contemporane, traversează 

deseori gândul personajului: ...o cuprinse sentimentul că în 

oraş totul s-ar putea schimba brusc, Femeile în vârstă cu 

permanentul lor alb, cu bastoane lustruite şi pantofi 

ortopedici ar putea redeveni brusc tinere şi să se înscrie în 

Uniunea Fetelor Germane, adică „organizaţia de fete a 

Tineretului Hitlerist, din perioada celui de-al Treilea Reich‖ 

(după cum se precizează în nota traducătorului). E 

manifestarea unor reminiscenţe ale unor traumatisme vechi, cu 

impact dramatic definitiv şi nu doar asupra unui singur neam. 

Unele gesturi sunt detaliate – amintind, mutatis mutandis, de 

naturalism –, foarte atent analizate, în timp ce altele, 

dimpotrivă, sunt rezumate, ocolite sau ignorate: Irene trase 

perdeaua. Băgă moneda în fantă. Privi în oglindă. Îşi ridică 

bluza şi îşi privi sânii în oglindă. Apoi Irene se pieptănă. 

Părul în faţă, părul dat pe spate. O ureche acoperită, 

cealaltă liberă. Apoi Irene îşi suflă părul din frunte. Şi 

pentru că părul îi zburase aşa de aiurea şi în mijlocul 

capului îi apăruse o cărare ca un fi alb, Irene plânse, iar 

lumina bliţului fulgeră. Aflată în cabina unui automat foto, 

aşteptând, deci, imortalizarea unei clipe, în pofida pregătirilor 

în acest scop, pentru a păstra o fracţiune de frumos, femeia e 

surprinsă, totuşi, nepregătită, prin urmare, aşa cum e în 

realitate – de o tristeţe sfâşietoare, deşi dă impresia de 

resemnare, de calm –  şi nu aranjată artificial, ca să pară – aşa 

cum nu e –, lipsită de griji, senină, împlinită...Materialul epic 

urmăreşte, pas cu pas, intrarea lui Irene în noua ţară, etapele 

împământenirii ei acolo: rezolvarea problemelor legate de 

documente, locuinţă – raşchetarea parchetului, aducerea 

mobilei... –, haine etc.  

O preocupare, cu multe conotaţii a personajului, de la 

venirea în noua ţară, e să înregistreze reprezentări, chipuri, 

fără a le căuta sensurile, chiar dacă fiecare poate fi o imagine-

document sau o imagine-simbol: Băiatul de pe cealaltă parte 

a străzii poartă o geacă veche de piele (...) Fata poartă o 

mapă de şcoală. Lumea Hertei Müller este, în general, tăcută, 

rigidă, inhibată. Relaţiile interumane se manifestă mai mult la 

nivel vizual. Interacţiunile verbale sunt minimale. Austeritatea, 

impersonalitatea gesturilor, a atitudinilor etc. sunt aspecte pe 

care le remarcă Irene şi care o fac să i se plângă, spre 

exemplu, lui Franz, în schimbul epistolar aproape ritualic pe 

care-l întreţin de când s-au cunoscut la mare în cealaltă ţară 

că: Îmi lipseşte strada de sub fereastră şi că în curtea noii 

locuinţe nu-i linişte. Doar tăcere. Dar nici ea, de obicei, nu e 

prea comunicativă, nu-şi expune opiniile, trăirile direct, culege 

însă date care o reprezintă şi pe ea, care mediază propriul ei 

adevăr: de pildă, cu un graffiti, undeva, cineva scrisese un 

mesaj, pe care îl citeşte şi femeia aceasta a cărei bulversare e 

ţinută, totuşi, sub control:ŢARĂ RECE INIMI RECI MAI SUNĂ-

MĂ ŞI TU JENS. Peste toate avatarurile care se suprapun noii 

existenţe a personajului, statutul pe care l-a dobândit rămâne o 

preocupare inevitabilă, înglobând amărăciune şi nostalgie ori 

numai amărăciune derivată din nostalgie: Eu sunt fără de 

ţară, îi mărturiseşte Irene unui interlocutor şi continuă: Atâta 

doar că mă aflu în străinătate. O străină în străinătate. Iar 

cuvintele ei sunt expresia elocventă a conştientizării dramei 

dezrădăcinării pe care o trăieşte din plin. E motivul pentru care 

acest amestec eterogen, fortuit o face să simtă că nimic nu o 

reprezintă: Dacă Irene ar fi trebuit să spună ce simţea, nici 

o propoziţie nu ar fi fost potrivită. Şi nici măcar câteva 

silabe adunate arbitrar. Magazine cu haine second hand ori 

târgul de vechituri sunt locuri simptomatice pentru 

dezechilibrele unei lumi unde, cu sau fără voie, sunt primiţi tot 

felul de inşi venind din alte orizonturi – ale sărăciei, ale 

dezolării –, pe care urmează să-i ajute să se ajusteze ca să se 

integreze în libertate, uitând sau punând între paranteze 

apăsările care i-au împins să plece de-acasă. Din acest motiv, 

deşi unui funcţionar, care o întrebase dacă nu-i e dor de ţara 

pe care a părăsit-o, îi răspunde cu siguranţă negativ, căutând 

să se convingă întâi pe ea de acest lucru, Irene e sensibilă şi, 

spre exemplu, observă, la un moment dat, asemănarea unor 

buruieni cu unele pe care le ştia de dincolo, încât Irene mai 

avu o bănuială: că-şi ţinea în cap dorul de-acasă, mic, 

făcut ghem, ca nu cumva să-l recunoască. 

Vecinătăţile lucrurilor, oamenilor sunt surprinse ca 

aleatorii, iar privirea instanţei narative le decupează din 

întregul realităţii, ca atare: Franz era grijuliu. Iar blocul din 

spatele lui, numai din sticlă. Strălucea. Asemenea decupaje 

de imediat dau încă o nuanţă vieţii personajelor: absurdul, care 

poate fi însă doar o realitate la nivelul expresiei. Un asemenea 

eşantion ar fi, de pildă, atenţionarea lui Franz: Am demonstrat 

că, dacă noi doi am exista, n-am mai fi. 

Aşadar, formă sui-generis de jurnal, romanul Hertei 

Müller transformă în literatură o experienţă individuală, dar 

care are date cu care s-a confruntat lumea tuturor celor cărora 

li s-a refuzat, dintr-un motiv sau altul, rămânerea în matricea 

vieţii lor, impunându-li-se chiar, făţiş, renunţarea la firesc. 

Imaginile pe care le colecţionează şi le colaţionează 

personajul, fără a-şi expune însă direct rezultatul observaţiilor, 

construiesc şi reconstruiesc lumi concentrice, fiecare 

inconştientă de prezenţa celorlalte ori care, programatic, se 

ignoră reciproc, dar care convieţuiesc în lăuntrul Irenei, aflată 

în căutarea unui debuşeu pentru a putea supravieţui stării 

sufocante, create artificial. De aceea, spectrul „dictatorului‖ e o 

imagine-laitmotiv, mai ales în prima parte a romanului, pentru 

a deveni evanescent treptat. 

Finalul romanului nu dezvăluie o Irene împăcată cu 

sine şi cu noul univers, ci o femeie care a acumulat prea multe 

imagini, fără a fi sosit încă timpul de a le analiza şi a 

concluziona în legătură cu această comoară şi povară, 

concomitent. Personajule este încă în călătorie şi tot într-un 

picior, pentru că a-l pune pe pământ şi pe celălalt ar însemna 

găsirea locului şi sfârşitul drumului, ceea ce încă nu e posibil. 
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Din  J u r n a l   2007 
           
         A  p  r  i  l  i  e 
 
          Duminică, 1. Floriile. Pregătit să încerc reluarea 
dialogului cu Freund. Să nu mai accept apariţii publice, 
în afara celor două programate deja. Poate că cel mai 
înţelept ar fi să încep a-mi face rânduială în manuscrise 
şi hârtii. 
           Nico a plecat la biserică. Deocamdată am să mai 
transcriu câteva pagini din jurnal. Ieri am încheiat caietul 
25. Mai sunt, cu acesta, patru. E o treabă care-ţi dă 
iluzia că lucrezi şi te protejează, cât o faci, de gândurile 
negre. 
            Azi era ziua bunicii Aurelia. Numai eu mai ştiu. 
           * Mă surprind regretând că am citit Ceaikovski-ul 
Ninei Berberova. Ştiam prea puţine despre el, iar muzica 
lui îşi păstra pentru mine întreaga măreţie şi puritate. 
De-acum însă, va rămâne, mă tem, ireversibil tulburată 
de imaginea acelei crâncene, neistovite şi puţin sordide 
nefericiri. 
           * 6, Vinerea Mare.  Două texte începute, rămase 
în stand by. Azi iar cumpărături într-o piaţă înghesuită, 
colcăind de hoţi de buzunare, într-un fel de mişcare 
browniană isteroidă care a cuprins tot oraşul, cu măreţe 
ambuteiaje, de parcă ar veni sfârşitul lumii. N. trudeşte 
din greu, deşi i-am spus să ne limităm de acum doar la 
strictul necesar, nimic peste, dar degeaba, ea nu 
acceptă derogări de la ținuta Sărbătorii. Miercuri, după 
Paşti, începe distracţia aşezării gresiei în balconul-
jardinieră, vreo trei zile, cu 20 de milioane. No comment. 

     * Ieri seară, văzut acum întâia oară, Deşertul 
tătarilor. Splendidă meditaţie asupra aşteptării, motiv 
vizitat şi de mine în Vămile nopţii şi care mă tentează de 
câtva timp să-l urmăresc în diversele sale ipostaze 
literare. Revenind la film: minunată şi imaginea, cadrele 
magnific picturale. Ispitit acum să citesc şi romanul lui 
Buzzati. Dar am eu vreme pentru astfel de răsfăţuri? 
Abia apuc să citesc revistele de la un număr la altul. De 
la începutul anului n-am reușit să citesc decât două 
cărţi. Acum, seara, când, obosit, m-am văzut la birou, 
am avut senzaţia că mă aşez în poala lui Dumnezeu. 
Aici sunt adevăratele mele sărbători. Tot mai rare. De 
celelalte m-aş putea lipsi oricând, nefiind decât prilejuri 
de nostalgii, de oboseală şi de o mai acută percepţie a 
singurătăţii noastre după plecarea Lizucăi. 

   * 8. Duminica Paştilor.  La cinci, la biserică 
după Paşti. Zorile miros a flori. Dejun pascal. Multă 
vreme petrecută (să zic pierdută?) zilele astea cu 

felicitări, mesaje şi telefoane. În urma lansării de la 
Timişoara, reluat vechi legături, întrerupte decenii: Nelu 
Ciolac, Pupe Botiş, iar azi cu Mirela Ciobanu. Momente 
considerabil solicitante sub aspect emoţional. 

Ascultat Imperialul. Pe urmă slujba de la Vatican. 
Telefonul copiilor pe la 11 (la ei 10). Se pregăteau de 
dejunul pascal. Melancolii. 

 * Joi, 12. Lunia trecută, ziua lui Radu jr. ajuns la 
majorat. Telefon d.m., lume multă la ei, sărbătorind 
„maioreanul‖. 

Marţi dim., CEC, treburi administrative. D.m. duşi 
cu mașina de Aca la wigwam, să udăm florile. N 
descoperă că cei doi pruni de lângă gardul lui Boga au 
fost tăiaţi. Îl întreb, zice că Iancu, cel tocmit să întreţină 
livada. N nu crede. Adevărul e că toți profită de absența 
noastră ca să mai ciupească oarece. Probleme! De 
asta-mi arde mie?! 

Miercuri, zi infernală, cumpărat materialele, gresie, 
chit, adezive etc., ales, adus, descărcat, urcat, muncitori 
cărându-le prin casă până pe terasă... Azi la zece 
începe lucrul efectiv, sparge ce e de spart, aduce 
ciment. Zice că termină până sâmbătă. N mă linişteşte: 
omul îşi vede de treaba lui, eu îmi văd de a mea. Dar nu 
ştiu de ce să m-apuc. Iar s-au rupt toate firele. 

* Tavi Doclin lansează un fel de circulară, 
solicitând un soi de curriculum, cu intenţia de a scoate 
un dicţionar al participanţilor la Colocviile „Reflex‖, 
ajunse anul acesta la a 7-a ediţie. Am participat o 
singură dată, la prima ediție, dar cu un referat inaugural, 
şi constat cu stupoare că au trecut de atunci şase ani. 

   * Sâmbătă, 14. Speram, eram sigur că azi voi 
termina articolul. Imposibil. Distracţia de pe terasă se 
prelungeşte până luni. Când revin din oraş, nu mă mai 
simt în stare de nimic. Obosit peste poate, cu o durere 
intermitentă în stânga, citesc întins ziare, pe foşnetul de 
fond al scurgerii încă unei zile.   

 * Duminică, 15. Terminat articolul, inclusiv 
dactilo. Spre prânz, telefonat lui Mircea Braga, să văd ce 
e cu întâlnirea de vineri. Iar el îmi dă vestea efectiv 
îngrozitoare că a murit Stela, soţia lui Corneliu 
Rădulescu. Ştiam că e bolnavă. Ultima dată am vorbit cu 
Corneliu în 27 martie. L-am întrebat atunci cum se mai 
simte ea. Vocea i-a căzut deodată în registru grav când 
mi-a răspuns că nu e bine deloc. I-am trimis apoi nişte 
reviste şi felicitarea de Paşti, dar, ca niciodată, n-a 
răspuns. N-am prea dat importanţă faptului, fără să 
bănuiesc că grozăvia se produsese deja. Pentru el, 
aproape trei sferturi paralizat, neavând pe nimeni decât 
ceva neamuri de-ale ei, pe la Pui, situaţia e catastrofală. 
Zice Mircea că a căzut într-un fel de autism, nu mai 
comunică, nu mai răspunde la telefoane. Într-adevăr, am 
încercat să-l sun, dar degeaba. 

Încercăm şi reuşim să ne vedem de treburi, dar 
gândul la el ne apasă. Când alţii, ca el, care n-au făcut 
nimănui vreun rău, au parte de asemenea dezastre, n-
am dreptul să mă mai văicăresc de nimic. Refuzând 
totodată să cred că în toate astea ar exista o raţiune 
superioară, „un plan‖ divin.  

* Marţi, 17. Ca orice meșter român care se 
respectă, al nostru ne-a anunţat ieri că nu va termina 
decât azi. Dar după cum arată „şantierul‖ la ora asta, 
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11:30, mă tem că nu va termina nici mâine. Acum a 
constatat că-i mai trebuie un sac de adeziv. 

Ieri d.m., vernisajul Doinei Ionescu. Lucrări 
frumoase, vorbiri mediocre.  Mai schimbăm o vorbă cu 
unul, cu altul. Noua directoare a Bibliotecii Judeţene îmi 
cere câteva rânduri despre Dan Constantinescu pentru o 
biobibliografie. Deşi sunt decis să nu mai colaborez cu 
ea din cauza atitudinii sale obedient-pasive când cu 
strămutarea bibliotecii într-un spațiu impropriu, am să i le 
dau totuşi din dragoste pentru Dan Constantinescu. 

E seară, 18:30, maistorul a plecat acum, dar, cum 
prevăzusem, distracţia continuă şi mâine, când se 
împlineşte exact o săptămână de când a început cu 
asigurarea că nu va dura mai mult de trei zile. Pe mâine, 
deci, programul e asigurat. 

* Miercuri, 18. Telefonat lui Corneliu Rădulescu. L-
am găsit. Ieri s-a întors din spital. Vorbeşte cu calm, 
aproape rece, fără să se plângă, ca şi cum nu despre el 
ar fi vorba. Se internaseră amândoi în spitalul din 
Petroşani. Ea a căzut din picioare, sub ochii lui şi ai 
doctorilor, în urma unui stop cardiac. A fost în 3 aprilie. 
Momentul acela va fi fost îngrozitor, după cum nu mai 
puţin groaznică revenirea singur, în casa goală. Îl întreb 
ce va face de acum. Nu ştiu, zice, mă mai ajută vecinii, 
pe urmă, probabil, am să mă internez iar… Dar cât 
poate sta internat? Poate într-un cămin. Dar ce cămine 
avem noi? Promite să-mi scrie-spună mai multe. E greu 
gândul la el. 

De dimineaţă alergătură prin oraş. Apoi repriza de 
curăţenie după plecarea maistorului. Neînstare încă 
decât de transcrierea câtorva pagini de jurnal. Se 
cheamă că am făcut ceva. 

* Vineri, 20.  D.m., urmărit circul deplorabil cu 
suspendarea Băsescului, prilej cu care se dădură din 
nou în stambă, în văzul Evropii, şi el, şi parlamentarii.  

 * Duminică, 22. Întâlnirea de ieri, de la Alba-Iulia, 
a decurs neaşteptat de bine. Fără obişnuitul Reisefieber, 
fără stres, plecat la o oră decentă, 9:30, cu trenul. Sosit 
la 10:37, aşteptat la gară de Gabi Chiciudean, 
coordonatoarea „acţiunii‖, cu maşina ei. Întâlnirea era 
organizată în „Atelierul studenţesc‖ al Centrului de 
Cercetare a Imaginarului „Speculum‖, pe tema Între 
intenţia autorului şi interpretare. S-a ţinut într-o sală a 
Filialei U.S. Auditoriu, vreo 20 masteranzi, majoritatea 
fete, nişte copii de fapt, cu care, sub pretextul titlului 
pompos şi a evidentei lor inapetenţe teoretice, am purtat 
de la 11 până la 14:45 una dintre cele mai agreabile şi 
relaxate discuţii dintre toate întâlnirile mele. Se crease 
un flux reciproc de simpatie, nu se mai dădeau plecaţi, 
încât a trebuit  să închei „colocvia‖, de teamă să nu pierd 
trenul. În drum spre gară, oprit la o cafenea inospitalieră 
şi gălăgioasă, pe care Gabi mi-a prezentat-o ca fiind the 
best, cea pe care o frecventează ei, literaţii, inteligihenţia 
locului. Care loc, în ciuda importantelor instituţii ce s-au 
înfiinţat aici în ultimul deceniu, tot provincial a rămas. 
Dar nu chiar ca Deva. Tren la 15:30, aproape gol, ca şi 
la venire, citit spornic, tot ca şi atunci, în formă 
excelentă, stimulată şi de ziua glorios însorită. Sosit 
acasă la 17:15 şi, culmea!, stat la tv fără măcar să 
aţipesc, până spre miezul nopţii. Îmi explic toată această 
stare de bine care se prelungeşte şi azi, atât prin 

vremea minunată, totul a înverzit brusc, cât şi prin 
împrejurarea că m-am aflat tot timpul între coordonatele 
emploi-ului meu firesc, altfel zis, la rosturile mele. 

   * Marţi, 24. Aseară, grandioasă Gală a Premiilor 
UNITER, transmisă de la Sibiu. Lume selectă, inclusiv 
familia  regală, dar nici un oficial în afară de 
performantul şi iubitul primar sas al Sibiului. Trist 
momentul evocării celor duşi în anul din urmă, parcă mai 
mulţi decât în alte dăţi, printre ei şi chipul Soranei. Fond 
muzical cu virtuozii orchestrei „Baroc‖, condusă de 
Bogdan Ştefănescu, flaut, cântând Vivaldi şi Mozart. 
Memorabili în apariţiile lor Florin Piersic, Mircea Crişan 
la 83 de ani, Valeria Seciu, Emilia Popescu, cu un 
superb Arlechino. Totul, cu două pauze, a durat de la 
20:20 la 1:20. Sub impresia spectacolului, mai puternică 
decât oricând, adormit greu, abia spre zori.  

Acum, prin contrast, şi mai deprimant vidul cultural 
din urbea rezidenţei noastre. 

     * Miercuri, 25. Mă iluzionam că, de acum, până 
la întâlnirea de la Timişoara, nimic nu mă va mai tulbura. 
Azi reluasem Dialog 2, lucram vesel şi cu spor, dar abia 
trecut de a doua pagină, mă sună „Rodica de la agenţie‖ 
să mergem mâine la Buziaş, să-i arăt terenul, să vadă 
ea ce şi cum. I-am spus că trebuie să vorbesc întâi cu N, 
care nu era acasă. Asta mai mult ca să-mi revin din 
şocul considerabil, însoţit de data asta de o greaţă 
subită, cât se poate de concretă. N, bineînţeles, s-a 
oferit să meargă numai ea. Aş fi acceptat până la urmă, 
dar la a doua convorbire cu R., iese la iveală că nu 
dimineaţa pe la zece ar fi plecarea, ci la două, după ce 
se întoarce ea de la Petroşani. O oră la care n-o pot lăsa 
pe N singură,  târziu, nu ştiu când s-ar întoarce cu aia 
care habar n-are unde e Buziaşul, două sute de km de 
drum mizerabil dus-întors. Va trebui totuşi să merg şi eu. 

Am zis că nu mai am dreptul să mă plâng de 
nimic. Iaca tac. Dar nu-mi pot reprima gândul că ceva 
nefast îmi urmăreşte fiecare tentativă de a face ceva. 
Aspiraţia mea arzătoare era să ajung în rânduiala 
nemțească, la copii, să am parte măcar pe 4-5 
săptămâni de linişte (relativă şi aceea) ca să-mi pot 
măcar re-începe cartea abandonată. Nu e nici asta 
posibil de vreme ce ei ne tot presează şi stresează cu 
mersul în Spania, pentru care au şi făcut rezervările. 
Toate frustrările astea repetate, inepuizabile, nu pot 
duce decât în boală. Care s-a şi instalat, de altfel, o simt 
la fiecare nouă agresiune asupra continuităţii lucrului 
meu. Ca acum, când, după atâtea zile în care m-am 
simţit perfect, sunt, de câteva ceasuri, din nou întors pe 
dos. 

   * Joi, 26. Data referendumului pentru 
suspendarea Băsescului s-a fixat pentru 19 mai. Nu vom 
merge. Între două ticăloşii egale nu-i de ales. Consternat 
de implicarea lui Liiceanu în aceste tărâţe. Bucuros că 
nu şi Pleşu. 

    * Sunat pe Corneliu Rădulescu. Are pe cineva 
care-l ajută. Deocamdată. Pe urmă nu ştie ce va mai fi. 
Zice că se bucură că-l sun. Va trebui s-o fac mai des. 
Voce calmă, un fel de senină resemnare. 

Zi ratată. Încercat să reiau cele începute ieri, dar 
nu merge. M-am pus atunci iar pe transcris jurnalul IX. 
Să nu piară ziua chiar în neant. Tensionat în aşteptarea 
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telefonului „Rodicăi de la agenţie‖, care-mi va programa 
plecarea.  

Transcriind jurnalul, am dat iar peste însemnarea 
lui Goytisolo: după 70 de ani nu mai acceptă să-i facă 
nimeni programe. Îi dă mâna.       

  * Vineri, 27. Ieri plecat la Buziaş la 14:30, cu R. 
care conduce la pas, cu semnul prostului pe parbriz. Din 
fericire, la Dobra îşi ia soţul cu cercel în ureche, pe post 
de şofer, şi lucrurile intră în normal. Ajungem la B. la 
cinci şi peste puţin apare şi reprezentantul timişorean al 
agenţiei. Constatăm că terenul e în degradare, năpădit 
de arbuşti şi viguroase bălării, ca şi ipoteticul drum de 
acces spre stradă. Asta nu-i place celui de la Timişoara: 
terenul n-are practic ieșire și  acces la utilități. E 
adevărat, dar nu mă interesează. Dacă vor să-l ia aşa, 
chiar la un preţ mai mic, bine; dacă nu, iar bine. Cum a 
stat atâţia ani, va sta şi de acum, mai ales că impozitul 
nu e mare. Gunoaie nu se vor depozita acolo, fiind greu 
de urcat şi din acelaşi motiv nici vreo construcţie ilegală 
nu e primejdie să apară. Aşa că scot chestiunea dintre 
preocupări.  

Şi un detaliu tipic pentru noi: s-a anunţat zi 
frumoasă, cu ploi izolate, doar pe la munte. Şi aşa a şi 
fost. Doar că exact când am ajuns pe terenul cu pricina, 
s-a slobozit un nor cu o scurtă răpăială, suficientă însă 
ca să ne facă ciuciulete. Nu în alt moment şi nu în alt 
loc. Din cauza asta timişoreanul s-a refugiat în maşina 
lui şi a şi plecat fără să-şi mai comunice impresiile, ba şi 
fără a mai zice bună ziua. Atâta pagubă. 

Porniţi spre casă la 17:25, am ajuns la 19:30. 
De azi până miercuri, România face ce ştie ea mai 

bine: ia vacanţă. Pretextul acum e 1 Mai, care e marţi, 
dar, ca totul să fie în regulă, luni a fost declarată „zi 
nelucrătoare‖, recuperabilă, vorba vine, sâmbătă, în 5. 
Iar UE ne fluieră pentru porcăriile de la nivel înalt. 

 Mâine şi eu voi avea din nou „zi nelucrătoare‖: 
trebuie mers la wigwam cu maistorul care instalează 
robinetul. Dar chiar de nu era asta, vine şi femeia la 
curăţenie… Am tăcut. 

 
M   a   i 
 
1, marţi. După episodul Buziaş, zile liniştite. Chiar 

şi sâmbătă când, bineînţeles, maistorul n-a venit şi am 
putut lucra măcar după-amiaza cât de cât.  

Terminat prima parte a dialogului celui nou, azi 
urmând a i-l expedia lui Freund. 

Ieri, Nico fără mine la wigwam. Vecinul s-a oferit 
să cosească iarba sălbăticită din curte. Tot el a stropit şi 
rozele. Unde să scriem? Rămâne problema robinetului. 

De la copii, poza lui Radu jr. „în costum‖, la 
majorat. Copil minunat! Asta ne-a reactivat dorul de el, 
de ei, dar sunt încă mai bine de două luni până îi vom 
vedea aici. Decişi în cele din urmă să-i însoţim în Spania 
în perioada 6-20 octombrie. Stând, înainte şi după, vreo 
două săptămâni, şi la ei. Sper s-o facem cu bine şi asta. 

 * Miercuri, 2. N a citit începutul dialogului şi nu-i 
place. Nici mie nu-mi place. Ea zice că sunt prea grav şi 
lipsit de umor, după începutul sprinţar al lui F. Tocmai 
asta m-a cam iritat, evocările lui cam puerile şi 
nesemnificative, pigmentate cu, de la o vreme, 

redundantele şi plicticoasele sale aventuri amoroase, 
dintre care îmi face impresia că unele sunt inventate ad 
hoc. Am simţit nevoia să-l trag un pic de mânecă şi l-am 
adus brusc, poate prea brusc, la realitate, punându-l în 
faţa masacrului de la Blacksburg. Dar nu mi-a ieşit şi, 
cum ziceam, nu-mi place. Totuşi i-am trimis textul în 
ideea că oricând pot reveni asupra lui. Depinde şi de 
cum va reacţiona el, Freund. 

    * Vineri, 4. Terminat Mansarda cu portocale a 
Luminiţei Marcu, abordată în perspectiva voiajului 
spaniol, nu pentru a o recenza. Lectură precumpănitor 
delectabilă iar pe alocuri enervantă din cauza fixului ei 
generaţionist, privindu-i pe „bătrânii‖ care le stau mereu 
în cale lor, tinerilor genialoizi. Despre Spania n-am aflat 
nimic nou sau esenţial, mai multe, în schimb, despre 
autoare, fată şcolită, simpatică, cu aplombul opiniei, dar, 
cum ziceam, cu fixul acela jenant, care-i va trece cu 
anii… 

Din nou stare proastă, de ieri d.m., cu revenirea 
trezirilor anxioase. De data asta chiar fără nici un motiv 
aparent. Sentimentul că se întâmplă ceva cu mine. 
Proiectul spaniol mi se pare iar o nebunie. Să fie, poate, 
de vină şi vremea, cu înnorări şi vânt, dar fără ploaie, în 
contrast cu zilele trecute, superbe, în care m-am simţit 
ca pasărea?! 

* Mâine, cu Paulina şi Micul dicţionar…, la o 
întâlnire cu copiii de la şcoala (sau grădiniţa?) baptistă 
„Samoil‖. Ea zice că e vorba de copii până-n patru ani. 
Ce aş putea eu comunica, discuta cu copiii de grădiniţă? 
Dar aceia ne-au invitat şi ea mă roagă să nu refuz ca să 
nu se interpreteze că, ortodocşi fiind, nu vrem să… 
Bineînțeles că nu vrem să, dar sunt curios ce va ieşi. 

* În seara asta, vestea morţii lui Octavian Paler. 
Ca o lovitură puternică: imediat nu te doare cine ştie cât. 
Mai ales că presimţeam momentul de când şi-a încetat 
colaborarea la „Cotidianul‖ şi la emisiunea lui Gâdea. Iar 
ultimul articol îl scrisese în spital. A avut totuşi şansa de 
a muri acasă. L-am avut oaspete la noi, în locuința 
veche, la o cină. Iar acum se adaugă lungii liste a celor 
ce ne-au fost oaspeți acolo şi azi nu mai sunt decât 
amintire. 

 * Vineri, 11. O săptămână bună, cu vreme 
frumoasă şi caldă. N a trudit, umplând terasele cu flori. 
Eu scris, totuşi, articolul despre cartea Luminiţei Marcu.             

Mare sentiment de uşurare după convorbirea cu 
Cornel Ungureanu care-mi propune ca, foarte ocupată 
fiind toată lumea în perioada asta, să amânăm „lectura 
publică‖. Înspre toamnă, zic eu, cu convingerea că nu va 
mai fi nicicând. E de acord, iar eu mă simt eliberat.  

Întâlnirea de la „Samoil‖, lipsită de sens întrucât, 
pe de o parte, a trebuit să fie foarte scurtă, cei mici 
neavând răbdare, pe de alta, fiind de faţă şi adulţi, 
părinţi și bunici, n-am prea ştiut cu cine stau de vorbă şi 
am recurs la a le rezuma una dintre poveştile mele, cea 
despre Timp. A fost urmărită cu ochi mari şi fără foială, 
iar la sfârşit, un băieţel nemaipomenit de drăguţ s-a 
strecurat lângă mine şi m-a întrebat conspirativ: da’ dacă 
timpul s-a oprit şi toţi au rămas nemişcaţi, iepuraşul cum 
de a putut fugi să-l anunţe pe pitic? Până la urmă a fost 
o întâlnire agreabilă. 
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   * Lectura următoare, Margaret Atwood, 
Negocierea cu moartea. Un scriitor despre scriitură. Cu 
intenţia unui comentariu pentru R.L. În paralel însă, va 
trebui să redactez replica la răspunsul lui Freund, care 
mi-a sosit de vreo trei zile, dar încă n-am apucat să-l 
citesc. 

   * Luni, 14. De sâmbătă, sub teroarea venirii lui 
M. Se anunţă sâmbătă pentru duminică la nouă, când va 
trece „să ne vadă‖. Apare însă duminică noaptea la 
23:30. Noi, în tot timpul acesta, aşteptându-l. Doarme 
aici. Oribilă costumaţie de motociclist, cu cizme. Care 
put. Face duş. Dimineaţă, trăncăneală până spre zece, 
când pleacă. Obositor, vocal, fără îndoieli, consilier 
universal. Stereotipii exasperante: „am înţeles / care-i 
problema / îmi bag picioarele…‖ E aproape 12, am ieşit 
un pic cu N să ne aerisim. Epuizaţi. Fireşte, din nou, 
toate proiectele mele de lucru pentru aste două zile, 
duse pe apa sâmbetei. Ne temem să nu devenim releu 
permanent în drumurile lui la H., unde are planuri 
aiuristice de „afaceri‖, dar care îl vor readuce mereu.   

 * Joi, 17. Primit răspunsul de la Freund. Pregătiri 
pentru a-i răspunde acum eu. Se pare că se conturează 
din nou un dialog interesant. El, foarte locvace, erudit, 
„cioclopedic‖. Eu, puţin complexat, provincial.             

 Citesc Atwood. Traducere mizerabilă. 
Anamaria Pop mă roagă să-i dau recomandare 

pentru primirea în US. 
Întâlnit cu H. Neputând tăcea, i-am spus cam tot 

ce gândesc despre emisiunea lui. 
 * Pornind de la tornada vizitei lui M, gândul la un 

portret, o „fiziologie‖ a omului care nu citeşte. Cum îl 
recunoşti. Siguranţa de sine, lipsa oricărei îndoieli ori 
dileme. Atotpriceperea. Felul în care nu te lasă să-ţi duci 
nici o idee la capăt, întrerupându-te pentru a-şi impune 
fixurile şi consiliile lui. Pe care nu i le-ai cerut. Când îl 
întrebi dacă a citit cutare carte sau articol, răspunde 
prompt şi decis: Nu! Eventual explică: n-are timp (de 
fleacuri, se subînţelege). Sau – ca Lazăr, cel de-şi face 
veacul în răscrucea târgului – dacă citeşte prea mult îl 
doare capul. Omulcarenucitește e figura cea mai 
exasperantă dintre toate figurile cronofage, pentru că nu 
poţi afla cu el nici o cale de comunicare.  

   * Miercuri, 23. Lucrat binişor în ultimele zile. Cu 
excepţia întreruperilor fără îndurare. Luni, înainte de 9, 
m-a sunat Paulina Popa ca să mă întrebe, bine 
intenționată, dacă nu vreau să merg marţi la Geoagiu, 
iar joi la Orăştie în nu ştiu ce „program‖ pe  care-l are cu 
inspectoratul şcolar şi cu direcţia pentru cultură. N-am 
vrut. Singurul loc unde mai merg eventual e Liceul Aurel 
Vlaicu, la o reuniune pe tema Doinaş, promisă lui 
Gabriel Petric, cărturar subtil, cu care colaborez 
întotdeauna cordial. Apoi, după ce am început să lucrez, 
când mi se încălziseră numai bine motoarele, a apărut 
un tip să facă revizia centralei termice. După ce pleacă 
ăsta, apare administratorul să încaseze taxele comune. 
Ieri m-a bruiat un instalator de mult așteptat, pentru 
etanşeizarea unui calorifer care picura. Acută nevoie de 
refugiu undeva unde să pot lucra netulburat. Asta n-ar 
putea fi decât la copii, abia de prin 15 septembrie. Dacă 
ne-or mai ţine puterile. 

    * Joi, 31. Expediat în 26, prin mail, o ofertă 
pentru Cartea Românească.  După nici zece minute, m-
am trezit tratat cu refuz pe motiv că planul reeditărilor pe 
anul curent e complet. Dar eu nu am scris nimic despre 
anul curent. Era o ofertă de principiu, căreia le rămânea 
lor latitudinea să-i stabilească detaliile. Nu mă 
deranjează refuzul, ci răspunsul insolent, semnat: 
„Secretariatul editurii‖. O semnăm, da’ o dăm anonimă. 

Terminat cronica la Atwood. Încheiată cu 
concluzia că Reflecţii asupra spiritului creator a lui 
Lucian Raicu, din 1979, îi e net superioară.  

Tot ieri d.m., de la şase, întâlnirea de la Orăştie. 
Nu pe tema Doinaş, ci a „revenirii la lectură‖. Acolo ni se 
alătură şi primarul Blaga, care se şi produce cu o 
intervenţie surprinzătoare prin fluenţă, corectitudine, bun 
simţ. De neimaginat al nostru exprimându-se astfel 
despre virtuţile lecturii. Orăştie e singurul loc din judeţ în 
care primarul participă la manifestările culturale şi încă 
fără ca, în tot acest timp, să-i sune „mobilul‖. 

Mulţi copii de clasa a XII-a, simpatici și iscoditori, 
profesori, o întâlnire agreabilă, ca de fiecare dată la ei, 
când, simţind un auditoriu receptiv, mi se deschide 
apetitul de a povesti despre câte toate. Unde pui că am 
avut parte şi de aplauze la scenă deschisă. Sunt stenice 
întâlnirile astea, ca şi aceea de la Alba. Ieri am fost toată 
ziua în rea stare de nervi din cauza unei defecţiuni de 
mail, însoţită de discuţii absurde cu prezumtivii 
depanatori. Pentru ca seara, să mă întorc într-o 
dispoziţie radioasă. Ergo: e salutar să mai comunici şi 
direct cu „departele‖ tău. 
 
 

 
Daniel Mariș: Profeții despre vremurile fricii, poeme, Ed 

Tim, 2016. 
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Constantin BUTUNOI 
 

 

du-te mamă şi fă revoluţie  
 
acum e rândul tău 
bunicul era obosit de război 
iar taică-tu a făcut o revoluţie greşită 
care a lăsat pe mulţi fără mâncare 
acum e rândul tău 
ai grijă să ne aducă de toate 
neamul nostru să nu mai cerşească  
pe la porţile străinilor  
mai ales  
să fie multă libertate 
să putem îngrăşa şi porcii cu ea  
ia cu tine steagul toba şi ultraşii  
arată ce poţi 
du-te mamă şi fă revoluţie  
 

propuneri 
 
lumea e pe căi greşite 
o aşteaptă mari necazuri 
catastrofa stă la pândă 
savanţii se străduiesc 
dar nu e sigur că vor reuşi salvarea 
să facem din lume un bâlci imens 
decât să ne prăpădim de foame 
mai bine să ne prăpădim de râs 
să facem din lume o cârciumă uriaşă 
mai bine să ne găsească catastrofa  
beţi 
şi plini de nepăsare 
după exemplul lui noe să facem  
mai bine o aeronavă  
care să ne mute pe nesimţite  
nu pe o altă planetă 
ci direct în lumea de apoi 
acolo unde nu e suferinţă şi nici întristare 
moartea ne-ar fi recunoscătoare 
pentru serviciul făcut  
 

câtă răbdare 
 
câtă răbdare trebuie să ai 
pentru a scrie un poem bun 
când ţi se pare  
că reuşita e aproape 
vine unul cu povestea 
cubului lui nichita 
realizezi imediat  
că ceva lipseşte 
ceva ce nu vei afla niciodată 
precum misterul stelei căzătoare 
drept revelaţie vei avea 
zădărnicia scrisului tău 
 
când sunt întrebat 

 
când sunt întrebat 
desigur din invidie 
cum reuşesc să scriu  

atât de bine despre nimic 
i-ar interesa spun ei 
sursa inspiraţiei 
apoi secretele care 
fără îndoială există 
nu-i bag în seamă 
continui să mă întâlnesc  
cu prietenii la şuiete  
despre care scriu 
eu nu pot visa nonstop   
precum cărtărescu 
istoric nu sunt 
să pot evoca marile bătălii 
cu  geografia nu stau prea bine 
am călătorit mai mult cu gândul 
scriu deci despre şuiete cu prietenii 
dacă uneori îmi reuşeşte  
e numai meritul lor 
 

terasa cu prieteni 
 
tronează prin ţinută 
îl face temut 
umorul tot mai contondent 
dar 
nu-l întrece 
pe cel care 
când te laudă pare că te înjură 
când te apără te înspăimântă 
urmează cel care iubeşte istoria 
în aşa măsură 
încât toate personalităţile sunt pozitive 
nimeni n-a trădat pe nimeni 
nimeni n-a omorât pe nimeni 
tipul săritor  
care face ordine pe masă 
împreună cu ospătăriţa 
e bun ca pita caldă 
cum e şi cel care ne aduce veşti 
din lumea specială a drumului de fier 
mai răsare în peisaj şi cel cu apucături de geniu 
reclamând veşnic nevoia de votcă 
în chip de rara avis nişte vestale  
când apar se aprinde discuţia 
totul devine foc şi pară 
pentru cei care nu au ghicit 
sunt prietenii mei de pe terasa  
unde aşteptăm cu răbdare  
sentinţa istoriei  
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Emil Cătălin NEGHINĂ 
 
 
Urlet bun                                                                                       
 

Într-o mixtură diversionistă de strategii, 
poetul înmoaie lumina ca pe-un aluat proaspăt 
eficient pentru orbitele nevăzătoare 
ale foamei de lipsă de ursită, 
face tot posibilul ca iubirea adevărată să existe 
numai în zona evazionismului protejat – 
toate strategiile în domeniul sufletesc 
se-mbracă în sine cu ne-sinele său – 
și negura temporară poate să se ridice 
de pe crestele munților, să se vadă poienile nude 
unde dezmoșteniții soartei își desfac bocceluțele 
în care poartă cojile uscate ale zilelor - 
decupaje din ziare îngălbenite și fotografii de familie - 
păstrate cu grijă în șervete brodate, ferite, 
menite să le privească, să le amușine, să le plângă, 
să le-nfășoare în lumină de iris bocitor ascuns, 
ca să transfere întunericul în încăperi cu lacăte mari, 
să-l încuie ca pe-un animal dedat la carne de om. 
 
Nimic nu e suficient de destul, 
niciun pas dincolo de destin nu e asigurat. 
Poemul permite un urlet gutural bun, 
cel mai apăsat și intens cu putință, 
de aceea poetul nu merge în somn 
până nu lasă în aer dâre sonore 
care să fie balize de dragoste nemaiîntâlnită vreodată 
pentru orice non-fenomen care nu ucide inutil. 
 
 
 
 

 
Rătăcit                                                                                           
 
Cât de mult poți să te adăpostești în uterul natural? 
Prelungirea preafericitei rătăcirii amniotice 
bântuie Poemul de la un capăt la altul 
și numai poetul e capabil să găsească răspunsul, 
pentru că cinează doar cu struguri, brânză și vin ușor, 
iar despre campioni nu vorbește decât când îi simte că 
trișează. 
 
Legiunea talentaților impuși e o realitate. 
Poetul încearcă să demonstreze, lucrează la asta de mult, 
că cele mai multe revolte sunt regizate, aranjate, coafate 
și nu de situații pe muchie de cuțit se leagă, 
ci de multe banalități instantanee comise de evlavioși declarați. 
 
Nu știe foarte clar ce culoare are de-adevăratelea tortura 
sau cum se poate ține un regim de minimalizare a evidențelor, 
dar într-o zi va afla și Poemul se va apropia de desăvârșire. 
 
Nemulțumiții zilei, ca-ntotdeauna dopați și rătăciți, 
suspendați în golul limitelor propriilor idei, 
sunt cei care numără în toate spațiile goluri pline, 
ignoră complet ideea că inamicul nu e întotdeauna dușman. 
 
Poemul îmbrățișează, în contextul dat, schimbarea. 
 

În acest moment poetul își mângâie cu un gând abstract 
cortexul 
și răsturnat fiind întregul fond al problemei, 
se volatilizează în prima călimară pe care o găsește 
în drum spre biblioteca următoare.  
 
 
 
 
 

Înăuntru                                                                                       
 

Subliminal, Poemul inoculează idei poetului. 
Nici un gând nu e destul de cuminte 
să poată depăși bariera dintre afară și mult mai afară. 
 
Teamă nu-i, e scos termenul din dicționare, 
victorie nu-i, nici ăsta nu mai e la putere, 
tot ce mai poate fi folosit  pentru întâlnirile din prăpăstii e 
lumina 
și flerul zen al trubadurului neobosit. 
 
Doar că glanda asta creatoare 
se atrofiază la cei care supraviețuiesc 
primilor douăzecișicinci de ani ai lor 
și nu de băboșenie ori de moșulism e vorba,  
ci de deschiderea ochilor de-adevăratelea, 
să scrii azi ceva care să nu te deranjeze 
nici peste o sută de ani 
este un țel pe care Poemul îl înțelege. 
 
Poetul dă din umeri și i se cam rupe, 
dar știe că dreptatea e de partea cealaltă. 
 
Nu plânge. Nu bea. Nu intră în depresie. 
Nu mai aruncă nimic la gunoi, strînge tot. 
E uimit de cât n-a scris. 
Reia totul cu calm și hotărăște cum doar el știe: 
că o antologie nu i-ar lumina mai mult drumul. 
 
Cei de dinainte au scris deja totul. 
Singurul loc de joacă este sigur 
propria experiență povestită cu noile cuvinte. 
 
Imperii au apus din motive mai mici decât egocentrismul. 
E posibil să mai poată fi salvat ceva din lumea asta... 
Deocamdată are o singură alegere: 
bulele de aer din genunchiul broaștei. 
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Diana Adriana MATEI 

 

Primăvară 
 

Ca şi când m-ar 
absorbi aleile de paşi 

şi ar lăsa în urmă 
toate bătăile inimii 

ce or să se desfacă-n crengi 
ca un strigăt de câmp 

pe unde-ai să treci cândva 
exprirându-mă 

 
în timp ce încă eu 

te inspir 
 

Întâmplarea de a fi 
 

Prin inima acestui 
pumn de nisip 

unde-a bătut cândva 
o piatră 

eu mi-am scrumat 
în treacăt nefiinţa 
şi m-am născut 

fiind 

 
Dincolo 

 
Imaginează-ţi cum îţi alunecă 

o ureche pe umăr în jos 
şi-i vei putea auzi 
susurul limpede 
în care albastru 
clătesc ochii mei 
de orbul din ei 

 
 

De dragoste 
 

Peniţa îmi sparge cerneala 
în ţăndări de smarald 

pe foaie doar fluturi ezoterici 
mai zboară a mirare 
prin mine, prin tine 

prin noi poezie 
 
 

Noapte la prima vedere 
 

Până să devină 
praf de sare 

albul mi-a fost 
întâi trup 

 
negru curgând un mormânt 

catifea în piatră spartă 
ciob, în strălucire mată 

 
Pân’ să mi se scurgă-n vene 

vremuri dulci cioplite-n glezne 
mă făcusem rând în cântec 
gând de fluture în pântec 

când susururile-nalte 
ziua-mi tremurau pe ape 

 
căci de stâncă, împietrisem 

de roz mă şi înroşisem 
de galben mult mă însorisem 

iar de ochii tai, orbisem 
 

Fior de iarnă 
 

Mă doare când îmi aştern 
cuvintele omăt în versuri 

şi paginile tac de fiecare dată 
în aceeaşi limbă 

 
nu ştiu câte ierni 

ar trebui să mai dezgheţ 
pentru a-mi atinge 

geniul creator 
 

cu ce-ar mai fi de scris 
fără de grijă 

când din condei 
ţâşnesc ecouri 

 
iar foaia mea velină 

ar putea şi ea fi 
o poezie scrisă cu cerneală 

albită-n călimară 
 
 

Alter ego 
 

Să nu mai crezi 
nici măcar în evantaiul 

pentru care îţi încordezi mâna 
până când nu va mai bate 

vântu-n cifra trei 
înclinând-o 

 
să-l simţi răcnind 

până în tine 
şi poate abia atunci 

nu-ţi vei mai duce singură 
păcatul 

 
sărutul acela îşi va uita 

în continuare pielea 
în durerile facerii 

 
nu m-am născut 

definitiv 
 

încă 
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Ioan BARB 

 
 

Fiola de mercaptan 

 

Toamna avea fața blândă  

aducea cu o femeie împlinită  

pășea sigură de ea cu sacoșele grele în mâini 

cobora din autobuzul doișpe și mă întrebam 

de când vine ea cu doișpe 

ăsta ocolește aproape tot orașul 

dar autobuzul nepăsător 

se apropia întotdeauna gâfîind 

trecea pe strada Apostolilor 

își scuipa pe țeava de eșapament indiferența 

mă uitam lung prin fereastra mea pătată de muște 

de la etajul doi mă uitam și-mi ziceam în gând  

o să plouă mâine Mitici 

mârâiam  și scuipam printre dinți 

direct pe linoleul verde 

linoleul ăla cu colțurile roase 

decolorat ca o pajiște în septembrie  

într-o zi o să-l fac sul și o să-l duc la tomberon 

niciodată nu am putut suporta încăperile 

cu linoleu pe jos 

apropo la colțul străzii au pus trei tomberoane 

pentru gunoi menajer pentru sticlă și pentru peturi 

trei culori ca la semafor 

culoarea roșie te conjură să stai pe loc 

culoarea galbenă te avertizează 

că vei primi liberă trecere 

și la verde o tai fără să mai stai pe gânduri  

cu pași grăbiți 

așa cum o să dai buzna cândva pe ușa raiului 

iar sfântul Petru va căuta cheia ta potrivită 

va căuta mult și bine 

iar tu vei bolborosi cu capul plecat 

așa cum ai stat o viață 

cu bărbia proptită în coșul pieptului 

și cu plămânii la gură așteptând cuminte să te cheme 

pen că sufletul a urcat înaintea ta la cer 

cu ultimele grame de aer  

expulzat din plămâni și te-ai făcut tot mai ușor 

pregătit să plutești 

inelul cu chei va zornăi în mâna sfîntului 

dar răbdarea te va fi părăsit de mult 

nici nu-ți aduci aminte când te-a abandonat-  

a cincea soție mi-a și spus verde în față 

Mitici nu mai ai nici un gram de răbdare 

și a plecat fără să se mai uite înapoi 

nici acum nu știu de ce a plecat -  

nici una n-a rezistat mai mult de un an nici măcar una 

nu știu de ce că nu le-am dat nici o palmă 

nici măcar cu un deget nu le-am apăsat pe suflet  

m-am purtat ca un sfânt din calendar 

când mă îmbătam treceam peste prag iepurește 

nu le-am atins cu un deget că ultima chiar îmi spunea 

fii și tu Mitici mai combativ mai bărbat 

nu te juca cu sentimentele mele  

mă simt de parcă m-aș fi măritat cu un iepure 

mă rog nu știu ce-o fi vrut să-mi spună 

toți fug spre locuri aglomerate 

viața la maxim îmi spunea ea 

hai Mitici fă și tu o dată o pauză să plecăm undeva 

să trăim viața la maxim 

toată lumea aleargă unde-i aglomerație 

 

la poarta raiului nu este nicodată coadă 

nu se înghesuie nimeni 

iese un sfânt unul mai mic și se uită prin ochelari 

într-o oglindă retrovizoare privește lung la mine 

apoi la cele două containere 

unul pentru fapte bune și unul pentru fapte rele 

(alături au înălțat o cruce pe care încă așteaptă Hristos) 

 

sigur am greșit poarta  îmi spun 

deși n-am dat în cap nimănui 

n-am furat un șfanț n-am spart nimănui casa 

darea la biserică am plătit-o la vreme de înjurat nu înjur 

iar miercurea și vinerea nu mi-am băut mințile niciodată 

sigur am greșit poarta 

 

 

oh dar se lasă ceața 

și seara și-a adus bulendrele la poarta doi 

iar toamna cocoșii cântă înfiorător după miezul nopții 

de pe cruce ochii Lui mă compătimesc 

și cocoșii cântă inspăimântător după miezul nopții 

poate n-am murit încă îmi spun poate m-am îmbătat 

și încă mai dorm îmbrăcat 

așa cum am căzut pe pragul ușii 

îmi șterg ochii cu mâinile transpirate  

îmi șterg ochii ca pe un preș 

de la ușa de intrare în primăria locală 

și paznicul mă privește cu ochi mici cercetători 

 

 

- ca și când aș masca în buzunar o fiolă de mercaptan  

mă ascund în umbra acestei vieți 
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În traducerea lui Leo 
BUTNARU 

 
 

Din poezia avangardei 
 

Leonid CERNOV   (1899 – 1933) 

 
 Poet, prozator, publicist, dramaturg şi traducător. 

Adevăratul nume: Maloşiicenko. A scris atât în rusă, cât şi în 
ucraineană, prin urmare – este revendicat de avangardele din 
Moscova şi Kiev, ca exponent remarcabil al imagismului.  

S-a născut în oraşul Aleksandria din gubernia Herson 
în familia unui agent de asigurare. În gimnaziu i se dezvăluie 
precocele aptitudini literare. În autobiografie scria: „Învăţam 
prost, deoarece nu dispuneam de timp suficient, pe umerii mei 
ducând revista noastră umoristică ilegală. Concomitent, eram 
şi redactor, şi editor, scriam, desenam eu însumi, – astfel 
ajungând a învăţa în clasa a cincia trei ani la rând, iar în 
primăvara anului 1914 bunii mei îndrumători m-au alungat din 
gimnaziu‖. După această întâmplare, Cernov pleacă la 
Chişinău, unde îşi încheie studiile gimnaziale. În anii 1917-
1921, rătăceşte prin Ucraina, lucrând ca jurnalist, un timp 
studiind la facultatea de matematică, apoi la cea de drept. 
Joacă pe scenele a mai multor teatre. Scrie piesele 
„Dumnezeul lui Avraam‖ şi „Acţiune despre regele 
Maksimilian‖, traduce din Molière şi L. Andreev. 

În perioada anilor 1918-1921, scrie câteva volume de 
versuri, care rămân însă în manuscris. În toamna anului 1922, 
organizează un grup de imagişti ce întrunea câţiva tineri poeţi 
şi pictori. În 1923, la Moscova, face cunoştinţă cu reputaţii 
imagişti Serghei Esenin, Anatoli Mariengof şi Vadim 
Şerşenevici, după care pleacă la Vladivostok. Editează 
volumul de versuri „Sindicatul demenţilor‖, de o expresivitate 
aparte, de o imagistică fulminantă. Este tentat şi de experienţe 
în sfera dinamismului sculpturii.  

După călătoria în jurul lumii pe o navă maritimă, vine 
la Odessa, unde aderă la grupul „IugoLEF‖ (LEF-ul de sud), în 
revista căruia publică fragmente din „romanul cinematografic‖ 
(poemul) „Cooperativa idioţilor‖ (1924). În 1925, la Leningrad, 
e unul dintre membrii activi ai „Ordinului imagiştilor militanţi‖. 
Din acest an, până la sfârşitul vieţii, a editat opt cărţi, printre 
care un volum de impresii de călătorie „125 de zile la tropice‖ 
(1928) şi poemul de proporţii „Frontul‖ (1931). 
 

                             
 
SINDICATUL DEMENŢILOR 

 
Se dedică prietenilor imagişti:  
Viktoria Belakovskaia, Serghei 
Goncearov, 
 Iosif Kricevski, Gheorghi Fileanski. 

 
Hei, voi, cei cărora vă este parşiv în puturoasele apartamente 

În aceste timpuri fumegoase ca nişte lumânări ieftine, – 
Haideţi să fondăm, să inaugurăm 
Unicul în lume 
Sindicat al Demenţilor! 
 
În astă lume mediocră, precum creierul  
născutului de şapte luni, 
În săptămâni 
Hârâitoare ca un onanist înrăit, – 
Cu scuipat peste flacăra cerii de două parale 
Şi urlet de Dragoste – detunătorule, Deşteaptă-te! 
 
Şi printre cei care atârnă zilnic ca nişte cârnaţi, 
Pentru ca valuta, vagoanele şi pielea s-o vâneze, – 
Noi acoperiţi de trandafiri înflăcăraţi 
Şuierăm în scrâncioburile 
Veselei, zbuciumatei, turmentatei Iubiri. 
 
Şi – în loc ca-n birouri sordide asemeni ploşniţei  
Să sfredelim cu capul 
Plumbul dărilor de seamă, – 
Flămânzi, tineri – sufletele să ni le împrietenim 
Cu jonglerii de corpuri şi de inimi pascale. 
 
În această viaţă „normală‖ a prostiei de oaie, 
Unde-n putregaiul zilelor miasmele-s de nesuportat, 
Noi suntem 
Oamenii multicolori, 
Bineînţeles – demenţi, 
Cărora pretutindeni li se strigă: „Afară!‖ 
................................................................. 
Aşadar, s-o luăm spre soare direct prin nori, 
În cer curcubeul umerilor noştri de fier să răsară, 
Haideţi să fondăm, să inaugurăm – veselul, puternicul 
Sindicat al Demenţilor! 
 
(1922) 
 
VREAU SĂ MĂNÂNC 

 
 Primitiv tragic 

 
Nemaipomenită întâmplare! 
Grăbiţi-vă! 
Ieftin de tot! 
Deschid dugheana „Schitul poetic‖. 
Un imens sortiment de exaltări de creaţie! 
Nu pierdeţi ocazia! 
Cumpăraţi, 
Cumpăraţi!... 
 
„Reînvierea bucuriei‖, 
„Căutarea fericirii‖. 
Grăbiţi-vă, procuraţi-le la jumătate de preţ! 
Pentru dumneavoastră – foarte ieftin. 
Năvăliţi! Tăbărâţi! 
Pentru un pfunduleţ de pâine de secară – visuri nemuritoare! 
 
Prima dragoste – ceva mai scumpă, 
În schimb – ce forţă, 
Ce impetuozitate!  
200 de bucăţi – cumpăraţi –  patul în care 
Am petrecut cu muza prima noastră noapte. 
 
Nu glumesc – sunt serios cu desăvârşire: 
Un pud de inspiraţie – 300 de bucăţi. 
Cumpăraţi! 
Cumpăraţi, cât nu e târziu, 
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Nervi şi sânge cât se poate de proaspete! 
 
Zaharină? 
– Nu avem. 
Pantaloni? 
– Nu ţinem. 
Nu aţi dori mai bine să luaţi craniul meu, periostul? 
Este cel mai bun mobil poetic. 
Vând inspiraţia – 
Cu ridicata şi cu amănuntul. 
 
Pentru dumneavoastră – jumate-de-lămâie „Dor de Cer‖. 
(Stimabili domni, n-ar fi cazul să nu vă mai hliziţi?) 
O jumătate de pud de crupe – 
Pentru „Freamătul cometelor‖! 
Că doar poetul are nevoie să iubească şi să mănânce. 
 
Apropiaţi-vă! 
Cumpăraţi 
Chinuri de creaţie 
Aproape gratis – pe un pud de crupe de mei. 
Aseară abia am mâncat 
Ultima pereche de pantaloni – 
Tristeţe... şi soţie. 
 
Zici de aur? 
Merele? 
– S-au înăcrit! 
Scuzaţi, nu ţinem. 
În schimb – pentru oricine: 
Dementele zboruri ale genialelor gânduri, 
Fulminantul foc 
Al genialelor poeme. 
 
Ce ziceţi – dracu să vă ia! – 5 funturi de pâine? – 
Luaţi cu ridicata: 
„Dinamo-iubire‖, 
„Pătratul gratiilor‖, 
„Diavolul în cer‖ – 
De-o absolută prospeţime nervii şi sângele!... 
........................................................................ 
Nu vrei, ticălosule? 
Nu ai nevoie, jefuitorule? 
Valea, hoitule, să râzi aiurea!! 
Bubuind cu sudălmi, 
Voi închide schitul – 
Astfel că nici azi 
Nu va fi să mănânc! 
 
Mă duc în vizuină 
Să mă umflu de foame, 
Inima să mi-o ard în tristeţea mondială. 
Dar ascultă-mă, ticălosule: 
„Sufletul nu se va stinge, 
Până nu voi simţi oţelul la tâmplă!‖ 
.......................................................... 
„Iar cu ciocanul în cap – 
Zi de zi. 
Dar parcă eu aş fi cel ce ar scânci, 
Cel ce ar boci în hohote? 
Pe piatră săruta-voi urmele prostituatei 
Şi voi arunca un: 
„Noi 
Nu mai avem ce vinde...‖ 
 
(1922) 
 

 
A IUBI 

 
I. Luna-lampagiu 
 
Va sări luna-apaş în albastra ceaşcă cerească, 
Cu argintul norişorilor îşi va împodobi coafura, 
Clătinând huliganic un felinar de aur, – 
Iar în inimile oamenilor – iubirea-uvertură. 
 
Şi încă nu va reuşi iubirea 
Din sicrie 
Mugurii ce se umflă (de bucurie) 
Să-i crape spre ziuă, desfăcând cu zâmbetul  
Bezna înaltă, – 
Dar deja doi martori 
Frânta, nervoasa şerpuire-a iscăliturilor – 
Şi deja o căsătorie – gata, 
E fabricată. 
 
În aceeaşi noapte – al pasiunilor sale câine flămând 
Caută la groapa de lături, 
Unde şi urmaşul avea să se zămislească. 
Iar spre dimineaţă ea – femeia – ar fi fost o prostie să plângă, 
Temându-se a se-ntoarce în casa părintească. 
 
Iar spre dimineaţă – 
La geam o batistă sfâşiată noaptea trecută, 
Iar la masa din Gubprodkom*, ca nişte erori – 
Chiştoacele pasiunilor chinuitoare. 
Un prânz inevitabil, sub pat – o oală oarecare, 
Şi ei – fabricanţii de copii scâncitori. 
 
Şi iar sare luna-lampagiu 
În ceaşca cerească prinsă-n albastre inele, 
Dând ca la fotbal cu piciorul în mingea focului de aur, – 
Dar soţilor, supărat, ce-ar avea el a le povesti? 
Poate doar – să schimbe scutecele.... 
 
II. Fără un pat pentru doi 

 
Mic-burghez fără bretele,  
Aducând iremediabil a provincie, 
Obrăznicătură ignorant-fricoasă de actor, 
Şmecheraş cu joben, 
În ultimul joc pierzând tot ce avea: 
„Dacă-i pe bani – mă însor‖. 
 
Student lungan, calicit de dreptul roman, 
Nimicfăcător ideal, lingău de bucate ştiinţifice,  – 
Pe sub pereţi, în cafenea, brav, strigă cât poate de tare: 
„Mă însor – pentru că iubesc, orice s-ar zice‖. 
 
Ei, dar eu ce fac? 
Cum să mă gândesc la această căsătorie 
Cu cea care în inimă mi-e ca bisturiul vreunui chirurg, – 
Dacă, nopţile, despre Numele Tău mi-e groază 
Chiar numai şi cu cerneală să plâng? 
 
De-aş fi lăsat măcar cu curentul electric al buzelor 
Să mă ating de ale sânilor rubine boltite. 
Mie tăcerea – îndelungată şi multă mi-ar prii, 
Şi versurile de dragoste în cuşcă zăvorâte. 
 
Draga mea, dragă! 
Crezi că-mi vine uşor să suport 
Gândul despre zilele de luni ale Iubirii mele? 
Căci inima nu mi-e 
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Decât o gâzuliţă sub piatra de moară 
A zilelor viitoare năvălire de steiuri surii. 
 
Şi până nu s-au furişat – năpârliţi, bătrâni – motanii 
Obişnuitelor Zile de lucru 
Păsările Iubirii să le sugrume – 
Arcuşul numelui Tău culege nemaiauzite arii 
Din vioara sufletului meu, sublime. 
 
Şi – pe cuvânt de onoare – n-au rost istericalele, 
Răcnetele, ţipetele şi trâmbiţele de aramă, rebele. 
În căutarea noilor, necunoscutelor Americi, 
În oceanul trupului Tău 
Rătăcesc corăbiile buzelor mele. 
 
III. pentru că iubesc 
 
Când cancelaristul, descompus sub mape, 
Cu putreziciunea cernelii – rezultatul plictiselilor, – 
Să-i mai ardă lui de iubire, înnebunit de clătinatul 
Pădurilor balansatoare şi trosnetul alarmelor? 
 
Când inginerul – tatăl săgeţilor clădirilor aţintite spre cer, 
Sau vraciul – cavalerul morţii – la straja sicrielor, – 
De vin şi confort şi pâine ar avea neapărată nevoie, – 
La ce dracul atunci le-ai mai spune de suflet şi iubire, bieţilor? 
 
Când un poet tihnit prins e-ntr-o poetică învârtejire, 
Încât văzduhul e de foc şi e dureros să respiri omeneşte, – 
Năluca iubirii abia de se zăreşte-n depărtare 
Şi o muscă ţepoasă doar te enervează, fireşte.  
 
În schimb, când lumânările-s pe neagra catifea, 
Când luntrea lunii e – şi nori şi zori ce se ivesc cu-ncetul, – 
Priviţi cu ce focuri este luminat 
Cancelaristul – medicul – inginerul – poetul! 
 
Acoperemântul lor – brazde stelare, lucitoare, 
Aşternutul lor – sărutul ierburilor în nemărginire, 
Drapelul Iubirii – astrologul dement 
Pe perinele dreptului la iubire. 
 
Iar ziua, Dragostea – ca durerea de dinţi, 
Şi alcovul ei este chiar pâinea. 
Însă orice răsărit – dragă, ştiu, – 
E al văduvei transparent văl de doliu. 
 
Iar când, abia atingându-mă cu buzele 
Betelor litere, noaptea şoptesc numele Tău, – 
Numai în aceste clipe se aude între noi 
Al iubirii fir tors, înnodat auriu. 
 
Şi când al mâinilor mele Celsius înnebunit 
La soarele Sânilor tăi arată plus 100 de grade, – 
Trupul ţi-e trenul expres pe şinele buzelor mele 
În ziua Orientului ce flacăra-şi arde. 
 
Iar când a patului luntre scuturată  
Unduieşte în valuri de uncrop – spre zero – pe 
Asfinţitul însângerat, pământesc, 
Al buzele Tale şi-al buzelor mele, 
Zic: „Nu mă însor – pentru că iubesc‖. 
 
(1922) 
 
__________________   
*Gubprodkom (Gubernskii prodovolstvennâi komitet) –  
Comitetul alimentar de gubernie. 

 
CÂNTAREA CÂNTĂRILOR 
 

experienţa dinamismului sculpturii 
 
Ţie, celei care-ai incendiat monoplanul patului meu, 
Pentru ca aviatori arzând de vii – 
Noi în Eternitate să zburăm, 
Ţie în Evanghelia pasiunilor – „A Doua Mamă a Domnului, 
Unică în Iubire printre oameni‖. 
 
Sunând, tremură dinamul trupului Tău, 
Pe scaunul electric spre-a mă executa, infractor, târându-mă. 
Iar eu cu firele buzelor – 
Pe marmura călită, 
Binecuvântez moartea şi Călăul. 
 
În Marele ocean zbuciumat al trupului Tău 
Apare al submarinului meu periscop. 
Şi, dintr-o dată, – 
Cometa buzelor Tale 
Trecu şuierător peste piept, 
Căpitanul alegându-se c-un meteor în frunte. 
 
Însă pe culmile sânilor – de rubin turnuri de veghe – 
Radioul fără fir al inimilor. 
Şi ale telegrafului buzelor – disperate scânteieri: 
„...corabia... focul... naufragiu.. sfârşit...‖ 
 
Şi, înecându-mă cu uncropul ardorii Tale, 
Fost-am mort întreaga noapte, 
Scurtă precum clipa, 
Iar dimineaţa – pântecul Tău, aerodromul dorinţelor, 
Pe care în fiecare zi se află 
Biplanul buzelor mele. 
 
Şi bogomilii braţelor rugător şi cu însufleţire – 
Abrupte-ndoituri ale buzelor înflăcărate, 
Acolo, unde pe Alpii fremătătoarelor coapse – 
Ca un curcubeu purpuriu 
Se văd urmele dinţilor mei. 
 
Iar ceva mai departe – 
Însemnele sângerii ale sărutărilor, 
Unde se ascunde dorul nopţilor mele, 
Cămila buzelor 
Şi ale Sicriului Domnului călcâie, 
Pentru-a aprinde-acolo, hohotind de plâns, lumânarea limbii. 
 
Proiectoarele ochilor mei şi motocicletele buzelor 
În razele pletelor Tale – ca luntrea în păpuriş. 
Peste faianţa chinezească-a ceştilor-rotule – 
Hristos Îndureratul 
În Marea Marmara a picioarelor. 
 
Iar electromagneţii rădăcinii nasurilor noastre 
Nu-i vor stăvili nici fiara, nici duşmanul. 
Limba mea, ca un blindat în flăcări, 
Caută salvare-n golful alunecoaselor Tale buze. 
 
Şi colo, unde de la ceafă spre locul dintre omoplaţi 
De la gât în jos 
Pe-a spatelui Tău şosea – 
Automobilul buzelor mele să zboare şi să cadă 
Şi să atârne-n aer peste-ale coapselor valuri. 
 
Ce zeu mi-a predestinat aceste chinuri – 
Cu-a buzelor sanie de-a urca 
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Pe munţii umerilor înzăpeziţi? 
Acolo ca şerpii nesăţioasele braţe, 
Şi eu pe ele 
Ars de soare să mă culc. 
 
Înnebunit de bârfele şi molfăitul bazarului, 
Pe mine de Tine 
Să mă prind cu cuiele lacrimilor, – 
Pentru ca-n lumea aceasta, fără-a excepta comisarii, 
Să poată şi alţii a-şi creşte durerea 
Şi să iubească, 
Precum mie mi-e dat. 
 
Precum Golgota Pasiunii viaţa îmi atârna, 
Nu ştiu – 
Din pieptul tău să sorb primăvara, – 
Şi pe crucea 
Însetatului tău trup 
Pe mine, Hristosul, 
Cu cuiele caznelor mă voi răstigni. 
 
(1922) 
 
 
ŞI TOTUŞI SE ROTEŞTE!... 
 

  Pentru Serghei Esenin, 
Anatoli Mariengof,  
Vadim Şerşenevici 

 
Pe otgoanele versurilor 
Scămoşate-murdare, 
Precum burlacul sufocându-se de povară şi munci blestemate, 
Eu trag edecar la nu mai ştiu ce monstruoasă sărbătoare  
Această barcă cenuşie a zilelor înmuiate. 
 
Rimele dure au făcut bătături 
Pe neatinsul trup 
Al virginului 
Suflet al meu. 
De la explozia consonanţelor, 
De la arsura din gâtlej 
E foarte dureros să respir, 
Să trăiesc e nespus de greu. 
 
Şi totuşi eu cred în monstruoasa sărbătoare, 
În colosalul soare din ochii oamenilor 
Şi că peste munţii zădarnicelor secole curând 
Într-o mare Bucurie va fi să domin necesara unealtă. 
Şi în fiece secundă tot mai sus şi mai sus 
E scămoşatul ţipăt al venelor mele aeriene: 
„Nici cu un piston mecanic n-ai putea stoarce 
Din cilindrul sufletului această credinţă  
în Ziua aşteptată!...‖ 
 
(a 1923-a iarnă) 
 
DUPĂ FURTUNA PASIUNILOR 

 
Geniului pictoriţei Viktoria Belakovskaia 

 

Nu importă de-i aşa sau altcumva, 
După fiece furtună-a pasiunilor, greu, 
Corabia mea îndelung se repară 
La cheiul sufletului Tău. 
 
Şi când de la turbările din miez de noapte 
Cârma e bucăţi şi velele – zdrenţuite, toate, 

Calea mea totdeauna e trasată 
Spre golful nostalgiei înluminate. 
 
Însângerat de Iubirea de cândva, 
Beau linişte pe umărul Tău. 
La altarul ochilor Tăi 
Acelaşi păcătos nebun rămân mereu. 
 
După ce mă schingiuiră la stâlpul cruzimii, 
Ei se duc, nemila tăinuindu-şi-o cumva. 
Numai Tu, icoană făcătoare de minuni, 
Rămâi în beznă a-mi lumina. 
 
Iar când inima-mi este un crater – atât, 
Mi-e tare credinţa, curată şi dulce: 
Tu vei veni, Maică a Domnului, Tu vei veni 
Întru-a mă coborî de pe cruce. 
 
(1923) 
 
 
ECHILIBRISTICA IMAGINII 

 
(„Iarmarocul visătorilor”) 

 
Noaptea – grajd de diamant în care noi am muls 
Ugerul cerului, unde ţâţele-s în lumina stelelor. 
În clopotniţele Inimii arama sunarăm 
Noi – paracliserii Pasiunilor. 
 
În abecedarele Iubirii – 
Columbii caligrafiei solare, 
Acrobaţii dementelor mângâieri. 
Sofalele poeţilor – să se-nece cu bronz 
(Al lunii rănite ochi batjocoritor). 
 
Cardinalii Pasiunilor – Aleluia turbărilor, 
Arzătorii nocturnelor dinamo-vise. 
Noi – geambaşii mortalelor sărutări 
Şi vagabonzi în împărăteasca Iubire! 
 
Noi – coţcari în propriul nostru Ecleziast, 
Noi – în birtul chinurilor – 
Mezatul Dragostei. 
Noi – ferestraiele de traforaj ale Fericirii 
De-a fi descoperit exultantul Bordel! 
 
La bazarul drojdiilor – din nou echilibrişti, 
Contra molimei iluziilor – 
Suntem în Teatrul Revoltelor – artiştii cei dintâi, 
Fiecare cu micul său soare purpuriu 
Al pieptului plescăitor! 
 
Însă în spelunca stelară facem tandem monist – 
Diavolul şi Domnul pe o singură cruce. 
Noi – vagabonzii Fericirii, noi – imagiştii, 
Speculanţii turbanelor, diaconii Pasiunilor, 
 
(1923, aprilie) 
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În traducerea lui 

             Ioan Radu                  

             VĂCĂRESCU 

  
 
William Blake  
 

Băiețelul pierdut  
 
Tată! tată! Unde pleci atâta de repede?  
Nu-ntinde pasul așa de mare.  
Vorbește-i, tată, răspunde-i băiețelului tău,  
Să nu se piardă pe cărare.  
 
Noaptea era neagră și tatăl nicăieri;  
Copilul, în rouă-nvelit; 
Afundat în mocirlă, băiatul lacrimi vărsa,  
Iluzia, un abur coclit.  
 

(Din Cântecele inocenței, 1789 – 1794) 
 

 

Băiețelul regăsit  
 
Băiețelul pierdut prin smârcuri,  
Îndrumat de lumini înșelătoare,  
A-nceput să plângă; dar Domnul, mereu aproape,  
Apăru, tată-nveșmântat în paloare.   
 
Îl sărută pe băiat și-l conduse de mână  
La mama sa dezolată, care mîinie-și frângea 
Și prin vâlceaua singuratică 
Căutându-și băiețelul în van rătăcea.  
 

(Din Cântecele inocenței, 1789 – 1794) 
 
 

Micul vagabond  
 
Mamă dragă, măiculiță, biserica-i rece,  
Iar crâșma-i faină, animată și trează,  
Bașca faptul că pot spune clar ce-mi place,  
Chit că-n Ceruri asta nu mă mai salvează.  
 
Dar dacă la biserică ne-ar da de băut,  
Și-ar face focul, din suflet să ne scoață cazna,  
Am cânta și ne-am ruga cât e ziulica de lungă,  
Și nu ne-am zori nicicând s-o mai luăm razna.   
 
Iar popa-ar putea să predice și să cânte și să bea,  
Iar noi fi-vom fericiți ca păsărelele-n primăvară,  
Iar ipocrita guvernantă, mereu de strajă-n strană,  
N-ar mai băga-n post, cu nuiaua, pe pruncii pierdevară.  
 
Iar Domnul, ca un tată-adevărat, s-ar bucura  

Copiii să-și vadă, ca însuși el, veseli și fără de păcate, 
Nu s-ar mai certa deloc cu polobocul sau cu Dracul, 
Ba, sărutându-l, l-ar înțoli și i-ar da să bea pe săturate.  
 

(Din Cântecele experienței, 1789 – 1794) 
 
 

Grădina Iubirii 
 
Am mers în Grădina Iubirii  
Și-am găsit un lucru curios :  
O capelă era ridicată în mijloc,  
Unde-n iarbă, odată, mă jucam frumos.  
 
Porțile paraclisului erau încuiate,  
Și scria ‖intrarea interzisă pentru oricine‖;  
Așa că m-am rotit prin grădină,  
Dar în loc de flori se ițea câte-un mărăcine; 
 
În jur erau doar lespezi funerare,  
Morminte-n locul petalelor cu-al lor miros;  
Iar popi în negre sutane foiau împrejur,  
Cu spini încingându-mi jindul voios.  
 

(Din Cântecele experienței, 1789 – 1794) 
 

 

Vocea bardului din vechime  
 
Întoarceți-vă zile-ncântătoare de-altădată  
Să vedeți cum aurora se revarsă:  
Chipul candorii ca al unui nou-născut.  
Piere-ndoiala și tărâțele din minte,  
Intunecata sfadă și vicleana dăscăleală.  
Sminteala e fără de sfârșit.  
Germeni încâlciți cărările-i încurcă,  
Și cât de mulți căzut-au pradă!  
Se poticnesc noapte de noapte de leșurile celor duși:  
Rătăciți în simțurile lor, dar la soarta altora custozi:  
Voind pe alții să-i conducă, pe când ei înșiși ar trebui 
conduși.  
 

(Din Cântecele experienței, 1789 – 1794) 
 
 

Întruchipare dumnezeiască 
 
Cruzimea are inimă de om,  
Iar Pizma preaumană față;  
Spaima, celestă formă umană,  
Iar Disimularea, veșmânt de paiață.  
 
Veșmântul omenesc e falsă poleială,  
Forma umană, foc neîncetat, 
Chipul omenesc, un cazan plumbuit,  
Iar inima umană, gâtu-i veșnic însetat.  
 
(Apendix la Cântecele inocenței și ale experienței, 1789 

– 1794) 
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Niciodată iubirea n-o mărturisi  
 
Niciodată iubirea n-o mărturisi, 
Ea nicicând nu poate fi citită; 
Ca zefirul blând abia de-o simți,  
Nevăzută, liniștită.  
 
Mi-am declarat iubirea, am arătat-o  
Din inima toată, și-am asudat  
Tremurând în reci temeri,  
Iar ea s-a-ndepărtat.  
 
Dar deîndată ce dusă-a fost,  
A venit un peregrin,  
Nevăzut, liniștit: 
Și-a luat-o cu-n suspin.  
 

(Din manuscrisul Rossetti, partea I, 1793) 
 

 

Cântecul sălbaticei flori  
 
Cum prin pădure rătăceam,  
Prin frunze, prin iarba cea moale,  
Am auzit o sălbatică floare  
Susurând un cântec de jale.  
 
‖Am dormit în pământ  
În noaptea cea mare,  
Am fremătat fără teamă 
Și-am simțit încântare.  
 
Am sosit în zori, îmbujorată, 
Ca o roză arătându-mi prețul 
Și dornică de dezmierdare;  
Și-am întâlnit disprețul.‖  
 

(Din manuscrisul Rossetti, partea I, 1793) 
 
 

Dimineață  
 
Ca să găsesc cărarea, vesticul 
făgaș, 
Prin porțile mâniei  
Mi-am croit drumeagul;  
Compasiunea dulce înainte m-a dus  
Cu geamăt stins de pocăință:  
Și-a zilei aurore i-am trecut pragul. 
 
Război cu lănci și săbii,  
Amestecat cu-nrourate lacrimi:  
Exhalări dinspre înalt;  
Soarele dezrobit de spaime,  
Cu-odihnitoare sfâșiere  
Se ridica pe cerul de cobalt. 
 

(Din manuscrisul Rossetti, partea II, 1800 - 1810) 
 

după ‖The Selected Poems of William Blake‖,  
Wordsworth Poetry Library, Hertfordshire, 1994 

În traducerea lui  Dan DĂNILĂ 

 

ROBERT  FROST 
 

 

 

Drumul  neales 

 
Se bifurcau în codrul veșted două drumuri, 
Păcat că nu puteam să le aleg pe amândouă, 
Eu, simplu călător, o vreme m-am oprit 
Și l-am privit pe unul îndelung, pân’ s-a pierdut  
Printre copaci, cotind în depărtare... 
 
Apoi pe celălalt pornii, la fel de-mbietor 
Sau poate încă și mai și, cu iarba mare, 
Parcă dorindu-și să fie el cel străbătut,  
Deși, oricare s-ar fi nimerit, l-aș fi ales 
În mod egal, fiind cu totul asemănătoare 
 
În zori erau la fel de așternute cu frunziș 
Căci nici o călcătură nu le răvășise. 
Pe primul îl păstrai pentru o altă zi 
Știind că orice drum spre altul duce 
Deși simțeam că n-o să mai revin acolo 
 
Voi depăna povestea asta c-un suspin 
Cândva prin ani și vârste, fără de istov: 
Două drumeaguri într-un crâng s-au despărțit 
Iar eu pe cel mai neumblat l-am apucat 
Și acest fapt destinu-ntreg mi l-a schimbat. 
 

Popas  lângă  pădure,  seara  pe  ninsoare 

 
Al cui e codrul cred că știu 
Acolo-n sat e ograda lui, 
Deci nu va ști că fac popas 
Să-i văd copacii-nzăpeziți 
 
Se miră calul c-am oprit 
Și nu-i pe aproape nici o casă 
Între copaci și lacul sloi 
În seara cea întunecoasă 
 
Din ham scutură, clopoțind, 
De parcă-ntreabă de-am greșit, 
Doar vântul îl aud foșnind 
Și măturând zăpada lin 
 
E codrul mândru și adânc, 
Dar am promis că mă întorc, 
Până la somn e drumul lung, 
E drumul lung până s-adorm. 
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Felix NICOLAU 
 
 Ianuș cu burtă și chelie” - prolegomene 
 
             În volumul Stare nediferenţiată, Editura Brumar, 

Timişoara, Adina Dabija se dovedeşte o poetă nonconformistă 
tocmai datorită conformismului ei poetic autentic. Mă refer la 
neaderenţa la mode şi tendinţe, la ancorarea în poeticitatea 
intrinsecă. Departe de retoricul post-textualism şi deloc mai 
apropiată de pixelii şi de sonorizările chill-out ale celor din 
2000+, această poetă reuşeşte să prelucreze temele 
generaţiei ei într-un mod simplu, neafectat, fără unde de şoc. 

Un prim ciclu: Carnea şi alte stări de agregare, ne-

ar putea trimite la mult-povestitele viscere douămiiste, 
exemplele putând fi luate de peste tot: Peniuc, Herbert, 
Vlădăreanu, Vlada etc. Iniţial, titlul pare să confirme tendinţele: 
„Am treizeci de ani şi am cunoscut sângele./Sunt fiica a doua a 
Anei/care şi-a băgat fusul în uter/ca să scape de copil./Atunci 
am văzut eu prima oară sânge‖, dar apoi viziunea se 
adânceşte: „toată copilăria mea mi s-a dat să beau la cină/câte 
un degetar de vin roşu/ca să fac sânge‖ (Sângele). Şi în 
Femeia care a mâncat ziua şi noaptea e îmbucurătoare 

aceeaşi hiperbolizare seducătoare, reflectată la nivelul 
simbolului: „Se făcea că supsesem toată lumina zilei în sânii 
mei colosali/şi acum o împărţeam la bărbaţi‖. Reluată este şi 
figura lui Ianuş, însă îmbogăţită printr-o paralelă culturală: 
„Dacă n-ai clipi te-aş pune-ntr-o ramă/Lângă una din femeile 
neterminate de Rubens/Intr-o posibilă perioadă bizantină‖ şi 
modernizat prin devierea sugestivă de la discursivitate: „Hai, 
vorbeşte, spune ceva, orice/Chelnerul aşteaptă speriat/Cu o 
plasă de fluturi în mână‖. Recapitulând, Adina Dabija îşi pune 
şi ea: „întrebările care se nasc între gură şi anus‖, dar găseşte 
răspunsuri diferite, cu detentă metafizică: „şi timpul, ca un 
vierme uriaş,/îşi sapă în tăcere trecerea prin noi‖. Leitmotivul 
volumului este tubul, înţeles ca mediu accelerator spre o ţară 
magică, o trecătoare prin oglindă. Adina în Ţara Minunilor 
pretinde a nu folosi obiecte magice (Totuşi pălăria mea nu e 
tub). Interesul ei este să aducă miraculosul la nivelul 

cotidianului, fără a-l macula, însă: „pe mine nu mă interesează 
de unde vine ţeava prin care am fost scuipată pe pământ/acum 
e vremea mea/pe mine mă interesează viaţa/viaţa în sensul ei 
cel mai pur, al panglicii de la pălărie‖ (Lumea văzută prin 
tubul de hârtie igienică).  

Încetul cu încetul, discursul poetic câştigă în gravitate, 
centrându-se pe interioritate. Verbul poiein ajunge să 
semnifice ordonarea sinelui, devenind tangenţial cu atitudinea 
poetică barocă. Sinele răvăşit, pulverizat de exterioritatea 
pestriţă şi gălăgioasă, se retrage în scoica spiritului şi 
declanşează geometrizarea sufletească: „Totul poate fi redus 
până la urmă la o idee/Când, mergând pe stradă, despici 
lumea în două cu pieptul/şi înzemoşata şi nepătrunsa lume/îţi 
pare acum mai degrabă ca o bucată tare de brânză/pe care o 
tai ca s-o mesteci mai uşor/eşti tu însuţi o idee/care merge pe 
stradă deghizată în om./Te suceşti în stânga şi-n dreapta cu 
tot corpul, ca lupul,/despici până şi aerul cu coatele/şi în 
mijlocul minţii tale e ochiul fix al morţii/şi multe multe 
sertăraşe,/toate aşezate două câte două/bine rău frumos urât‖ 
(Imposibilitatea sensului). 

În felul acesta, cartea se domoleşte, subiectul ei 
devenind Poezia şi alte stări nediferenţiate, cum sună titlul 

unui ciclu. Livrescul revoltei („Cărţile lui Henry Miller sunt 
poeziile cele mai importante/pe care le-am scris într-o noapte‖) 
şi preţiozitatea folclorică („cu mine se petrec fapte cu adevărat 
locuite de draci/cum ar fi că mă pieptăn cu zimţii de la 
bocanci‖, Tramvaiul 16), ajung şi ele teme predilecte. Pentru 
că poeta încă se zbate într-o zonă turbionară, unde unitatea 
tematică este încă intangibilă. Din ce în ce doar titlurile mai 

spulberă praful de pe retina cititorului sau distihuri răzleţe, 
amuzant blasfemiatoare: „această erecţie mare şi 
inexplicabilă/care are tendinţa să-l gâdile pe Dumnezeu la 
tălpi‖. Şi iată, se atinge climax-ul cărţii, un imn înǎlţat 
îmburghezirii, Ianuş cu burtă şi chelie, cântec jeluitor pentru 

un fost rebel: „L-am întâlnit pe Ianuş futut de viaţă./Are copil 
mic, burtă şi chelie/e tehnoredactor la adevărul./ El, care râdea 
de burtoşii cu chelie/înjura şi scria poezii,/e acum 
tehnoredactor la adevărul/are un aer respectabil,/bea bere pe 
terasă la Casa Presei Libere/şi spune „când eram tânăr‖. 
Imaginea de Gavroche liric se încearcă a fi salvată in extremis, 

nedovedind nimic altceva decât că, poate, nu oricine are ceva 
de ratat: „E liber, nu se mai imită pe sine însuşi./A găsit în fine 
calea sinceră spre ratare/pe care o apucăm cu toţii‖. 

De acum încolo cădem în adevărata stare 
nediferenţiată, în care totul este totul, ori nimic nu este nimic. 
Zbătându-se să scape de platitudine, Adina Dabija se întreabă 
pentru a-şi răspunde metaforic:Minerii sunt sexi? – ciorapii 
mei de mătase în calea năvălitorilor! Versurile devin patetice 

prin burlesc: „Oh, dacă ar avea sâni de consistenţa 
salariilor,/minerii ar fi sexi‖. Ai senzaţia că lecturezi o 
mironcostiniană Voroavă la cetitoriu („să să vază că poate şi 

în limba noastră a fi acest feliu de scrisoare ce să chiamă 
stihuri‖), una disperată însă. În trend macedonskian, mai 

scapără formulări inteligente, sprinţare: „în ziua în care 
bicicleta mea va învăţa să meargă singură/eu voi învăţa să 
merg pe bicicletă‖ (Eu pe bicicletă). Însă cartea s-a 

transformat deja într-un jurnal al nereuşitelor birocratic-sportive 
de fiecare zi. După ce ni se povesteşte despre eşecul la 
examenul auto, suntem introduşi într-o zonă delicată şi 
fugitivă: dragostea şi alte locuri de trecere. Plonjând în apele 
minimaliste, poeta se întreabă Cum să mă fac vin vechi, sau 
ascultă Vocea din cămară, unde: „ridurile mamei tale devin 
hărţile adolescenţei tale‖. Apoi deschide Cutia cu antidoturi 

pentru otrăvurile banale: „Materia visează, deci va exista‖. 
Detaşabile sunt anumite fragmente care, dacă ar fi 

conservate ca atare, izolat, ar mântui scrierea aceasta de 
verbozitate: „Imaginea lui plonjează în adâncuri./El îşi scoate 
un adidas şi-l aruncă peste buza fântânii/ca să-şi pescuiască 
chipul,/dar şireturile nu ajung la fund;/El se aruncă în fântână şi 
bea‖ (Fântâna). Între viziune profundă şi ludic puberal, între 
Dragoste şi cozi de pisici, autoarea când te pune pe gânduri, 

când te gâdilă până obţine un râs facil: „Un lucru mi-e însă 
imposibil:/să fac dragoste cu tine/atunci când fac dragoste cu 
tine/[...]/până când iubirea e nara mea în care stai/când mă ţii 
la tine-n ureche‖. 

Iată un Twist 2: „După-amiezile mele sunt lungi, mi le 
petrec în spatele picioarelor‖. Şi iată o artă poetică literală, 

neprecupeţită artistic: „Incă nu s-a descoperit cum îşi aleg 
trăsnetele drumul de la cer la pământ. De ce lovesc un copac, 
şi nu altul. Această femeie a fost lovită de trăsnet în 1995. 
<<Munceam pe câmp când deodată a venit ploaia. Mie îmi 
plac furtunile de vară. Întotdeauna m-au fascinat fulgerele, aşa 
că am rămas pe loc şi am continuat să muncesc, împreună cu 
soţul meu şi cei doi copii. Trăsnetele cădeau în jurul nostru şi 
unul m-a nimerit. Nici acum nu m-am refăcut complet. Medicii 
mi-au spus că e o minune că am supravieţuit, având în vedere 
ce sarcină electrică s-a scurs prin mine. Şi totuşi, îmi plac 
furtunile de vară. Şi nu mă pot opri să fiu sub ele>>‖ (Dintr-un 
reportaj de pe Discovery am transcris această poezie. 
Precizez că ea nu-mi aparţine, este a femeii care o spune). 

Deşi nu şi-a închegat un stil al ei propriu, şi acest 
lucru se răsfrânge negativ prin discursuri poetice albe, 
nediferenţiate, Adina Dabija are caracter. Nu se lasă dusă de 
curent şi nu este uşor de corupt de mode facile. Asemenea 
calităţi mă fac să cred că ea mai are multe lucruri de spus în 
domeniul inutilului bine şlefuit şi greu de atins. Rămânem în 
aşteptare trează. 
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Al. SĂNDULESCU 
 

Ioan Barb și povestirile sale 

 

 Se mai numesc și proze scurte, care îmbrățișează 
numeroase aspecte ale vieții de toate zilele, ale celei politice 
din satul și orașul românesc, văzut mai ales după instalarea 
comunismului. Ne întâlnim cu o varietate de tipuri umane, în 
care cuvânt îl are nu o dată și autobiograficul, pe lângă 
diversitatea profesiilor și psihologiilor. Un grup de liceeni 
străbat orașul Orșova Veche, care va fi curând îngropat sub 
ape, laolaltă cu insula Ada Kaleh. În locul lui se va construi 
barajul hidrocentralei Porțile de Fier. De aici, titlul unui prim 
volum de povestiri Orașul scufundat (2012). Satul devine 

adesea centru muncitoresc, dominat de un combinat 
siderurgic, transformat după ’89, cazuri frecvente, „într-un 
morman de fier, transportat bucată cu bucată, peste mări și 
țări‖, devenit o ruină. Demolările caselor din orașul vechi îi 
constrâng pe locatari să se mute în noile  blocuri fără să fie 
întrebați dacă le convine sau nu viața din Orașul Nou și mai 
ales locul de muncă, o închisoare fără ferestre, numită Oarba, 
unde muncitorii se îmbolnăvesc de silicoză sau mor de cancer 
pulmonar înainte de pensionare. De aceea  nu-i aveau la inimă 
pe comuniști și îi înjurau pe rând pe Dej, Ana Pauker, 
Ceaușescu (Dumnezeul din paharul cu vodcă, 2016).  

 Menționam că eroul principal al povestirii este când și 
când autobiografic, precum în Neînțelesul joc al rătăcirii 
(Orașul scufundat), unde autorul își reamintește cele trei ierni 
petrecute în armată la Brașov. Unitatea era constituită în 
întregime (patru plutoane) din soldați aduși de la canalul 
Dunăre-Marea Neagră, unde află că se petreceau lucruri 
cumplite : soldați dispăruți sub malurile prăbușite de pământ, 
„morți în accidente, făcuți apoi eroi postmortem‖ și trimiși 
acasă în sicrie închise. Aceleași grozăvii i se relatează și 
despre șantierele de la metrou și de la Casa Poporului, ceea 
ce îl face pe scriitor să se întrebe, firește, retoric : „De ce 
soldații erau foiosiți la cele mai degradante munci și nu la 
instrucție?‖ 
 În ambele volume, Orașul scufundat și Dumnezeul 
din paharul cu vodcă se revine la o temă centrală a vieții 
satului: colectivizarea, chiaburii, caii, hergheliile de cai. 
Deposedat, bătrânul Ieronim Turtariu, venea la grajd cu drag 
să-și îngrijească fostele animale care nu-i mai aparțineau. De 
asemeni, Romulus Groza, cel mai înstărit om din sat, în fiecare 
an cobora din pod trăsura ce-i rămăsese, s-o revopsească și 
să i se pară ca nouă. Alții, mai modești, se îmbolnăvesc și cad 
în darul beției. Din cauza ei, strigă prin curte „jos comunismul‖  
și ajung să plângă pentru că-și aminteau că Ceaușescu și ai lui 
le-au luat pământul și animalele. Obsedat și îmbibat de vodca 
rusească și poloneză, unul din ei încearcă să se sinucidă, fiind 
salvat în ultima clipă de familie. Cănile pline cu rachiu, cu țuică 
fiartă, sunt prezente mai peste tot, ca și superstițiile, rudele 
pregătind un țepuș de salcâm pentru a-l înfige în inima 
mortului, ca să nu se facă strigoi și să se întoarcă noaptea 
acasă. 
 Acești oameni atât de năpăstuiți de comuniști, 
„îmbogățiți ai satului, nu fuseseră, le dă o bună definiție 
povestitorul, decât nIște bIeți robI ai propriei lor averi‖. Printre 
animalele de care se ajutau la muncile câmpului erau caii și 
chiar hergheliile de cai.  Cu timpul, au început să se 
împuțineze, ba chiar să dipară, dați și de mâncare la păsări, 
înlocuiți de tractoare. Mai rămăsese, printre cei refuzați de 
C.A.P., observă autorul, un singur cal, un armăsar lipițan cu 
numele Tulipan. Scena castrării lui reprezintă una din paginile 

cele mai impresionante ale volumului Orașul scufundat : „L-
au trântit pe iarbă. Tulipan a nechezat de câteva ori și când i-
au uns boașele cu tinctură de iod și l-au castrat mai sughițea 
doar, dar eu cred că plângea‖. Acestei povestiri i s-ar fi potrivit 
tItlul Un armăsar care plânge. Când grăjdarii l-au eliberat, „s-
a ridicat încet în genunchi. Avea ochii triști și o prIvire aproape 
umană. Când l-au dus în grajd părea o biată gloabă. Peste 
două săptămâni l-au vândut unor țigani‖.Aceștia nu voiau 
niciodată să recunoască noblețea fostului armăsar lipițan. 
 Ioan Barb aduce vorba și despre moșiile marilor familii 
princiare din timpul Mariei Tereza și a rândurilor de moștenirori 
până în vremurile moderne. După colectivizare acestea n-au 
mai fost lucrate, fiind lăsate în paragină. Ultimul dintre bunici 
stăpânea un munte, unde își aducea vara vitele la păscut. 
Ciobanii erau aprovizionați de măgarul Bela, care începuse să 
aibă deprinderi umane. Suia cu alimente și cobora singur de la 
stână. Bunicul se mândrea cu îmțelepciunea măgarului, încât îl 
numea un „Solomon al animalelor‖. După venirea comuniștilor, 
Bela ,care continua să facă același drum, a fost împușcat, ca 
și bunicul. „Mai târziu s-a confirmat că autorii crimei erau chiar 
agenți ai securității care nu reușiseră să înăbușe revolta din 
munții Retezat‖. Leșul bunicului a stat prăbușit peste măgar 
două zIle, „ca să fie de exemplu sătenilor”.(Calea regală în 
vol. Dumnezeul din paharul de votcă). 

 Nu o dată, îi regăsim în cursul expunerii narative, pe 
amintiții securiști, pe jandarmii la fel de tirani și analfabeți, 
mânuind instrumentele de tortură, versați în a-l supune pe 
inculpat la chinuri atroce. Unuia dintre aceștia i se potrivește și 
fizicul : „Avea către doi metri, papuci nr. 50 și o palmă mare și 
grea cât gheara ursului din pădure‖. Clandestin, în deceniile 
crizei alimentare, se tăiau viței, prilej de a-i adresa celui 
anchetat cele mai grele acuze : „Tu încalci legile țării, tu ești un 
trădător de țară. Sabotezi economia națională etc.etc. 
 Sunt schițate și câteva figuri feminine, adolescenta 
Milli, pierind într-un groaznic accident de muncă, frumoasa 
Emilia, magazionera întrprinderii, semănând cu eroinele lui 
Camil Petrescu și Marin Preda, dar „trăind‖cu șoferul Luchian, 
un fel de „crai de cartier‖, logodnica Marta, înecată în râu, ființă 
de neuitat și de neînlocuit printr-un legământ de castitate 
irevocabil. Se schițează și câte o firavă poveste de dragoste, 
cu primii fiori ai adolescenței și însăilarea primelor versuri. Ioan 
Barb, și poet în același timp, recent premiat, nu insistă prea 
mult asupra lor, în comparație cu figurile de țărani colectiviști 
ducând dorul animalelor care nu le mai aparțin și urbanizați cu 
forța. Paginile memorabile, repet, sunt acelea dramatice 
despre  armăsarul Tulipan, despre măgarul Bela, și acelea, nu 
puține, conținând analize fine ale psihologiilor infantile 
(curiozitatea copiilor de a vedea cum se așează mortul în 
sicriu) și mai ales aceea din povestirea Bocancii pădurarului 
(în vol. Dumnezeul din paharul cu vodcă) și încă altele. 

Personajul (vecinul Gheorghe) era un pădurar „încălțat cu 
bocanci militari, înalți până la glezne care-i dădea un aer ursuz 
și milităresc‖. Un copil (de fapt, eroul principal) aruncă o piatră 
în capul celui mai bun prieten, fiul pădurarului. De frică să nu 
fie dus la miliție, se refugiază sub pat, în casa părintească, de 
unde a văzut, la câțiva metri „bombeurile amenințătoare ale 
bocancilor vecinului Gheorghe‖. Acesta intră să-l caute și se 
apropie atât de mult de copil fără să-l descopere, încât botul 
încălțămintei intrase câțiva centimetri sub pat, apropiindu-se 
de nasul lui. Obsesia bocancilor fioroși a fost atât de puternică, 
încât nu l-a părăsit toată viața pe copil. 
 În cele două volume de „proze scurte‖ ale lui Ioan 
Barb sunt, ce e drept mai rare, și povestiri pe care parcă le-am 
citit și în altă parte (o vizită a lui Ceaușescu într-o întrprindere), 
dar și altele, atât de vii, ca cele de mai sus, ce nu pot fi lăsate 
din mână. 
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Eugen DORCESCU 
 

  

Sumare glose la o carte de poeme 
  
  
Citesc şi recitesc o carte de poezie cu un titlu diafan – Zborul 
lăstunului alb (Editura Excelsior Art, Timişoara, 2009), 
semnată de regretata Doamnă Nicoleta Ciobanu, soţia unui 
mare scriitor român contemporan, Radu Ciobanu. Stihuri 
armonioase, articulate cu o fluentă exactitate, rostite în 
surdină, atente nu atât la sonuri şi la volute retorice, cât la 
tremurul greu exprimabil, inexprimabil chiar, din adâncimile 
eului. În lectura mea, impulsul care a generat cele mai izbutite 
texte pare a fi fost premoniţia, vag definită mai întâi (Lumini şi 
umbre, Clipa-geneză, Trecereetc.), cvasiceritudine în cele din 
urmă (Final II): 
  
nu te nelinişti: / 
azi am să fac un singur pas, 
un pas mic, de balet. 
Mâna îmi va rămâne într-a ta, 
alb lăstun tremurat. 
Mâine am să-l fac pe-al doilea, 
lăstunul va trebui să-şi ia puţin zborul, 
dar va rămâne pe undeva pe-aproape, 
fluturându-şi aripa. 
În ziua care va urma 
ne va ajuta, poate, vântul - 
vei închide din pricina lui doar o clipă ochii 
şi-atunci am să pot face paşii următori. 
lăstunul va continua să-ţi facă semne 
tot mai pierdute… 
Va fi din ce în ce mai uşor 
căci n-am să-ţi mai văd ochii 
Mistuind chemarea. 
Şi s-ar putea, spre seară, 
să m-acopere zarea 
  
  
Presimţirea trecerii premature, chiar silenţioasă fiind, chiar 
discretă, chiar strunită de un caracter puternic, de inteligenţă, 
de instrucţie şi de credinţă, dezlănţuie, totuşi, oricând şi 
oriunde, o tulbure furtună lăuntrică, hrăneşte stări de spirit 
neprevăzute (anxietatea, angoasa, melancolia stăruitoare), 
conferă alte dimensiuni şi alte rezonanţe reflecţiei, 
sentimentelor, comportamentului, relaţiilor cu cei din preajmă. 
Această atât de bogată substanţă afectivă, imaginativă şi 
spirituală este atent procesată  de autoare, este superior 
controlată şi valorificată echilibrat, la palier reflexiv şi estetic. 
Moartea conferă vieţii adevăratul ei sens. Demitizarea, 
despiritualizarea morţii, calificarea ei, atât de unilateral, ca 
simplă şi ternă încetare a funcţiilor biologice, aşa cum se 
întâmplă, din nefericire, în mentalitatea modernă, au văduvit 
viaţa însăşi de înţeles şi de măreţie, au profanat-o, conducând, 
implicit, la rătăcire, idolatrie şi disperare. 
Cu totul altfel se petrec lucrurile în poezia Doamnei Nicoleta 
Ciobanu. Moartea nu e asemantică, absurdă, revoltătoare şi 
deprimantă, ci o nobilă taină, ce-I asigură existenţei valoare şi 
perspectivă metafizică. 
Iată, spre exemplu, cum arată, după ce pârjolul şocului 
thanatic a purificat sufletul, chipul schimbat, intens şi altfel 
semantizat, al văzduhului: 
  
De nu sunt păsările 
gândurile morţilor, ce sunt? 
se duc şi-apoi se-ntorc 

şi iar se duc – şi iar se-ntorc. 
Şi nimănui nu-i spun, 
de ce se duc, de ce se-ntorc, 
nu plâng, nu râd, 
aici, 
acolo, 
fără loc; 
  
  
sau noua înfăţişare a oraşului: 
  
un gol imens oraşul 
din care a plecat un prieten 
al sufletului 
cu toţi trandafirii din lume 
acoperiţi-mi rănile; 
  
  
ori agonia amintirii, în peisajul lăuntric: 
  
Frânge în jumătate 
jocul copilăriei; 
nu m-am lipit de nuc 
nici urma în nisip 
nu mi-a rămas. 
am încălcat consemnele 
şi am trecut de pragul interzis. 
să nu mă cauţi 
măcar tu, 
rămâi copil. 
  
(Să nu mă cauţi) 

  
Poeta ne face cunoscut şi momentul când a debutat această 
blândă, dar devastatoare, metamorfoză: 
  
De un sfert de veac 
adun vuietul zilei; 
ţipătul de biruinţă al soarelui, 
paşii cadenţaţi ai dimineţilor 
spre seninul şi liniştea lucrării. 
De un sfert de veac 
adun nopţile, 
amurgurile de vieţi împăcate 
şi paşii solitari 
picuraţi printre stele. 
adun totul 
pentru nesfârşitele veacuri 
când n-am să le mai pot auzi. 
  
Dragostea însăşi, ca şi persona iubită,   sunt transfigurate: 
  
suflă un vânt de septembrie 
flacără stranie părul tău sur 
arde în lacrima nopţii 
tălpile mi-s pline de răni 
o cruce de oase albim 
în umbra dulcii coline 
  
(Final I) 
  
  
Abia acum, având conştiinţa,  pe deplin asimilată, a finitudinii, 
bucuria ingenuă de a trăi devine beatiutudine thanatică, 
simţământ complex şi profund, ce umple de mister şi de 
infiorare enunţurile: 
  
nu moare, niciodată, nimeni. 

CRONICĂ LITERARĂ 



 

 

29 

 

se schimbă numai trupul obosit, 
pământul generos – pentru vecie – 
ni-l împrumută pe al lui. 
Să-ţi simţi alături Cuminţenia Pământului 
şi-n piept să-ţi bată o inimă 
atât de largă! 
Să-ţi răsfrângi 
în mii de ochi albastrul cerului, 
să ai un glas 
de care ascultă o lume 
şi mâinile să-ţi mute munţii! 

  
  
Concluzii nu există. Orizontul rămâne deschis, necuprins, 
inexplicabil. Iar eul, la rându-i de nedescifrat, descoperă, în 
chiar nelimitarea sa, şi desfătare şi răspuns. Nu există 
separare netă între viaţă şi moarte. Dualitatea e o iluzie. În 
fond, dincolo de Maya, dincolo de atotcuprinzătoarea Iluzie, nu 
există nici viaţă, nici moarte. Există doar continuumul increat al 
Conştiinţei. Nici revoltă, aşadar, nici acceptare. 
Ci Înţelepciune: 
  
totul e să te opreşti la timp. 
troiţă cuminte în marginea drumului, 
veghe în flori amărui. 
Mâna ta aşterne-o pe mâna pământului 
şi apropie buzele fără gând de trădare. 
se va porni atunci vântul 
şi risipit vei fi pretutindeni. 
troiţă cuminte în marginea drumului 
veghe în flori amărui. 
  

Mare este meritul prozatorului Radu Ciobanu, care n-a îngăduit să  
se piardă asemenea poeme. 
  
  
  
Timişoara, 8 iulie 2016. 
 
 

 
  

       

 

 

 

 

 

 

Daniel MARIAN 

Ioan EVU –  Deopotrivă tonuri grave şi tonuri 
înalte * 
 
              Mai multe lucruri pe lumea asta nu au leac, pentru că 
nu trebuie să aibă. Însăşi importanţa lor este dată de măsura 
tumultului adunat în sine pregătit pentru explozie benefică. 
Romantismul adus în frumosul extrem, acel colţ al sufletului 
intangibil la orice altceva decât cel mult trecător. Revolta drept 
capacitatea notabilă ca fiind intrinsecă firii nepremeditată 
absolut deloc şi deopotrivă insolubilă în vreo altă formulă de 
manifestare fie ea aleatorie sau programată.  
               În arealul ştiut de multă vreme, nici vorbă de surprize 
interpuse nici de iniţiative bruşte oricare ar fi ele, ci doar de 
continuitate superbă şi categorică. Nu e nevoie de mai mult 
decât să ştii, să vrei şi să poţi fireşte. Înţelegerea poeziei lui 
Ioan Evu este la îndemână cu toate cheile şi cifrurile de la 
culoarele ei cât de complicate. Dorinţă sublimând în iubire îţi 
trebuie pentru desluşirea trăirilor, precum mersul stelelor. 
               Poetul îmbrăcând pregătit conştient netemător 
mantia înaripată pregătită pentru Înger de rezervă, se 
regăseşte cu întreaga fiinţă în esenţa-i încrustată pe propria-i 
tâmplă ca în templu. Îşi asumă credinţa şi o exprimă prin 
prisma cea mai clară… „În ziua a şaptea ostenit fiind/ Tatăl 
Ceresc a aţipit/ preţ de-o secundă cât o mie de ani.// S-a 
deşteptat din somn/ şi a semnat cel mai frumos poem/ care s-a 
scris vreodată.// Acel poem avea un singur vers:/ Lumină.// Şi 
s-a făcut deodată/ deşi soarele era de mult pe cer/ exact acolo 
unde El îşi aşezase.‖ (A şaptea zi). Unde e poetul aici? El e 
întocmai sâmburele viu din care devine posibilă apropierea 
caracteristicii umane de sfinţenie până aproape de 
dumnezeire.  
               Luând în considerare întâmplându-se viaţa unui poet 
care aduce cu sine sentimente cine ştie din care adânc, cu 
suflul înalt pentru a le împărtăşi cu semenii… „Aceste 
zgomote/ cum se depun/ pe limba clopotelor/ ca un colb/ cum 
într-o zi un străin/ va intra în cetate/ fără să bată la poartă/ uşor 
va păşi/ dar ca o piele de tobă/ va tuna caldarâmul/ şi cum cu 
mâinile lui/ va apuca el frânghia/ frânghia de care atârnă/ 
ciudatele clopotele/ am visat/ şi lac de sudoare/ am sărit la 
fereastră:/ un stol de vrăbii guralive/ ciugulea firimituri/ din 
pâinea dimineţii/ aburindă.‖ (Caldarâmul cu vrăbii).  
               Întreaga rezonanţă a lui ieri, azi, mâine se 
recompune grav ca la moment de răscruce dar apărând subtil 
astfel cum se face trecerea prin timp pe negândite, pe 
nesimţite, dar şi pe nerăsuflate. Aş zice că este vizată la o 
scară mai largă chiar istoria cât o fi dumneaei de greu de 
construit în sine fără a fi deloc excluse dificultăţi pur 
pragmatice, luând drept posibil matematic spectrul de la un 
cap la altul, diferenţial, integral, matricial; de fapt, emoţional! 
Într-un fericit deznodământ, lumea merge mai departe 
conjunctural fericit în cât se poate de frumos şi curat. 
               Printr-o inspirată paradigmă, Ioan Evu retrăieşte în 
vreme ce recompune elementul median existenţei sale, vital 
acesta dovedindu-se într-atât încât poate amenda în spirit 
poetic orânduirea îndeobşte omologată, prin firescul 
personal… „Dragostea ta/ e o zi de duminică/ ce pentru mine/ 
nu a existat niciodată.// De-atâta vreme/ în calendarul inimii 
mele/ în locul zilei a şaptea/ e o pagină lipsă.// Poate în 
săptămâna/ ce vine Dumnezeu/ îmi va dărui/ o duminică numai 
a mea.‖ (Calendar fără duminici). 
               Oarecum conclusiv, cât se poate de obiectiv pe 
seama subiectivului, stările deloc simple sunt conjugate prin 
lirismul de excepţie care conduce prin melodic la un buchet de 
trăiri ample, într-o efervescenţă covârşitoare. Este harul. 
 
* Ioan EVU – Înger de rezervă (Ed. Paralela 45, 2016) 

CRONICĂ LITERARĂ 



 

 

30 

 

 

 

 

Cristina ȘTEFAN 
 

 

 

 

Poeme Mai Lungi Decât Numele Tău- 
SIMION COZMESCU 
 
Lirica erotică, milenară, adaugă un poet tânăr, din 
Călan, Hunedoara, printr-un volum de debut sub titlul, 
Poeme Mai Lungi Decât Numele Tău, Editura Cenaclul 
de la Păltiniș, 2015. Simion Cozmescu și-a făcut 
ucenicia, până la publicare, pe site-uri on line, iar în 
Cenaclul Lira21 a avut o participare activă și interactivă. 
Expunându-și versurile, uneori ezitant, alteori sigur pe 
modul de exprimare, Simion realizează acum această 
carte despre care m-am decis să scriu din dorința de a-l 
încuraja să continue, pentru că are talent, viziune și 
perspectivă lirică. 
Titlul, explicit, Poeme Mai Lungi Decât Numele Tău, 
presupune, de la început, investigații lirice dedicate 
femeii iubite, decupate din contexte cotidiene, 
comparabile cu acestea.  
Într-adevăr, poemele sunt lungi, elaborate, ca rame de 
reflectare a sentimentului erotic, fără a fi imobile, ci în 
continuă schimbare și mișcare a rostirii. Adresarea este 
directă, spontană, iar metamorfozarea semantică poate 
fi considerată o caracteristică a autorului. Simion 
Cozmescu scrie divers deși analizăm un singur vector al 
poeticii sale, cel al erotismului metaforizat:  
―vorbeşte  cu mine cum ai strivi nisipul  
în îmbrăţişarea pescăruşilor 
şi apoi 
ai arunca plaja în apa mării 
 
lacrima sunet atârnat de o chitară 
când clipeşte  
lunecăm străini unul prin altul‖ (Dinţi de umbră) 
Chiar dacă urmează căi bătute de înaintași, erotica lui 
Simion Cozmescu inovează. Iață un clișeu al murgului ( 
Nichita Stănescu), în trei ipostaze diferite, care   relevă 
viziuni diferite a sentimentelor, mereu aproape de 
elementele naturii, atât de romantic românesc 
structurate.  
-―hai murgule nu mă lăsa în faptul serii 
poartă-mă lin şi mereu  
iar de-ar fi să se sfârşească iarba 
cu pământul de sub ea să nu-ţi pese 
 
ea învârte pe deget un glob de cristal‖ (Marea Roşie 
când se desparte) 
 
-―să ningem caii murgi deseară 

depărtările şi frământările anotimpurilor dintre noi 
curgă apoi în şuvoaie verzi topite peste alb şi violet 
lumina să intre în ochi curgând pe obraji 
plâns invers 
sub soarele unui cer de fericire ”(Să ningem caii murgi 
deseară) 
 
-―roibii muşcă zăbala fornăitul le curge 
prin oasele speriate 
pe dosul mâinii ce şterge gura uscată 
îmi apar 
liniile urii şi morţii de-a valma  
tu îmi ghiceşti un viitor 
în timp ce dorul mă macină‖ (Dor) 
Versul este lung, elaborat în trepte,  cu o limpede 
coloratură metaforică și recâștigă cititorul, azi, saturat de 
pierderea sensului frumuseții poetizate. Simion 
Cozmescu vede poezia iubirii sub aurora eternului, ca în 
erotica lui Vasile Voiculescu, senzorialul este cuprins în 
spiritual și bunul simț interpretativ face expresia poeziei 
sale cerebrală.  
El vine în urma marilor cântăreți ai iubirii, sentiment 
care, la noi românii, a dat capodopere. Îi regăsesc 
versuri blagiene, de pildă, în comuniunea cu cerul dar și 
de, mai aproape de noi, Ștefan Ioanid, cel care a 
dematerializat ființe angelice până la stilizare, până la un 
nume, în spații imaginare.  Iată, un fragment demn de 
înaltă poeticitate:  
―invariantul care mă face să sărut buza prăpastiei, 
doar el îmi mai plimbă privirea   
în căutare peste reliefuri, 
de parcă dumnezeu ar fi scris natura în braille 
pentru un orb neputincios.‖ (Braille) 
 
 
 
Între Eros și Thanatos, poetul vede poezia iubirii din 
perspectiva vieții și a morții sub irisul eternității, căci 
iubirea este calea de a aduce veșnicia acasă, acum în 
contemporaneitate,  chiar dacă limbajul a evoluat, s-a 
schimbat. Azi ni se pare vetust cuvântul ―amor‖ (Ce e 
amorul? Un amic…Eminescu) însă puțini poeți apelează 
la muza aceea profundă, Afrodita Urania, care 
reprezintă erotismul spiritual. Simion Cozmescu 
surprinde zonele mentale ale erosului, îl diseacă, îl 
clarifică, îl cizelează:  
 
 ―scriu şi fiecare literă este un suflet 
poemele mele sunt mai lungi decât numele tău 
iubita mea exilată în cerul flămând‖ (Scriu poeme mai 
lungi decât numele tău) 
 
Am convingerea că Simion Cozmescu se află pe un 
drum clar poetic, rămâne selectivitatea, opțiunea, trierea 
la îndemâna tehnicii sale întru devenirea unei voci lirice 
autentice. Drum luminos! 
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Robert ȘERBAN 
 

 

Dragul tatii  

 

Sandu Ghiran muncise, de când era, ca un rob. 

Nu ca un rob, fiindcă ştia că munceşte pentru el, nu 

pentru altul. Muncise ca un animal. De copil şi până 

acum, când avea el copii. Mari. Mariana era măritată la 

oraş, o nimerise bine, bărba-su, Ninel, lucra la poliţie, la 

circulaţie, era bine văzut de şefi, pentru că era un şofer 

bun şi un mecanic şi mai şi. Aveau apartament cu două 

camere, televizor, congelator, mobilă, iar maşină, 

deocamdată, nu le trebuia, că era maşina poliţiei pe care 

Ninel o avea sub semnătură şi îşi mai făcea treaba cu 

ea.  

Gore, Ghiran al mic, era lângă el. Şi lângă el voia 

să-l ţină. Pentru el muncea. Sandu îşi luase tot pământul 

pe care Iliescu i-l dăduse şi îl muncea pe tot. Avea vie, 

avea pruni, corcoduşi, meri, fân, lucernă, porumb, fasole 

pe harac, sfeclă, dovleci, grădină. Avea pâmântul 

răspândit prin tot felul de locuri, dar roditor. Cum dădea 

Dumnezeu. Agricultura e loterie. Dacă plouă şi nu bate 

piatra, eşti om. Dacă dă geru’ când înfloresc pomii, 

rămâi sărac. Sandu Ghiran l-a văzut pe Dumnezeu şi 

aşa, şi aşa. Ce să faci? Toate vin de sus. Şi Mariana şi 

Gore l-au ajutat. Mariana s-a măritat de tânără, la 17 

ani. A avut să-i dea zestre, dar Ninel a zis că lui nu-i 

trebuie nimic, o ia cu ce-i pe ea. Sandu Ghiran s-a uitat 

rău la el, cu juma de ochi, fix, iar Ninel a lăsat capul în 

jos, şi-a dat seama că-l luase gura pe dinainte, şi-a roşit. 

Sandu a adus afinată, au băut, au vorbit, au stabilit ce şi 

cum, s-au înţeles. A plecat Mariana, a rămas Gore. Mai 

înalt decât taică-său. Şi n-avea decât 16 ani. Dar cu 

palmele mari, cât tocătoru’, zdravăn şi cu carne pe oase. 

Bun de muncă. Făcuse opt clase, ştia ce trebuia să ştie, 

nu era prost, punea osu’. Pentru el munceşte, spunea 

Sandu Ghiran când vreun vecin îi reproşa că prea îl 

omoară pe băiat. Gore ştia că tot ce va fi în curtea aia va 

fi cândva al lui. Nu îi întorcea niciodată vorba lui ta-su. 

Iar vorba era rece ca sticla. Aşa fusese dintotdeauna. 

Cuvintele dintre ei erau scurte, repezi şi clare. Sandu 

Ghiran nu bătea apa în piuă, iar Gore nu dădea nici el 

din gură degeaba. Ştia ce are de făcut, cât are de făcut. 

Iar vara aveau treabă cât vedeai cu ochii.  

Sub deal, lângă şosea, mai sus de izvorul zidit de 

nişte oameni cărora le murise copilul acolo, într-un 

accident de maşină, şi unde veneau, din când în când, 

vara, turişti cu corturile, Ghiran avea trei pogoane de 

fân. Era vremea cositului, lumea începuse să iasă în 

câmp, unii îl şi strânseseră. Oricând puteau începe ploile 

şi te lăsau fără hrană la animale. Înnegrea fânul de nu îl 

mai puteai face decât aşternut în grajd.  

Seara, Ghiran a luat coasele atârnate anul trecut 

de căpriorii şopronului şi le-a bătut în gură, pe nicovală, 

aproape o oră. Mărunt, cu lovituri şterse, nu foarte tari, 

cu jumătate de mână. I se umflau venele de la gât şi 

icnea scurt atunci când lovea cu ciocanul lama coasei. 

Ochii verzi ai bărbatului sclipeau bizar şi clipeau în 

acelaşi ritm cu bătaia. După ce a terminat, l-a strigat pe 

Gore, care era în grădină, la udat varza. Băiatul a lăsat 

găleata jos şi a venit cu paşi mari. ―Mâine dăm la coasă. 

Să cauţi tu gresiile şi tecile, să nu le uităm. După ce 

termini varza, udă şi castraveţii‖, i-a spus Ghiran lui fi-su. 

Dimineaţa s-au trezit la 5. Au pus în raniţă 

mâncare, un bidon gol, un cuţit înfăşurat în cârpă şi-au 

plecat. Mergeau unul lângă altul, cu coasele pe umeri. 

Ghiran o avea pe umărul drept, Gore, pe stângul. Era 

răcoare şi s-ar fi bucurat ei să fie aşa toată ziua, dar pe 

la unu picai din picioare de cald. Era încă întuneric. 

Ţârâiau greierii din toate părţile, undeva în spate s-a 

auzit şi-o căruţă. Gore şi-a privit palma dreaptă, 

brăzdată de cute adânci, cu degete lungi şi groase cât 

castraveţii pe care îi udase seara. ―Ce-i mă, la ce te 

uiţi?‖, l-a întrebat taică-său, iar el a tresărit şi şi-a închis 

brusc palma. ―La nimic‖, a răspuns şi a ferit un muşuroi 

de cârtiţă. Au ajuns la izvor. Puţin mai la vale era ridicat 

un cort albastru. Gore a scos bidonul din raniţă, l-a 

umplut cu apă, l-a închis bine, l-a pus în raniţă, a mai 

strâns dopul o dată, a ridicat raniţa în spate şi s-a grăbit 

să-l ajungă pe taică-său. A mers în spatele lui, până au 

ajuns în capul locului lor. Începuse să se lumineze. Cei 

doi şi-au pus tecile la brâu, după ce Gore turnase în 

fiecare puţină apă, să stea gresiile umede. ―O luăm mai 

de la stânga. Hai!‖, a făcut semn Sandu. Au mers câţiva 

paşi spre punctul arătat cu capul de bărbat, au scuipat 

amândoi în palme, de parcă urma să se ia la bătaie, şi-

au început să cosească. Trăgeau sacadat, larg. După 

cinzeci de metri aveau cămăşile ude în spate, dar 

înaintau pas cu pas, ca nişte spadasini ce fandează în 

aceeaşi direcţie şi cu acceaşi măsură. Dealul pe care 

era pământul lor a prins încetul cu încetul inimă, mai 

trecea câte-o căruţă, câte-un om, se mai vedeau alţii. 

După vreo două ore, Sandu Ghiran o luase bine înaintea 

lui fi-su. Ochii lui urmăreau vârful coasei şi arareori se 

ridicau din metal. Mai scuipa din când în când în palme, 

se mai uita la ceas, mai da cu gresia pe lamă. Se făcea 

fân. Avea să şi vândă. Prunii nu erau cine ştie ce, dar 

corcoduşii erau plini. Nu e ţuica de corcoduşe ca aia de 

prune, da’ e. Mariana îi scrisese că e gravidă. Era bine 

că era aşa, nu o mai văzuse de vreo trei luni. Era des 
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fânul şi mai aveau de tras. Ghiran s-a oprit şi s-au uitat 

în spate. ―Hai bă, Gore, că ne prinde noaptea aci, 

dormi? Dă-i înainte, nu te uita după lăcuste!‖. Băiatul îşi 

dăduse cămaşa jos şi se vedea cum şiroieşte apa pe el. 

Ce să facă? Trăgea cât îl ţineau puterile, dar fibra lui era 

verde, cerea pauze mai dese. Mai era şi căldura care 

creştea încet, încet. ―Gore? Vorbesc de două ori?!‖, a 

strigat taică-său, iar tânărul a înteţit ritmul coasei fără să 

spună nimic. Avea pielea tăbăcită de soare, iar 

sudoarea îi dădea un luciu frumos. Duminica mergea la 

baltă cu băieţii din sat, pescuiau şi făceau baie, până 

seara. Mulţi dintre ei mai dădeau pe acolo şi-n cursul 

săptămânii, dar părinţii lor nu erau Sandu Ghiran. Unii îşi 

continuaseră şcoala, alţii aveai fraţi mai mici, care mai 

făceau şi ei pe-acasă una, alta, alţii erau săraci, că n-

aveau ce munci. Şi atunci stăteau pe buza bălţii. Gore 

era-n apă ca un clean. Avea braţele lungi, palmele mari, 

plămânii buni, fiindcă nu fuma, tăia apa ca o torpilă.  

Fierbea sudoarea pe el. S-a oprit să dea o gresie 

la coasă şi să-şi mai tragă sufletul. S-a oprit şi taică-su. 

Avea cămaşa fleaşcă, dar n-o dădea jos. ―Bă Gore, adă 

apa aia-ncoa!‖. Raniţa, cu mâncarea şi bidonul, era sub 

un polog de fân. Nici-o umbră pe locul lor. Gore a luat 

bidonul şi i l-a dus. Ghiran şi-a şters faţa cu o batistă 

udă şi ea, a băgat-o în buzunar, a deschis dopul de la 

bidon şi a băut. ―Ieh, e boalcă, fir-ar a dracului! Mergi şi 

ia apă de jos, că vreau să şi mâncăm‖, i-a spus bărbatul. 

Gore a luat bidonul, a golit apa din el, s-a întors cu 

spatele şi-a plecat spre izvor. Îl usturau ochii în cap de 

cald ce era. Se gândise şi el să meargă după apă, dar 

mai bine că-l trimisese taică-su. 

Ghiran şi-a ascuţit coasa, gresia se încintase, iar 

apa din teacă aproape că fierbea. Îşi plimba domol 

braţul drept, în care ţinea piatra, pe ascuţişul curb al 

fierului; şi el se mai muiase, dar până seara voia să dea 

gata tot fânul. Ce s-o mai lungească, până se usca, 

până îl întoarceau, până îl adunau… Mai avea şi altele 

pe cap. Mai era şi lucerna, în două locuri, de tăiat 

costreea prin porumb, grădina, acuş începea şi adunatul 

corcoduşelor. Era grea munca, da’ şi bani era bine să ai. 

Mariana trebuia şi ea ajutată, mâine-poimâine năştea, îi 

trebuia una-alta. Gore nu şi-a mai făcut o haină… Dar la 

ce-i trebuia? De Sfânta Marie e cald, n-are nevoie… Mai 

încolo, după ce adună porumbul. Ce-o face de nu mai 

vine?  

Sandu Ghiran s-a oprit cu gresia în aer şi şi-a 

întors capul în direcţia în care plecase fiu-su. Nu se 

vedea nimic. A pus coasa pe fân şi a mers spre raniţă. 

Pune el mâncarea până ajunge Gore, care ar fi trebuit 

să vină, doar îi spusese că îi e foame. Bărbatul a întins 

şervetul, a scos roşiile, ceapa, o conservă de pate, nişte 

salam de vară, cinci ouă fierte. A decojit ouăle, a tăiat cu 

cuţitul câteva felii de salam şi-a muşcat dintr-o roşie. Ce 

mama dracului stătea atâta? S-a ridicat în capul oaselor 

şi s-a uitat spre vale. Nimic. Nu era departe izvorul, 

grijania lui de copil. ―Gore! Bă, Gore!‖, a strigat. Era atât 

de cald, că aerul nu mai întorcea ecoul. Ghiran a mâncat 

roşia, s-a şters la gură cu batista, s-a uitat la mâncarea 

întinsă pe şervet, a clătinat din cap şi a zis: ―Eee, Gore, 

Gore‖. Apoi s-a aplecat, a luat cuţitul, l-a băgat în raniţă, 

iar peste raniţă a pus un braţ de fân.  

Nu-l mai bătuse de mult, credea că acum e om în 

toată firea, că ştie de vorbă, mai ales când e de făcut 

treabă. Dar nu merge aşa! El stă ca prostu-n mijlocul 

câmpului şi-l turteşte soarele în moalele capului, iar 

Gore… Grijania lui! Sandu Ghiran şi-a scos de la brâu 

teaca cu gresia, a pus-o sub fânul ce acoperea raniţa şi 

a coborât spre izvor. În pumni o să-l aducă înapoi. 

Trebuia să piardă atâta timp aiurea, îi era şi foame, ar fi 

băut şi apă, şi-ar mai fi tras sufletul, că de-azi dimineaţă 

dă-ntruna la coasa aia, iar pe Gore-l doare… unde-l 

doare. Păi, o să-l doară! Furia lui Ghiran creştea o dată 

cu paşii pe care îi făcea la vale, paşi care îi zdruncinau 

muşchii obosiţi de muncă şi de soare. La un moment 

dat, i-a trecut prin gând să-l strige pe Gore, dar şi-a dat 

seama că avea gura atât de uscată, încât buzele care îi 

tremurau nervoase erau lipite una de alta. Orizontul, 

pâclos şi decolorat din cauza soarelui ce ajunsese chiar 

deasupra şi parcă mai şi coborâse cu câţiva metri, se 

apropiase până la dealul din faţă. Bărbatul s-a oprit, a 

oftat, a înjurat, a băgat mâna în buzunar după batistă, şi-

a şters fruntea şi ceafa, şi a continuat drumul. Picioarele 

mergeau singure, deşi îi erau umflate şi transpirate, iar 

tâmpla dreaptă i se bătea ca un vierme ce ar fi vrut să 

iasă de sub pielea umedă şi arsă. La baza dealului se 

vedea izvorul – un perete de cărămidă pe care era pictat 

un Christ răstignit, de la picioarele căruia, printr-o ţeavă 

de oţel, curgea o vână de apă. Sandu Ghiran a înaintat, 

în timp ce îl căuta cu privirea pe Gore. Nimeni. Furia îi 

congestionase bărbatului faţa care, arsă de soare cum 

era, se înnegrise. A trecut prin dreptul apei fără să-şi 

amintească de setea ce-l uscase, şi s-a îndreptat spre 

lunca în care se topea dealul. La nici o sută de metri în 

faţă era un cort albastru. Ghiran, cu pumnii strânşi şi cu 

ochii mijiţi de furie, s-a apropiat de cort. Întâi a văzut 

unul dintre tenişii lui Gore aruncat prin iarbă, apoi 

cămaşa făcută ghem, din care ieşea o mânecă frântă 

mai sus de cot, apoi bidonul. S-a oprit, iar ochii lui s-au 

deschis dintr-o dată: dinspre cort se auzeau gemetele 

unei femei şi, mai domoale, icnetele unui bărbat. Toată 

lumina acelei zilei a strălucit atunci pe chipul lui Sandu 

Ghiran, iar buzele sale s-au dezlipit zâmbitoare şi au 

şoptit: „Dragul tatii…!‖  
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 Spre ora prânzului m-a sunat prietena mea Crina 

Popescu, conferențiar la o importantă universitate din 

țară, critic și istoric literar de forță, cum o dezmiardă 

colegii. 

- Dragule, mă aflu într-o situație delicată din care 

nu știu cum să ies. M-a sunat doctorul Leon Chirilaș cu 

care l-am născut pe Onoriu... 

- Spune, ce s-a întâmplat? 

- Doctorul mă roagă să-i prezint cartea fiului său 

Victoraș, Călătorie în infern, pe care și-o lansează joi 

seară la Ateneu... 

- Ei, și? Care e problema? 

- Citesc de o săptămână cărțile copilului ăstuia 

complet lipsit de talent, unde mai pui că a publicat cărțile 

la o editură cu blazon. 

- Păi, dacă băiatul nu scrie literatură, de ce să-i 

prezinți cartea? 

- Îți dai seama, doctorul Leon Chirilaș m-a ajutat 

să-l nasc pe Onoriu. Fără doctorul Leon, cu care mai 

târziu am devenit prieteni de familie, Onoriu al meu..., 

dar și viața mamei lui a fost în pericol. Tu ești critic 

literar, ce-mi propui să fac? 

- Dacă chiar n-ai încotro, fă-i o prezentare neutră, 

nu zi nici de bine, nici de rău... 

- Mi-ai dat o idee bună, numai că doctorul cine 

știe ce pretenții are de la mine... 

- Zici că sunteți prieteni de familie? 

- Cum îți spuneam, ba ceva mai mult, copiii noștri, 

Onoriu al eu și Victoraș al doctorului, au jucat fotbal în 

aceeași echipă, sunt prieteni... 

- Crina, te afli într-o situație cu adevărat delicată. 

Zici că poeziile băiatului doctorului n-au nici o valoare 

literară? 

- Niciuna, mizerabilism, pornografie și atât... 

- Doamne, nu știu ce sfat să-ți dau... Ei, ca să 

vezi... 

- Să vezi ce... 

- Doctorul tău tocmai mă sună pe telefonul 

celălalt, așa că mâine seară voi fi și eu prezent la 

lansare. Tare sunt curios cum o vei scoate la capăt. 

Ce nu face întâmplarea. Cu doctorul Leon a 

născut și soția mea pe fiul nostru Sebastian, ca de 

aceeași vârstă cu Victoraș al lui și cu Onoriu al doamnei 

universitar Crina Popescu. N-am cum lipsi de la 

lansarea cărții lui Victor Chirilaș, Călătorie în infern, 

lansare care s-a anunțat la radio și televiziune, ba au 

fost puse și vreo 200 de afișe care invită pe toți iubitorii 

de literatură la lansarea unei cărți de excepție a unui 

poet tânăr de mare viitor. 

Mă înfățișez la ateneu cu cinci minute înainte de-a 

începe lansarea. La masa oficială, tânărul poet Victor 

Chirilaș e talonat de universitara Crina Popescu și alți 

doi critici literari cu greutate. Îl salut din priviri pe medicul 

ce mi l-a adus pe lume pe fiul meu Sebastian, sunt 

norocos să găsesc un loc cât mai aproape de lansatori. 

Îi fac cu mâna prietenei mele în semn că „sunt aici. Sunt 

curios cum vei scoate-o la capăt‖. 

Ascult cu răbdare platitudinile celor doi critici 

literari care vorbesc despre Călătorie în infern a poetului 

aici de față. Da, e o certitudine, Victoraș Chirilaș face 

parte dintre mizerabiliștii ce nu se dezmint în abordările 

lor pline de curaj, dar și riscante, deoarece marele public 

nu e obișnuit cu noua expresie a literaturii lumii. 

Vine rândul Crinei căreia îi fac din nou semn cu 

mâna: Sunt aici, dă-i drumul, sunt curios ce vei spune. 

Oare Crina Popescu, șefa catedrei de literatură 

contemporană de la catedra universitară, face un elogiu 

cum nu mi-a fost dat să aud în ultima vreme nici la acele 

laudatio, când se acordă cuiva un titlu de doctor honoris 

causa al unei mari universități. Dumnezeule mare, dar 

cineva în scaunul din dreapta mea plânge ci suspine, 

rămân desigur uimit să-l descopăr acolo pe doctorul 

Chirilaș cu care a născut nevastă-mea și prietena 

noastră Crina Popescu, care se întrece pe sine în 

epitetele și metaforele cu care îl glorifică, nu alta, pe 

excelentul poet Victor Chirilaș, „o mare speranță a 

literaturii noastre, de care cu siguranță veți mai auzi‖. 

A fost momentul în care doctorul mi-a prins cu 

mâna brațul:  

- Aș fi onorat să participați alături de noi la masa 

festivă. Victoraș al meu tocmai face 35 de ani. Spuneți-

mi că nu mă veți refuza... 

- Iată, din clipa asta sunt captivul dumneavoastră. 

Acum să ascultăm recitalul poetic al fiului 

dumneavoastră. Văd că ați adus la lansare și câteva 

televiziuni... 

- A fost ideea doamnei conferențiar Crina 

Popescu, dânsa a rezolvat să vorbească despre cartea 

lui Victoraș criticii literari pe care desigur îi cunoașteți... 

* 

- Așadar, Crina dragă, ai tras-o frumos din condei. 

Un singur cuvânt a lipsit din prezentarea ta. 

- Care? 

 - Geniu, Crina, n-ai spus că Victoraș al doctorului 

Leon Chirilaș e un geniu... 
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- Ei, și tu. Asta chiar nu se cuvenea. 

Curând ne-am așezat la masa festivă dedicată 

fiului și poetului care tocmai împlinea 35 de ani, ni s-a 

făcut onoarea să stăm eu în dreapta doctorului, iar în 

stânga să stea prietena mea, amică de familie fericitului 

părinte Leon Chirilaș. 

- Doamna Crina, doamna Crina, dar ați fost 

extraordinară! M-ați făcut să plâng și încă în hohote. Păi, 

eu îl socoteam pe fiul acesta al meu un ratat, un 

alcoolist și un depravat care pe deasupra se mai și 

droghează. Dumnezeule, cum puteam eu bănui că e un 

poet atât de mare?! E adevărat, știam că și Eminescu nu 

a fost un poet neînțeles în timpul vieții... 

- Ei, iată că vă vine odrasla. Cine e fata cu care e 

de braț?  

- E o întrebare, doamna Crina, la care nu vă pot 

răspunde. Copilul ăsta e când cu una, când cu alta... 

- Ce vreți, ale tinereții valuri... 

- Între cei trei copii  pe care îi am, sora lui Tinuța 

și fratele lui Ovidiu a făcut studii în străinătate, sunt copii 

angajați, la casele lor, doar Victoraș ăsta a făcut 

excepție. A fost exmatriculat, n-a vrut să termine o 

facultate. Cică să-l lăsăm în pace, el e poet. Săptămâna 

trecută a plecat cu una la Viena, săptămâna ailaltă a 

dispărut iar de acasă, cică ar fi fost cu alta la Roma... 

- Dragul de el, a zis Crina, și cine-l finanțează? 

- Ei, cine-l finanțează! Are el sursele lui pe care i 

le completează uneori mamă-sa... 

Doctorul m-a prins din nou de braț. 

-  Dumneavoastră chiar nu spuneți nimic, n-aveți 

nici o părere? 

- Eu nu sunt în temă, nu m-am ocupat până acum 

de mizerabiliști... 

- Iaca aud și eu pentru prima dată că există un 

asemenea curent literar de viitor, păi nici Eminescu în 

timpul vieții lui... 

- Da, da nici Eminescu nu prea a fost înțeles în 

timpul vieții lui. 

- Vă salut pe toți cei care mi-ați făcut onoarea!, l-

am auzit pe poetul care tocmai se bucura de glorie, eu și 

prietena mea ne vom retrage puțin, televiziunea îmi ia 

un interviu... 

- Doamne, asta face mai de fiecare dată, degeaba 

îi spunem că nu se cuvine să lase musafirii singuri... 

- Ce să-i faci, domnule doctor, tinerii au sângele 

fierbinte... 

- Doamne, dar și săptămâna trecută... Și măcar 

dacă nu m-aș fi chinuit cu copilul ăsta să-i fac educație... 

Am cheltuit cu el o avere... 

- Domnule doctor, are și el o prietenă cu care se 

distrează... 

 - Da de unde, am aflat din surse sigure că fata 

ce-l ține de braț e o sărăntoacă, dacă nu chiar o 

depravată... 

- Ei, se va sătura de ea și-o să vină el la matcă... 

-  I-a intrat poezia în cap, eu trăiesc pentru poezie, 

zice... 

- Ați auzit ce-au zis criticii, Victoraș e un poet în 

toată puterea cuvântului, a ținut să-l asigure universitara. 

- Poet fără facultate, fără serviciu, e adevărat că 

nici Eminescu în timpul vieții sale... 

- Așa e, și Eminescu a avut probleme cu iubitele. 

A fost un poet neînțeles… 

- Iacă, Victoraș al matale, domnule doctor, ne face 

din nou cu mâna... 

- Pun pariu cu dumneavoastră că are în buzunar 

bilete de avion pentru Paris sau Londra... 

- Domnule doctor, sunteți chiar convins de asta? 

- Da, sunt chiar convins, i-a spus lui mă-sa în 

prezența fetei ăleia: totul depinde de succesul de la 

lansarea aceasta. Ce preferi, iubita mea, Parisul sau 

Londra?... 

- Și dumneavoastră nu-i puteți reteza elanurile de 

felul acesta? 

- Eu am treabă, domnule, mă-sa e mai mult cu el 

acasă. Acum iată, n-am ce-i face, se duce cu depravata 

aia cine știe pentru câtă vreme... 

- Ei, lăsați, domnule doctor, îi vine lui mintea la 

cap și va veni acasă. 

- Va veni, desigur, când își va termina banii, 

numai să nu vină fata aia cu vreun copil sau Doamne, 

ferește, cu o SIDA... 

- Ei, daoar aveți o vilă cu douăsprezece camere, 

au unde să stea.  

S-a uitat spre universitară. 

- Doamna Crina, de ce m-ați făcut să plâng în 

seara asta la lansare? Chiar să fie copilul ăsta un 

geniu?... 

- Eu n-am afirmat că e un geniu, am spus că e un 

poet în toată puterea cuvântului, unul dintre mizerabiliștii 

care știu ce vor. Nu vă dați seama câtă independență 

fizică și creatoare e în stare?... 

- Păi, mai că-mi dau seama, numai că... Ei, doar 

nici Eminescu în vremea lui... 

 

Alba Iulia, 27 ianuarie 2016  
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Ioana BOGDAN 
 

În lipsa personajelor 

 

 

Casa era mare, cu două nivele. La demisol se afla 
bucătăria largă, în formă de pătrat, cu ferestrele tăiate în 
partea de sus a peretelui, pe care bunica le acoperise cu 
perdeluţe roşii. Mirosea puternic a suc de roşii. 
Pe treptele din piatră ce coborau în încăpere, bunica zări 
o pereche de cizme înalte, negre, soldăţeşti. Nu reuşea 
să vadă mai sus de genunchi. 
— Ce faci aici? 
— Stau, zic, mă gândesc. 
— De ce nu vorbeşti cu mine? 
Tăceam şi încercam să văd mai sus de genunchi. 
Mai sus de genunchi nu era un soldat, ci o femeie foarte 
frumoasă, îmbrăcată în negru, cu părul lung şi bălai. 
Bunica zâmbi uşurată. Războiul se sfârşise. 
—  Fiindcă n-am ce. Lucrez acum. Şi mă întorc spre 
bunica. 
E o bunică straşnică, îmi zic. Părul ei alb pare vopsit, 
ochii ei albaştri par fardaţi, obrajii ei lungi par sculptaţi. 
Nu ştiu cu ce e îmbrăcată şi oftez adânc pentru că e ora 
prânzului şi poate ar trebui să mănânc. 
—  Ţie nu ţi-e foame? 
—  Nu. 
Bunica prepara în orice caz suc de roşii. Poate avea de 
gând să pregătească şi-o friptură. Nu era normal pentru 
o bunică să păzească doar un amărât de suc de roşii. 
Femeia îi zâmbi cu subînţeles. 
—  Eşti foarte frumoasă. 
— Şi dumneavoastră sunteţi o bunică minunată, păreau 
să-i spună ochii. 
— Mă auzi? 
Cum să nu-l aud, îl auzeam, însă eram prea ocupată. În 
orice caz, ceva mă avertiza că eram minţită. Iar 
exagerarea cu frumuseţea nu puteam s-o înghit. 
Bunica îşi înmuie buzele în scobitura unei linguri din 
lemn. Sucul de roşii era gata. 
Dar ce mă irita din cale-afară era îmbrăcămintea bunicii. 
Acum n-aş îndrăzni să spun că era ciudată. Veşmintele 
bunicii nu se vedeau. Se vedea doar capul ei, umerii 
acoperiţi de un şal croşetat, din lână gri, şi în jos, nimic. 
Nu vă gândiţi la prostii. Pur şi simplu bunica nu avea 
partea de jos a trupului, astfel încât nu se putea afirma 
că mergea, ci că plutea, plimbându-se cu o graţie de 
bunică plutitoare dintr-un colţ în altul al bucătăriei. 
—  Bunico, eu nu vreau să ajung bătrână. 
—  Nu te obligă nimeni, răspunse bunica tăios cu o voce 
pe care nu i-o cunoşteam. 

Evenimentele luară o întorsătură neaşteptată chiar şi 
pentru bunică, care prinse deodată trup şi deveni 
protocolară: 
—  Bine ai venit! Stai jos, fă-te comodă. Ce, credeai că 
sunt o reclamă la sucul de roşii? 
Şi începu să râdă cu un râs ce semăna a chiţăit. Începui 
să tremur şi mi se păru că cineva, un bărbat poate, 
undeva, deschide o fereastră. 
—  Ce vârstă ai dumneata, bunico? 
— Hîm…, făcu bunica gânditoare. În tot cazul nu mai 
mult de 500. 
—  Şi cu toate astea… 
—  Şi cu toate astea uite că mă ţin bine. Tu câţi ani ai, 
fetiţo? 
—  Nu mai sunt o fetiţă, cred că e destul de vizibil, dar 
de ce mă întrebaţi? 
—  Din curiozitate, îmi semeni foarte mult, aşa arătam şi 
eu la vârsta ta. 
Cum aveam deja îndoieli legate de locul şi data naşterii 
bunicii, spusei fără să ezit: 
—  Bunico, te înşeli, noi două nu semănăm deloc. 
N-am văzut niciodată o bunică mai îndurerată. Părul ei 
alb părea o pânză de păianjen, ochii ei albaştri – stele 
căzătoare, obrajii ei lungi – explozii galactice. Bunica era 
scoasă din circuit şi auzii cum cineva, poate un bărbat, 
undeva, izbeşte un geam. Ciulii urechile. 
—  De ce nu-mi vorbeşti? 
—  Pentru că tu ştii totul. 
Şi mă întorc spre bărbat. E un bărbat în toată puterea 
cuvântului, îmi zic. Robust, cu pielea ciocolatie, pare un 
prinţ egiptean. Ochii lui negri scrutează depărtările şi 
când clipeşte, pleoapele lui par săbii de oţel. Nu pricep 
ce încearcă să-mi spună şi mă amuz fiindcă bunica se 
găseşte tocmai acum să-mi înşire pe masă tot felul de 
bucate, exact când eram pe punctul de a-i arunca că 
singurul ei scop în viaţă e sucul de roşii. 
—  Parcă ţi-era foame, adaugă ea încurcată. 
—  Nu, mulţumesc, mi-a trecut de cât am aşteptat. Ah, şi 
încă ceva: şalul. Nu vă prinde deloc, aveţi un aer 
artificial, parcă aţi poza pentru o reclamă. Nu mai 
vorbesc de ochelari, de coc şi de zâmbetul ăsta de 
victimă. Nu vă mai prefaceţi că mă iubiţi, când, de fapt, 
sunteţi invidioasă pe tinereţea mea şi v-aţi îmbolnăvit de 
spaimă numai la gândul că aş putea să învăţ 
fabuloasele dumneavoastră reţete, pentru ca mai apoi 
să le fac cunoscute tuturor… Plutiţi, pe naiba! Nimeni nu 
pluteşte, nimeni nu are perdeluţe roşii! Nici în „Scufiţa 
Roşie‖ perdeluţele nu erau roşii, presupunând că 
decorul ar fi fost în ton cu personajul… 
… Abia mai puteam să răsuflu. Bunica lăsă bărbia în jos. 
Plângea? Îşi regreta comportamentul? Sau surâdea 
încrâncenată, promiţându-şi c-o să mi-o plătească? 
Nimic nu ne va lămuri în cele ce urmează. 
Şi numai lumina palidă din încăpere ne dezgoli obrazul 
îmbătrânit al bărbatului. 
—  Iartă-mă, iartă-mă că te-am făcut să suferi. 
M-am gândit atunci că i s-ar fi potrivit o pereche de 
mănuşi albe şi o pălărie. Nu m-am înşelat. 
—  Trăsura ne aşteaptă, şopti, potrivindu-şi mănuşile şi 
pălăria. Şi, în timp ce caii nechezau nerăbdători, 
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distinsei o tânguială, un fel de rugăciune de femeie 
disperată, care îmi cerea să merg la ea negreşit. 
Bărbatul făcu un gest cu mâna, de parcă ar fi vrut să se 
scuze. 
—  Mai scuteşte-mă. Şi cu mănuşile, şi cu tot. Ori îţi 
asumi toate faptele, ori nu eşti bărbat. Şi dă-ţi jos 
mănuşile, eşti ridicol. Bunica, cel puţin, era mai 
modestă. 
Şi iată cum casa bunicii mi se dezvălui, pe neaşteptate, 
aşa cum o lăsasem. O bunică diferită mă privea însă din 
mijlocul salonului, tolănită într-un fotoliu şi lovind graţios 
ceaşca de cafea cu vârfurile unghiilor, printr-o mişcare 
ce sugera apăsarea clapelor. Se prefăcu luată prin 
surprindere, tresărind destul de exagerat şi vărsând cu 
premeditare cafeaua peste mileurile albe, din mătase. 
Sună din clopoţel. O servitoare se ivi în pragul uşii. 
—  Enlevez tout! Apportez du café frais! Vite! 
—  Bonjour, aruncai eu ironic. Româneşte nu ştiţi, sau e 
mai greu? 
De această dată bunica chiar fu luată prin surprindere. 
Răsturnă de-a binelea tot ce era de răsturnat şi vărsă tot 
ce era de vărsat. Incidentul n-o făcu nici măcar să 
clipească 
—  Nimic nu e greu, cherie. 
—  Asta să i-o spuneţi lui mutu’! 
—  Tz, tz, tz!, făcu bunica, aveţi un limbaj nefiresc pentru 
o femeie, plastic aş spune. 
Cel puţin, gândii, bunica asta mă ţine în priză. Mă 
hotărâi să contraatac. 
—  Doriţi să vă jignesc în franceză? 
Bunica ezită pentru prima oară, reducându-se treptat şi 
definitiv la tăcere. 
—  Ei bine, n-am s-o fac. Să vă spun un secret: urăsc 
franceza. Prefer japoneza şi vă declar cu toată 
sinceritatea că n-am întâlnit limbă mai încâlcită ca 
franceza. Şi cu toate astea mai simandicoasă şi mai 
plină de aere. 
Bunica roşi oripilată şi îşi duse mâna la gură. Deşi 
aveam un întreg plan de expunere a muzicalităţii limbii 
române, renunţai, în aşa hal de dezamăgită eram. 
Afară mă aştepta trăsura. Fără cai, fără vizitiu. 
Apropiindu-mă, observai cum casa dipărea şi cum 
trăsura îşi pierdea însuşirile de trăsură. Cineva, undeva, 
poate un bărbat, spărsese un geam şi acum înaintam 
temătoare, în vârful degetelor, parcă aş fi călcat pe 
cioburi. 
—  Hai să nu ne mai ascundem după degete, îmi 
propuse bărbatul fără mănuşi. 
—  Hai să nu ne mai ascundem. 
—  Hai să fim noi înşine. 
—  Hai să fim noi înşine. 
—  Poate singuri, dar cel puţin sinceri. 
—  Poate singuri, dar cel puţin sinceri. 
—  Noi şi întrebările noastre fără răspuns, ca-ntr-un 
ecou. 
—  Noi şi întrebările noastre fără răspuns, ca-ntr-un 
ecou.  
 

 

 

 

 

 

Nina 
CORDUNEANU 

 
Prea multă toamnă 

Iubite, 
auzi cum coboară  
privighetoarea glasul, 
cum îşi încreţesc  
munţii frunţile, 
cum mă cernesc eu 
în frunze 
şi tot ce este cerb 
privește în mine 
- ca printr-o altă Lună? 
Prea multă toamnă, 
şi pieptul tău 
prea rece, iubite! 
Unde eşti? 
bărbat frumos cu 
inima sălbatică  
strigam 
când luminai lângă mine 

când luminai 

 
prea multă toamnă. 

 

O! Da poeziei 

 

Ah, Doamnă,  
cum sunteţi dumneavoastră 
când vă lăsaţi  
studiată versificaţia!  
Ce ritmuri străbat  
picioarele dumneavoastră metrice 
din silabele tocurilor, 
ce vocale delicate şi rotunde ies 
din pieptul dumneavoastră 
când aplicaţi întorsătura versului drept 
în culisele inimilor! 
Şi ce rime, Doamnă,  
ce rime împerecheate, 
îmbrăţişate ard 
între refrenele  
dumneavoastră! 
Ah, Doamnă, fie-vă milă! 
nu ne seduceţi cu decimele voastre! 
Potriviţi-vă rimele, Doamnă, 
după zborul fluturilor 
deasupra lămpii cu fitilul aromat! 
Fiţi mai liberă între  
rândurile rochiei voastre 
lirice încercaţi, Doamnă, 
o sextină vi s-ar potrivi interior, 
ah, Doamnă, ascultaţi 
şi de prozodia inimii 
chiar dacă nimic 
din ce s-a spus 
nu și-a uitat ecoul 
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SORIN DELASKELA 
Recompunerea paradisului 

fragmente, inconsistenţe, obscurităţi 

 

(continuare  din numărul precedent) 
 
Când trăieşti opt ore pe zi printre cărţi, când le scuturi de praf 

lovindu-le unele de altele şi le reaşezi în ordinea noastră alfabetică, 
deşi nu e şi ordinea lor, simţi foarte limpede că soarta lor va fi aceea 
a vechilor manuscrise monastice medievale, frecventate doar de 
puţini, în vreme ce toţi ceilalţi sunt preocupaţi de lucruri mult mai 
terestre. 

G.B. vine în pauză şi fumăm, în picioare, la intrare. Are un fel 
adorabil de a rosti da, unde d se prelungeşte şi e apăsat (dhhhh) 
lăsând în umbra un „a‖ sec. 

M-am tot gândit la Filip, personaj care mă preocupă în ultimul 
timp, şi pe care încerc să-l înţeleg mai bine, încerc, în fiecare zi, să 
mă apropii mai mult de lumea încă informă a existenţei lui, de ceea 
ce vede şi simte această făptură pur ficţională dar totuşi incredibil de 
vie, apariţie neaşteptată tocmai atunci când literatura mi se părea a 
fi o cauză definitiv pierdută. Poate că în realitate aşa şi este, o 
cauză pierdută, şi acum, cu Filip, traversez doar o iluzie de moment, 
fulgurantă.  

 O săptămână întreagă am stat aplecat asupra unei singure 
imagini, încercând felurite modulaţii, cimentat în această strădanie 
obsesivă a polizării, dorind să prind într-o singură mişcare a scriiturii 
întregul câmp de realităţi şi senzaţii din jurul lui Filip:  

În amiază, unchiul Gore aşezat în fotoliu, pe verandă, înfăşat 
în aerul său vechi de făptură nenorocită şi încrâncenată. De acum 
înainte, până spre seară, se va adânci tot mai mult, adormind cu 
adevărat sau doar prefăcându-se că doarme, pândind din spatele 
pleoapelor, devenind încet, cu fiecare dintre orele ce se vor scurge 
lent şi ireversibil, cu fiecare bătaie şovăielnică şi atrofiată a inimii 
sale, o soma indecisă, silenţioasă şi obscură.   

Ieri, în drum spre bibliotecă, am trecut pe lângă blocul în care 
locuia – şi poate încă locuieşte – friabila făptură C. În inima mea a 
rămas îngheţată în ipostaza ei de la 17 ani, astfel că mi-ar fi fost 
imposibil să o recunosc, dacă din întâmplare ar fi ieşit atunci din 
scara blocului pentru a merge la serviciu sau la piaţă. Chiar dacă s-
ar fi întâmplat acest lucru, ceva adânc şi îndărătnic în mine ar fi 
refuzat să o recunoască.  

Apropo de C., cât de departe suntem de cei ce am fost atunci, 
adolescenţi ezitanţi, cu bicicletele ţinute de ghidon, la pas, prin 
parcul de la cetate. Nu-mi mai amintesc ce ne spuneam. Ce ne-am 
fi putut spune? Toamna, opulentă. Lumina ei de miere, grea şi 
lichidă, învelindu-ne în cea mai puternică frumuseţe posibilă, una ce 
părea de neclintit, eternă şi pură.  

Nu mai suntem nimic, sau mai nimic, din ce am fost atunci. 
Umbre, trăsături vagi, ruine în mişcare, corpuri nostalgice pâlpâind 
ca nişte lampadare pe străzile de la periferie.  

Am aruncat o privire fugară spre ferestrele ei, trecând mai 
departe, grăbit şi pe jumătate îngrozit. 

Voi trăi până la capătul vieţii mele în numele acestei oboseli 
de fals iluminat.  

Altfel continui să recitesc „ultimul‖ Radu Petrescu, la 
bibliotecă, în orele rămase până la sfârşitul programului, cât se 
poate de liniştite. Preocuparea pentru Matei: dacă în Părul Berenicei 
era obsesia pentru compoziţie, acum e nemulţumirea profundă a 
celui ce-şi vede cartea neînţeleasă, ignorată sau, mai rău, criticată, 
acum el însuşi vrea să întoarcă spatele acestei cărţi, în pragul 
apariţiei ediţiei a doua, pentru a suferi mai puţin. Îmi dau seama că o 
asemenea atitudine îţi face viaţa inevitabil mai ’’grea’’. Matei îl 
însoţeşte peste tot, cumva opresiv.  

Scrisul: obsesia în numele căreia te ruinezi. Aşa devii de 
neînţeles pentru alţii, „absent‖ sau inactual.  

Ieri după-amiază o doamnă îşi căuta cu disperare pe alei 
motanul birmanez, pierdut. Nu i-am putut fi de niciun ajutor. 

Abia trezit din somn, aşezat pe marginea patului, indecis.  Ai 
putea  face o mişcare clară înainte, străbătând spaţiul poros şi 
neutru al dimineţii. Gesturile obişnuite cărora te poţi dărui, gesturile 
banale şi pe jumătate somnoroase, prinse-n mecanica unui 
entuziasm blajin. Uzanţele matinale a căror posibilitate deja palpită 
în aer, şi care, în absenţa unei ţinte existenţiale mai mari, îţi pot oferi 
una, de moment, pentru uzul unei vieţi care se propune pe sine zilei 
ce abia începe: te speli, pregăteşti cafeaua, aeriseşti, duci gunoiul. 
Eşti - în felul unitar şi calm care-l îngăduie gesturile simple.  

Sau dimpotrivă - o mişcare contrară. Astfel, întors în cavitatea 
moale a aşternutului, în amprenta ghemuită a corpului, până mai 
târziu, atunci când poate vei şti mai bine ce e de făcut pentru a da 
un conţinut acestei dimineţi.  

De obicei, după ce îmi prepar cafeaua şi gust, în fugă, ceva, 
mă apuc de Jurnal. Fumez, sorb din cafea, notez sau polizez ici-
colo o expresie sau pur şi simplu doar traversez, fac mici incursiuni 
în teritoriul obscur al notaţiilor diaristice din ultima vreme.  

Dar acum scrisul la jurnal nu mă mai atrage ca altădată. Ideea 
de  a mă aşeza la masă, în bucătărie, pentru a consemna stări, 
impresii felurite, somnolenţe sau năluciri, nu mă mai face să vibrez. 
Nicio voluptate nu mai e în joc la gândul acesta.  

Ce e jurnalul dacă nu teritoriul ce îngăduie în cel mai intens  
grad obsesia de a-ţi exprima propriul declin intim? Plăcerea vicioasă 
de a-ţi literaturiza destrămarea, de a-i conferi, vorba lui EMC, un stil, 
şi de a rămâne, în fond, complicele ei. Când salvator ar fi să te 
îndepărtezi cât mai mult de sine, să te uiţi, să te laşi în urmă.  

Fereastra de la bucătărie dă spre parcarea blocului. 
Autovehiculele, în parcare, strânse unele în altele ca nişte pisoi. Un 
gard din fier forjat, vechi, străjuind un biet spaţiu vegetal, doi sau trei 
pomi prăpădiţi, şi, drept în faţă, înălţându-se până la cerul lipsit de 
expresie, imperturbabil şi albicios, spatele unui bloc de zece etaje, 
ferestre, balcoane. Uneori poţi zări un chip grăbit de femeie care 
aşază borcane sau întinde rufe. 

Clipele trec şi eu nu fac altceva decât să contemplu 
contururile precise şi nespectaculoase ale tălpilor lipite de parchet, 
reci şi inexpresive, gambele păroase urcând spre planşeul 
neregulat al rotulelor. Aşezat pe marginea patului, nemişcat, ca un 
guşter pe suprafaţa rugoasă a pietrei. 

Dincolo de uşoara amorţeală a încheieturilor, ingrată şi 
familiară,  dincolo de propriul gust de vietate nedefinită este camera 
aceasta, detaliile apatice şi rigide ce o particularizează, care 
participă la compunerea ei, şi mai departe de aceste ziduri şi 
încăperi e oraşul, sublunar, polimorf, sticlă, bitum, carne şi beton, 
oraşul a cărui respiraţie de câmpie mlăştinoasă răzbate până aici, la 
parter. Ceilalţi, desigur. Imaginile lor difuze, jocul uman impur, 
penumbrele din care suntem compuşi fiecare, precum fragmente 
inegale şi surprinzătoare ale unei melodii de jazz. Şi sunt eu însumi, 
plutind somnambulic în bolul de sticlă translucid al lucrurilor vii, ca 
un peştişor derutat şi comun.  

Genuflexiuni şi rotiri de trunchi, vagi mişcări de înviorare prin 
aerul incert al dimineţii, în vreme ce căţeluşele fac pipi sau 
adulmecă pneuri şi borduri. Ca de obicei bun prilej de socializare cu 
alţi câini şi stăpâni de câini. Schimbăm impresii şi ne dăm sfaturi 
privind îngrijirea patrupezilor. Altfel, am observat, necunoscuţii nu-şi 
vorbesc deloc. Nu-i leagă niciun pretext onorabil. Ne recunoaştem 
după câini, vorba unei doamne. Altfel am trece unii pe lângă alţii, 
indiferenţi. 

Aştept dintotdeauna ca părţile lumii, mărunte, crepusculare, 
disparate, să compună, în amurg, ceva mai înalt.  

E ca şi cum ai avea în faţă mecanismul fragmentat al unui 
ceasornic şi toată strădania unei vieţi e aceea de a aduce laolaltă, în 
splendoarea mântuitoare a perfecţiunii, articulaţii, rotiţe zimţate, 
punţi, segmente, rubine şi arcuri, pentru a reda lumii, propriei tale 
lumi, inconfundabilul ticăit de cronograf. 

PROZĂ 
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Îmi amintesc de doamna D., de discuţiile noastre despre copii, 
câini, cutremure. Plângea reţinut, vorbindu-mi despre unul dintre 
băieţii ei, cel neaşezat şi singur. „Îşi mai face câte un ou, dar asta nu 
e mâncare. Împlineşte 35 de ani şi e tot singur. S-a  obişnuit aşa, 
ceea ce nu e bine, nu e bine deloc.‖ Spaima, instinctul, preocuparea 
obsesivă a părinţilor pentru ca odraslele să fie bine hrănite. Şi intrate 
în rândul lumii, în spaţiul ocrotitor al normalităţii. Încercam să o 
liniştesc, deşi sunt sigur că nu am reuşit mare lucru. Nu-s cel mai 
convingător tip din lume, vocea mea e şovăielnică. Îi vorbeam 
despre exemplul meu de neaşezare şi derută, în vreme ce 
încercam să-l văd pe fiul neaşezat, undeva la etajul 20, deasupra 
oraşului învăluit în mistica strălucirilor de neon. Încercam să-i 
compun un chip, mişcările de zi cu zi. Un personaj fulgurant, 
inconsistent. Căţeluşele se hârjonesc, se adulmecă, iar 
automobilele intră în dreptunghiurile lor de cretă, unul câte unul, 
discret şi absurd.  

Dacă ar fi să mă ridic, printr-o mişcare clară şi sigură pe sine, 
şi să mă aşez la masa din bucătărie pentru a nota în jurnal, înainte 
de orice ar trebui să scriu despre prezenţa stăruitoare a Vagului.  

Corpul. Nu mai e vorba doar de sinele căldicel şi vag plutind 
cu voluptate de plancton în oceanul de abstracţii, stări, melancolii şi 
ideaţii. E în joc ceva de alt ordin, cert şi indubitabil -  propria 
concreteţe uluitoare, palpabilă şi neechivocă. Bucuria de a fi corp, şi 
sora ei vitregă şi spectrală, îngrijorarea.  

Un corp abandonat, trădat, lăsat în urmă, necultivat şi aproape 
necunoscut. Mă feresc să spun că l-am iubit cu adevărat vreodată - 
termenul ar închide în el o melodramatică exagerare – dar în anii 
trecuţi eram totuşi mult mai atent şi mai preocupat de condiţia lui. În 
timpul verii, la plajă sau la pescuit, mă încântam de pielea încă 
frumoasă şi elastică purtând un gust inegalabil de alge putrezite şi 
mâl. 

 Balanţa eu însumi am înclinat-o spre cele ale sinelui posac, în 
vreme ce lucrurile clare şi precise ale vieţii au rămas în ingratitudine, 
în umbra vociferării interioare şi a ideaţiei febrile, a regalităţii 
îndoielnice a scrisului, în ecoul manifestărilor pretins esenţiale ale 
unei egocităţi insaţiabile şi prosteşti. În vreme ce el, corpul, tăcut, 
anonim, neştiut şi nu lipsit de eroism, m-a purtat, îngăduitor şi fără 
murmur, ca o luntre spre larg.  

Mă tot îndemn să alerg, în baza unui minim program mereu 
amânat în conturarea lui. Dacă aş fi mai stăruitor... 

Din păcate sunt doar un amorţit care se culege pe sine din 
cărţi şi din reverii minore, când ar fi necesar să-şi  recâştige, mai 
înainte de orice, corporalitatea, articulaţiile, muşchii – elemente la fel 
de  vitale precum cerul mai mult sau mai puţin înstelat al ideilor, 
cuvintelor şi sentimentelor. 

 Îmi fac timp să bâjbâi o anumită stare interioară, să polizez o 
frază sau alta, să mă adâncesc în apele trecutului mai apropiat sau 
mai îndepărtat, prin jurnal. La fel ar trebui să-mi fac timp şi pentru 
mişcare.  

În vreme ce-mi pregătesc cafeaua urmez liniile friabile şi din 
ce în ce mai nesigure ale propriului trecut, fascinanta lor fluturare de 
aripi în abis. Încerc să privesc lucruri vechi, trăite, a căror frumuseţe 
am pierdut-o chiar atunci, în clipa în care rugul lor era aprins. Mă las 
plăcerii stranii de a întorce privirea după detaliile spectrale, după 
amănunte pierdute, în jocul nesigur al memoriei. 

 De cele mai mai multe ori absentez, mă retrag, iar acest lucru 
se simte şi face din mine un personaj îndoielnic. La suprafaţa lumii 
rămân aparenţele, gesturile, mecanica, corpul, rolurile diurne. În 
vreme ce eu urmez  galeriile ce străbat în adânc, prin propria-mi 
epidermă, prin carnaţia făpturilor mele de aer de ieri şi de alaltăieri, 
qvasicunoscute, pe urmele propriilor paşi din vremuri apuse, şi 
merg mai departe prin inima vagului, în obscuritatea sangvuinară şi 
a ţesăturii neuronice, în abis. 

Nu reuşesc să ajung mai departe decât am ajuns 
dintotdeauna. Sunt unde am fost mereu, în opacitate, în hăţiş, în 
plin nedefinit, împotrivindu-mă oboselii şi decepţiei, şi plăcerii călâi a 
scepticismului mediocru care îmi spune, iată, căutarea nu-ţi 

foloseşte la nimic... ar trebui să te mulţumeşti cu puţin, aproape cu 
nimic, cu însăşi nimicul...  

Cum mă preocup prea serios de Jurnal, şi doar de el, sub un 
pretext sau altul, ar trebui să mă întreb dacă nu cumva e în joc o 
nemărturisită inapetenţă pentru construcţie, pentru scrisul adevărat. 
În ce condiţii poate fi jurnalul opera? În condiţiile Ocheanului întors, 
ale Paradisului derizoriu, sau ale jurnalului meteorologic al lui Petru 
Creția. 

Niciun proiect pentru anul ce vine. Scrisul adevărat poate să 
mai aştepte. Mă las pe mai departe plăcerii obscure de a fi cu sine, 
prin jurnal, şi de a consemna micile înfiorări şi tropăituri ale unei 
egocităţi gângave, neobosite şi leneşe, de a fi, vorba lui EMC, 
cronicarul propriilor senzaţii, eckermannul propriilor abisuri, la cafea.  

Aflu că odată cu înaintarea în vârstă devii mai tolerant şi mai 
rezistent la acţiunea răului,  mai dispus să identifici concluziile 
pozitive în ’’înşiruirea  negativă’’ a unor evenimente. Concluziile 
studiului se vor pozitive dar eu strâmb din nas, lucrurile nu stau chiar 
aşa. De fapt odată cu trecerea timpului devii mai atenuat în reacţii, şi 
cam asta e tot. Mai rezervat. Nu te mai aprinzi din orice. Nu mai faci 
caz. Pentru că pur şi simplu te diminuezi.  

Dimineţi din ce în ce mai reci. Silueta lor enigmatică şi 
nemiloasă, de călău. 

Străzile îngheţate şi pustii îşi pierd desfăşurarea până departe, 
în necunoscut, organizând în felul lor deloc vanitos, oraşul, lumea 
urbană a vietăţilor de tot felul, tot ceea ce este mişcare sau 
temătoare încremenire, somn, melancolie sau desăvârşită uitare. 

Am privit cu o reţinută simpatie un bărbat înfofolit în pături, 
întins lângă o vitrină. M-am gândit atunci că îi va fi greu să reziste 
peste noapte. Şi că va îngheţa odată cu tot scâncetul său de făptură 
anonimă şi oropsită. 

Aseară, pe un canal tv, un documentar, cam uşurel, despre 
profeţia mayaşă, din care aflu că un frig năprasnic s-a abătut brusc 
asupra lumii acum 5200 de ani. Dincolo de atenţia cu care privesc, 
ascult sau citesc orice scenariu al sfârşitului lumii, şi care mă 
consolează pentru propriul sfârşit, înţeleg că, până a urmă, civilizaţia 
e o chestiune incredibil de fragilă. Structurile ei ţine în mod necesar 
de climă. Toate cărţile vor muri odată cu noi,  sub zăpezi. Ar mai 
supravieţui doar câteva versuri şi poveşti pe care ni le-am şopti, 
timoraţi şi nostalgici, în adăposturile subterane. Omenirea e doar un 
biet suspin în întuneric.  

Seara suntem, eu şi Ioana,  la M. şi S. Pe frigider, în bucătărie, 
o mulţime de figurine magnetice. Mă surprinde faptul că sunt perfect 
ordonate, perfect înşiruite. Dacă le schimb puţin poziţia şi locul, te 
enervează, nu-i aşa? Da, recunoaşte M., sensibilizată brusc de 
perspectivă. Străbătută de un scurt dar vizibil fior de spaimă. Pentru 
o clipă m-am simţit ca un barbar gata să distrugă, purtat de strania 
voluptate a desfiinţării, o veche, ştiută ordine a lucrurilor, echilibrul 
unei întregi lumi casnice, pentru a lăsa loc dezordinii, vacarmului. 
Pentru sufletul unei gospodine serioase poţi deveni astfel, doar un 
ins suspect şi nefrecventabil. 

La masă, discuţiile curg destul de anevoios şi anost. În acest 
timp sunt dispus să constat, în lipsă de altceva mai bun, la final de 
an, banalitatea calmă şi vag solemnă a propriei mele vieţi, liniile 
simple ce definesc acest timp personal petrecut în atmosfera unei 
duioase letargii.  

 În timp ce înfulesc şi ascult discuţiile din jur, mă gândesc la 
lipsa de intenţie a propriei mele existenţe, una care se oferă pe sine 
lentorii şi, la urma urmei, facerii de nimic. M-am retras şi m-am 
închis în aceşti doi ani. Mie însumi încep să-mi par un animal 
suspect, nedefinit, de ce mă mir că unii mă privesc ca atare? Dar eu 
ştiu că doar am  încercat, vorba bunicii mele, să o scot la capăt. Nu 
am dat din braţe spre mal, doar am făcut pluta, aşteptând să mă 
ducă spre maluri curenţii.  

Lumea îşi izbeşte de marginile transparente ale clopotului de 
sticlă vocile, corpurile şi furia  fără ţintă, dar până la mine nu răzbat 
decât vagi vibraţii, tonuri joase şi moi, ce par doar volute şi miraje 
ale liniştii şi amorţirii taciturne din care descinde totul.    
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Aş citi cu plăcere jurnalul unei croitorese, de exemplu. Unde 
să noteze cu graţie şi meticulos gusturile clientelei, măsurătorile 
precise referitoare la talii, precizia tighelului, orele pregătirii pentru 
şcoală a copiilor atunci când se va întoarce acasă, toate detaliile 
posibile ale unei vieţi liniştite şi frumoase care se petrece ca un scris 
caligrafic, de elev conştiincios şi timid. 

Am trecut cu taxiul pe lângă piaţa Constituţiei, pe la 2 
dimineaţa, venind de la M. şi S. cu care am petrecut revelionul.  Mai 
erau ceva oameni în faţa scenei, în plin ger. Trebuie să fii foarte 
tânăr pentru asta, mi-am zis, ca un burghez sedentar, aproape 
terminat.  

Într-o zi eşti un puşti care loveşte mingea de cauciuc şi ea se 
întoarce ricoşând din gardul de ciment, rapidă şi nervoasă, pentru a 
fi trimisă din nou cu latul, apoi cu exteriorul, din nou şi din nou, până 
când seara se lasă tot mai mult iar discul lunii taie întunecatul cer în 
două jumătăţi inegale şi reci. Iar doua zi eşti deja un bărbat în toată 
puterea cuvântului, un animal incert, matur, fără pene şi cu unghii 
late. Aproape că nici nu ai timp să te dezmeticeşti.  

Mingea de cauciuc se roteşte încă, fierbinte ca o inimă, dar 
vechea ta lume se scufundă în somnul ei de praf, odată pentru 
totdeauna. 

După amiază sunt invitat la o televiziune pentru un scurt 
„portret de scriitor‖ ce va fi strecurat în rândul altor ştiri, probabil 
culturale, inutil şi solemn ca un necrolog, şi în vreme ce eu mă 
rotesc uşor pe fotoliul alb o domnişoară realizator mă întreabă de 
când am această „pasiune‖, timp  în care eu rămân suspendat 
căutând să văd dacă într-adevăr e vorba despre o pasiune, dacă aş 
putea accepta că e o pasiune, scrisul, căci nu m-am gândit în aceşti 
termeni la scris, în termeni de împătimire, înflăcărare, canon, ci în 
termeni de drum, potecă tăiată prin hăţiş, căutare a luminişului, dar 
mă conformez întrebării, caut să simplific, pasez în faţa careului de 
16 m şi nu risc o lovitură spre vinclu, subtilă dar imprevizibilă, peste 
capetele apărătorilor.   

Probabil în adolescenţă s-a edificat ceva sub acest aspect, 
zic, retrăgându-mă în propriul teren. „Pasiunea‖ e doar un defect al 
cititului intens din acele vremuri, zic, deşi nu cred că domnişoara 
sau privitorii voiau să afle cu adevărat ce e cu „pasiunea‖ 
respectivă, ci doar cel mult să privească, să audă ceva, orice, în 
drumul lor spre altceva mai bun.  

Dar în mod straniu, chiar atunci, în clipa în care întrebarea ei a 
străbătut aerul dintre noi pentru a întâmpina un răspuns, am înţeles 
dintr-odată că sunt vechi în această ’’pasiune’’, şi am simţit timpul, 
propriul meu timp, cum se desface în falii diferite, cum se 
descompune pentru a arăta, în adânc, în hău, ceva ce poate fi chiar 
originea ’’pasiunii’’. Şi în acel interval indefinibil dintre finalul întrebării 
şi răspuns, în noaptea nerăbdătoare a acelei miimi de secundă a 
unei tăceri depline şi fără întoarcere, mi-am urmărit propria 
existenţă, condensată şi spectrală, urcând până la mine cel de 
acum, ca o vietate marină ieşind din ape în lumina de lapte rece a 
lunii.  

Deşi nimic nu pregătea acest lucru, a fost pentru prima dată 
când m-am simţi foarte aproape de centrul obscur al acestui 
freamăt vechi, de un înţeles pur, iniţial, spre care am călătorit 
mereu, scriind, dincolo de toate înţelesurile şi sensurile ce la un 
moment sau altul, le-am tot dat.  

Mă ridic din pat în jurul prânzului. Fac ce fac şi tot la jurnal 
revin, aşa cum un beţiv decis să-şi mai tempereze viciul se agită în 
jurul sticlei de rom, îşi frânge mâinile, îşi spune că doar un pahar 
sau două nu înseamnă nimic în economia deciziei sale de a se 
îndrepta. 

E deja 6,00. Din cauza blocurilor învecinate îmi e imposibil să 
surprind pe fereastra de la bucătărie, locul unde ’’lucrez’’,  felul în 
care se destramă zorile.  
 

 
 
 
 

 

 

 

Lazăr MAGU 
 
Poștașul 
 
Ca niște scrisori trimise de mama, 
frunzele toamnei îmi mângâie fața. 
Citindu-le seara și dimineața 
văd cât de-aproape de mine e vama 
 
prin care voi trece foșnind ca un crin, 
spre amfora morții dăltuită în lut... 
Voi cere lui Deus un nou început, 
să-i fiu mamei iarăși durere și-alin. 
 
Clădesc amintiri prin galbena ploaie 
și galbenă fi-va și lumea de sus, 
în care un înger, o clipă, m-a dus. 
Și-acolo e toamnă, e vreme de ploaie. 
 
Aceasta mi-e ruga: în lumea de flori, 
să fiu eu poștașul ce-aduce scrisori. 
 

Condens 
 
De pe pământ se tot ridică aburi - 
lacrimi fierbinți, păreri de rău, sudalme... 
Văd printre nori cereștile Lui palme, 
tavanul lumii căptușind cu jgheaburi. 
 
Atingerea produce condensare, 
fierbintele, de gerul Lui, se sfarmă 
și plânsul nostru se transformă-n iarnă, 
iar lacrima ne ninge și ne doare. 
 
Durerea lumii e-o fierbinte mare 
ce sus se condensează și revine... 
Același plâns, de mii de ani, ne ține - 
sunt noi doar stările de agregare. 
 
De palma Lui, tot aburul se frânge. 
Cu propriul nostru plâns afară ninge! 
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Dana GHEORGHIU 
Vizita Împăratului 

 (continuare  din numărul precedent) 
Cu toate acestea, Suveranul n-a luat parte la balurile 

din renumita sală a Cazinoului. A recomandat, chiar, o anumită 
stricteţe în privinţa partici-panţilor şi-a păstrării caracterului 
secret al aplicaţiilor, el socotindu-se a fi, în primul rând, un 
militar şi-un conducător. Drept dovadă, de-a lungul celor două 
zile când a luat parte, efectiv, la manevre, urmărind evoluţiua 
aerostatelor şi-a unor dispozitive terestre de luptă, n-a 
descălecat de pe cal, mai bine de şaisprezece ore, s-a 
consemnat. Deşi nu se afla tocmai la prima tinereţe. 
Respectându-se recomandările impuse de Suveran, 
petrecerile s-au ţinut lanţ, totuşi, iar lumea a păstrat amintirea 
lor vie, încă foarte mulţi ani. 

Cu puţin înainte ca exerciţiile militare să se fi încheiat, 
Kaiserul a plecat — fără să ştie că numai peste trei zile urma 
să-şi întâlnească Destinul, iar el va fi unul al lacrimilor şi al 
durerii, cernindu-i sufletul pentru tot restul vieţii. În schimb, 
popasul lui s-a dovedit a nu fi rămas lipsit de consecinţe. 
Staţiunea, încă nu îndeajuns de pusă-n valoare, cu izvoarele-i 
nepreţuite şi aeru-i ozonat, a început să prospere şi să se 
extindă, astfel încât în scurtă vreme a devenit „perla― ţinutului, 
cum adeseori a fost numită. Pentru tot ceea ce au întreprins, 
de-a lungul anilor, predecesorii, farmaciştii Cechinni şi Karol 
Klapka, medicii Ignatz Peltz şi Gheorghe Ciocârlan, 
impulsionaţi de interesul comun faţă de resursele naturale ale 
locului, vizita Suveranului şi-a avut însemnătatea ei, atrăgând 
atenţia Europei asupra acelui colţ de lume.  

 Curând, faima-i crescândă şi-a amplificat ecoul, până-n 
depărtarea multor ţări ale continentului şi numele unei aşezări, 
încă nu de mult obscură şi neştiută, dintr-una din pustele 
Imperiului, a ajuns să fie pronunţat tot mai frecvent. Aşezat 
alături de altele două, aparţinând unor Băi celebre — Karlovy 
Vari şi Baden-Baden.  

Iar dacă, mai apoi, numărul centrelor de tratament şi-al 
spaţiilor de cazare s-a înmulţit şi orăşelul şi-a avut nu doar o 
fabrică de îmbuteliere a apelor minerale şi a dioxidului de 
carbon, purtând pe etichetele sticlelor însemnul benefic al 
Păsării Phoenix — ape ale căror calităţi au fost confirmate de 
opt medalii obţinute la concursuri internaţioanle —, ci şi o linie 
de cale ferată proprie, ce lega Parcul de gară, şi încă multe 
alte lucruri întru folosul majorităţii, ele vor ţine de mersul firesc 
al progresului şi-al modernităţii, dar mai ales de agerimea şi 
clarviziunea unui om, pe nume Jacob Muschong.  

El a dăruit localităţii anii săi de prosperitate maximă şi-
un vârf de lance al bunului renume. Toate acestea, însă, se 
vor petrece mult mai târziu, iar Împăratul nu va auzi, vreodată, 
de ele. 

— Cum era de aşteptat, cei mai impresionaţi de 
prezenţa Împăratului au fost localnicii, preciză Radu. Era ea, 
Staţiunea, deja cunoscută. Începuse, de-o vreme, să se audă 
de apele „tămăduitoare―, de mofetele ai căror aburi se înălţau 
din crăpăturile pământului şi bineînţeles că se vorbea mult 
despre Parc. Dar numele localităţii, ca atare, nu spunea mare 
lucru. 

— Buziás fürdo!
*
 exclamă Liana. 

— Desigur. Unde? În ce loc? Pe care meridian? i se 
alătură Iuliu, cu verva-i nedezminţită.  

Îşi dădu şapca pe ceafă şi sări-n picioare. Se lăsa de pe 
unul pe celălalt şi cu mâinile adâncite-n buzunarele 
pantalonilor, îşi balansa trupul dintr-o parte într-alta. Avea faţa 

                                                           
*
 Băile Buziaş. 

când săgetată de razele piezişe ale soarelui, care începea să 
se retragă către apus, când haşurată de-o uşoară penumbră, 
întreţinută de crengile dese ale arţarului sub care se afla. 

— Aşa încât... continuă Radu cu ochii ţintă la el şi, 
ridicând un braţ ca un semnal de avertizare, şuieră scurt, spre 
a-i tempera elanul. Iuliu tăcu. 

— Suntem numai urechi! îl anunţă Gloria şi se retrase 
într-o margine a băncii, aşezându-şi poşeta pe genunchi.  

— Aşa încât, repetă Radu, prezenţa Kaiserului s-a 
dovedit a fi benefică şi a propulsat, ulterior, Staţiunea. Dintr-o 
dată, Europa a deschise ochii asupra ei.  

— Încerci să ne sugerezi că Împăratul a fost... cireaşa 
de pe tort?! îl chestionă Pia, c-o expresie amuzată.  

— Dacă vrei tu, se poate zice şi-aşa, îi făcu voia Radu. 
Alteţea Sa, oricum, nu e de faţă. Nu ne aude, nu ne vede, prin 
urmare n-are cum să se supere.  

— O-ho, râse Iuliu, mi-a fost dat s-o aud şi pe asta! 
Bună, Pia, ce porumbel ţi-a ieşit din gură! Meriţi niscai aplauze.  

Îşi arcui braţele deasupra capului şi aplaudă mărunt, de 
câteva ori. 

— Lăsaţi glumele, îi rugă Liana. Ar mai fi adăugat ceva, 
însă un trosnet de ramură ruptă sau călcată în picioare, urmată 
de zvonul unor glasuri le atraseră atenţia. Pe una dintre 
cărările din direcţia hotelurilor, se apropiau câteva persoane. 
Curând îşi făcură apariţia trei bărbaţi şi tot atâtea femei, în 
ţinute elegante. Nepotrivite cu ora şi locul. 

— Bine că vă văd! li se adresă Bazil, scuturându-şi 
câteva ace de pin de pe pantalonii albi, de flanelă. E undeva, 
prin zonă, un avion? Sau un bar, naiba ştie, că n-am priceput 
ca lumea?! 

— Este, confirmă Liana înveselită, sunt amândouă, se 
corectă. Avi-bar, preciză, lungind silabele. 

— Adică? se interesă Patricia, eliberând braţul lui 
Goran, de care se sprijinea. Înaintă către Liana. Zi! o îndemnă 
pe-un ton nerăbdător. 

— Foarte simplu. Dintr-un avion de luptă, ajuns nu ştiu 
cum aici, au făcut un bar. Cu pizzerie. Asta-i.  

— Original, constată Violeta, legănându-se pe tocurile-i 
înalte. Deci, am auzit bine. Se confirmă! izbucni triumfătoare. 
Îşi întoarse chipul radios înspre Titus. Banii jos, băiatu’! îl somă 
şi-i dădu, pe urmă, cu tifla. 

— Bine, ai câştigat, bombăni acesta, nu foarte încântat. 
Mări pasul, spre a-l ajunge din urmă pe Bazil.  

— Stai, Boss! Aşteaptă-mă! îl rugă. Trecu aproape în 
fugă pe lângă grup, cu ochii lipiţi de ceafa celui care, în mod 
evident, era omul cu iniţiativele, dar şi cu puterea de-a decide. 
Cu alte cuvinte „şefu’―, sau mai degrabă, Boss, cum îi plăcea 
să fie numit.  

— Ne socotim în cameră, nu aici! o anunţă din mers, pe 
Violeta, depăşind-o, însă femeii nu-i păsa. Se agăţase de 
braţul Patriciei şi, printre chicoteli, îi şoptea ceva la ureche. 

— Eşti totală! zise Patricia şi izbucni într-un hohot de 
râs. Da’ chiar aşa să faci, o îndemnă. 

— Bineînţeles, o asigură Violeta şi se lovi c-o mână 
peste decolteu. Strivi, pe dată, trupul subţire şi încovoiat al 
unui ţânţar. 

— Scârba naibii! comentă indispusă, ştergând cu latul 
palmei o broboană de sânge. Rupse o ramură dintr-o tufă şi, 
agitând-o în aer, îşi croi drum pe urmele celor doi bărbaţi. 

— Şi unde-i, mă rog, barul? întrebă, apropiindu-se, 
Laura, c-o voce plată, abia desluşită. Îndreptă o privire apatică 
înspre foştii colegi de clasă. Părea obosită, poate chiar era. 

— O luaţi la stânga, îi ghidă Radu. Pe poteca aia, aşa. 
Printre tufe. Şi-o ţineţi tot înainte. Nimeriţi la fix! 

— Veniţi şi voi? se interesă, mai mult de formă, Boss, 
întorcând capul. Cum Iuliu şi Pia negară într-un glas, dădu din 
mână, a lehamite. Fără să mai piardă timpul trecu, din nou, în 
fruntea grupului. 

PROZĂ 
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— Noi ne ducem! anunţă. 
 — N-aveţi decât, murmură pentru sine Gloria. 

Arrivederci! 
Se înşirară, unul în spatele celuilat: Boss conducându-i, 

Titus încheind plutonul. Goran la mijloc, precedat de Violeta şi 
urmat de Patricia şi de Laura. O vreme, rochiile vaporoase ale 
femeilor se mai zăriră printre tufe şi arbuşti, vălurind pastelate, 
ivindu-se ici şi colo, apoi culorile se stinseră, pe măsură ce se 
îndepărtau, la fel ca şi vocile lor, pierdute şi ele, odată cu paşii 
adânciţi tot mai mult în Parc. 

— În concluzie, reluă Radu — după ce siluetele celor 
şase dispăru după o cotitură a potecii, care se îngusta, 
mărginită de câteva tufe şi-o porţiune de gard viu, ca pe urmă 
să se deschidă brusc şi să înainteze pe lângă un şir de 
castani, conducând la locul dorit —, evenimentul a fost unul 
„fierbinte―. Lumea l-a aşteptat pe Suveran, în toate zilele, în 
câteva din „punctele cheie―, pe unde se ştia că va trece. Şi 
putea fi văzut mai de-aproape, înţelegeţi. Uneori, abordat. 

— Chiar aşa? 
— Întocmai. Există mărturii, ajungem şi-acolo. 
— Păi, nu se lăsă Pia convinsă cu una, cu două, nu era 

păzit? N-avea şi el bodyguarzii lui?! Zâmbea subţire, silindu-se 
să pară serioasă. 

— Avea, cum să nu! Dar mai altfel. Şi era îndeajuns un 
semn, ca ei să se retragă. Şi-apoi, la acea dată, „supuşii― îl 
simpatizau. Pentru unii, un gest al său a luat proporţii şi-a fost 
povestit şi repovestit, de parcă ar fi înnobilat persoana în 
cauză. Ba chiar şi familia respectivă. 

— Ca, de pildă? 
— Se zice, şovăi un moment povestitorul, că şi-ar fi 

dăruit discofonul cameristei. O localnică. Legenda spune că 
Suveranul a zărit-o într-o zi schiţând câţiva paşi de vals, prin 
apartament, după ce-l pornise. Iar el, întorcându-se mai 
devreme, a surprins-o. Şi amuzat, i l-a dăruit. 

— Ia te uită! Un gest galant!  
 — Se prea poate. C-o fi fost sau nu adevărat, am unele 

dubii. Totuşi, versiunea a circulat până-n zilele noastre, fiind 
alimentată de nişte pretinşi urmaşi ai femeii. Mă rog. 
Discofonul, însă, a existat, e sigur, el găsindu-şi loc, ani în şir, 
printre exponatele Muzeului Staţiunii. Liana poate să confirme. 

Alexandra se întoarse către aceasta. Şi imediat, închise 
ochii. 

În timp ce Liana preciza că ultima oară zărise discofonul 
la vreo şase–şapte ani după absolvirea facultăţii, ba chiar şi 
ascultase un marş, din câte îşi dădea seama celebrul 
„Radetzky―, imprimat pe-un disc de mari dimen-siuni, oferit 
vizitatorilor spre audiere de custodele Muzeului — în spatele 
ei, la câţiva metri distanţă, platanul cel uriaş se lumină dintr-
odată. Era cuprins, de la trunchi înspre ramuri, de-o strălucire 
neobişnuită, radiind cu atâta putere încât, pe moment, 
Alexandra simţi cum îi lăcrimează ochii. Îşi strânse pleoapele, 
ca, peste câteva clipe, să le întredeschidă cu precauţie. Şi 
privi. 

Nu era decât un mănunchi de raze solare, proiectate de 
astru, în drumul său spre scăpătat. Neîntâmpinând, probabil, 
niciun obstacol în cale — ceea ce nu putea să vadă, dată fiind 
înălţimea pomilor, între ale căror coroane probabil să fi existat 
o breşă —, lumina bătea asupra copacului, ca proiectată de-un 
imens reflector. Nu dură mult, după care strălucirea se 
diminuă, învăluind pe mai departe arborele, în nuanţe mai 
stinse iar Alexandra zări înaintând, dinspre aleea dindărătul 
copacului, o siluetă întrucâtva familiară. Aceeaşi femeie în 
trening roşu, întâlnită în urmă cu trei zile, se apropia fără 
grabă. La fel ca şi atunci, îşi lipi spatele de trunchiul platanului, 
cu braţele date în lături. 

Îi desluşea destul de bine chipul. Putea, astfel, să 
observe cum trăsă-turile i se destind, relaxându-se. Cum îşi 
îndeasă şi mai mult spinarea în trunchiul neted şi înţelese că 

între ea şi arbore se instala o legătură bene-fică, platanul 
dăruindu-i o evidentă stare de bine. De calm şi de vagă beati-
tudine, pe care femeia o căuta. Şi i-o cerea, de bună seamă. 

— Apoi, auzi vocea lui Radu, venind ca de departe şi 
crescând în intensitate, István-bácsi, de pildă. Prieten la 
cataramă cu unchiu’ Mircea. La vremea respectivă trebuie să fi 
fost un puştan de vreo şapte–opt ani, de nu mă înşel. Într-o zi, 
la prânz, când Suveranul şi suita lui au trecut pe lângă cel de-
al doilea Arc de Triumf, în formă de stei, amplasat pe drumul 
lor către masă, strecurându-se prin mulţime şi târându-se pe 
genunchi, băiatul a răzbit până în faţă. Şi-a scos capul, printre 
picioarele a doi soldaţi şi, cu mâinile sprijinite de cizmele lor, a 
strigat din răsputeri: 

— Éljen a Császár!
*
 

Vocea lui ascuţită de copil a ajuns la urechile Kaiserului, 
iar acesta s-a răsucit în şaua calului şi-a întors capul.  

 — Éljen! a mai strigat o dată puştiul şi, descoperindu-l, 
Împăratul i-a zâmbit. 

Ei bine, zâmbetul ăsta i-a luminat copilului viaţa! L-a 
urmărit ani în şir, fiind pomenit şi răspomenit până la 
bătrâneţe. 

Să se pogoare asupra ta privirea unui Împărat! Să te 
caute şi să te găsească. Să-ţi zărească obrajii îmbujoraţi şi 
ochii măriţi de uimire şi poate chiar de efortul de-a sparge 
încercuirea, lanţul protector al soldaţilor ce-şi păzeau 
suveranul, străjuindu-i drumul. Şi proptindu-ţi mâinile de-o 
parte şi de alta, de câte o cizmă înaltă, printre care să-ţi 
strecori capul şi pieptul îngust, să ovaţionezi de acolo, aşa 
cum ştiai c-o făcuseră şi adulţii, iar el să te audă şi să vrea să 
te vadă. Mai mult — să-ţi zâmbească! 

Să-ţi zâmbească ţie un Împărat! Un Împărat în carne 
şi oase, deadevăratelea! E ca şi cum soarele s-ar fi rupt în 
bucăţi şi toate crâmpeiele alea orbitoare ţi-ar fi venit în ochi, 
tulburându-ţi vederea. La fel ca şi bolta albastră a cerului care 
şi ea, prăvălindu-se peste tine, abia de ţi-a lăsat timp să afli că 
ochii Suveranului aveau aceeaşi culoare şi n-ai mai ştiut ce te 
apăsa mai tare: privirea lui sau seninul ce cădea peste tine, 
sufocându-te de atâta uluială şi bucurie! Erai şi nu erai nimic 
pentru el, doar un puşti cu părul căzut pe frunte, cu genunchii 
zdreliţi şi-o voce răscolitoare. Un băietan împins încolo şi-
ncoace, admonestat în şoaptă pentru neobrăzare. Ce 
neobrăzare?! Curaj! Erai curajos, aşa mic — nu-i de colo! Erai 
unul dintre supuşii lui şi urma să creşti şi să faci dovada 
acestei îndrăzneli, pe care ştiai c-o vei face şi de care nu se 
îndoia nici el, bărbatul matur şi puternic. Cel care era ca 
nimeni altul şi tocmai de aceea n-a ezitat să-ţi zâmbească! 

A fost doar o clipă, însă amintirea ei a durat o viaţă. 
Kaiserul s-a întors, îmboldindu-şi calul, şi s-a pierdut curând 
din privirile lui, acoperit de mulţimea ofiţerilor din suită, ce 
veneau din urmă. Ziua aceea, însă, a rămas în memoria 
copilului, transferându-se şi-ntr-aceea a bărbatului. Şi, mai 
târziu, a bătrânului, dobândind o nuanţă de îngăduinţă faţă de 
entuzias-mul de odinioară al puştanului şi pălind cu încetul, la 
fel cum o fotografie, îngălbenită de trecerea anilor, îşi mai 
pierde din limpezimea imaginii, fără a se şterge cu totul. 

Iar oamenii, atunci de faţă, au comentat şi ei gestul: 
 „Că nu-i om rău, din câte se vede, şi-au dat cu părerea, 

trecându-şi vorba de la unul la altul. Că dacă stă să 
zâmbească unui ţâşti-bâşti, are câta suflet. Şi dacă se arată 
uneori mai ursuz, îi şi pentru că-l apasă atâtea. Ce, îi uşor să 
fii împărat?! În vremile astea?! Şi nici în altele, ascultaţi la 
mine. O fi având el palate şi herghelii, dar n-aş vrea nicicum să 
fiu în pielea lui. Zău aşa.― 

(Fragment din romanul în pregătire Stil Diwal) 

 

                                                           
*
 — Trăiască Împăratul! 
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Raisa BOIANGIU 
 
Mă numesc Nina 
(,,Ninocica maia”) 
 
 Să fac o cerere? Ce să cer? O bucată de cer ceruit- o 
podea cu parchet lustruit, o pivniţă albastră, cu deschizături 
măreţe, o boltă boltită hazliu pe unde zboară liliecii? 
 Ce au ciorile astea de tot croncăne? Sper că n-au 
nimic cu mine. Singurătatea mea nu-i acută. Nu-i ca o boală. 
Eu sunt casnica, aşa că-s învăţată să fiu singură. N-am fost 
cât l-am avut pe Sorin- fiul meu, unicul. Nu-i lângă mine, dar 
nici foarte departe. Bine că nu s-a dus şi el, ca alţii, prin 
Canada, prin State, pe unde mai ştiu eu. Să mă fi lăsat chiar 
solo? Cât mai e în ţară îl simt ca şi cum ar fi cu mine. Sigur, 
uneori după-amiaza, parcă ceva-mi lipseşte, dar nu mă las 
prea mult gândului ăsta şi-mi fac de lucru. 
 Acuma admir curticica mea cu ghiocei verzi, ei, nu 
chiar verzi, dar aşa zic eu, că au câteva dungi pe margine în 
culoarea ierbii. Am o curte cu câteva straturi. Câte am îmi sunt 
destule. 
 Soţul meu nu mai e de mai mulţi ani, nici nu mai ştiu 
exact de câţi şi nici nu vreau să-mi imprim asta pe creier. 
 Am un piept venerabil cu bumbi. În tinereţe le ziceam 
cireşele mele- bucheţele parfumate. Pe la optâsprezece ani 
erau grele, de mă aplecau, parcă mă chema pământul. Le 
pipăiam şi mă minunam. Parcă nu erau ale mele- roze, cu 
sâmburi tari, bătăioase. Îmi invadau obiectele prin casă. Nu mă 
puteam aşeza la masă, că împingeau masa de la mine. 
Trebuia să mă ridic în picioare ca să pot mânca. Dacă m-
apucam să gătesc, ele tâţele-fi-ţele se grăbeau să intre-n oală, 
mă feream să nu le opăresc, să nu le fierb, Doamne fereşte! 
 Asta era bucuria şi pacostea mea. Mi-am făcut la 
comandă un sutien că de... Croitoreasa mă certa: 
 -Tu, fată, cum le-ai lăsat să crească aşa? 
 -Păi, ce era să fac? Cum să le fi oprit să facă asta?! 
 Da, cum să le fi oprit? M-am dus la un doctor ortoped, 
i-am spus ce boală am: sunt prea mare şi tare în sâni. Îmi 
creşte un arbore cu cireşe parfumate. Nu m-a crezut, parcă 
era orb. Se uita la picioarele mele şi mi-a zis că am gleznele 
umflate şi să port un fel de ciorapi care să mă protejeze. Bine, 
bine, dar asta nu m-a ajutat la boala, cam la un an, de când 
mă tot trudeam să găsesc un tratament bolii mele, un câine 
care umbla cu nările mirosind, a sărit la mine. Eram în parcul 
din apropierea casei şi... ham şi sări m-a dărâmat şi-am 
leşinat. El n-a plecat de lângă mine. Îl simţeam, cum îşi trece 
limba pe cireşele mele. Bine că n-a apucat să mănânce din 
ele!  
              M-am trezit şi m-am minunat de întâmplare. Câinele a 
simţit că am nişte cireşe în piept?  
 M-am ridicat încetunel şi el s-a dat de-o parte, parcă 
nedumerit: aşa ceva nu mai întâlnise! Era un dulău cu blăniţa 
gri-petrol, cu ochi umezi care mă priveau. Codiţa lui stufoasă 
se ridicase provocator: sexul lui era în erecţie! Sânii mei 
puteau provoca asemenea efecte?! 
 Naivitate, numele tău e Nina! 
 La terminarea liceului m-am măritat cu Augustin, 
Gusti- înaltul, slabul, cu nasul vulturesc-ascuţit, inginerul din 
celebrul nostru combinat. Eram cu el şi-mi plăcea, mai ales că 
el îmi proteja comoara pe care o descoperise după 
însurătoare.  
 Îi ziceam: 
 -Dragule, ia vezi ce mai fac cireşele mele! 
 Şi el s-apropia şi le aspira: 
 -Încă nu-i primăvară, cireşele tale n-au parfum. 

 Apoi mai înspre vară: 
 -Parcă simt o adiere din florile tale de cireş. 
 Şi aşa mi se părea şi mie că, pe unde treceam, 
bărbaţii întorceau capul şi-mi asimilau parfumul. Unul se ţinea 
de mine ca scaiul: 
 -Lasă-mă, te rog, să le-ating! 
 -Ce vrei? Nu se cade.  
 -De ce, de ce? Fac orice pentru tine, numai lasă-mă 
puţin să fiu cu ele... 
 Alergam şi pieptul meu – prins în plasa sutienului se 
bălăbănea şi mă-mpiedica să-mi continui goana. Respiram 
agitată şi al meu soţ mă-ntreba ce-am păţit. Ce era să-i spun? 
 Cele mai frumoase amintiri le am cu fiul meu. 
Alăptarea, un adevărat ritual. Eram conştientă că ceva minunat 
se întâmplă. Curios, aveam dureri la începutul alăptării. Aveam 
un ţipăt. Cred că de atunci am răguşeala asta uşoară. Mă 
mulgeam cu-n aparat special. Am dat păpare laptele meu 
consistent şi la alţi prunci, aflaţi în spital cu mine atunci. Erau 
mame sterpe: produceau un lapte subţire, străveziu. Pruncii 
ţipau nesătui. Cum îi scoteau de la piept după ore întregi, 
micuţii începeau strigătele de indignare, de parcă ar fi pierdut o 
bătălie. Mamă-mamă, ce mai plângeau!  
 Aveam aşa o stare de milă şi de bucurie, că pot să-i 
ajut să supravieţuiască. Eram un fel de mamă a soldaţilor pe 
front, mama răniţilor, a unor omuleţi condamnaţi la inaniţie:  
 -Tu, soro, dă-l încoace, la pieptul meu. 
 Mă mulgeam. Ce stare de beatitudine mă cuprin-dea. 
Era ca o senzualitate dăruitoare. La pieptul meu fiuţul. Fiorii lui 
îi simţeam: adevărata iubire! Nu chiştocul dinainte. Al meu fiu 
mă cuprindea cu degete tremurătoare, cu-n suflu de ieduţ: îi 
simţeam adierea. 
 Vibraţiile lui călduţe- ochii închişi, cu care aspira liniştit 
lăpticul,mă duceau înspre tărâmuri nemaiîntâlnite. 
Parcă eram separaţi de lumea dimprejur, într-o cutie de cristal 
şi nimic din ce era în afara noastră nu ne putea atinge. 
 Acest ceremonial al scurgerii laptelui din canalele 
corpului meu,în corpişorul lui, o adevărată cuminecătură. 
Savuram momentele bucuriei ţâţelor mele dăruitoare. Eram 
mama cea mai productivă, dăruită de Dumnezeu. Tot ce 
aveam mai trainic în mine, mai autentic, servea ca la mesele 
împărăteşti fiului meu, trup din trupul meu, guriţă din gura mea: 
savoarea unor festinuri zilnice. 
 Era un dolofan plin de seva vieţii. Adormea la pieptul 
meu ca pe o pernă, iar picăturile ce-l udau erau un fel de botez 
al meu către fiu. Şi al meu soţ Gusti, inginer în combinat a fost 
trimis la Moscova. 
 La Moscova, la Moscova! ziceam ca cele trei surori 
ale lui Cehov. Urma să-l însoţesc, dar n-aveam voie cu prunc. 
L-am lăsat pe Sorin cu sora  mea care era tandră cu mine, de 
când îi murise fratele geamăn. L-am lăsat cu greu, cum să mă 
despart de el, dar, dacă altfel nu se putea. Sorin al meu 
plângea: îl auzeam prin telefon cum mă chema. Plânsul lui mă 
urmărea. Eram copleşită, dar mă şi bucuram că nu-l lăsasem 
singur pe-al meu soţ. Rusoaicele erau frumoase, cum să risc. 
Mi-am lăsat şi slujba mea de la o întreprindere de construcţii 
din oraş şi lipa-lipa, cu trenurile acelea cu peroanele departe 
de scări, un chin la coborâre, cu drumul lung până acolo: la 
Moscova. 
 Câte se puteau vedea. Mergeam la magazinele ace-
lea: zum-zum, ţum-ţum etc. pe o stradă lungă, un fel de 
Lipscani, dar mult mai largă şi aglomerată. De acolo am dus în 
ţară, plimbând-o la subţioară, o haină de piele s-o valorific. 
Făceam şi eu, ce făceau şi alţii, nu cu prea mult spor, eram 
neînvăţată cu aşa ceva. Era una cam negricioasă, soţie de 
colonel, care săptămânal se ocupa cu aşa ceva. Ducea în ţară 
şi câte trei aspiratoare, care aveau numele maşinii ,,Pobeda‖ şi 
tare se lăuda cu victoriile ei băneşti şi succesele de la vamă. 
Zicea că le duce la fraţi şi la surori, dacă au rugat-o. Uneori i 
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se mai reţineau de către vameşi, obiectele care erau mai multe 
decât se permiteau la un transport de plăcere. 
 Eu nu mă omoram cu un asemenea comerţ ilicit. Nu-
mi doream neapărat un astfel de câştig, nu-mi stătea în 
caracter. 
 Cu trenul drum lung, se-nţelege, ehe! 
 Trenuri- trenuri- mersul în necunoscut, cu cât drumul 
mai lung, cu atât mai aşteptat finalul. Soseam stoarsă ca o 
caisă chiflicită. Pieptul meu cu cireşe năclăit, demn de a fi 
aruncat la gubelă: e prea greu, prea transpir cu el în pânza 
asta ce stă pe mine ca haina unei armuri. Iau foc, mi-e cald, 
fraţilor! Vreau să mor şi să mă nasc fără grămada asta de 
cireşe, care mi se par stricate: ce să fac cu ele, ce pot eu 
face?! Pic în braţele soţului meu. 
 -De ce eşti aşa udă? Barbar plângeam: 
 -Nu m-au lăsat să-l iau pe Sorin. 
 -Lasă, taci, o să fie bine. 
 Plângeam, râdeam, visam. 
 Bisericile cu tavane aurite, cu acoperişuri strălu-cind 
în soare, minuni rubinii, albăstrii-diamantine. Şi clo-potele 
marilor biserici masive – tandre semănând muzici aducătoare 
de pace imensă în trup. Asimilam cântul clopotelor care mi se 
păreau că răsună sfâşietor. 
 Abia ajunsesem la Moscova, măreţul, deloc mon-
struos oraş şi mi-era dor, atât de dor de mititelul Sorin. 
 Întâia mea călătorie în lume. Ruptă în două pe acea 
Ploştiadi – Roşie - cu perechile proaspăt căsătorite care 
veneau acolo din întreaga Rusie, ei, mirii în costume grena, ca 
nişte trandafiri umblători, care-şi purtau puicu-ţele albe, crinii 
zorilor de zi, perechi ce-şi aşteptau intra-rea la mauzoleul lui 
Lenin – chip de ceară înlemnit, parcă era viu sub cupola de 
sticlă, ce-l învelea să-l păstreze în vecie – tot astfel?! 
 Atunci credeam în veşnicia lui – clipe trecute – cu 
imagini de film(în mişcare), nimic trucat, o realitate deloc 
părelnică, ce acum nu-şi mai are consistenţa unui adevăr, 
dimpotrivă. Dar asta-i altă poveste: lumile, chiar dacă în esenţa 
lor sunt aceleaşi, se mai şi schimbă. Ce părea imuabil, de 
nezdruncinat ,,tare ca oţelul‖, dispare, se disipează, nu le mai 
simt aroma pe care o inhalam atunci – la Moscova, la 
Moscova! 
 Sorin plânge şi eu dorm icnind prin somn, gândind la 
el ca-ntotdeauna – iată veşnicia – iubirea de fiu, 
unicul,indivizibilul, rămânând pentru totdeauna fiul meu. 
Justificarea existenţei mele: trăiesc întru el. 
Cât am citit acolo! Mi-au devenit familiari și Lev Tolstoi și 
Pușchin și Lermontov și Dostoievski și desigur, Cehov. Am 
văzut piesele lui de teatru. Eh, ,,Pescărușul‖- l-am înțeles, acel 
tragic pescăruş care moare. 
 Fiorul transmis de interpreţi, ea – Nina Zarecinaia, 
parcă eram eu: aveam numele ei, Nina, o descoperire a mea 
târzie, acolo, la ,,Balşoi teatr‖. 
 Nina, cu iubirile ei neîmplinite, cu dorul ei de a fi 
actriţă şi lumea dimprejurul ei care o zdrobeşte nepăsătoare. 
Micimea mea acolo: constatarea că nu puteam cuprinde 
deplinătatea, că ceva îmi lipsea, că omul, omul, ce 
descoperire: vrea mai mult de la sine, are un suflu, o conştiinţă 
a dăruirii, a sacrificiului din dragoste, că o capitală poate 
asimila, poate desfiinţa o entitate omenească şi că doar acea 
provincie a mea românească mă făcea să fiu, să mă regăsesc. 
 Moscova, cu femeile ei frumoase, care beau zdravăn 
şi capătă astfel o energie, un avânt nemaipomenit. 
 Grăsuţe, solide, bolizi mişcăreţi în dans.  
 La restaurantul hotelului, când savuram cina, veneau 
la al meu soţ Vasea, cum îi ziceau, lui Vasile al meu, subţirelul, 
cu nas expresiv şi-l invitau(ele!) la dans. Câte un tangou 
languros. Mie îmi ieşeau lacrimi de ciudă că-l îmbătau. Mi se 
părea că mi l-au răpit. Răpitul meu venea transpirat. Îi făceam 
vânt cu-n evantai chinezesc, cu imagini fosforescente. Eram o 

gheişă care trebuia să-l distrag de la altele. El trebuia să 
rămână integru, Vasile al meu- Vasea îi ziceam şi eu. 
 Evantaiul, cu imagini în mişcare părea magic: 
aşteptam să-l înghită, să-l distragă de la gesturile lascive ale 
vijelioaselor greoaie, planturoase rusosice, neruşinat de 
cuceritoare, care nu-şi cenzurau gesturile. Erau singure la 
restaurant. Râdeau, ce râs zgomotos! Le vedeam pulpele 
dezvelite. Beau votcă mai dihai ca bărbaţii. Cât le admiram 
ciudoasă spiritul lor de independenţă, dorinţa lor de epatare, 
de cucerire. 
 Ele dominau locul prea existente fiind. Degeaba 
pieptul meu strâns în sutiene, aproape ascuns, aplatizat. 
Păream o fiinţă care-şi ascunde averea: un cenuşiu al atitudinii 
care nu dorea să cheme ochii bărbaţilor. Ele rusoaicele, 
Rusalce pe ape, înotând voiniceşte, cu sfârcuri îndrăzneţe 
plutind. Decolteurile lor adânci, buzele cu rujuri strigând parcă 
după săruturi, trupurile lor lipite în dans de celulele înviate ale 
bărbaţilor... 
 După dans piereau râzând zgomotos cu poveşti 
despre iubiri fulminante. 
 -Dragaia maia moi muj... 
 Aveau şi soţi? Unde erau? De ce apăreau singure? 
 Al meu le visa noaptea? Fremăta în somn, ofta, îşi 
sucea corpul, parcă dorind eliberarea de un prea plin 
inhalat.Emana un parfum puternic de votcă şi de roze 
bulgăreşti. Îl trezeam. Ţigările cu durul lor îngrijorător, puturos 
miros, intrase în cămaşa lui subţire de vară. 
 Îl scoteam pe balcon şi priveam la turnurile bisericii 
Vasnesenie. Ce înviere o fi asta?! 
 Spaţiul mă asimila cu măreţia lui în noapte, cu acele 
lumini fosforescente care păreau mai vii decât recile, 
îndepărtatele, piticile lumini stelare. 
 Am trăit zile de alean – acolo, zile şi nopţi. 
Sorinelul meu drag plângea la telefon cu sora mea alături. Şi 
eu de voie, de nevoie, atunci l-am părăsit. Acela a fost golul 
dintre noi, umplut cu emoţiile lui care mă săgetau până în 
străfundul sufletului. 
 El n-avea voie să fie cu mine. Era o garanţie a 
devoţiunii lui Vasile către Velikaia rusi, cu misiunile lui 
încurcate. 
 
 Sunt acasă… Sunt în această curte mirifică a mea în 
care mă simt ca o plantă ce re-naşte sub lumina ocrotitoare a 
soarelui de primăvară. 
 A trecut un deceniu de când Gusti-Augustin nu e cu 
mine fizic. Tărâmurile pe care se află nu le ştiu. Desigur, nu e 
cu rusoaicele lui, dar nu ştiu pe unde sălăşluieşte sufletul lui… 
 Oricum ar fi, el e cu mine. M-a iubit şi asta nu-i de 
colea. 
 Privesc în bucătăria mignonă unde m-am retras să 
prepar o mâncare de dovlecei; privesc tabloul dreptun-ghiular 
cu fond negru, cu ramă aurie, tablou în care se lăfăie nişte roşii 
trandafiri, care par vii, precum buzele rusoaicelor chemătoare: 
o senzualitate gingaşă, potolită acum în acest tablou. 
Trandafirii moscoviţi mă ţin aproape de al meu soţ, îmi aduc în 
minte mereu imagini pe care nu vreau să le pierd pe drumul 
vieţii care mi-a mai rămas. Ei, trandafirii roşii, parcă sunt o 
parte din tinereţea mea, pe care o port cu mine mereu. De câte 
ori îi privesc, descopăr o altă nuanţă a formelor trandafirilor, 
adeseori nebănuită de mine. Mi se pare că e cu mine, nu un 
buchet, ci o întreagă grădină vie, prin care mi-am vânturat 
câţiva ani, în vârtejul moscovit, alături de el, bărbatul meu, 
unicul – strivit de o boală neiertătoare. Regret... Îl văd şi acum. 
Îl văd şi acum atât de aproape... rar absent. 
 Istoria cumva se repetă. Sorin, celălalt bărbat- fiul 
meu, rupt din mine e departe- atât de departe. 
 Telefonul lui: 
 -Mamă, ce faci? Te distrezi? Mă bucur. 
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 -Jucăm canastă c-un grup de prietene. Ştii cu cine, ţi-
am povestit. 
 -Da, mamă, ştiu. Tot ce faci tu ştiu. Ai auzit cântecul 
lui Alifantis: Dama de pică? 
 -L-am auzit. Ca şi la canastă şi în viaţă trebuie să ai 
noroc. Eu am noroc cu tine... 
 Zâmbesc, privind în oglinda din sufragerie: e una tot 
moscovită, la comandă, din cristal, cu încrustaţii din lemn lăcuit 
pe margini şi-mi beau cafeaua expres. Ceaşca moscovită, cu 
violetul ei de furtună în vuietul vremii, ehe! mă întreabă: 
 -Tî ruscaia? 
 -Net. Ia rumânskaia... Spasibo Maskva, eto bâlo 
adnajdi... a tiperi... ia jivu sama solo – singură, doar cu 
amintirile în mine! N-am cum să le uit! 
 
 Am plecat cu Clara- prietena şi cunoştinţa mea, încă 
de pe când locuiam pe strada Ion Creangă, într-o excursie-
pelerinaj la o mănăstire. 
 Drum lung, de parcă mă-ntorceam la copilăria mea, la 
zorii vieţii mele. Râul Mureş şi Crişul- Crişul Alb- alb, 
(nepoluat?). Păduri, mai sunt, mai avem? Şi acea Baie de 
Criş... păi nu? O baie într-un râu- Criş- care Criş? şi Bradul- 
brad- oraşul lui Avram Iancu şi Avram Iancu peste tot şi lângă 
Biserica- Crişului în cimitir. Câţi eroi, pe câte cruci vieţuiesc, 
cruci aşişderea, ca nişte copii la grădiniţă, în nişte uniforme gri- 
acel gri care- launloc pe aceşti eroi ca unul, eroi anonimi. Ce 
frumuseţe care doare. Nu ne spun nimic. Tac, aşa cum le şade 
bine unor eroi. N-au nici flori la cingătoare, nu chiuie în hore. 
Doar în vale, răsună nişte muzici, că de, ne alegem aleşii 
locali, poate nu ai locului, nu neapărat eroi, eroii zac în cimitire. 
În vale muzici şi joc şi hore de mână şi mici afumaţi cu bere din 
plin, şi plase cu două beri în cutii şi câţi gură cască pe acolo şi 
noi cu excursia. Şi gorunul lui Horia trăsnit, îngrădit, sprijinit să 
nu cadă. Era gata-gata să dispară de tot cuprins într-o 
tornadă-cu vijelii ameţitoare,  imposibil de stăpânit. 
 Şi dealul, urcuş nevoit pe un drum cu pietre elegant 
şlefuite, sprijinind tălpile pe care-şi doresc încălţarea: undeva, 
unde domină albul de var, cu turlele de argint, încheiate sus în 
vârf cu ale crucii care vor să întâlnească ambele veşnicii ale 
pământenilor, logodiţi cu cerul. Momente de duh în noi. Slujba 
răsună cuprinzătoare, adie cu mir, cu tămâie, cu voci exersate, 
cu haine de monahi, stăpâni ai locurilor. Şi eu Nina, cu fosta 
mea vecină de apartament- Clara- urcăm trepte. Ajungem la 
bisericuţa de lemn. Sculpturi în jilţuri, frumuseţi ordonate, bine 
închegate, ca pentru împăraţi şi prinţesele lor, o lume nu 
numai a magiei religiei, ci şi o vrajă a poveştilor se degajă. 
 Mă simt cu Nina- româncuţa din zona Bradului, ca o 
prinţesă în vizită în locuri străbune pe unde presupun, stră-
stră-bunicii mei au hălăduit. S-au închinat locurilor, cum mă 
închin eu acum(cu Clara), s-au miruit, cum mă miruiesc eu 
acum. Şi la bisericuţa din lemn, cu jilţuri măiestru sculptate; mă 
aflu în lumea mea: sunt acasă. 
 E o umbră: o răcoare aducătoare de arome- din 
arborii falnici şi vajnici. Umbrele dimprejurul meu se adună, mă 
vor, sunt de-a lor, mă primesc cu voie bună, cu linişti sufleteşti, 
cu un plus de energie. 
 Voi pleca lăsând aici şi eu o parte din mine, vrând-
nevrând, Mă las furată, aproape asimilată:  
 -Hai în vale, Clara, că... 
 Eu, Nina- Ina, cum îmi ziceau ,,ai mei‖- am o stare de 
bine, cum n-am trăit mai demultişor, când familia ,,sfântă‖ era 
întreagă, eram toţi trei: tată, fiu şi soţie- mamă! 
 Cuvântul mamă, prezent peste tot în icoane: maică, 
Maica Domnului – Maica – nume, devenit Nume. 
Cumpăr de la Biserica – mănăstire ,,Crişan‖, o brăţară cu 
magneţi – albăstrie cu alb, pietre fermecate. 
Sper să mă ajute, să-mi încălzească inima în clipe grele de 
singurătate.  

Las bani şi aprind lumânări pentru vii, fiul meu e primul şi nora 
şi nepotul şi eu... ultima pe listă, hm şi pentru morţi: al meu soţ 
Augustin- Augustus împărat, pierit de un deceniu, dus între 
drepţi, sper, cred. Mă rog lui să mai fie cu mine, să m-ajute şi... 
să nu mă uite de tot, până voi veni şi eu lângă el, cu el  pe-
acolo unde e el. Aşa cum ne-am găsit în viaţa asta, ne vom 
găsi şi în cealaltă, cred. 
             Ce înseamnă şi credinţa. Sunt izbăvită de păcate, de 
gânduri rele, de invidie, de răutate, de gustul bârfei: toate îmi 
dispar, se volatilizează pe moment şi... 
Autobuzul răbdător ne primeşte, după ce mâncăm mâncărurile 
călugărilor de post, care cică, postesc tot anul. E de bine. 
Florile îngrijite de ei sunt în vase de ceramică şi râd în culori 
îndrăzneţe- roşii ciclamen. Coboară de pe veranda locuinţei 
călugărilor, în buchete mari- albăstrii, de parcă şi-ar flutura 
aripile salutând vizi-tatorii. Noi dispărem din oaza de pace şi 
sfinţenie a locu-rilor. 
         Acasă, un simţământ de gol-gol sufletesc. Nimeni şi 
nimic împrejurul meu.Vegetez. Mă-nvârt. Ameţesc. Cad. În 
casă. Ce senzaţie! De ce ameţeala? Am mai păţit, dar chiar 
aşa. Mi se pare absurd să cad aşa. De parcă, acel câine de 
demult reînviază. Vine lângă mine în casă şi mă-mpinge- 
vrând să mă lingă.  
          Mi-e greu. Mi-e teamă, parcă. Gura mi-e uscată. Trupul 
bătut. N-am aer. 
          Ţâr, telefonul lui Sorin? 
          -Ce faci, mamă? Cum a fost în excursie? 
          -Bine, Sorinele, bine, dar sunt cam ameţită, era să cad 
în casă... ştii! 
           -Ai grijă, bea nişte apă, nu de la frigider că ştii că te 
doare gâtul, dacă-i prea rece, bea şi întinde-te pe canapea în 
sufragerie, unde-i mai răcoare, da? Şi-o să fie bine. Mai 
povestim pe urmă. Să mă suni ca să ştiu cum îţi e sau te sun 
eu mai bine peste vreo două ore... 
Îngrijorarea din glasul lui de tenor, tremurând uşor, parcă mă 
calmează, îmi dă imbold să gândesc pozitiv: 
          Mi-e bine, mă simt excelent, mă simt excelent... 
Starea indusă se preumblă prin corp, mă linişteşte. Respiraţia 
mea e lentă, mă înmoaie ca pe-o salcie mişcată de zefir la 
malul unui râu. Apa inhalată mi-a pătruns prin toţi porii, o simt, 
îmi dă viaţă. 
          Viaţa a apărut în apă, ascult la radio, mai întâi sub formă 
de microbi. O fi viaţă pe Marte, planeta roşie, răz-boinică? O fi 
fost că se văd nişte şanţuri, parcă făcute de râuri, acum 
absente. O mai fi viaţă? se întreabă comen-tatorul de la o 
emisiune ştiinţifică pe care o ascult de fiecare dată şi-mi refac 
potenţialul energetic: sunt vie şi se pare că toate în mine 
trăiesc încă.  
            În mine răsună, venind de acolo, din mănăstirea 
,,Crişan‖, clopotele vestitoare de existenţa pe pământ în 
comuniune cu cerul.  
           -Sorin, sunt bine, mi-am revenit. Noapte bună ţie şi 
familiei tale dragi... 
            A venit iar duminica. După slujba de dimineaţă- utrenie, 
cu liturghie- a femeii samaritene, hm, care a cre-zut în Isus şi 
învăţăturile lui şi... cu toate c-a avut şase bărbaţi, necăsătorită 
cu niciunul, a fost iertată de Dumnezeu- şi... 
Iertarea. Eu care-am avut un sigur bărbat ce iertare să cer. Ea 
a devenit sfântă, propovăduind credinţa în Isus. Eu... n-am 
tăria asta. Îmi lipseşte credinţa asta atât de puternică. Eu 
aştept... ce? 
           Să vină prietenele mele la jocul de canastă, înce-pând 
cu orele 15(trei!) - ha, ha! Le-am pregătit un cozonac, treabă la 
care mă pricep şi-mi iese tare gustos, cu nucă, miam! Mă ling 
pe buze în aşteptarea lor... că vreau să-l violez împreună cu 
ele. Eh, cozonacul meu, cu luciu pe crusta maronie. De-abia 
mă abţin să nu-mi tai o feliuţă, că de... sunt tare pofticioasă ca 
şi Ilincuţa, prietena mea pe care-o ştiu din ’56, de când am 
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venit amândouă în oraş, ea ca profesoară de matematică, eu- 
ca funcţionară la ICSH , de unde m-am retras după ce l-am 
născut pe Sorinel, cam la un an şi jumătate de la mări-tişul cu 
Gusti, Augustin al meu- inginerul electronist din CSH-ul nostru, 
care ne-a dat pită la mulţi veniţi pe-atunci din toată ţara. 
          Va veni Ilincuţa, prietena mea şi toate prietenele mele 
din canastă. Cine o fi inventat jocul ăsta? Tare-mi place. Mă 
linişteşte. Mă scoate din ale mele griji, singurătăţi. Uit aşa şi de 
monstrul meu, un fel de minotaur, adică taur, om vânjos, care 
mă sperie, eu fiind Ariadna, care , dacă-l voi prinde în 
,,labirintul‖ casei mele- al sufletului meu, voi reuşi să-l omor, 
cum?- poate cu iubirea mea. Mi-e teamă. Sunt atât de 
neliniştită ca o copilă care-şi aşteaptă violatorul, eu, care de 
zece ani, am redevenit fecioara ce eram, când m-a pătruns 
Minotaurul, întâiul, inginerul meu electronist care nu m-a 
electrocutat, dar a fost cu mine şi mi-a fost bine! 
           Mă duc la tratament la fizioterapie. Fizicul meu trebuie 
dres bucată cu bucată. Ceafa care doare: scârţâie la orice 
mişcare. Genunchiul amorţit, piciorul drept mergând, fără 
arcuri, bleagă solidificată ce sunt! 
Mijlocul are nişte ţepi(nu mijlocelul absent). Mă aplec, doare, 
mă aşez, doare, mă întind să iau un pahar din vitrină, doare. 
Îmi pică din mână factura de la gaze: Eon, adică e el, acel on 
din rusă! 
              Sunt bleagă, sucită, nenuntită, avidă de adevăruri. În 
fapt, cine-i cu mine? N-am nici măcar un hamster, trebuie să-
mi cumpăr unul! N-am nici o mâţă care să mă zgârâie s-o simt 
când se-ntinde languroasă în ,,tinda‖ mea îngustuţă. Un câine 
nu prea vreau! Ham, ham- să latru şi eu la lume. Să mă sperii 
că mereu vine cineva necunoscut la mine şi-mi fură liniştea?! 
Of, la fizio- mă întind pe canapeaua neagră, acoperită cu-n 
cearceaf cam vechi, cu franjuri şi pete gălbui. Îmi apăs pieptul- 
brăţară, care mi se turteşte. Stau ca pe o pernă- două cu toate 
că de la o vreme nu mai e tărişor: s-au cam chiflicit cireşele 
mele! 
             Doamnele de la fizio fac cu mine terapie. Parcă   m-ar 
îmbălsăma. Mă dreg. Mă așează în racla mea. Sunt ca Lenin 
la Moscova, nemișcată în tron. Sunt cu fundul în sus, învers 
decât ,,dascălul‖ Lenin. Ce personaj, cu şăpcuţa lui ponosită, 
cu Grigorie ăla, cică, al lui partener de iubire. Omul nostru- 
făcea de toate: om multilateral dezvoltat! Treaba asta a 
proliferat până la noi. Dar mie nu-mi vine să fiu aşa: femeie cu 
năbădăi. Mă mângâie pe spinare doamna Mina(Minovici?), o 
mână aurită, ştie să frământe corpul femeii. O simt cum mă 
cuprinde cu degetele ei exersate, călduţe. Îmi transmite fiori, 
mă trezeşte ca femeie: câte senzaţii simt în corp. Iubita mea, 
doamna Mina, mână fermecată. Îi dau o ciocolată... la final. N-
o cumpăr. N-o corup. Nu-i mită, nici pită. Îi dau ciocolata 
,,Poiana‖- amăruie şi mă veselesc c-am făcut asta şi o simt 
binevoitoare... şi vioaie. 
             Am primit o invitaţie de la un fost prieten de-al soţului 
meu, nu de la Moscova- Maskva, ci din combinat. Era jurist 
consult. Acum la pensie a adunat nişte legi şi le-a ordonat 
tematic într-o carte şi e tare mândru. 
            -Ce mai faci, doamna Nina? Sunt eu, Tită. Nu vrei să vii 
la mare, la Neptun. Am un apartament al meu- proprietate şi... 
Să merg la mare la apartamentul lui... 
            Dar distanţa, dar comoditatea mea? Cum s-o fi gândit 
tocmai la mine. Plăcerea lui. Dorul lui de ,,tinereţea‖ mea 
sufletească, de zâmbetul meu binevoitor, de blândeţea mea, 
hm! 
            Nevasta lui dispărută mai demult: un cancer rebel... 
Îmi trebuie marea? Da, dar cu el ce să fac? Să mă 
giugiulească. Parcă nu mi-ar mai veni treaba asta, doar nu-s 
adolescentă, cu amigdale inflamate, dar cu vise de iubire, 
trecute în fenomenalul meu ,,Jurnal‖- o mostră a trecutelor 
vremi. 
           -Nu cred că pot că e prea cald şi-i drumul lung şi... 

           -Bine, bine, am înţeles, bine... 
          Deodată se aude un zgomot în dormitor. Cât am vorbit 
la telefon în sufragerie, o fi intrat cineva că venisem din 
grădină şi m-am grăbit auzind telefonul şi-oi fi uitat să închid 
uşa. 
           Aud o alarmă în depărtare. Şi nişte glasuri de copii. Îl 
vreau acum pe monstrul meu: nu mi-e teamă îl aştept. Hai 
vino, vino! 
Ce naiba, visez, ce fac, chem visul, îmi imaginez tot felul de 
chestii. Ceva, cineva îmi atinge pieptul. Tresar, mă gudur, sunt 
pisicuţă. Aspir aerul, respir intens, mă dărui... 
            -Ce pula mea! strigă un adolescent şi eu mă retrag în 
cochilia mea şi închid ferestruica de sus din dormitor. Pipăielile 
erau ale unui ţânţar. Numai unul. Mă ustură palma pe dosul ei, 
pieptul îl scarpin, scârboşii de ţânţari m-au invadat. Iată, îmi 
vine să-mi scarpin şi faţa, phui, ce pacoste! 
             Ce an, ce vară a ţânţarilor! Mai bine plecau la mare, 
chiar? Acolo or fi ţânţari?Ce-o vrea ăla de la mine, de mă 
cheamă la el? Of! Prefer dormitorul meu, cu pătura mea 
moscovită. Şi cu gândul la Sorin, să mai vină o zi sau mai 
multe. Adorm? Sper s-adorm şi...? 
 
           El,Sorin- călătoreşte: când în Anglia, când la mine. 
Drumul în Anglia mai nou îl acaparează. Acolo soţia lui medic 
şi fiica, economistă. 
            Gata, l-au părăsit în ţară! Mi-l lasă mie? 
El, cu slujba lui de inginer-mecanic îşi face treaba în Arad. 
Cum să plece? Poate la pensie. 
            Dar pe mine, mama lui, cui s-o lase? Eu, când el era 
mic, cum îl lăsam şi plecam la Moscova? Atunci nu era voie 
să-l iau şi pe el. Acum sunt pentru el şi familia lui un balast, un 
plus nu foarte trebuitor. 
            Aşa că: plec la mare...? O, nu! Mă mut la Arad. Păi, 
cum? de ce? 
             Grădina mea mă aşteaptă să-i infloresc frumuseţile, 
care învie în primăvară. 
             Eu, Nina- Ninocica mi-aştept prietenele la canastă: 
câte vor mai fi, câte or mai putea veni pe la mine... şi eu, la 
ele. 
              Acel monstru care uneori mă sperie(singurătatea?) 
voi încerca să-l domolesc şi, dacă se poate, chiar să-l iu-besc, 
să fiu cu el, cât mai sunt. 
              Să fac o cerere? Cum? Şi ce să cer? 
              Sunt singură şi asta-i tot. Singurătatea. 
              Dar- ce au ciorile astea de tot croncăne 
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Mircea TECULESCU 
 
Tablouri, Icoane, Cuvinte                   
 
 
o pensulă îmi murise și 
nici nu vedeam întunericul 
care mă înconjura 
 
oameni stricaţi 
 
doar culorile se mișcau singure 
viermuind cu focul și fumul, 
culorile cuvintelor 
 
o masă de sunete, vibraţii, 
 
zdrenţe sonore strânse grupat,  
undeva, în pânza constructivistă 
goodbye to gravity 
 
nu vă supăraţi,  
 
vă rog nu vă supăraţi  
și uitaţi 
tablourile din artificii  
 
căci pensulele toate au murit  
 
și nimeni acum 
nu mai știe culorile, 
culorile cuvintelor 
 
,,Vor fi niște jocuri de lumini adaptate pe piese, mâine o 
să se întâmple niște lucruri cu ele.’’ Trupa Goodbye to 
Gravity 
 
 
Măști pe feţe                                    
 
 

cu măști pe nas și gură, așa 
mă întâmpină asistenta și doctoriţa, 
așa și tu acum, ai masca pe gură  
și nas, niște pilule nedorite întrebările,  
deloc nu sunt  bine, este 
sezonul când masca  peste gură 
și nas se poartă ca o modă iar ochii  
rămân singuri, faruri deasupra 
armadelor de măști, parcă am  
fi într-un oraș poluat din China, doar  
eu nu am una, am  
împrumutat-o unui prieten  
chirurg care făţuie întruna  
nasuri și guri, măști singure 
pe feţe, de fapt sunt ok,  
acum când înserarea  
se lasă încet - plăpândă 
peste capetele celorlalţi 

 
Marin MOSCU 
 
Vise în tomnatice văi 
 
Petale de nuferi în vise târzii 
Scaldă  mătasea ochilor tăi 
Pătrunşi de săruturi primare 
Aprinse-n tomnatice văi. 
 
Tânjit-am imaginea vremii  
Supusă tandreței în lume, 
Iubiții descântă-n vecie 
Valuri cu îngeri în spume. 
 
Stăpânul  ne țină măsura 
Zilelor scrise în biblia lui, 
Licăr de avânt şi lumină, 
Semne de piatră-n statui. 
 
Deschid ochii în nuferii tăi, 
Visul mi-i foamea de tine, 
Izvor de săruturi primare 
Aprinse în toamna ce vine! 

 
Fereastra udă de lumină 
 
Fereastra ta e udă de lumină, 
O şterg cu inima până devine vis, 
Ochii mei sunt arc de curcubeu, 
Tu eşti săgeata care m-a cuprins. 
 
Cad în genunchi la dulcele izvor 
Sub orizont şi gânduri răvăşite, 
Împărțim focos plăcerile în doi, 
Îmbrățişări, săruturi nesfârşite. 
 
Cerurile de vrajă îngerii aduc 
S-acopere cu aripi razele de stea, 
Să nu vadă nimeni cum  dispar 
Dis de dimineață prin lumina ta! 
 
 
Coborârea în albastru 
 
Aripi de abur 
Urcă spre cer, 
Piei de balaur 
Pier în mister. 
 
Toamna adâncă 
Trece-nainte 
Crez şi poruncă 
Spre clipele sfinte. 
 
 
Florile noastre 
Cu brațe ciuntite 
Coboară-n albastre 
Uitate cuvinte 

POEME POEME 
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Baki Ymeri 
 
 
 
STARE DE TAINĂ 

 

 

Când şi când mama, oftând, 

Rostea în limba română un dor 

Arnăutul de tata îi răspundea 

Auzi 

Te iubesc în limba română! 

 

Tata, din vreme în vreme, 

Certându-se cu toate necazurile 

Istoriei şi ale durerii, 

Îi dăruia mamei mele o lacrimă. 

 

Astfel, din iubire şi lacrimă 

Părinţii m-au zămislit 

În această uimire 

Din care şi eu gust 

Toată iubirea 

Acestor cuvinte 

Crâncene de dulci 

Ale limbii române. 

 

 

 

CIREŞE DE MAI 

 

 

Tu eşti ceaţa care mângâie 

Ca o pisică 

Trupul unui cireş înflorit. 

Lumina ta într-o zi 

Îşi înceteşte puterile 

Şi-n pom, 

Într-o noapte, 

Se aprind mici boabe de foc 

Ţinute de îngeri la sân. 

 

 

LA DOLCE VITA  

 

   

Locuiesc într-o ţară unde într-o zi  

Îmbătrâneşti cât într-o mie de ani.  

Locuiesc într-un oraş  

Unde un om îmi spune senin   

Tu te culci şi te scoli  

Cu femeia mea în gând,  

Adăugând:  

Vorbeşte cu olteanca ta!  

Locuiesc într-o casă  

Care se-nvârteşte în jurul soarelui  

Unde cuvintele sunt fete intacte şi fragede  

Care explodează în inima Raiului.  

   

 

 

 

MURMUR 

 

 

Cu sufletul pe buze 

Trebuie să fie fiinţa 

Sau buzele să caute 

Sufletu-acela 

Care fuge de ele 

Ori sufletul să afle 

Buzele-acelea 

Care să spună : 

Stai liniştit, 

Noi murmurăm pentru tine ! 

 

 

 

 

IZVORUL TĂMÂDUIRII 

 

 

Ascunde-mă de timp 

La sânul tău. 

Păstrează-mă 

Sub pleoapa 

Dorinţelor tale. 

Deschide-ţi irisul, 

Strigă-mă-n şoaptă: 

 

Vino să mă lecuieşti, 

Dezbracă-te în ape curgătoare 

Şi rămâi, frumuseţe! 
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În traducerea lui 

                           Daniel LĂCĂTUȘ 
 
 

Jorge Ángel 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 împaratul 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 să aștern în inima ta de Regina 

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 

orgon 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, 

ridicând pana la suprafața 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 
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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 lamâi 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 ciupotica 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 arcerce. 

 

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 
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eu fata de la oraş 

 

Era vorba despre starea de graţie 

mi-era greu să leg toate cuvintele 

într-o basma 

şi să plec cu picioarele goale 

eu fata de la oraş mirosind a săpun 

cu inima încărcată de blocuri 

cu asfaltul încins al verii 

claxoane, cozi la bilete, covrigi 

eu fata de la oraş cu unghiile bine tăiate 

şi obiceiul de a mânca iaurt 

la micul dejun 

m-am pomenit cu cerul de stele 

căzându-mi pe piept 

mirosea a regina nopţii 

într-o lume prea mare 

într-o viaţă prea mica 
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Marilena Velicu: „Mai tânără c-o toamnă” 

 Şi după al optălea volum Marilena Velicu 

rămâne aceeaşi practicantă împătimită a prozodiei 

clasice. Ea reuşeşte să menţină frumuseţea genuină a 

liricii şi prin procedee poetice vetuste şi, indiscutabil, o 

astfel de poezie are cititorii ei fideli. Exprimarea 

sentimentelor în „dulcele stil clasic‖ nu e doar 

ornamentală, şi învolburată de rime depline, ea ajunge, 

în poezia acestei poete, să fie  heratizată. Cu toate 

acestea îi mai  scăpă multe stângăci şi locuri comune. 

 Volumul recent, „Mai tânără c-o toamnă‖, apărut 

anul acesta la editura PIM din Iaşi, păstrează nu numai 

aceeaşi atidune nepăsătoare faţă de formele poetice 

inovatoare, ci şi romantismul din fundalul, temele şi 

motivele poeziei. Titlul volumului face aluzie la 

optimismul şi exuberanţa femeii care nu ţine seama de 

vârsta biologică, la puterea de a sfida trecerea timpului 

şi de a transforma nostalgia în elan poetic: „Îţi scriu pe 

cer cu litere de foc/ Emoţii, stări şi întâmplări ad-hoc/ Şi 

nu de bătrâneţe mă-ncovoi,/ Ci de plăcerea scufundată-

n noi‖...  Nu toate poeziile din volum îi susţin titlul, pentru 

că, în cida declaraţiei că „timpul parcă stă în loc, 

tembel,/ Se-mpiedică în părul meu rebel‖, trecerea 

timpului generează stări diminuate de energie şi atunci 

lamentaţia e suspendată doar prin dorinţă: „Mai tânără 

c-o toamnă vreau să fiu/ pe cerul nopţii versuri să îţi 

scriu‖ sau  „Nu mai am inimă-n torace,/ Nu mai admit pe 

vino-ncoace,/ Nu mai rezist, nu-s perspicace/ Şi totuşi 

vreau...să fiu vivace.‖.  Bucuria de a se autocaracteriza 

în rime o duce la mediocritate poetică în strofe întregi: 

„Eu zâmbesc, aşa mi-e firea,/ Deşi gerul mă cuprinde,/ 

Am un foc ce se aprinde/ Tot mereu...şi e iubirea.‖ 

 Din noul volum, în care iubirea şi timpul sunt 

temele predilecte, refuzăm banalitatea unor imagini şi 

preferem poeme în care nota reflexivă creează o 

partitură incantatorie a biografismului intim. Menţionăm 

câteva titluri: „Visul care-n zori te-a deşteptat‖, „Un loc în 

viaţa mea confuză‖, „Secretul flăcării aprinse‖, „Mai 

trece-o toamnă‖.  

 

 

 

Tiberiu Costăchescu: „Portrete de rugbişti 

de ieri şi de azi” 

Beletristică cu tematică sportivă n-am mai citit 

de pe vremea lui Fănuş Neagu şi Eugen Barbu şi am 

avut o surptiză plăcută citind cartea „Portrete de rugbişti 

de ieri şi de azi‖(Ed. Tehno Media, Sibiu) scrisă de 

universitarul sibian Tiberiu Costăchescu, fost rugbist, om 

politic, ambasador în ţări africane.  Am apreciat mai întâi 

efortul  pe care l-a făcut autorul ca să ajungă la această 

dezinvoltură de a prezenta sportivii, apoi  efortul 

documentar. Are peste 50 de portrete de rugbişti care 

mai de care mai grozavi. E şi în ansamblu prezentat 

rugbiul ca unul dintre cel mai nobile sporturi existente, 

sportul cu echipa cea mai numeroasă, 15 oameni bine 

aranjaţi pentru a fi cât mai uniţi. Portretele sunt realizate 

de un specialist dublat de un beletrist. Pe fiecare îl 

individualizează nu atât ca rugbist ci ca om, ca 

personalitate. Am simţit şi căldura cu care se apropia de 

aceşti oameni cu o afectivitate pe care numai 

dezinvoltura scrisului îl face pe Tiberiu Costăchescu să 

se mascheze puţin, să pară mai distant. Afecţiunea 

pentru aceşti oameni se citeşte şi direct, în rând, şi 

printre rândurile acestei cărţi. E o carte rarisimă, aş 

spune, pe care am s-o păstrez în biblioteca personală. 

Aceste „portrete de rugbişti de ieri şi de azi‖ sunt şi o 

istorie a acestui sport. La început aveam impresia că 

autorul vrea să scrie o carte "Învăţaţi rugbi fără 

antrenor". Nici pomeneală! Nu e o asemenea carte. Mai 

degrabă poate avea titlul "Iubiţi rugbiştii şi când nu mai 

sunt pe stadion", pentru că o nostalgie extraordinară se 

revarsă printre amintirile lor emoţionante. Toţi rugbişti 

(printre care şi Ioan Urs - astăzi călugăr, arhimandritul 

Ilarion - şi un coleg de facultate, Radu Popeţi) au amintiri 

emoţionante pe care Tiberiu Costăchescu a ştiut să le 

surprindă, a ştiut să pună miza în nostalgiile lor şi de 

aceea unele portrete sunt de-a dreptul cu caracter 

elegiac.    

Cartea, în totalitatea ei, e un omagiu adus 

rugbiştilor şi o pledoarie, făcute prin mijloace literare, 

pentru acest sport. 

 

      

 

             

CABINET DE LECTURĂ 
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