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„ Petele de pe conştiinţă şi gaura 
din nădragi au fost prea adesea 
acoperite, la noi, cu o minciună 
convenabilă. Caragiale a pus 
punctul pe i, a pus degetul pe rană 
atunci cînd nu a pus chiar sare pe 
rană... „ 
 
 
 
 

 
 

Anul Caragiale? O „actualitate” tautologică 
 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 
 

1. Caragiale, judecat. Anul acesta e, în toate calendarele 
culturale, "Anul Caragiale", ilustrul dramaturg şi creator de "prototip 
românesc" adunînd vreo sută şi şaizeci de ani de la naştere şi vreo sută de 
la moarte. Celebrarea lui Caragiale mi se pare, totuşi, în actualele 
condiţii, o ofensă adusă realităţii… ! Dimpotrivă, mi s-ar părea mult mai 
logică o judecare a lui Caragiale! Hai, nu vă grăbiţi cu protestele, scoteţi-
vă discursurile festiviste din urechi şi încercaţi să-mi daţi dreptate. Toţi 
spunem că “acest” Caragiale este "extrem  de actual". Nu cumva el a 
croit o realitate, acum o sută şi mai bine de ani, din care nu mai putem 
ieşi? Caragiale l-a inventat pe Mitică, o creatură dîmboviţeană care vrea 
să împuşte francul din orice poziţie, care nu s-ar da în lături să înfiinţeze 
o bancă doar pentru a-i fraieri pe toţi din preajmă, care cînd e prins o face 
pe-a şmecherul, îţi face cu ochiul, complice, se dă chefliu cu cheflii, 
mănîncă seminţe la stadion cu chibiţii şi dacă e cazul e şi patriot, că nu-l 
doare gura. Păi ce-ai cu noi, domnule Caragiale, ce rău ţi-am făcut? De 
ce i-ai inventat pe Stoica-Caritas, pe Cataramă-SAFI, pe Vîntu-FNI şi pe 
alţii mii şi mii? Crezi că poporul ăsta mult o să te mai rabde? Ne-ai 
umplut ţara de mii de exemplare de Pristanda, de Tipăteşti, de 
Brînzoveneşti, de "coane Joiţica", de Caţavenci, că ţi-e şi ruşine de 
neamul ăsta, ce-a fost înainte de dumneata şi ce-a ajuns după …! Halal!  

2. Caragiale să ne judece. I s-a reproşat, prea adesea, că a gîndit 
şi a scris "antiromâneşte", că a văzut mai mult petele din soare decît 
strălucirea, că a văzut mai mult defectele naţiei noastre decît calităţile 
năclăite în sosul balcanic. Nici nu ştim dacă scriitorul Caragiale a 
inventat lumea operei lui sau lumea românească l-a inventat pe 
Caragiale! Din Pristanda a făcut poliţaiul după care s-au croit generaţiile 
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de poliţişti şi miliţieni de după… Din Caţavencu, din Dandanache, din 
Trahanache a făcut modele de politicieni care traversează scena politică 
românească de secole. Ei existau, Caragiale doar i-a numit. Păcatul 
"actualităţii" lui Caragiale pare cel mai greu de iertat de fiecare generaţie 
care trebuie să se uite în oglinda operei sale. Cel hîd simte nevoie să 
spargă oglinda care îi arată defectele, prea rar caută să-şi modifice hibele. 
Petele de pe conştiinţă şi gaura din nădragi au fost prea adesea acoperite, 
la noi, cu o minciună convenabilă. Caragiale a pus punctul pe i, a pus 
degetul pe rană atunci cînd nu a pus chiar sare pe rană. Ce mai poţi 
adăuga la o replică precum cea "avansată" de Caţavencu: "Industria 
română e admirabilă, e sublimă putem zice, dar lipseşte cu desăvîrşire… 
Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face de loc în ţara noastră!"? 
Deschidem fereastra şi ne uităm în realitatea românească! Caragiale va 
deveni "inactual" cînd noi vom fi conectaţi cu adevărat la o Europă pe 
care o curtăm de secole dar în care nu putem intra decisiv cu paporniţa 
noastră de lucruri şi obiceiuri dintr-un Ev Mediu prelungit pînă peste fire. 

3. Nenea Iancu şi o anecdotă de la Piatra Neamţ. Caragiale s-a 
retras, în ultimii ani ai vieţii, în Germania. De aici l-a vizitat pe Octavian 
Goga care vrînd să-i înveţe pe ardelenii din Ardeal că sînt români, a ajuns 
"chiriaş" al închisorilor ungureşti din Budapesta. Şi acolo, pe pămînt 
străin, Caragiale i-a dat o lecţie amară: "Ţi-am spus de-atîtea ori, nu te 
mai bate cu proştii, că te răpun… Ce crezi tu, pe urma cui am suferit eu 
în viaţă? Pe urma deştepţilor? Prostia, suverana prostie, e totdeauna 
mai tare. (…) Nimic mai greu decît să cîrmuieşti proştii… Ei au un 
instinct de împotrivire organică… Să vezi… Mai acum vreo treizeci de 
ani eram revizor şcolar la Piatra Neamţ… Trenuri nu găseai prin 
Moldova, mergeam la inspecţii călare… La Piatra Neamţ stăteam în 
gazdă la un popă. Avea popa o iapă murgă… Zic, să mi-o dai părinte, 
dimineaţa… Popa zîmbea. Prea bucuros, domnule Iancu. Şi-am plecat… 
Cît m-a zolit iapa ceea, mă…! Oricum dam din căpăstru, ieşea rău… N-o 
puteam cîrmui nicidecum… M-am întors la vreo două ceasuri, tot apă: - 
Părinte, cît face iapa sta? - Face zece galbeni! - Ei, pune d-ta cinci, să 
pui şi eu cinci, s-o tăiem, că-n asta-i om… - Ba să n-o tăiem, domnule 
Iancu, mai bine să-i învăţăm năravul… Ştii ce? Cînd o încaleci şi ajungi 
la o răspîntie, dacă vrei să apuce la stînga, tu tragi de frîu la dreapta… 
Da' să tragi cumplit, auzi… Să vezi c-o ia la stînga… Aşa am făcut… Ei 
vezi, la prost trebuie meşteşug, nu glumă…Ascultă-mă! … Toată viaţa n-
am putut să sufăr prostia… Săracu' de mine, măi băiete, cînd văd cîte un 
prost mă doare… Zău, am dureri fizice… Mă ia cu rece aici în 
creştet…”. 

La Piatra Neamţ, în preajma Teatrului Tineretului, un loc gol 
aşteaptă, de mulţi ani, o statuie a lui Ion Luca Caragiale.   
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“Redusă la gastronomic, discuţia despre reveriile lui 
Caragiale e limitată. Foamea de real face ca materia însăşi 
să capete consistenţa iluziei, a delirului vizual, olfactiv, sau 
auditiv. Să ne amintim că, în C.F.R., întreruperea delirului 
verbal care hrănea imaginaţia celor doi amici e sinonimă 
unei întoarceri „fără haz” în realitate...” 

 
 
 

I. L. Caragiale. Materie şi sens 
 

un eseu de Mircea A. Diaconu 
 
Este Caragiale preocupat de „arheu” la fel de mult pe cît pare 

fascinat de epiderma realului? O ocazională, cum sînt multe din scrierile 
scurte ale lui Caragiale, Moşii (Tablă de materii) instituie, cu toată 
aglomerarea de obiecte, un spaţiu pur, acela al logicii hazardului din text 
unde totul este posibil.  

Pînă la urmă, nu se construieşte un decor, ci o lume în esenţa ei. 
Or, esenţa lumii înseamnă hazard şi iluzie. Iarmarocul balcanic e o 
desfăşurare de materii în care sensul se pierde, pentru a face loc formelor 
goale de sens. Atît de goale încît kitsch-ul atrage după sine butaforicul. E 
ca şi cum plăcerea înregistrării formelor în care se ipostaziază lumea 
atrage după sine o decorporalizarea identică reduceri la absurd. Atît de 
concretă e lumea încît devine, printr-un exces de luciditate, falsă, 
inautentică, artificială şi mirifică. Iată: „Turtă dulce – panorame – 
tricoloruri – bragă – baloane – soldaţi – mahalagioaice – lampioane – 
limonadă – fracuri – decoraţiuni – decoraţi – doniţe – menajerii – 
provinciali – fluiere – cerşetori – ciubere – cimpoaie – copii – miniştri – 
pungaşi de buzunare – hărdaie – bone – doici – trăsuri – muzici – artifiţii 
– fotografii la minut – comèdii – tombole – «Moftul român» No. 8 – oale 
– steaguri – flaşnete – îngheţată de vanilie – fleici”, şi ne oprim aici deşi 
efectul vizat de Caragiale este obţinut numai prin citirea integrală a 
textului. Aşadar, o lume, însumată alandala, dar însumată. Din albumul 
unei pianiste, o demonstraţie de virtuozitate care improvizează o lume pe 
structura accidentală a termenilor din sfera muzicii, conţine această 
frîntură de text: „Să vă ferească Dumnezeu, marele armonist, de orice 
disonanţă”. Dincolo de construcţia ludică, o demonstraţie a faptului că 
artificiul se poate hrăni exclusiv din cuvinte, ideea aceasta a unui 
Dumnezeu armonist nu-i de ignorat. Haosul materiei, aglomerarea de 
forme, puzderia de iluzii vor fi avînd şi ele un sens; o muzică 
neînţelească va fi fiind înscrisă în lucruri. Simplele colaje dau seama 
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asupra acestui fapt, căci un sens se poate ascunde chiar în absenţa 
sensului. Iată răspunsul la mirările lui G. Panu: „Sînt oameni foarte 
inteligenţi, spunea el, foarte instruiţi şi mai cu seamă cu un gust foarte 
rafinat în materie de artă, literatură şi muzică, şi cu toate acestea, cînd ei 
voiesc să petreacă, preferă mijlocul de petrecere la Moşi oricărei alteia. 
Aşa, am cunoscut un om de o inteligenţă şi o cultură excepţională, om de 
litere cu gust rafinat, dispoziţii artistice admirabile, cunoscător şi amator 
de muzică clasică, pasionat de Beethoven, şi căruia cu toate acestea îi 
plăceu mîncările prin birturile de ordinea a treia, alergînd într-un birt 
pentru borşul de miel, aiurea pentru o fleică sau pentru mititei, convins 
fiind cum că borş ca la «Mielul alb» sau fleică ca la «Costică» din nu ştiu 
ce stradă nu se poate mînca în toată ţara”.  

Aşadar, …Beethoven şi borşul de miel ori o fleică oarecare, sau 
Beethoven şi birturile de ordinea a treia. Faptul că e meloman şi 
superstiţios, deopotrivă, cum mărturiseşte despre sine în O răutate, nu va 
fi fiind dovada vreunor contradicţii, a vreunor incompatibilităţi, ci, 
dimpotrivă, a spiritului însetat de coincidenţe, ritmuri, armonii. În toate 
acestea, Caragiale va fi văzut sau va fi căutat amprenta marelui armonist. 
Eugen Simion a vorbit la un moment dat despre reveria gastronomică din 
proza lui Caragiale. Dovada desăvîrşită e în La Moşi. Fireşte, acest 
amestec de Beethoven şi de gusturi culinare intrate în alertă e de găsit, cu 
aceeaşi obstinaţie, în corespondenţa lui Caragiale; la Berlin, sînt două din 
obsesiile sale. A ingurgita e totuna cu a epuiza realul, într-o trăire 
alimentată de senzaţii. Călătoriei prin labirinturi spaţiale îi este 
echivalentă voluptatea gustativă. Caragiale nu ezită să apeleze la 
realitatea concertului şi în altfel de situaţii, ironic-lubrice. Iată, Poetul 
Vlahuţă: „Domnişoara Venturia era un instrument bine acordat pentru 
cîntarea virtuozului nostru, şi n-ar fi fost de mirare ca îndrăzneţul artist să 
încerce, fără siguranţă de succes, dar totuşi să-ncerce, un concert 
complet”. În alte locuri, limbajul aluziv nu urmăreşte să arate, ci să 
ascundă pentru a ocoli licenţiosul. Aici, însă, marele armonist nu-i decît 
ironic. Adesea, referinţa muzicală e prilejul unei ieşiri din labirint; există 
o realitate dincolo de materie, şi aceasta e armonia. Ea e chiar semnul 
abisului ascuns în materie: „Dar e oare un mijloc mai puternic ca să ne 
scăpăm de toată haotica năvălire a lumii întregi în bietul nostru suflet, 
decît divina muzică? – vagă şi vastă ca şi lumea, ca şi această nepătrunsă 
şi fără alt înţeles decît înţelesul cel mare şi singurul – armonia…” (Un 
artist).  

Iată, în fond, adevărul pe care Caragiale încearcă în permanenţă 
să-l aproximeze. Coborîrea în „birturile de ordinea a treia” e o dovadă a 
dorinţei de epuizare a labirintului material. Ba chiar pasiunile erotice ale 
„breslei bărbiereşti” s-ar explica prin aceeaşi nevoie de pătrundere în 
înţelesul ascuns în materie. Oricum, bărbierul de care e vorba în acest 
text îşi organizează lumea cu ajutorul instrumentelor muzicale. Fost 
corist, el însuşi ştie să cînte cu ghitara, cu flautul, cu ţimbalul. Îl însoţesc 
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două pisici („una învîrteşte o minavetă micî ce cîntă mazurca şi cealaltă 
joacă”) şi păsărelele care ciripesc în colivii. Chiar şi aici, apologia 
artistului devine o contra-apologie, căci „opera originală a artistului”, 
lucrată cu penelul, e un tablou liric, de sorginte grigoresciană. Poate că 
artistul, aşa cum îl vede Caragiale, nu-i decît un regizor, care pune lumea, 
care există deja, în mişcare, şi nu un creator „original”. Ori poate că, 
ţesută în subteranele textului, disputa aceasta, atît de frecventă al 
Caragiale, dintre apologie şi contra-apologie, dintre gravitate şi ironie, i 
se pare calea cea mai bună pentru a depăşi ideologia şi tutela fanatică a 
unui sens.  

În fine, La Moşi defineşte, în fond, un adevărat centru al lumii. 
Topografia este a unui athanor, dar unul al disoluţiei care dă fiori de 
bucurie. Iată: „Vagoane de tramvaie galbene şi albastre, tramcare, trăsuri 
boiereşti, căruţe mitocăneşti şi biciclete şi lume multă pe joc… De pe 
atîtea strade şi căi, ca de pe atîtea braţe ale unui fluviu uriaş, se varsă, ca-
ntr-o mare zgomotoasă, pe bariera de la capul podului Tîrgului de Afară, 
valuri peste valuri de omenire. Precum este greu să se mai întîlnească 
două picături de apă o dată ce au apucat să intre fiecare după soarta ei în 
largul mării, aşa ar fi şi pentru două persoane să se mai găsească, rătăcite 
o dată în învălmăşeala Moşilor, dacă n-ar fi cuminţi să-şi hotărască mai 
dinainte locul şi momentul de întîlnire”. Spaima aceasta a neîntîlnirii e 
una din obsesiile lui Caragiale. Nu mă refer la Tren de plăcere sau la, ştiu 
eu, scrisoarea rătăcită din cunoscuta comedie. Am în vedere viaţa lui 
Caragiale la Berlin. În fond, iarmarocul e el însuşi un stomac uriaş, ca şi 
Berlinul, ca şi lumea. Aflaţi în lume, trăieşti, de fapt, marea digestie a 
hazardului. În fine, în miezul lumii, Lucsiţa, corpolentă, robustă, 
voluptoasă. Vie. Traseul ei este unul al reperelor gastronomice şi al beţiei 
gustative, iar proporţiile sînt rabelaisiene. Să recapitulăm. La dejun: trei 
ouă răscoapte, o căpăţînă de miel cu borş, nişte stufat, prune cu carne, 
friptură la tavă şi salată de castraveţi, trei cinzecuri cu sifon şi o cafeluţă. 
După trei ceasuri de la dejun, a făcut imprudenţa să plece fără să 
mănînce. În stomac, „un gol de chaos”. Aşa încît, „se porneşte cu nările 
umflate spre unul dintre colţuri, ca o panteră atrasăd e mirosul ţapului 
sălbatic”. Urmează gogoşile prăjite în ulei, mirosind a rînced. Nu şi 
pentru ea. Apoi, o limonadă, două bărdace de floricele şi alte plăceri: 
„Lăutari cu ţambalul, şi flaşnete, şi clarenete cu toba mare, şi 
trîmbicioare, şi fluieraşe, şi hîrîitori, şi cleşte clănţănind pe grătare, şi 
strigare, şi zbierete, şi chiote! – e o plăcere!… şi un miros de grătar 
încins! – e o bunătate!”. Urmează, cîrnaţii, fleicile şi bateriile de sifon. E 
aici un delir al cunoaşterii: Lucsiţa devoră lumea cu voluptate nebună, cu 
o foame care arată mai degrabă neputinţa de a se hrăni. Şi, evident, 
neputinţa de a înţelege, de a cunoaşte. Un alt fapt ni se pare şi mai 
important. E aici o progresie nu doar în sensul exacerbării gastronomice, 
ci şi în sensul, invers, al degradării mijloacelor de comunicare lingvistică. 
Faptele se derulează în paralel. Cu cît e mai voluptoasă, cu atît vorbeşte 
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mai chinuit, încît, la final, explozia organică e un fel de compensaţie. 
Fatalitate, „ca prin farmec, se opresc într-o clipă şi lăutarii, şi cimpoierii, 
şi clarnetele şi toate glasurile, şi în acea cliupă se aude banca pe care sta 
coana Lucsiţa făcînd ca o cadenţă de fagot; apoi, iar porneşte cu mult 
brio grandioasa simfonie: muzici, jucării, cleşte, glasuri…”. E ca şi cum 
ar vorbi materia însăşi.  

Nu-i un caz izolat situaţia aceasta. Să ne amintim că în 
Moftangiii, rromânca (figură emblematică) e văzută şi din acest punct de 
vedere. Iată: „La balul Curţii mai ales, cum s-a abţinut toată ziua de 
mîncare, abuzează de şampanie, de icre, de îngheţată, de bomboane – nu 
de plăcere ori de lăcomie, nu!… de datorie… O dată supează cu un 
«amic», pe urmă cu un curtezan, mai despre ziuă, se-nţelege, vine şi 
rîndul dumnealui: «Aide, cocoşelule, la bufet!» Aşa, după îngheţată, 
mănîncă iar icre moi şi după Pomery extra-sec frappé, iar ciucalată 
fiebinte”.  

Dar există printre scrisorile lui Caragiale una care trebuie inclusă 
fără rezerve în proza sa literară. Este datată joi, 7/20 iulie [1]905 şi îi este 
trimisă lui Alceu Urechia. Locul Lucsiţei e ocupat de Barbu (da, Barbu 
Ştefănescu Delavrancea), memorabil personaj, un Mitică îngroşat: 
balcanic, superior, arogant, „original”, dispreţuitor, dezgustat, iritat, de 
nimic impresionat, aprins, cu „flegmă diplomatică”, cu dare de mînă, 
superior, cîrcotaş, diabolic, gurmand, rudimentar, primitiv, grosolan. 
Spre deosebire de schiţe, pentru că e el însuşi afectat, căci amicul nu-l 
iartă nici pe el, Caragiale preferă culori tari, care nu ascund verdictul. 
Aşadar, în trecere prin Berlin, Barbu, adică Herr Profesor, ia în posesie 
lumea pentru a o aşeza superior în zona inautenticului: „Administraţie, 
armată, arte, ştiinţe, litere, tramvaie, drumuri de fier, birji, frizeri, public, 
prăvălii, case, monumente, mîncare, bere, tot, tot, prost, stupid, imbecil!”. 
Apoi, întîmplările concrete: la frizerie, într-un parc, în faţa unor statui, cu 
gesturi mari, strigînd cu voluptate, cu forţă, energic, demontînd totul. 
Acasă, madam Caragiale le pregăteşte ochiuri cu mămăliguţă şi brînză de 
burduf: ochiurile – prea răscoapate, mămăliguţa, prea pripită, peştele, 
nefiert destul, ciulamaua, lăbărţată, friptura de porc, neromânească, apoi 
vreo zece sticle de vin. Din nou pe străzi, în galerii, în faţa unor peisaje 
mirifice, lecţii de estetică, de bucătărie, de nuanţe (apa nu-i de fosfor, e 
de sulf), halbe de bere proastă, în gesturi stridente şi ţipătoare. A doua zi, 
spectacolul continuă. Nemţii: stupizi, ridicoli, reci. Înainte de plecarea 
trenului spre Paris, în restaurantul gării, o porţie de şuncă, somonul 
(vechi, pute), şampanie. „Textual şi fonografic garantat”, replicile sînt 
din ce în ce mai turmentate, mai îndrăzneţe, completate finalmente de 
„scăparea gazului”. Ca leit-motive: „– ’Mpîrţ!”, „Mboule!”, „mă-sii, de 
stup’pid!” şi „… lor de nemţi!”. La despărţire, „ne pupăm cu muci şi ne 
despărţim foarte lăcrămoşi”. Atît de exacte în detalii vizual şi 
fonografice, scenele capătă un aer fantasmatic şi ireal. Sînt pagini, şi 
replici, care amintesc de Repausul duminical, încît ai crede că Parigoridi, 
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Costică Parigoridi¸ e acelaşi cu eroul acestei epopei groteşti. Iată-l pe 
Parigoridi într-un scurt dialog: „– Un’e me’gem mă, ‘mboule?… ştii? 
Întreabă Costică pe birjar. / – La Lăptărie, conaşule; cum să nu ştiu? / – E 
‘mb’avo! i răspunde Costică; şi pe urmă către mine: auzi ce ide’ 
f’umoasă a ‘vut ‘mbou!”. Ca şi în scrisoarea despre Delavrancea, „ne 
pupăm du’ce…”. În fond, Reapusul duminical apărea în „Universul” în 
1909… 

Redusă la gastronomic, discuţia despre reveriile lui Caragiale e 
limitată. Foamea de real face ca materia însăşi să capete consistenţa 
iluziei, a delirului vizual, olfactiv, sau auditiv. Să ne amintim că, în 
C.F.R., întreruperea delirului verbal care hrănea imaginaţia celor doi 
amici e sinonimă unei întoarceri „fără haz” în realitate. Delirul, oricum s-
ar manifesta el, întreţine neantul, îl provoacă şi, astfel, oferă o şansă 
pentru apetenţa euforică a lumii. Repet: nu-i deloc inoportună apropierea 
lui Caragiale de euforia simţurilor din poezia unor onirici precum Leonid 
Dimov sau Emil Brumaru, de transformarea în iluzie textuală a lumii, ca 
la Şerban Foarţă, de proiectarea lumii în text, ca la Ion Barbu. În fine, 
„marele armonist” nu-i atît de departe de adversarul său, din moment ce 
Mitică, cel care vede totul, e „al dracului”. De altfel, să revenim la Moşii 
(Tabla de materii), pentru a reţine finalul. Continuăm, astfel, succesiunea 
de obiecte abandonată ceva mai devreme: „[…] tîrgoveţi – tîrgoveţe – 
ţărani – ţărance – intelectuali – artişti – poeţi – prozatori – critici – 
burgheji – tramcare – tramvaiuri – capele pîrlite – jupe călcate – bătături 
strivite – copii pierduţi – părinţi beţi – mame prăpădite – guri căscate – 
praf – noroi – murdărie – infecţie – lume, lume, lume – vreme frumoasă 
– dever slab… Criză teribilă, monşer!”. Ce e cu această criză teribilă?! 
Iarmarocul, kitsch-ul, aglomerarea fără sens, materia pulsînd, cuvinte 
luînd locul lumii, în fine, toate acestea sînt semnul prezenţei insuficiente 
a armonistului. Suficientă sieşi, materia nu se fundamentează pe vreun 
principiu transcendent; eventual, ea ar putea fundamenta unul, dar numai 
în cazul în care spaima ar fi substituită de voluptate, fapt care la 
Caragiale se şi petrece.  

Criza teribilă, în fond, nu împiedică contemplarea şi comunicarea 
spectacolului prin care se instituie. De aici beţia simţurilor, reveria 
gurmandă, plăcerea călătoriilor, eventual, autoexilul. Aici aş vorbi eu 
despre nordul caragialean. Berlinul, ca loc care permite privirea din afară 
şi deopotrivă lingoarea. Textul, ca loc care admite dominarea lumii şi 
aşezarea în ea. În nordul caragialean, criza oferă un sens, dracul îl ajută 
pe Dumnezeu, haosul este forma vizibilă a cosmosului, scepticismul e un 
principiu ordonator şi euforic. Aici, în nord, arheul, în forma lui grotescă 
şi textuală, împlinită ca materie şi deopotrivă ca reverie, e posibil. Lucrul 
în sine, măcar ca spectacol, aşişderea.  
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Plecarea risipitorilor 
 

un poem de Gellu Dorian  
 
 
 
 
 

Aici aveau de toate, numai moartea era foarte, foarte departe 
şi acolo s-au dus după ea,  
 
nu că aici n-ar muri oamenii, dar mor la ei acasă,  
dar pînă atunci ai atîtea lucruri de făcut, lăsate în urmă 
de cei plecaţi pentru totdeauna, 
încît dacă nu le-ar face nimeni, aici ar fi pustiu, 
nimeni s-ar întîlni cu nimeni, 
nimic ar vorbi, 
nimic ar face, 
 
eu nu le-am spus să plece, 
aveau casa deschisă, 
masa pusă, 
de mîncat, de băut, un ban de buzunar, 
biserica aproape, 
cîrciumi peste tot, 
 
ca să mă urască atît de mult cît spun, 
o puteau face şi aici, 
le puteam pune pielea la dispoziţie, să-şi scrie pe ea necazurile 
ca pe nişte palimpseste pe care le-ar fi putut descifra mai uşor 
decît de acolo de unde ochii lor par ca nişte vagăuni 
din care mă scot bucată cu bucată 
ca pe un preş putred dintr-o casă dospită de lacrimi, 
 
nici pielea de porc nu este atît de întinsă pe nuiele de alun 
ca pielea mea pe cuvintele lor, 
oasele fac sub ea un fel de muzică fără lăutari prin care 
trece vîntul pe care o mie de guri ţuguiate îl suflă 
ca-n pînzele corabiei lui Ulyse făcute ferfeniţă 
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prin apele plînse de nimeni, 
 
unde rătăcesc ei se risipesc fără  noimă, 
o fi bună plaja pe acolo, 
or fi bune femeile, bărbaţii, berea, 
lumînările de parafină ca grăsimea de porc, 
o fi liniştit somnul, laptele micului dejun, 
prînzul, cina, toate or fi mai bune decît aici, 
dar toate astea pentru o zi, o lună, un an, doi, trei, 
dar pînă la urmă toate se vor acri, 
laptele se va amărî, cafeaua îşi va face gust de mucegai, 
cîrciumile vor fi pline de molii, 
discotecile vor deveni ca nişte hale de fabrici părăsite 
din care penelopele au fugit în lume după sute de nimeni 
care le vor urca pînă la ceruri 
printre cracii lor nesătui şi lacomi ca rîmele prin pămîntul reavăn, 
 
toate se vor termina, 
şi limba în care se  vor înţelege 
va deveni surdă şi mută, 
ca inima de piatră ascunsă îngr-un trup plin de spaimă 
ca un spital de nebuni. 
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ANCHETĂ 
 

Generaţia `80 faţă în faţă cu „propria oglindire”. 
Generațiile (mai) noi despre optzeciști și optzecism 

 
 
Un panseu atribuit lui Blaise Pascal spune că nu eşti ceea ce eşti, ci ceea 

ce spun ceilalţi despre tine că eşti. Mai nou, am văzut că pe internet 
circulă o parafrază şugubeaţă care zice că nu eşti ceea ce eşti, ci ceea ce 
spune… google despre tine că eşti …! Ca să vezi! De la premisa aceasta 
am pornit această anchetă, generaţia `80, mult descîntata generaţie `80, 

este la faza, credem noi, la care să conteze în aprecierea sa şi opiniile 
celor care vin năvalnic spre orizontul (mereu?) atrăgător al culturii/ 

literaturii române. Mai mult, o generaţie devine vizibilă cu adevărat, din 
punctul de vedere al istoriei literare mai ales, atunci cînd se „sparge” în 

individualităţi. Şi credem că sunt în acest moment în prim-plan o mulţime 
de personalităţi optzeciste, pe toate palierele literaturii, în toate zonele 

geografice. Credem, de asemenea, că nu există o cultură (literatură) 
deplină care să nu comunice la nivelul generaţiilor, a promoţiilor, de 
asta o opinie, la o anchetă de acest tip, este ca reiterarea unui dialog 

început în intimitatea bibliotecii sau la masa de scris. Mai mulţi scriitori 
nouăzecişti, douămiişti, post-douămiişti au fost contactaţi, o parte se 

regăsesc în paginile de faţă, alţii au promis răspunsuri în numerele 
viitoare ale revistei noastre. Am păstrat o ordine aleatorie, a sosirii 

răspunsurilor. Am păstrat întrebările anchetei la fiecare repondent, în 
virtutea configurării unui dialog cu fiecare (mai) „tînăr” scriitor în 

parte şi pentru lejeritatea lecturii. 
 

A.A.G 
 
 
 
Radu Pavel Gheo (Timişoara) 

 
”O literatură a schimbării şi experimentelor, a înnoirii şi 
sincronizării cu literatura occidentală …” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 
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- Despre ceea ce istoricii literari 
au numit „generaţia ’80” am aflat prin 
1990, în primul sau al doilea an de 
facultate. Am perceput sintagma mai 
degrabă ca pe o etichetă ordonatoare, 
utilă criticii, istoriei şi teoriei literare, 
fiindcă – din cealaltă perspectivă, cea 
de cititor, nu de judecător al literaturii – 
citisem mai multe cărţi ale unor autori 
optzecişti înainte de a deveni student şi 
de a afla că sînt numiţi „autori 

optzecişti”. I-am citit cu plăcere şi interes şi înainte, şi după descoperirea 
conceptului de „optzecism”. Îi citesc cu aceeaşi plăcere şi cu acelaşi 
interes şi acum şi încerc să nu mă împiedic de etichetă, fiindcă, dincolo 
de inevitabila şi necesara periodizare şi conceptualizare de tip 
generaţionist, importantă este opera fiecărui autor în parte şi nu echipa în 
care joacă sau a jucat pe terenul literaturii. 

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- O literatură a schimbării şi experimentelor, a înnoirii şi 
sincronizării cu literatura – şi concepţia despre literatură – valabilă în 
momentul respectiv în lumea occidentală. O literatură de grupuri, nu de 
grup, şi cu individualităţi bine marcate, care au marcat creaţia literară din 
România. Optzeciştii sînt asociaţi de obicei (în mod corect) cu 
postmodernismul, dar creaţia lor e mult mai diversă şi mai cuprinzătoare, 
combinînd continuitatea cu şi despărţirea de generaţia şaptezecistă. Dar 
ceea ce contează cel mai mult pentru literatura română (lucru se vede tot 
mai mult pe măsură ce trece timpul) e faptul că în cadrul ei au apărut 
cîţiva autori de mare forţă şi cărţi valoroase, repere pentru scriitorii ce i-
au urmat. 

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Mă întîlnesc adesea cu scriitori din generaţia ’80, discutăm şi mi 

se pare normal să mă înţeleg foarte bine cu ei, atît în probleme ce ţin de 
literatură, cît şi în discuţii pe teme extraliterare. Sînt mai degrabă 
partizanul continuităţii, nu al despărţirilor. Ca scriitor, am încercat să 
citesc cu ochi atenţi şi mintea deschisă orice autor, şi nu citesc niciodată 
generaţii, ci scriitori. Aşa se face că nu mă despart niciodată, ci, eventual, 
selectez. Iar din generaţia optzecistă sînt destule nume de autori şi de 
cărţi pe care le pot alege. 
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Horia Gârbea (Bucureşti) 
 
„Generația `80 s-a canonizat, s-au făcut antologii și 
monografii pe temă …” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Eram în liceu și frecventam 
un mic cenaclu de la o bibliotecă. 
Eram mai mulți tineri entuziaști și 
conducătorul cenaclului era Ion 
Drăgănoiu, bibliotecar fiind 
Alexandru Horia (Frunză), poet și el. 
Prima ședință i-a avut ca invitați pe 
Elena Ștefoi și Dan Cristea care a 
prezentat-o. Atunci cred că am auzit 
de optzecism. Era în anii 1980-81. 
Alex Horia ne-a dat cărțile lor care 
începuseră să apară: Coșovei, 
Cărtărescu, M. Marin. Apoi Stoiciu 
și Vișniec în colecția debut de la Albatros, apoi Pantea și Chioaru. Tot 
Alex ne-a dus la Cenaclul de Luni care ne-a făcut o impresie puternică și 
unde am rămas pînă la desființare. În 1982 a apărut „Aer cu Diamante” 
ceea ce a fost o mare bucurie pentru grupul nostru. La Cenaclul de Luni 
am debutat în 1982, fiind primit favorabil. Îl cunoșteam din copilărie pe 
Ionuț (Bogdan) Lefter. El și Radu Călin Cristea au fost foarte generoși cu 
debutul meu ca și dl. Nicolae Manolescu. Apoi, micul nostru grup de la 
Cenaclul Dialog a avut vreo trei lecturi „în grup” la Luni. Am avut serile 
noastre. Culmea e că noi nu scriam ca optzeciștii, semănam cumva între 
noi, mai puțin cu ei, noi făceam o poezie scurtă, abstractă, absurdă. În 
1982 cenaclul nostru a fost desființat de „organe” pentru că am publicat o 
revistă suprarealistă dactilografiată: ICS. Au apărut vreo 5 numere. Ion 
Drăgănoiu a fost luat la întrebări, dar a dovedit că nu era nimic subversiv. 
Oricum, am suspendat cenaclul și ne-am vărsat în cel de Luni care a mai 
dus-o și el doar pînă în 1983. Apoi a apărut Universitas unde optzeciștii 
veneau, aveau lecturi. Aveam toate volumele lor și îi cunoșteam, îi și 
admiram. Nu numai pe bucureșteni. Atunci i-am cunoscut pe Liviu Ioan 
Stoiciu, Nichita Danilov, Lucian Vasiliu, Ion Mureșan. Începusem să 
scriu teatru și conversam cu Matei Vișniec pe temă, el m-a recomandat la 
o revistă ieșeană la care era redactor Liviu Antonesei. Noi eram un grup 
proto-nouăzecist. Prin 1984, Constanța Buzea a scris prima un articol cu 
titlul „Semne ale unei generații nouăzeci?” Se referea la Daniel 
Bănulescu și la mine. Mergeam și la Junimea, îi știam pe prozatorii 
„desantiști 83”, dar cum eu nu scriam proză ajungeam mai rar. Am 
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debutat în 1982 în Amfiteatru oblăduit de M. N. Rusu, apoi de Constanța 
Buzea. Grigore Arbore mi-a dat cîteva luni o coloană unde am prezentat 
volume de autori optzeciști. Cred că rubrica se numea chiar așa: 
„generația 80”. Asta se petrecea prin 1986. 

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Pe scurt e greu și pe lung nu e timp. Sînt foarte multe de spus. 
Oricum generația 80 s-a canonizat, s-au făcut antologii și monografii pe 
temă. Ce să mai spun eu așa, în grabă? E o prezență clară, distinctă, 
importantă în literatura noastră. Un moment de cotitură, dar și o 
încheiere: ultima serie care a luptat direct cu cenzura.  

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Eu sînt nouăzecist. Diferența capitală între optzecism și 

nouăzecism este că optzecismul a apărut în condiții de presiune 
ideologică iar nouăzeciștii, cu infime excepții, au debutat cu volumele în 
condiții de libertate. Volume care nu aveau cum să apară înainte de 1990. 
Noi am și încercat cîteva antologii, volume colective chiar și la Litera, 
înainte de 90, pe modelul „Aer cu diamante” sau „Cinci”, dar robinetul 
se închisese. Nici nu mai picura. Asta a impus o lungă gestație și o totală 
lipsă de inhibiție. În cenacluri se putea citi cam orice, de publicat în 
reviste mai nimic, iar în volum era exclus. Dacă știam că tot nu publicăm 
sau, în cazul meu, că piesele nu se vor juca, nu avea rost să ne mai 
autocenzurăm. Prin 87 devenise evident că sfîrșitul comunismului e 
aproape și ne-am resemnat să scriem și să așteptăm. Formața mea 
(noastră) seamănă cu a optzeciștilor pentru că am făcut liceul, facultatea, 
unii între care și eu și „stagiul” în întunericul (și la propriu) comunist. 
Dar intrarea efectivă în literatură a avut alte condiții. E mult de discutat 
despre diferențele estetice dintre aceste două generații (80 și 90), dar 
desigur contează valoarea individuală a autorilor și a scrierilor. Există și 
elemente de continuitate, afinități, influențe, dar și diferențe.   
 
 
Flavius Lucăcel (Cluj-Napoca) 

 
”O generație cu o operă foarte consistentă, cu un cult al  
prieteniei pentru confrații mai tineri” 

 
- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 

generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- În anul 1991, la un festival de poezie de la Sighet , poetul Ion 
Mureșan  mi-a acordat un premiu  al Revistei Tribuna – pentru poezie, 
începuturile mele literare  au fost legate de poezie. Pe parcurs i-am 
cunoscut pe Mircea Petean, Marta Petreu, Ioan Modovan, Viorel 
Mureșan, poeți  cu care am o relație aparte. 
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- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura 
generaţiei 80 în cadrul mai larg al literaturii 
române? 

- O generație cu o operă foarte 
consistentă, cu un cult al  prieteniei pentru 
confrații mai tineri, o grupare literară din care 
eu ca dramaturg mi-am cultivat și cizelat o 
anumită latură poetică a teatrului meu. O 
generație în continuarea căreia s-au format 
excepționali poeți ca Ioan Es. Pop sau Gabriel 
Chifu  în a căror versuri se resimte și o anume 
dezvoltare de teme teatrale. 

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Într-o notă comică mă întâlnesc foarte des și cu această 

generație la lecturile publice pe care le organizăm la Zalău la modul 
serios poezia acestei generații mă va însoți  inițiatic până la sfârșit sau, 
poate, la un nou început. 
 
 
Daniel D. Marin (Bucureşti) 
 
„Optzeciştii au fost târziu luaţi în seamă şi poate şi de-
aceea înverşunarea de-a recupera totul” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Am luat cunoştinţă de existenţa generaţiei 80 în acelaşi timp în 
care am aflat si de nouăzecişti, în urmă cu 14 ani. Citeam mai mult unele 
texte ale nouăzeciştilor, pentru că venea Dan Silviu Boerescu prin 
Călăraşi, uneori şi Daniel Bănulescu şi aveau discuţii foarte lungi, şi 
rămâneam şi eu, „incognito”, până la sfârşitul întâlnirilor literare, ba 
uneori şi după, la hotelul unde erau cazaţi. Sigur că eu abia peste 12 ani 
aveam să îl întâlnesc din nou pe Daniel Bănulescu şi am şi uitat să îi 
amintesc de acele vremuri, când la Călăraşi mai venea cineva. (i-am 
cunoscut, tot „incognito”, şi pe Cornel Regman, şi pe Alex Ştefănescu, şi 
pe Eugen Simion, şi pe Nicolae Breban şi pe mulţi alţii, veniţi special de 
la Bucureşti pentru evenimentele literare organizate de Ştefan Drăghici, 
singurul om de cultură din judeţ pe care am avut ocazia să-l cunosc). 
După aceea a urmat o lungă perioadă de linişte, iar la facultate, la 
Bucureşti, aveam să aflu de la Nina Vasile despre adevăraţii optzecişti, 
începând cu Gheorghe Iova, de care nu ştiam încă nimic. Aşa am început 
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să(-i) citesc: auzind despre ei sau cunoscându-i 
sau doar văzându-i pe undeva. Pe Mircea 
Cărtărescu l-am văzut prima dată la televizor şi 
abia după aceea la Litere (e redundant să mai 
amintesc că „incognito”), la o şedinţă de 
cenaclu în care era, de fapt, vorba despre Ianuş. 
Marius Ianuş îşi lansa cartea lui de debut şi erau 
în sală „fracturiştii” pe care îi vedeam astfel 
prima dată. Atât de mult m-au atras câteva 
puncte din manifestul lor, încât şi eu credeam că 
scriu tot fracturist... (mă înşelam). Şi se poate 
spune că abia începând cu 2000 i-am descoperit 

cu adevărat şi pe nouăzecişti (tot la Litere au venit Dan Silviu Boerescu 
şi Ioan Es Pop – de astă dată deja direct în cenaclul condus de Ianuş, 
numai că acesta a lipsit „strategic” la acea şedinţă, având o reacţie direct 
în presa literară, în revista Vatra, după ce a aflat, probabil de la Denisa 
Pişcu sau de la Ioana Băeţica, tot ce s-a discutat), dar şi pe douămiişti, 
dar şi pe optzecişti, simultan şi fără restricţii. Din punct de vedere al 
impactului, optzeciştii aveau, prin urmare, un dezavantaj (preferam 
directeţea, şocul (deschid o altă paranteză ca să precizez că prin şoc nu 
înţeleg retorică, pe aceasta, chiar la fracturişti, mai ales la fracturişti, am 
considerat-o inadecvată şi inactuală, şi un semn al lipsei de creativitate, 
pentru că de prea multe ori se închide în descriptiv şi enumerări, luate 
separat, necredibile (n-au o forţă din ele însele sau din trăirea 
emiţătorului, ci doar din actul sumar de a arăta cu degetul) şi banale) 
neliniştii livreşti a optzeciştilor. Douămiiştii erau ultimii, cei mai 
proaspeţi şi erau primii pe care îi puteam citi la timpul lor, în chiar timpul 
lor...), dar le-am apreciat determinarea şi mai ales forţa de a-şi urma şi 
asuma un proiect. Ei aveau încredere în literatura lor. Dovadă că (din 
punctul meu de vedere) Ion Mureşan abia recent, prin cartea din 2010, a 
intrat (şi rămâne) cu adevărat în literatură. În primii 20 şi ceva de ani au 
fost doar tatonări şi semne destul de pregnante spre poezie, chiar spre 
marea poezie – dar Ion Mureşan s-a acumulat în el însuşi pe durata a 
circa, iată, 40 de ani. Mă îndoiesc că vreunul dintre colegii mei va avea o 
asemenea răbdare şi atâta poftă, de fapt, de literatură.   

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Nu mi-ar sta bine să o caracterizez, cum nici ei nu i-ar sta bine 
să mă caracterizeze pe mine. Are însă un loc al ei şi nu ştiu dacă, în 
cadrul mai larg al literaturii de care vorbiţi, chiar îşi închipuie cineva că 
ştie cu precizie care ar fi acel loc. Locul nici nu cred că e important. Dacă 
e doar acolo, pe undeva, are un sens. Dacă aş încărca acel sens cu nişte 
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sensuri secundare deja nu aş mai avea eu un sens. Sensul meu nu ar fi să 
umplu cu nişte sensuri secundare un alt sens. Găsesc satisfăcător că 
există şi că noi suntem conştienţi că există.  

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Eu, în ceea ce-am scris, nici nu m-am întâlnit, nici nu m-am 

despărţit de generaţia 80. M-am întâlnit însă în câteva lecturi bune, ba 
chiar şi în câteva „verdicte” date de critici. Mă „prind”, de pildă, unele 
nuanţe postmoderne care au fost... nu pot să spun „preluate”, dar măcar 
jucate şi dejucate şi de câţiva autori noi. Sigur, pe alte coordonate de stil 
şi mesaj. Şi chiar sunt uimit că aproape toţi criticii tineri pun pe seama 
mărcii generaţiei 2000 doar pasajele hard de biografism revoltat (venind 
în continuarea unei părţi a literaturii optzeciştilor, sigur că da, din care s-
au scos rafturile de bibliotecă aferentă, precum şi livrescul prea „calm”; 
mă refer la autori precum Marius Ianuş sau T.S. Khasis, dintre cei mai 
cunoscuţi şi mai relevanţi (ambii îmi plac, deşi nu în toate cărţile lor), şi 
mulţi alţii care, în general, se plâng de condiţia lor sau, mai exact, de 
situarea lor în socio-politic; se plâng, dar nu-mi mai par credibili, pentru 
că se plâng prea patetic şi deja prea puţin autentic; scriitura aceasta dă (de 
mult) semne de oboseală, epuizare, teatralizare, clişeizare, de aici şi o 
anumită stagnare de care sunt acuzaţi în grup douămiiştii – dar e o 
stagnare doar pe acest filon), dar sunt (aproape) de tot orbi la subtilităţi şi 
ingeniozităţi stilistice de mare abilitate literară sau, mai ales, la un anumit 
joc – de factură postmodernă până la un urmă, sau până la un punct – 
care îşi iese din propria-i gratuitate şi intră într-o zonă cu adevărat tare şi 
semnificativă, pentru că e un joc cu moartea mai credibil şi mult mai 
proaspăt decât al celorlalţi; e un joc al unor (doar câţiva) post-apocaliptici 
prezenteişti şi virtuali (pentru că „actanţii” (care nu se mai joacă pe ei 
înşişi direct, ci prin personajele-măşti) s-au refugiat într-un spectacol 
(aliena(n)t) strict al minţii, nicidecum al străzii) ai unei lumi 
caricaturizate (şi anulate) până la nonsens; e o zonă deja de poezie foarte 
nouă şi mie-mi pare că aici critica a rămas puţin restantă (ca să nu zic pe 
de-a dreptul: în urmă) (mă refer la acea parte a criticii tinere care dă 
literatura pe atitudine, acordând atenţie şi puteri sporite doar acesteia din 
urmă; deşi, cu adevărat, atitudinea se găseşte, şi aş putea demonstra asta, 
îndărătul Literaturi, nu îndărătul Atitudinii) şi n-a sesizat-o sau, dacă a 
sesizat-o, n-a prea discutat despre ea; douămiismul e ţinut închis în ce 
avea el acum 10 ani, din poezia ultimilor ani nereţinându-se – greşit! – 
mai nimic. Deci spuneam că mă regăsesc în entuziasmul şi spontaneitatea 
unora dintre colegi de-a fi vii, de a înnoi şi de a se regăsi pe ei înşişi într-
o poezie eminamente „pe bune” (nu de reţetă şi nu de sinteză), aşa cum 
făceau câţiva optzecişti la începutul drumului lor şi unii dintre ei chiar şi-
acum. Nu mă regăsesc în înverşunarea după premii, după „faimă” 
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literară. Optzeciştii au fost târziu luaţi – oficial – în seamă şi poate şi de-
aceea voinţa (înverşunarea) de-a recupera totul?! Dar eu înţeleg altceva 
prin recuperare. Şi nu mă regăsesc în general în înverşunare. Nici în 
aceea de-a scrie, de a scrie, de a scrie, chiar şi când, de fapt, nu mai ai 
chiar nimic (nou) de scris. Îi prefer o intrare discretă în literatură şi-o 
ieşire cel puţin la fel de discretă. Iar între cele două: Literatura! 

 
 
Silviu Mihăilă (Alba Iulia) 

 
”Această generație reprezintă un punct de cotitură dinspre 
modificarea vechiului canon…” 
 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Surprinzător, trist, paradoxal... despre 
,,generația `80” am aflat foarte târziu, iar 
contactul efectiv cu literatura scriitorilor 
generației s-a produs cu efect (la fel de) 
întârziat, dar îmi place să cred, în timp, cu 
efect de ,,bumerang”. Spun aceste lucruri 
pentru că, într-adevăr, trăiesc adesea un 
sentiment al preatârziului în ceea ce privește 
contactul cu universul prozaic și liric optzecist. 
Mărturisesc sincer că mi-ar fi plăcut să 
descopăr literatura optzecistă mult mai repede, 

să mi se facă sugestii și invitații la lectură, să interpretez un text optzecist 
în multele ore de școală, de curs și seminar pe care le-am avut în anii 
școlari de formare... Însă, vorba unui clasic, astfel de activități aproape au 
lipsit (cu desăvârșire)... Primele amintiri despre ,,generația `80” mă întorc 
în trecut... mai exact la anii de liceu când studierea literaturii române pe 
curente literare, generații, specii literare sau teme vizează – în ceea ce 
privește liricul mai ales – și literatura de după Nichita Stănescu. În pofida 
celor afirmate mai sus, nemulțumirea mea rezidă în tactica pedagogică și 
,,interesele” conform cărora se predă literatura care urmează 
neomodernismului în învățământul preuniversitar liceal. Cu tot ce am 
rămas din clasa a XI-a este... o definiție a postmodernismului ,,aruncată” 
telegrafic și rigid pe tablă și cu o poezie aparținând aceluiași curent, 
Ciocnirea, scrisă de Mircea Cărtărescu al cărei comentariu ne-a fost 
dictat în același ritm anost... fără a avea textul în față, fără să citim măcar 
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o dată poezia, fără ni se recomande lectură suplimentară. Mai mult, și aici 
ridic o întrebare care mă neliniștește, dacă pentru bacalaureat, programa 
de examen nu a prevăzut și postmodernismul, în scurt timp... pentru un 
licean, literatura de după neomodernism a devenit un vis frumos... pe 
care ,,azi îl vedem și nu e”.  

Primele contacte s-au realizat, așadar, destul de târziu, în anii 
studenției și ele au venit pe două căi: mai întâi, ca urmare a cursurilor 
universitare frecventate și, apoi, într-un mod practic l-aș numi, odată cu 
participările la variatele întâlniri literare, dezbateri și lecturi publice, 
lansări de carte ș.a. care s-au organizat. Pe de-o parte, cursul de literatură 
contemporană a fost prea sărac în studierea scriitorilor generației `80 
(dintre poeți, îmi amintesc că i-am studiat – fragmentar – pe Șt. Augustin 
Doinaș, Nichita Stănescu și Mircea Cărtărescu- și ei trei aparținând unor 
generații diferite!); în schimb, cursul (opțional) de Poetică mi-a deschis 
orizontul înspre o ,,plajă” largă de scriitori contemporani care m-au 
convins că merită toată atenția lecturii. Pot spune că atunci am 
descoperit-o pe Marta Petreu (după părerea mea, una dintre ,,vocile” 
poetice marcante ale generației `80), pe Mircea Cărtărescu și pe Aurel 
Pantea. Întâlnirea cu Marta Petreu a fost una de neuitat și m-a îndemnat, 
în fond, să citesc poezie `80 de plăcere. Rememorez acea zi de ,,lectură 
publică” când invitați au fost – pe lângă Marta Petreu în amfiteatrul 
Shakespeare al Facultății de Litere din Cluj – și Ion Pop, Nicolae 
Manolescu, Adrian Popescu ș.a. și în care am trăit un sentiment de 
,,zguduire” lăuntrică, fiecare invitat și-a recitat 2-3 poezii... atunci s-a 
produs marea mea întâlnire cu poezia optzecistă, atunci a fost momentul 
în care Marta Petreu m-a câștigat- ceea ce m-a și determinat să o citesc 
fervent, să mă întorc la cartea ei de debut Aduceți verbele din 1981 și să 
continuu cu Dimineața tinerelor doamne (1983), Loc psihic (1991), 
Poeme neruşinate (1993), Cartea mâniei (1997) și Scara lui Iacob 
(2006). Parcă o (re)văd și acum cu ochii minții pe Marta Petreu recitând 
poema Scara, din acest ultim volum. Cu glasul firav, dar sentențios, 
poeta, mereu o prezență discretă, rostește cuvintele oficiind parcă un 
ritual poetic cu accente metafizice, transgresând lumea cotidianului: 
,,Cobor. Este o scară abruptă aproape verticală/ Acolo este marea. Marea 
are culoare de mure/ marea are culoare de smoală/ Cobor. Treaptă cu 
treaptă/ suptă în adâncime. Cobor/ pipăind cu talpa scara îngustă de 
piatră (…) Cobor. Nu mai am nimic de-așteptat – îmi spun:/ scara care 
duce la cer pentru mine coboară”. 

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Pe scurt, aș spune că literatura generației `80 se caracterizează 
prin combinația a ceea ce critica literară numește ,,intelectualism livresc” 
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și ,,oralitate ironică”. Această generație reprezintă un ,,punct de cotitură” 
dinspre modificarea vechiului canon, a tiparelor convenționaliste și 
dezvoltarea unei noi ,,scriituri” care ,,sparge” orice gramatică a 
textului… ce anunță postmodernismul.  

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Poezia (generației`80) oricât de ,,oglindă” fidelă a realității, a 

cotidianului iluzoriu ar fi, pentru mine trebuie să conțină și o ,,doză” 
substanțială de ,,intelectualism livresc” și/sau de ,,sensibilitate 
metaforică”. Nu întâmplător mă regăsesc cel mai bine în poeziile scrise 
de Marta Petreu, Mariana Marin, Florin Iaru, Ion Mureșan, Aurel Pantea 
ș.a. 
 
 
Nicolae Strâmbeanu (Timişoara)    

 
”Sunt  destule nume ale căror scrieri salvează cel puţin 
aparenţa continuităţii legăturii cu generaţia clasicilor care 
ne-a părăsit din 1980 încoace …” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Cu mulţi dintre scriitorii acestei generaţii, mai 
ales cu cei din Timişoara, mă cunosc încă din copilărie, 
din adolescenţă, sau din studenţie, eu însumi făcând 
parte, cel puţin după vârstă, din această generaţie. 

La vremea respectivă, când televizorul ne 
servea emisiunile unui singur post în alb-megru şi 
cenuşiu, iar de PC-uri chiar nu auzise nimeni, toată 
lumea citea, iar cei curioşi citeau foarte mult. Cum 
ziarele încărcate de cuvântările lui nea Nicu, sau 
ditirambele închinate lui nu luau mai mult de câteva 

zeci de secunde, şansa de a nu înnebuni de plictiseală în timpul liber era 
lectura cărţilor. Aşa că nu era greu nici să întâlneşti amatori de lectură, 
chiar dacă unii se limitau doar la literatura de specialitate (astăzi lumea 
nu prea mai citeşte nici măcar aşa ceva), dar cei mai mulţi, indiferent de 
natura studiilor parcurse şi de vocaţia profesională, citeau literatură 
beletristică pe rupte.  

Că unii devorau romane poliţiste, sau poveşti de dragoste 
edulcorate, este o altă discuţie, asupra căreia nu stărui. Am o groază de 
prieteni ingineri, medici, economişti cu care citeam împreună şi ne 
împrumutam cărţi pentru ca apoi să le comentăm, iar unii dintre ei au 
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scris puţin sau mult, prost, sau bine, au publicat pe apucate în ziare şi 
reviste, în vremea în care, din cauza cenzurii, de bun simţ şi valoare a 
prietenilor adevăraţi, ca şi a celei politice a neprietenilor, aşa ceva 
constituia o mare izbândă personală.  

Chiar dacă viaţa le-a destinat multora, între care destui foarte 
valoroşi, alte căi decât cele artistice, pentru mine toţi aceşti prieteni, dar 
absolut toţi, fac parte din generaţia optzecistă, aşa cum fac parte din viaţa 
mea. Întorcându-ne la scriitorii în prezent consacraţi, în afară de 
timişoreni, dintre ale căror manuscrise de mână, sau dactilografiate le-am 
devorat chiar în anii’80, trebuie să spun că prima carte de luat în seamă 
de care îmi amintesc imediat după 1990, este “Levantul” lui Cărtărescu. 
Cu vreun an sau doi mai târziu am dat de “Femeia în roşu” a triadei 
Nedelciu, Babeţi, Mihăieş.  

Pe restul exponenţilor generaţiei, ale căror cărţi le-am citit sau 
răsfoit mai pe urmă, nu-i pomenesc de frică să nu uit vreunul, astfel încât 
să creadă că o fac deliberat.  

Mult mai târziu şi nu mai ştiu în ce context, am aflat că scriitorii 
debutaţi în împrejurările tocmai relatate, care au avut ambiţia, puterea şi 
norocul să continue, dar mai ales cei care au publicat cu adevărat în 
perioada respectivă formează un fel de curent (sau cam aşa ceva) numit 
“optzecist”. 

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Eclectică, atât ca exprimare, cât şi ca valoare. Ea cuprinde 
versificatori rataţi, sau prozatori demni de a scrie fără să roşească scenarii 
de reclame pentru laxative. Plini de emfază, pentru că în anii de mare 
exuberanţă ai libertăţii aceştia au intrat fără vreo piedică în Uniunea 
Scriitorilor, ei au publicat pe rupte, pe banii lor, sau prin sponsorizări 
vecine cu traficul de influenţă, în absenţa propriei conştiinţe a valorii.  

În acelaşi timp însă, sunt şi destule nume ale căror scrieri salvează 
cel puţin aparenţa continuităţii legăturii cu generaţia clasicilor care ne-a 
părăsit din 1980 încoace şi continuă să ne părăsească, generaţie 
privilegiată de ridicarea la rang de obiect de studiu al manualelor unice 
de română din liceu, sau chiar din gimnaziu.  

Din generaţia optzecistă şi din cele de după, la o asemenea 
notorietate nu poate spera nimeni, dar nici asupra acestui subiect nu este 
cazul să stărui. 

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Ne leagă vârsta, literatura română şi universală (mai ales) citite 

în anii ’80, muzica adevărată, aspiraţiile, bancurile politice cu Ceaşcă, 
certitudinea că toate acestea ne scot din rândul clasei muncitoare (aşa 
cum o înţelegeau politrucii comunişti), adică a lupen-proletariatului şi ne 
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conduc pe o cale a celor aleşi, cu scopul de a face din fiecare un 
exemplar singular. Probabil că senzaţia de experienţă unică, în sensul de 
irepetabilă temporal, ne şi desparte, tot aşa cum ne uneşte. 

Acestea sunt şi temeiurile care m-au îndemnat să scriu vreme de 
aproape douăzeci de ani un singur roman şi să-l citesc de zeci de ori 
criticii avizate, dure şi zeflemitoare, adică prietenilor de care pomeneam.  

Le mulţumesc şi pe această cale. Ei m-au ajutat să mă detaşez de 
condiţia inginerului trăită zilnic cu destul succes, spre a visa, a îndrăzni şi 
a spera în idealuri. 

 
 

Horia Dulvac (Craiova) 
 
„Mă întreb câţi dintre optzecişti ar fi cu adevărat capabili 
să  redevină actorii unei revoluţii de limbaj în propriile lor 
texte …?” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Am făcut parte din generaţia 
optzecistă, probabil înainte să ştiu de existenţa ei.  
De altfel. în anii optzeci, ea (generaţia) era 
preocupată de propriul consum faptic, de propriile 
trăiri, într-un fel oarbă în ceea ce privea posibila 
sa  proiecţie istorică, aşa cum se întâmplă  de 
regulă cu prezentul. 

Aşa se face că tânăr student, membru al 
cenaclului Pavel Dan din Timişoara şi proaspăt 
redactor al revistei Forum Studenţesc, mai ieşeam 
duminicile cu „băieţii” (unii „răi” ca Ion 

Monoran) la „cârciumi de mâna a treia cu femei de mâna a patra” , cum 
le plăcea lor să braveze, ieşiri care erau (mi-am dat repede seama de asta) 
un prilej de defulări şi de a spune totuşi ceea ce în adunări publice nu 
puteai spune ( pe atunci, ca şi acum, vorbeam toţi deodată, nu ne 
ascultam unii pe alţii, dar  înjuram împreună regimul cu poftă de viaţă).  
Optzecismul îşi digera,  în aceste întâmplări, propriul prezent.  
Făceam parte dintr-o generaţie care succeda lui Daniel Vighi, Ion 
Monoran, Ioan T Morar, Gigi Secheşan, ş.a., vegheată de calmul atent 
(pe atunci tot ceea ce încuraja valoarea ţinea de dizidenţă) al lui Viorel 
Marineasa care era (inadecvat sistemului dar eficient nouă ) pur şi simplu 
metodist la Casa de cultură studenţească.  
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Era aşadar un optzecism complet absorbit în el însuşi, care se consuma cu 
o oarecare voluptate, inclusiv în ceea ce priveşte stilistica: pentru că sub 
presiunea mediului său de dezvoltare, optzeciştii au fost condamnaţi să 
coabiteze într-un fel propriu cu expresia, aşa zisa realitate brută (care a 
făcut obiectul exploziei nouăzeciştilor), fiindu-le lor interzisă (Exceptând 
realismul socialist, prezentul era, ca şi realitatea, un subiect tabu.) 
În legătură cu asta, am chiar o amintire plastică: Viorel Marineasa îmi 
spusese: „Mergi la editura Facla cu câteva proze, dar repede, căci se 
finalizează un volum colectiv!.” Redactorul de atunci, persoană 
cunoscătoare, gingaşă şi temătoare, mi-a apreciat textele făcând să mă 
simt atât de mulţumit, de parcă deja m-ar fi publicat. Apoi mi-a spus 
„două lucruri”: unul, că dacă el îmi cere să scriu despre un copac, eu voi 
scrie despre el cu rădăcinile în cer; doi că nu am şanse în România şi că 
ar trebui să plec ( fază la care m-am uitat în spatele meu crezând că am 
halucinaţii - conversaţia se derula la bufetul partidului - care deservea şi 
editura). În final mi-a mai spus şi al treilea lucru: că nu mă poate publica 
din pricina redactorului şef al editurii care – stupoare, căci aici intervenea 
un criteriu alogen care nici nu-mi trecuse prin minte – nu voia să publice 
un oltean, ci un almăjean de-al lui. Discriminare tribală cu care băieţii de 
mai târziu ai literaturii aproape că au reuşit să mă obişnuiască în timp. (O 
tribalitate vizând criterii de putere brută care mi se pare că operează şi azi 
şi pe care nu am fost capabil să o înţeleg nici acum, devreme ce ea 
lucrează în deplină contradicţie cu criteriul autonomiei esteticului, de 
care ne clamăm ataşaţi)  

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Prima dată când am avut sentimentul că optzeciştii există cu 
adevărat ca generaţie literară (sincer, nu credeam în forţa lor, în mare 
parte înşelându-mă totuşi), a fost când Mircea Nedelciu, I.B. Lefter şi 
alţii m-au recuperat în Dicţionarul scriitorilor optzecişti şi am devenit 
membru ASPRO. Îmi amintesc o şedinţă ASPRO la Braşov – eram o 
adunare agitată, tulburată de reacţia Uniunii mamă (mai potrivit ar fi fost 
Tată) care condamnase îndrăzneala noastră paricidară de a ne declara 
încasatori de timbru literar.  În luări de cuvânt exaltate s-au clamat cereri 
profund legitime de a ni se recunoaşte în fond maturitatea. Reacţia lui 
Laurenţiu Ulici tulburase comunitatea noastră şi aşa agitată (eram o 
uniune de „scriitori fără operă”, aşa se şoptea pe la colţuri) şi ne simţeam 
frustraţi. (O frustrare cu urme uşor paranoice pe care am avut-o cel puţin 
un deceniu după aceea, părându-mi-se că revista Ramuri a manifestat de 
arunci o răceală care a constituit debutul consacrării unei indiferenţe 
critice - dacă nu al unei proaste receptări -  în ceea ce mă priveşte.) 
Aşadar, generaţia optzecistă a continuat să îşi consume după anii 90 un 
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soi de inerţie a creativităţilor şi energiilor care se aflaseră într-o 
potenţialitate şi promiţătoare latenţă cu un deceniu mai înainte, adică al 
tinereţii (sau copilăriei ) sale. Caracteristica definitorie ar putea fi, aşa 
cum am spus, relaţia autorului cu textul – aproape fără excepţie, 
optzeciştii sunt în felul lor nişte esteţi. Eu însumi vedeam în finalitatea 
expresiei, logica ultimă, intimă şi sublimă a lumii. 

Proba elocventă era însă relaţia scriiturii cu ceea ce se numeşte 
„realitate”. Nici nu au apucat să se configureze bine ca generaţie literară, 
că optzeciştii au şi fost luaţi aproape cu făraşul de nouăzecişti, o 
generaţie mai virulentă, dispusă să înfulece stilistic hălci brute ale 
imediatului.  

Acuzând (uneori acuzele nerostite sunt mai ţipătoare decât 
strigătul) optzeciştii de un soi de autism civic, nouăzeciştii s-au apucat să 
radiografieze prezentul cu o imediateţe deconcertantă, operaţiune de care 
s-au achitat cu o hărnicie pe care promotorii realismului socialist ar fi 
fost geloşi. Vorbesc despre nouăzecişti, urmaţi de douămiişti, pentru că 
în relaţia cu ei se vede mai bine ridicola - în felul său -  postură ţeapănă 
de apărător al virginităţii şi autonomiei esteticului în care s-a cantonat de 
regulă optzecismul. Optzecismul căruia îi mai reproşez (cu fatală 
afecţiune) că a încurajat prin natura lui un limbaj poetic artificios, aluziv, 
deseori ineficient (în materie de plasticitate), fals-comunicativ, uşor 
metafizicizat, aproape manierist.  

Mă întreb câţi dintre optzecişti ar fi cu adevărat capabili să  
redevină actorii unei revoluţii de limbaj în propriile lor texte, să renunţe 
la ceea ce reprezenta pentru ei confortabilitatea unui anumit fel de 
spunere? Mai sunt ei capabili de reinventările tinereţii, sau sunt în curs 
doar să îşi consume istoria epuizată?  

Această încadrare nu este în întregime retorică, pentru că, chiar şi 
la scară mică, de laborator, paradigma înlocuirii nu încetează să îşi pună 
amprenta.  

Nici măcar nu a apucat să îşi şteargă sângele paricidului de pe 
buze (optzeciştii nici nu sunt siguri dau au consumat sau nu acest fapt, 
aşa cum se cheamă uneori expertize medicale pentru a se decide dacă s-a 
consumat actul conjugal), că optzecistul Oedip a dat dovadă de o mare 
poftă să îmbătrânească, devenind el însuşi ţintă . 

Aşadar istoria aceasta nici măcar nu debordează de originalitate. 
Ultima ispravă consacrată de acest gen în cultură (mai vizibilă) aparţine - 
dacă stăm să cântărim bine lucrurile - paradigmei neopragmatiste 
rortyene:  noile filosofii nu le atacă pe cele vechi în logica lor proprie, 
pentru că acolo  ele  sunt inatacabile – asta le-a făcut de altfel victoria, 
gloria şi tinereţea. Înlocuim, vorba lui Rorty,  vechea filozofie cu una 
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nouă, care „promite vag lucruri mari”, dintr-o nevoie de înviorare 
lexicală: pur şi simplu pentru că „vechiul limbaj ne-a plictisit”. 

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- M-am întâlnit cu optzecismul în circumstanţele arătate şi mă 

despart de el metodic, de peste un deceniu, din raţiuni ce ţin (mi se pare 
mie) de supravieţuirea stilistică.  

Chiar dacă nu voi putea niciodată să scriu smulgând din realitate 
hălci mari, imediate, sângerânde, chiar dacă voi scrie despre copac ca 
fiind cu rădăcinile în sus, o voi face cu două convingeri.  

Întâi, că există un adevăr în asta, că acel copac e mai real aşa, cu 
rădăcinile în sus, sau că e şi asta o realitate ce  dă de ştire despre o logică 
intimă şi fascinantă a unui viu profund ataşat de cer. 

Cea de-a doua convingere ţine tot de experienţa textualistă : că 
scrisul e o aventură nu doar în limbă ci şi în propria ta structură, chiar 
dacă (sau tocmai de aceea) antrenează o cantitate enormă de contingenţă.  

Că nu poţi exersa libertatea mijlocind formule de expresie deja 
prizoniere în propriile lor închideri, că arta e cel mai sigur turnesol al 
viitorului (poate nu doar îl indică, îl face vizibil, ci chiar îl construieşte). 
E un refuz al ieşirii la pensie mobilizat de conştienţa iminenţei schimbării 
cărei eu însumi îi sunt actor, căci - aidoma unei obsedante intonaţii 
muzicale comuniste -  nouăzeciştii de azi sunt optzeciştii de mâine.  

 
 

Octavian Mihalcea (Bucureşti) 
 

„Se produce o ironică despărţire de trecut” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare   numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Se întâmpla pe la jumătatea anilor 90 
când, sunt profund convins că nu întâmplător, 
am citit strălucitul volum de debut al lui Ion 
Mureşan, Cartea de iarnă. Prezenţă distinctă în 
rândul poeţilor optzecişti, Ion Mureşan 
desfăşoară un lirism rimbaldian acaparant, 
rodul sondării vastelor teritorii fantasmatice, 
de multe ori situate în preajma stărilor 
halucinatorii. Sunt împărtăşite multe cu tagma 
poeţilor blestemaţi, totul pe un fond 
clarobscur, adeseori strident ca imagine. Este 
o carte extrem de percutantă, cu multe pasaje 
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ce aparţin lirismului ermetic. Pe lângă registrul aparţinând confesiunii, 
această veritabilă tensiune esopică potenţează statura volumului. Ion 
Mureşan are o pregnantă individualitate în peisajul generaţiei 80.Valul 
poetic optzecist, pentru a ne referi numai la poezie, propagă mutaţia 
limbajului, axându-se pe depoetizare, pe frământările proprii societăţii 
moderne. Crispările determinate de angoasă îşi pun pecetea pe structura 
textului, puţin prelucrat. Poezia este integrată lumii într-o cheie ironică. 
Ironia ca principiu textual. 

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Literatura tinerilor de atunci se axa  pe atitudini ce ţin de 
insurgenţă: ironism, prozaism, citadinism, antimetaforism ş.a. Ironia este 
diferită de cea romantică, specificul acesteia, la creatorii optzecişti, fiind 
implicarea în lume. Este un sens activ, textul lumii şi lumea textului 
interacţionând  aproape epidermic. Nu mai avem distincţia text-realitate. 
Textul are aceeaşi funcţionalitate cu orice element din existenţa reală. În 
mod ironic, sunt asumate diverse problematici, atât utopice, cât şi de un 
realism pregnant. Se produce o ironică despărţire de trecut. Prin definiţie, 
programul oricărei generaţii este un negativ, al unei contestări în sensul 
creaţiei. Succesiunea istorică a generaţiilor este polemică. Generaţia 80 
nu s-ar fi constituit fără separarea de generaţia precedentă, cea a anilor 
60. Dacă generaţia lui Nichita Stănescu a trebuit să producă valori 
estetice după o perioadă a deşertului cultural, generaţia lui Mircea 
Cărtărescu, având o tradiţie solidă în imediata vecinătate, abordează 
aproape obligatoria atitudine a demitizării. Afirmarea este realizată prin 
ruptura de generaţia anterioară. Această generație rebelă nu mai păstrează 
tradiţia gesturilor integratoare, a urmării unor modele. Dacă Nichita 
Stănescu integra, printre altele, modelul barbian, poeţii următoarei 
generaţii acţionează dezintegrator, propriu unei asumate poetici realiste. 
Intertextualitatea se sprijină pe ironie şi ostentaţie.  

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Este pasionantă latura ermetică a generaţiei 80. Partea obscură a 

existenţei se revelează cu ajutorul cunoaşterii de tip magic. Realismul 
poate fi metamorfozat şi întru rafinament. Primează imaginile siderale. 
Fanteziile au la bază profunde alchimizări ale interiorităţii. Sarcasmul şi 
ironia vin aici pe fondul unor tulburări fantasmatice, incendiare. Poeţi ca 
Ion Mureşan, Viorel Mureşan, Ion Stratan, Mariana Marin, Călin Vlasie 
ş.a. folosesc practici aproape incantatorii prin care îşi explorează 
biografiile. Alţi congeneri se integrează comediei lumii şi literaturii, 
primând comicul prozaic, uneori chiar în registru carnavalesc. 
Luciditatea, pe lângă spiritul ludic, joacă un rol esenţial. Aici, actul 
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poetic escamotează implicaţiile metafizice, neconforme cu paradigma 
artificiului ironic.  
 
 
Adrian G. Romila (Piatra Neamţ) 
 
„Umbra optzeciştilor a rămas peste tot ce s-a scris după 
1989 ... „ 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare   numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- La literele ieşene, în primii ani ai lui 
1990, când eram eu student, nu se pomenea de 
optzecişti decât neoficial, în cenacluri şi discuţii 
private, printre cei pasionaţi de actualitatea 
literară. Încă nu se clasicizaseră, deci, trecuseră 
prea puţini ani, încă eram în optzecism, literar 
vorbind (nici acum nu ştiu dacă au intrat în 
programa universitară ─ în cea de liceu au 
intrat). Şi slavă Domnului, am avut parte din 
plin de cenacluri şi discuţii, am avut o studenţie 
de veritabil filolog! Cu Florin Lăzărescu, cu 

Lucian Dan Tedorovici, cu Şerban Axinte, cu Bogdan Creţu, cu mulţi 
alţii citeam şi comentam optzecişti (mai ales Cărtărescu). Pe unii, 
concitadini nouă (Lucian Vasiliu, Cassian Maria Spiridon, Nichita 
Danilov, Daniel Corbu), îi urmăream live, apăreau în cenaclurile de la 
Junimea, de pildă, erau activi, vii, cum se zice. De alţii, absenţi, se 
pomenea intens, deveniseră legende (Aurel Dumitraşcu). Mai târziu, când 
fiecare a apucat pe propriul drum scriitoricesc, a trebuit, cumva, să ne 
raportăm la ei şi să ne extindem lecturile, să-i cunoaştem în integralitatea 
manifestărilor cenacliere, poetice, epice şi teoretice. În ultima privinţă, 
cel puţin, lămuritoare au fost textele unor Gheorghe Crăciun, Adrian 
Oţoiu sau Mircea Cărtărescu (cel din Postmodernismul românesc). 
Optzeciştii mi-au apărut ca un fel de ultimă generaţie de „libertini”, sub 
dictatură (nu discut acum legitimitatea denumirii de „optzecism”), care 
au racordat, cu posibilităţile lor de prizonieri ideologic (de aici, poate, şi 
concentrarea pe jocurile inter şi metatextuale), literatura autohtonă la 
mişcările culturale vestice. Umbra lor a rămas peste tot ce s-a scris, după 
1989, şi generaţiile următoare i-au continuat sau măcar au fost nevoite 
să-i depăşească ori să-i contrazică. 
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- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 
 - Generaţia „aerului cu diamante” a fost polimorfă şi greu de 
centralizat, până la urmă. Sigur, putem vorbi de nuclee originare şi 
generative (poeţii, prozatorii şi cenacliştii bucureşteni), dar pluralitatea 
de nume şi de manifestări nu poate fi cuprinsă într-o ecuaţie foarte 
coerentă. Cum am putea apropia proza lui Stratan de cea a lui Nedelciu? 
Sau cum am putea face analogii clare între reviste şi grupări destul de 
diferite ca pulsaţie locală? Asta nu înseamnă că rolul lor e de neglijat, în 
concertul literaturii româneşti. Rafinarea tuturor tipurilor de „legături 
periculoase” dintre euri (auctoriale, biografice, ficţionale, psihologice 
etc.) şi texte li se datorează. Şi un anume tip de relativizare a tuturor 
perspectivelor fixate dinainte. 

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
 - Sunt prea tânăr şi prea lipsit de vreo anvergură, ca să pot 
răspunde dacă „mă întâlnesc” sau „mă despart” de optzecişti. 
Deocamdată, mă retrag în spatele unei admiraţii necondiţionate. 

 
Paul Gorban (Iaşi) 
 
„Generaţia `80 este un fenomen, unul despre care vor 
vorbi 
şi extratereştrii (dacă există)” 
 

- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei 
generaţii literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu 
literatura acesteia? 

- Sincer să fiu, prima dată am auzit despre 
generaţia `80 pe când eram în liceu. Fiind elev 
într-o clasă de filologie aveam săptămânal câte 
cinci ore de limba şi literatura română. Şi acum 
îmi aduc aminte de Gabriela Simionescu, 
profesoară devotată care venea la cursuri cu 
materiale, reviste şi cărţi. Nu citea din manuale 
comentariile, de multe ori aberante, depăşite ca 
nivel de limbaj şi abordare, ale unor iluştri 
profesori universitari. Făcea comentarii spontane. 
Aveam parte de un adevărat spectacol. De la ea 

am auzit prima dată de „Cenaclul de luni” de la Bucureşti, condus în ani 
`80 de Nicolae Manolescu. Ne povestea despre cozile interminabile 
făcute de aceia care erau „pregătiţi” să îşi citească în public 
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capodoperele. Tot de la ea am aflat despre cenaclul Flacăra a lui 
Păunescu, despre isteria literară din spectacolele lui de pe stadioane. Ne 
aducea fragmente din volume de poeme publicate cu greu la Cartea 
Românească, înainte de `89. Am aflat ulterior, prin lecturile „obligatorii”, 
şi despre grupările literare de la Braşov, Iaşi şi Cluj, precum şi despre 
Gruparea de la Târgu-Neamţ, formată în jurul lui Daniel Corbu, Aurel 
Dumitraşcu, Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava, Radu Florescu etc. Nu 
mai vorbesc de faptul că în oraşul copilăriei mele, Dorohoi, exista în 
acele vremuri o puternică grupare literară formată în jurul poetului 
Stelorian Moroşanu despre care, din păcate, nu am mai auzit nimic în 
ultimii aproape zece ani. Probabil lucrează la o carte, cum am avut recent 
surpriza să-l redescopăr, în calitate de poet pe Matei Vişniec, care ne 
obişnuise deja cu gândul că dramaturgul a înghiţit poetul. Vişniec a scos 
anul trecut la Cartea Românească, după o pauză de 11 ani, un volum de 
poeme inedit, „La masă cu Marx”. În jurul lui Moroşanu, care conducea 
casa de Cultură a municipiului – lucru de analizat, într-un studiu, din 
perspectivă sociologică; în majoritatea oraşelor din România importanţi 
poeţi ai „generaţiei în blugi” au condus (şi conduc) astfel de instituţii – 
activa şi un cenaclu renumit, Cenaclul Septentrion. Participau la şedinţele 
cenaclului poeţi ca Petruţ Pârvescu, Gellu Dorian, Lucian Alecsa, 
Nicolae Căruntu, Augustin Eden (Valerian Ţopa – alt poet care stă 
ascuns), Aurelian Antal etc., poeţi pe care aveam să-i cunosc în perioada 
liceului şi, apoi, în anii de facultate când frecventam, în vacanţele de 
vară, întâlnirile literare ocazionate de „Cercul de la Dorohoi”, pe care 
împreună cu Ciprian Voloc şi Gică Manole l-am întemeiat, în anul 2004. 
Dar, aş putea spune că, într-adevăr, am avut şansa  să-i cunosc pe 
optzecişti odată ce am venit la Iaşi, ca student la Facultatea de Filozofie a 
Universităţii „Al. I. Cuza”. Ştiam tot din liceu despre farmecul din jurul 
casei Pogor, despre întâlnirile optzeciştilor în cadrul serilor de Cenaclu 
Junimea `90 sau Timpul. Am ajuns ulterior să am imediat acces la 
revistele „Dacia Literară”, condusă de poetul Lucian Vasiliu – director 
atunci al Muzeului Literaturii Române Iaşi, „Feed Back” condusă de 
poetul Daniel Corbu, muzeograf atunci la Bojdeuca din Ţicău a lui 
Creangă, „Convorbiri literare” condusă de Cassian Maria Spiridon şi 
revista „Cronica” a poetului Valeriu Stancu. Participam ca un nebun – şi 
continuu încă sa fac asta – la toate manifestările la care ştiam că sunt 
prezenţi. Mă obsedau, mă fascinau. Nu puteam înţelege cum poate exista 
– aproape caz singular în literatura română – o astfel de grupare. M-am 
apropiat în primă fază de poetul Nicolae Panaite, care mi-a şi publicat la 
editura lui prima machetă de poeme, „Primul val”, în 2004, dar întâlnirea 
cu adevărat fructuoasă pentru mine a fost aceea cu poetul ozanist, Daniel 
Corbu. Are redacţia revistei chiar la parterul Bibliotecii Centrale 
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Universitare. Frecventam biblioteca de multe ori doar ca să îl pot întâlni. 
M-am apropiat de domnia sa. Mi-a publicat poeme, proză şi eseuri în 
revista „Feed Back” vreme de câţiva ani buni, ca ulterior să mă invite să 
fac parte din echipa redacţională unde, trebuie să recunosc, am avut 
multe satisfacţii. Prin intermediul lui am ajuns la bogata bibliotecă a 
poeţilor optzecişti, ba chiar pe mulţi aveam să-i cunosc şi fizic, 
participând la festivaluri naţionale sau colocvii literare. Tot de la el am 
aflat că prin anii `80 în România existau aproape 400 de poeţi. Desigur, 
nu toţi au rămas pe baricade. Cât despre impactul cu literatura generaţiei 
`80, daţi-mi voie să vă spun, a fost unul uriaş. După ce am terminat 
facultatea m-am apucat, ca autodidact, să citesc cam tot ce pot cuprinde 
din literatura optzecistă (şi încă nu am terminat, chiar dacă am atins 
problema şi în teza de doctorat „Semiotica limbajului poetic postmodern” 
susţinută public anul trecut). Am cumpărat din anticariate şi librării sute 
de volume de poeme, de proză, dar şi de istorie şi critică literară. În 
biblioteca lui D. Corbu am găsit volumul lui Cărtărescu despre 
postmodernism, volumul lui Muşina, „Antologia poeziei Generaţiei `80”, 
precum şi literatura bogată a filosofilor postmodernişti, Derrida, Lyotard, 
Hasan, Vattimo, Eco etc. Personal am redactat în ultimii ani peste 300 de 
pagini de note literare cu privire la poezia generaţiei optzeci, note pe care 
voi încerca să le adun, în viitor, într-un studiu de amploare.  

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- În ciuda faptului că România a fost un stat blocat din punct de 
vedere literar vreme de câteva decenii – referirile pe care le fac sunt 
stricte la perioada comunistă – optzeciştii au reuşit, odată cu libera 
circulaţiei în Occident din anii `90, să recupereze şi chiar să se alinieze la 
literatura vremurilor de azi. Deşi, trebuie să recunoaştem, sunt şi semne 
clare care ne arată că, în comparaţie cu literatura americană bunăoară, 
literatura română actuală se află în jurul esteticilor lui O`Hara sau 
Bukowski, adică tot cu un fel de „pas în urmă”. Dar eu mă întreb: 
literatura are nevoie de competiţie şi catalogare istorică? Poate din 
unghiul de vedere al unei cercetări filologice, istorice sau sociologice 
situaţia pare relevantă, dar pentru autorul ca atare nu cred că are 
relevanţă, decât dacă acesta priveşte actul scrierii ca pe un exerciţi 
intelectual. Or, fără pic de har, fără puţină nebunie, blestem şi înclinaţie e 
cam greu să pătrunzi în inima lectorului comun. Faptul că o marte parte a 
scriitorilor optzecişti a avut contact cu Occidentul – prin intermediul unor 
burse, conferinţe sau vacanţe literare – i-a determinat pe mulţi să vadă 
locul literaturii române în contextul global. Unii au înţeles locul literaturii 
române şi „au adus de afară” cărţi „la modă”, programe estetice, noi 
tipuri de limbaje literare pe care, încet, le-au inserat în lucrările personale 
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apoi, prin intermediul cenaclurilor sau a revistelor literare, în mentalitatea 
(scriitoricească) colectivă. Generaţia optzeci este cea mai mare grupare 
literară pe care a avut-o literatura română. Sunt convins că nu va mai 
exista o astfel de grupare decât dacă, ferească Dumnezeu, va mai fi vre-o 
situaţie de criză pentru omul de cultură. Ei s-au întâlnit în grupare pentru 
că, în perioada comunistă, sistemul, în ciuda colectivizării, îi ţinea – ca 
entităţi care gândesc, creează, meditează – dezbinaţi. În cadrul 
cenaclurilor şi întâlnirilor cei mai mulţi izbucneau în zona esteticului, în 
zona artelor. Nu cred că literatura prezentă sau cea viitoare se va putea 
lăuda curând că a adus / va aduce cu adevărat ceva inedit de vreme ce 
(intre)textualisul, biografismul, psihesmul, manierismul, surealismul, 
metonimia, virtualismul etc. au fost deja experimentate de generaţia 
optzeci. Totuşi constat un lucru inedit. Noul val de literatură ne arată ca 
vin autori care stau mai mult „în camera – laboratorul – de lucru” decât 
prin grupări sau cercuri literare. Din când în când noul literat scoate capul 
pe internet, cum scoate felina de casă capul pe fereastră, şi anunţă că are 
un text care poate zgâria – provoca – orice critic. Noul scriitor nu mai are 
nevoie să meargă pe pământ, pe iarbă, să privească cerul, să-şi pună 
întrebări existenţiale, pentru că el este conectat mereu la informaţie şi 
răspunsuri, el poate privi o fotogramă virtuală despre cum se merge prin 
râu, cum se rupe ziua de noapte etc. Dar el pierde ceva. Pierde simţurile 
esenţiale pentru a face şi înţelege cu adevărat poezia. De vreme ce tu 
priveşti spre monitor în timp ce o pasăre se înalţă, o floare cade, nu ai 
cum să-i simţi vibraţia, mirosul specific. Poezia, literatura în general este, 
la rându-i, un corp care are un ADN, are miros, transpiră, îi bate inima, îi 
cade părul, se încreţeşte, se emoţionează.  

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Cred că asta este o altă caracteristică a generaţiei optzeci. Este o 

generaţie vibrantă, emoţionantă şi puternică în acelaşi timp. Pe mine 
personal mă fascinează fiecare carte a optzeciştilor, chiar dacă rămân 
„conectat” la noul val. Îi citesc ca şi când mi-aş citi gândurile, trăirile, 
obsesiile, neliniştile. Optzecismul nu e o piatră funerară a istoriei 
literaturii române, nici mai ştiu eu ce fel de mausoleu. El este starea 
normală, înaltă a unei perioade de martir în literatură. Din această stare 
au izbucnit poeţii profund metafizici, dar şi poeţii şovăielnici. Din 
această stare eu mă încarc în fiecare zi. Optzecismul este, dacă vreţi, 
pentru mine semnul care izbucneşte în fiecare zi, inima care bate puternic 
şi pompează în literatura română contemporană cele mai sincere trăiri. 
Optzecismul este un destin care se deschide ca un vis, ca o poartă aceluia 
care vine către el. Nu este „fiul risipitor” de care te poţi lipsi în ideea că 
„se va întoarce către tine”. Pur şi simplu este generaţia care a aşezat 
literatura română pe rafturile Occidentului, generaţia care nu doarme 
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liniştită pe o ureche că are libertatea de a fantaza. Pentru mine, Generaţia 
`80 este un fenomen, unul despre care, cu siguranţă, vor vorbi şi 
extratereştrii (dacă nu o fac deja). 

 
 
Robert Şerban (Timişoara) 

 
„Optzeciştii au grăbit (post)modernizarea scrisului 
în limba română” 

 
- Cînd, cum şi prin cine aţi luat cunoştinţă de existenţa unei generaţii 

literare numită „generaţia 80”, care a fost impactul cu literatura 
acesteia? 

- În 1987 am cunoscut, într-o tabără 
literară de la Timişoara, doi lideri ai generaţiei 
80: Florin Iaru şi Mircea Nedelciu. Eram elev 
de liceu, tocmai terminasem clasa a X-a, scriam 
poezii, iar întâlnirea cu Florin, care ne ţinea un 
fel de curs de poetică, a fost cam... şocantă 
pentru mine, care eram cu lecturile la zi, dar 
„ziua” mea era în anii 70. Florin ne-a vorbit 
despre generaţia lui, ne-a citit texte care mai de 
care mai trăsnite, ne-a pus să facem 
experimente dadaiste, avea umor şi dezinvoltură 
când ne vorbea despre poezie, nu morgă şi voce 

gravă. Mai erau şi cenaclurile zilnice din tabără, unde Mircea Nedelciu 
vorbea despre proză, dar despre o proză cum nu mai văzusem şi auzisem 
până atunci. Aşa că în clipa în care m-am întors acasă, la Turnu Severin, 
am început să citesc, cu stupefacţie, la început, apoi cu o plăcere tot mai 
mare, literatura generaţiei 80.   

- Cum caracterizaţi, pe scurt, literatura generaţiei 80 în cadrul 
mai larg al literaturii române? 

- Optzeciştii au grăbit (post)modernizarea scrisului în limba 
română.  

- Unde vă întîlniţi şi unde vă despărţiţi de generaţia 80? 
- Mă întâlnesc cu generaţia 80, de vreo 25 de ani, mai tot timpul. 

Mă întâlnesc în prieteniile pe care le am cu unii dintre optzecişti, în 
admiraţia pe care o port multora dintre ei, în bucuria şi în plăcerea de a 
citi cărţi bune şi foarte bune pe care nu puţini scriitori ai acestei generaţii 
continuă să le publice. Unde mă despart? Dar de ce să mă despart? Toţi 
scriitorii români, indiferent de generaţie, indiferent de valoare, indiferent 
de stil, sunt împreună în literatura română. Ei sunt literatura română!  
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„Citeşte o carte, desigur, bancul ăla subtil-cretin. 
Andreea nu citeşte, n-are ce învăţa din cărţi, în 
afară că e o femeie pe care nu e bine s-o laşi 
singură nici când eşti lângă ea. E ca o târlă de 
copii care trebuie distraţi şi ţinuţi sub supraveghere 
totodată, să nu facă tâmpenii. Andreea se plictiseşte 
repede şi-i mereu gata să facă nefăcute...” 

 
 
 

Să am bani de cheltuială 
 

o proză de Radu Aldulescu 
 

Trecuseră de halele supermarketurilor şi depozitelor de tot felul 
placate cu panouri de reclame, înconjurate de parcări înţesate de maşini 
jucând sclipiri de alămuri din parbrize în soarele dimineţii de aprilie. 
Imediat pe dreapta lăsaseră apoi în urmă un cimitir privat, Ortodox, al 
Sfinţilor Mihail şi Gavril, scria pe firma de deasupra porţii ca de 
fortăreaţă în deşert, decupată în gardul înalt de beton văruit – un ţarc 
dreptunghiular perfect inscripţionat pe latura dinspre şosea cu litere negre 
cât un stat de om: www.cimitir.ro. Cupola capelei, o jumătate de sferă, 
te-ar fi dus cu gândul la o moschee, iar din fuga microbuzului avuseseră 
timp să vadă gazonul tuns perfect, îngrijit, aleile cimentuite delimitând 
parcelele dreptunghiulare identice, umplute cu monumente funerare 
identice, aliniate ca soldaţii... Robert lucrase-n branşă la o adică, dar nu-
şi amintea să fi văzut cimitire de felul ăsta decât poate-n filme. Făcuse pe 
groparul vreo douăzeci de ani, dintre care câţiva după revoluţie, în 
cimitire ca nişte parcuri cu alei largi de pietriş sau asfalt, cu pomi 
umbroşi, boscheţi şi bălării crescute printre morminte. Locuri de verdeaţă 
şi răcoare unde nu-i durere şi suspin, deh, mare-i durerea sufletului când 
se desparte de trup. Başca vremurile care s-au răsucit şi pentru morţi, cu 
ţarcurile astea aseptice. Mai ales pentru morţi şi mai ales pentru cei care 
n-au apucat vremurile de după căderea lui Ceauşescu. Dacă s-ar întoarce 
acum, n-ar mai recunoaşte nimic. S-ar speria probabil atât de tare c-ar da 
să se întoarcă înapoi în mormânt. S-ar speria sau poate s-ar minuna. 

– Şi cât de repede se ajunge cu microbuzul ăsta! se minunează 
Robert la rându-i. Cică-n trei ore şi ceva. Altădată făceai o zi întreagă 
schimbând trenuri şi rate, aşteptând în gări şi autogări... 
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– Cînd se întâmpla asta? întrebă Andreea, mimând interesul, 
zgândărindu-şi entuziasmul, străduindu-se să-şi închipuie că plecaseră în 
vacanţă, păi cum dracului! Au la ei ceva bani de cheltuială, de 
plimbăreală, iar Robert pretinde că ar cunoaşte zona, că ar găsi aici exact 
ce le-ar trebui lor... Tot n-am înţeles, tăticuţule. Când zici c-ai mai fost 
pe-acolo unde vrei să mă duci? 

– Păi, să tot fie nişte zeci de ani... 
S-ar zice că-i o poveste după care ar tânji, lăsându-se mâncat de 

viu de nostalgie, de vreme ce a pornit pe urmele ei. N-ar avea totuşi rost 
s-o încarce pe Andreuţa lui. Oricum ea ar înţelege doar ce-i convine. 
Adică altceva, cu totul altceva, din ceva extrem de labil şi pentru el. 
Doiniţa îl adusese încoace, în Frăsineni, la ai ei. Petrecuseră un soi de 
peţit de o lună, cu Doiniţa, cu soră-sa, cu maică-sa şi cu taică-său, după 
care s-a rupt filmul din cine mai ştie ce pricini. I-ar veni cam peste mână 
să şi le amintească. Păi să tot fie cât? Vreo treizeci de ani. O viaţă de om. 
Altă viaţă.  Povestea aia s-a întâmplat în altă viaţă. Doiniţa era parcă mai 
tânără cu câţiva ani decât Andreea, iar el era mai tânăr şi decât Doiniţa. 
Un băiat-bărbat trecut deja prin multe şi grele. Prea multe şi prea grele ca 
să mai fi avut stare să se uite în urmă. Acum abia parcă l-ar năpădi o 
boare de ameţeală, care-l face să se sprijine de trecutul ăla. I s-a făcut să 
se întoarcă. Altă viaţă, desigur, el e cu totul altul şi alta-i şi femeia. 
Doiniţa şi cei din neamul ei aveau ochii mijiţi, asiatici, negri şi cu sclipiri 
iscoditoare, ca ai sălbăticiunilor, pomeţi proeminenţi şi ten argilos. N-
aveau prea multe-n comun cu Andreea cea blondă-roşcovană, 
contorsionista care se poate linge singură, cu pistrui pe umeri şi pe ceafă 
şi ochi mari, de un verde dus-apos şi o senzualitate pervers-generoasă, 
cum au curvele şi cei predispuşi  la visare, deliruri, crize... Se vede 
mângâind pubisuri de diverse conformaţii, ca nişte boturi de viţei căutând 
ugerul cu răsfulări de aburi calzi, întrebându-se ce-l îndeamnă într-acolo. 
Poate ceva ca o pedeapsă, cu atât mai aspră cu cât şi-o administrează 
deliberat, cu Andreea în coastă bătând câmpii. 

– ... o casă micuţă şi ieftină, tăticuţule. Ca pentru noi. Ce dacă-i 
departe? Nu-mi pasă. La trei ore sau o zi întreagă de mers până la 
Bucureşti. În munţi ar fi cel mai bine. În vârful muntelui, cât mai departe 
de oameni. Să nu mai văd ţipenie de om. În pustietate, doar noi doi cu 
copilaşu’ nostru. Mereu mi-am dorit... Ai adormit, tăticuţule? Vorbesc 
singură, ca proasta? 

Întors pe jumătate cu spatele spre ea, Robert scutură iritat din cap 
în semn că nu. În pofida oricăror aparenţe sau evidenţe, el nu este un 
moşulică pe care-l ia somnul din senin, uitându-se la televizor, citind 
ziarul sau uitându-se pe geamul microbuzului. El nu doarme nici când 
visează, ca acum, contemplând cu ochii întredeschişi peisajul. 
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– Nu dormi, tăticuţule, văd că citeşti o carte. 
Citeşte o carte, desigur, bancul ăla subtil-cretin. Andreea nu 

citeşte, n-are ce învăţa din cărţi, în afară că e o femeie pe care nu e bine 
s-o laşi singură nici când eşti lângă ea. E ca o târlă de copii care trebuie 
distraţi şi ţinuţi sub supraveghere totodată, să nu facă tâmpenii. Andreea 
se plictiseşte repede şi-i mereu gata să facă nefăcute. 

– Andreea, te mănâncă-n cur? 
– Hai sictir, tăticuţule, nu fi porc! 
– Poţi să taci? Înţelege: n-am nici un chef de glume proaste. 

Trebuie să mă gândesc. Trebuie s-avem grijă ce facem, că ne ia dracu’! 
– Ce să ne mai ia, că ne-a şi luat. Suntem pe drumuri, am rămas 

pe drumuri... 
– Andreea, taci! 
– Mi s-a părut c-ai adormit şi-am zis să te-nveselesc. Să nu te 

tragă la noadă. 
– Tupeistă şi inconştientă, ca-ntotdeauna! 
Ea şopti sâsâit: 
– Mă lingi în pissszzz... 
– Poţi să te lingi şi singură, oh, vai de capul nostru! 
– Uh, eşti plictisit, tăticuţule... Relaxează-te, vino-ţi în fire, nu ie 

chiar atât de negru dracu’ ăsta care ne-a luat. 
Adevărul e că glumele şi porcăriile ei chiar îl plictisesc. 

Altminteri, n-ar avea motive de plictiseală. Doar că se concentrează 
încercând să recunoască locurile. Pe lângă că se călătoreşte ceva mai 
repede decât pe vremea tinereţii lui, efortul concentrării pare să scurteze 
şi el drumul. Timpul are totodată altă consistenţă decât pe vremea 
tinereţii lui, care dă şi plictisului altă consistenţă. Şi felul de a se plictisi 
al femeilor este cu totul altul decât în urmă cu treizeci de ani. Îi e cât se 
poate de limpede că Doiniţa era muncită de alt soi de draci decât 
Andreea. Nu neapărat fiindcă arătau diferit, ci în primul rând din pricina 
consistenţei timpului, despre care Robert e sigur că l-a schimbat şi pe el, 
mai mult decât să-l schimbe, îmbătrânindu-l, scurgerea celor treizeci de 
ani. 

E o părere, o iluzie, dar altceva n-are la-ndemână. Timpul 
debilizat, fragilizat, diluat, se contopeşte cu vederea lui, devorând 
peisajul din fuga microbuzului, dimpreună cu lumina mare, însorită, care 
hrăneşte părerea şi iluzia: câmpuri de pârloagă cu ierburi mari, încâlcite 
printre tufe de ciulini, câmpuri de semănături abia înverzite, iazuri şi 
cursuri de apă curgătoare traversate peste poduri de şosea, liziere de 
pădure şi dealuri, case singuratice şi crâmpeie de sate răzleţite peste zare, 
silozuri şi ruine de grajduri ale fostelor CAP-uri, balastiere înconjurate de 
grămezi mari de nisip şi pietriş, ziduri de hale de producţie în paragină, 
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afumate, cu frontispicii purând urme şi litere din lozinci din alte vremuri 
şi altă viaţă, TRĂIAS... FLOREASCA... IN FRUN... CU ... 
TOVARĂŞU... curţi vaste de depozite, stive de cherestea şi buşteni, 
hectare de parcări cu tiruri, moteluri, pensiuni, terase cu grătare, mese şi 
scaune de plastic şi iar păduri şi drumuri de ţară mistuindu-se-n nori de 
praf şi pasarele pentru şosele şi pentru cale ferată, iar la marginea 
oraşelor rămăşiţele combinatelor siderurgice, chimice sau petrochimice, 
şi ele tot nişte ţarcuri, chiar dacă mai mari decât cimitirul acela privat şi 
de forme lăbărţate, şovăielnice, trasate cu garduri din plăci de beton 
înălţate uneori cu fâşie de sârmă ghimpată, înconjurând estacade şi 
instalaţii cu recipienţi, ţevăraie, ventile uriaşe, conducte groase izolate cu 
tablă, vagoane de marfă şi vagoane cisternă încremenite pe căile ferate de 
triaj uzinale, parcuri cu rezervoare de solvenţi uriaşe, sferice şi cilindrice, 
coşuri de furnale care flutură ca pe nişte drapele zdrenţuite flăcări de 
gaze arse... Un decor străin-îndepărtat şi totodată dureros de familiar, 
făcând să-i sune-n minte un cântec din epoca discurilor Electrecord cu 
Maria Ciobanu, Ion Dolănescu şi alţii din altă lume şi din altă viaţă în 
care n-ar mai avea cum să se întoarcă vreodată şi tocmai asta ar fi vrut să 
spună şi cântecul: să am bani de cheltuială, aş veni la primăvară, când o 
da soarele iară şi tot aşa, mă rog, o poveste veche de când lumea, a 
marelui of şi-a dorinţei neostoite de a te întoarce din bătrâneţe şi din 
moarte, în tinereţe şi-n viaţă. Regretul şi nedreptatea cruntă, marea 
porcărie care ţi se face: şi ce dragă mi-a fost viaţa şi-uite pier cum piere 
ceaţa... Nici că s-ar fi putut ceva mai rău: să pieri, să te vezi pierind fără 
să poţi face nimic şi nimeni să nu te poată ajuta. Nimeni şi nimic, 
amarnică-i durerea sufletului îndepărtându-se şi despărţindu-se de trup, 
eşti şi nu mai eşti acolo, unde te învăţaseşi şi parcă ţi-ar fi fost bine, o 
jalnică jelanie de inimă albastră care parcă ar fi dat să devină altceva 
cântată de glasul acela de femeie unduitor-învăluitor, de o senzualitate 
extremă, de-a dreptul divină. Robert divinizase glasul şi tocmai că-n ton 
cu vremurile, cu statutul ei de vedetă naţională idolatrizată de ţărănimea 
muncitoare, cântăreţei i se spunea Privighetoarea Carpaţilor. O ascultase 
şi el pe discuri, la radio, la televizor, o văzuse în mai multe rânduri pe viu 
la Sala Polivalentă... Erau şi astea tot amintiri din altă viaţă şi din altă 
lume, care deşteptând în el rezonanţa acelui glas îl puneau parcă în pielea 
celei care se dorea stăpână pe curgerea timpului, cu bani de cheltuială şi 
plimbăreală, ca să se poată întoarce din bătrâneţe şi din moarte înapoi în 
tinereţe şi-n viaţă. 

 
* 
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După un cot al şoselei, dincolo de dealuri apărură în zare munţii 
cu urme de zăpadă pe creste. Andreea îl strânse pe bărbatu-său de mână. 
N-o mai mânca, nu se mai plictisea, i se luase probabil glasul de emoţie. 
Numai ce vorbise de munţi şi uite-i! Nu mai era nevoie să se străduie 
pentru a se închipui plecată în vacanţă, într-o călătorie plină de surprize 
plăcute, precum un program prelungit de desene animate. Peste încă doi 
kilometri, tot pe dreapta, aidoma cimitirului acela privat de la ieşirea din 
Bucureşti, alt ţarc dreptunghiular: gardul înalt de trei metri, de culoarea 
cimentului crud, cu foişoare pe coame, platforme şi cuşti hexagonale cu 
geamuri mari, ca punctele de supraveghere din aeroporturi, amplasate în 
colţuri şi pe laturile mari ale dreptunghiului, iar dintre clădirile lungi şi 
joase, ca nişte hangare, se înălţau turlele căptuşite cu tablă ale unei 
biserici – o puşcărie, Penitenciarul Frăsineni, care nu exista când fusese 
Robert prima şi ultima dată aici. Oricum nu-şi prea amintea 
împrejurimile, nu recunoştea peisajul decât extrem de vag. Totul se 
schimbase; treizeci de ani sunt destui, prea de ajuns, te ia groaza... 
Îmbătrânise, îmbătrânea de la o secundă la alta: pe măsură ce timpul îi 
expira, pierzându-şi treptat consistenţa, diluîndu-se, memoria se dilua şi 
ea pulsând în erecţii intermitente, refăcând traseul: cimitirele... fabricile... 
combinatele... puşcăriile... Ţarcurile! Adevărul e că n-a dus lipsă. I s-au 
dat chiar cu asupra măsură, mai cu seamă că de o vreme învăţase să şi 
ceară, Doamne, dă-mi lacrimi şi umilinţă şi aducere aminte de moarte... 
Nu mai avea practic ce să-şi amintească, deşi Frăsineniul era un oraş la 
fel de familiar ca cele prin care trecuse în drum spre el. Nu exista în urmă 
cu treizeci de ani şi totuşi şi-l putea aminti din nişte discursuri cu iz de 
litanie, nişte efluvii de vorbe duduitoare, vindicative, cu accent ţărănesc 
peltic, urcând şi coborând pe valuri de aplauze, urale, lozinci scandate. 
Valuri, avalanşe, cataclisme eliberate parcă din fundul pământului, de 
sub talpa iadului. Se întâmpla să le audă la difuzoarele din halele 
fabricilor sau din sălile de masă ale puşcăriilor. Tătucul care dădea 
decrete de amnistie, deh, adevăratul părinte al hoţilor, violatorilor şi 
criminalilor, singurul care ştia cu adevărat ce-i în sufletul lor, fiindcă 
mâncase şi el pâinea lor cândva. Eroul între eroi declanşând cataclismul 
mulţimilor, intercalat uneori de programe de muzică populară, cu cântece 
din repertoriul Privighetorii Carpaţilor. Tătucul, eroul, deh, l-au omorât, 
l-au împuşcat ca pe un câine... Oricum, fuseseră nişte vremuri de pomină, 
ale tinereţii lui Robert Diavolul călcând în picioare lacrimile şi umilinţa 
şi aducerea aminte de moarte, măcar că i se dădeau cu asupra măsură. 
Tinereţea lui ştanţată, însemnată cu fierul încins al discursurilor acelea, 
tot mai îndepărtate, făcând şi ele să se dilate memoria în erecţii 
intermitente: planul de sistematizare... şetergerea diferenţei dintre sat şi 
oraş... partidul... poporul... industrializarea... modernizarea... în 
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conformitate cu învăţăturile... în spiritul ideilor... societatea socialistă 
multilateral dezvoltată... visul de aur al omenirii... să facem totul să 
facem totul să facem totul. De bună seamă că din vorbele astea s-a ivit 
Frăsineniul pe care-l vede acum: un cartier de vreo două sute cincizeci de 
blocuri cu patru etaj printre care nu mai există nici o casă din vechea 
aşezare. Cele câteva tipuri de blocuri ar putea da seama la o adică de felul 
cum a evoluat în timp grija partidului faţă de om: blocuri cu balcoane şi 
fără balcoane, tip ghetou, cu faţade cenuşii sau acoperite cu strop de 
tencuială dată cu vinarom, tip cămine de nefamilişti, cu grătare încărcate 
cu oale şi crătiţi la ferestre, sau mai cochete, ca-n staţiuni turistice, cu 
acoperişuri şi mansarde placate cu ţiglă roşie şi faţade ornate cu motive 
folclorice şi figuri geometrice încastrate în tencuială, flori stilizate, 
fluturi, brăduţi, perechi de dansatori. 

Ştiuse, desigur, auzise, dar îi fusese pur şi simplu imposibil să-şi 
închipuie: aşezarea, satul care-i umblase prin cap tot drumul amestecat cu 
cântecele Privighetorii, nu mai exista. Dispăruse pe veci dimpreună cu 
vremurile alea şi cu tinereţea lui. Amintirea acelui Frăsineni îl ajungea 
parcă acum din urmă dând să-l strângă de gât: Ce naiba căuta el aici cu 
femeia asta după el? Nu mai erau vremurile şi nici ei pentru te miri ce 
peţeală năucă, îndrăcită, ca cea din urmă cu treizeci de ani... Iarăşi uitase, 
n-are decât să repete iarăşi până i-o intra în cap definitiv: veniseră aici 
pentru a se stabili definitiv, să găsească ceva ca o locuinţă, ieftină, ca 
pentru buzunarul lor, constrânşi de lacrimi şi umilinţă şi aducere aminte 
de moarte. Din proprie dorinţă de fapt. Unde mai pui că-s şi grăbiţi, 
măcar că se cuvine să caute pe îndelete, să cerceteze, să cumpănească, să 
aleagă cu mare atenţie ce i-ar aranja ca preţ şi confort. Cumpără doar o 
casă, nu o haină sau o tigaie. Ceva pentru o viaţă. Uite însă că viaţa lor se 
întâmplă de azi pe mâine, tot pe grabă. L-au lăsat pe Andrei cu doamna 
Fota, de care nu pot abuza mai mult de două-trei zile, în afară că-n cel 
mult trei zile trebuie să-şi ia calabalâcul, să lase garsoniera goală pentru 
cei cărora le-au vândut-o – o familie de negri congolezi găsiţi printr-un 
anunţ la ziar şi care vorbesc româneşte fără urmă de accent; sunt aici de 
nişte ani buni, dinainte de revoluţie şi au mai apucat să afle că au nu mai 
puţin de nouă copii, Dumnezeule, vor sta claie peste grămadă unde ei au 
stat cu un singur copil. Trebuie că aşa se obişnuieşte la ei, acolo de unde 
vin. Obiceiul ăsta trebuie că le-a prins bine aici. Există oameni mai 
strâmtoraţi şi decât ei, a remarcat Robert în treacăt. Andreea însă n-a avut 
vreodată stare să ia aminte la strâmtoarea altora şi mai cu seamă acum, 
când atât de tare arde de nerăbdare să scape de propria strâmtoare, de 
pericolul de a fi scoasă afară-n stradă, aşa încât să se vadă odată mutată.  

S-au hotărât pe loc pentru primul apartament pe care le-au picat 
ochii, scris căznit de o mână vag alfabetizată pe un bilet dintr-o foaie de 
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caiet dictando, alături de alte zeci de astfel de anunţuri de vânzări de 
locuinţe, mobilă sau maşini lipite pe un panou pentru afişaj electoral din 
piaţa oraşului unde i-a lăsat microbuzul. Le spusese şoferul microbuzului 
că-s acolo apartamente de vânzare căcălău. Căcălău, măria ta, ca-n 
basmul ăla. Ai de unde alege, uite-l! Ăsta-i al nostru. Cu două camere. 
Notează adresa, tăticuţule, strada Petre Zugravu... Uite că scrie şi preţul. 
Extraordinar! Incredibil! Or să ne mai rămână şi bani, o grămadă de bani. 
Apartamentul costa cam trei sferturi din suma rămasă din vânzarea 
garsonierei, după ce plătiseră datoria la întreţinere care-i constrânsese să 
vândă, pentru a nu fie evacuaţi. Gâfâiau deja ameţiţi de bucurie. Zăbovită 
acolo cât să-şi tragă sufletul printre tarabele cu legume şi mărfuri de tot 
felul de-ale privatizaţilor, iar de jur împrejur barăci de cârciumi cu una şi 
aceeaşi firmă: Caracatiţa S.R.L. – grătare cu mici şi terase cu mese şi 
scaune de plastic, unde sărbătoriră izbânda în avans bând cea mai ieftină 
bere la halbă pe care o pomeniseră vreodată undeva, iar mititeii erau şi ei 
mai mari şi mai ieftini decât oriunde în lume. Extraordinar! Incredibil! 

Se întoarseră în piaţă pe înserat, ca să prindă ultimul microbuz 
înapoi spre Bucureşti. Trei ceasuri şi jumătate dus, trei ceasuri şi jumătate 
întors, şi tot trei ceasuri şi jumătate le fuseseră prea de ajuns ca să facă un 
tur al oraşului şi să perfecteze tranzacţia plătind avansul apartamentului 
găsit pe panou, unei familii de disponibilizaţi de la Combinat. Oamenii 
fuseseră puşi pe liber, primind în schimb salariul pe doi ani. Vindeau 
apartamentul şi se duceau la ţară unde-şi renovau o casă şi-şi deschideau 
un magazin... Lumea circulă, tăticuţule, se mută de colo colo, cumpără, 
vinde, face case, îşi deschide afaceri... Şi ei circulau, până la un punct 
erau şi ei în rândul lumii, mă rog, ne-am înfipt aici pe viaţă, definitiv, 
constată Andreea cu oarece regret. I se mai tăiase din avântul iniţial, 
înţelegând că trebuie să-şi ia adio de la Bucureşti, ceea ce nu s-ar fi putut 
spune despre Robert: păi unde-i mai bine decât aici? La cea mai ieftină 
bere, la cei mai ieftini mici şi tot ce văzuseră pe tarabe şi la buticurile de 
la parterurile blocurilor era mai ieftin decât în Bucureşti şi nu mai spun 
apartamentele. Disponibilizările făcuseră să scadă preţurile. Oamenii 
vând şi pleacă unde găsesc de lucru mai lesne. Pentru ei însă, mai mult 
decât orice conta că-şi găsiseră un acoperiş deasupra capului. 

S-au întors după trei zile cu copilul şi un camion încărcat cu 
troace; trei scaune, un fotoliu descleiat, o dormeză borşită, o masă 
şchioapă, un şifonier stând să se destrame. Andreea ţinea la mobila aia 
cumpărată de miacă-sa în rate când era ea de cinci-şase ani. În ruptul 
capului n-ar fi ascultat de tăticuţul ei, care spunea că-i de preferat să 
arunce troacele decât să arunce banii pe camion. Dacă tot rămăseseră cu 
nişte bani după toată afacerea, să-şi fi cumpărat din Frăsineni nişte 
canapele, mese şi scaune ieftine, lucruri noi ca pentru casă nouă, fiindcă 
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nu vor mai avea prea curând ocazia... Ba bine că nu, tăticuţule, trebuie să 
ţinem de bani, o să-i păstreze ea pentru la toamnă, când îl vor da pe 
Andrei la şcoală... Îşi intrase instantaneu în rolul de stăpână şi 
proprietară, care se cuvenea să aibă ultimul cuvânt. Vânduse şi 
cumpărase pe numele ei, tăticuţul era la o adică tolerat, dacă vreme de 
şapte ani de când o lălăiau împreună cu un copil, nu se învrednicise să se 
cunune legal cu ea. Adevărul e că nici nu i-ar prea fi venit la-ndemână 
dacă, în ăştia şapte ani, cel puţin o dată la trei-patru luni se strica căruţa, 
fie că-l gonea din casa ei făţiş, fie i se sugera să-şi ia câmpii pe cont 
propriu. De-acum însă, gata! O vor lua de la capăt în pace şi armonie. Au 
schimbat locul şi obligat li s-a schimbat şi norocul. 

Odată instalaţi, se puteau în sfârşit dumiri unde nimeriseră. Aer 
curat, ozonat, linişte, în unele ceasuri ale amiezei nu vedeai ţipenie de om 
pe străzi, iar prin livezile şi pădurile de pe dealuri puteai să umbli o zi 
întreagă fără să vezi pe nimeni. Un oraş părăsit, ceea ce nu era totuşi 
decât o impresie. Lumea pleca la lucru dimineaţa devreme spre 
Câmpulung, Piteşti, Râmnicu Vâlcea, pe la firme sau ce mai rămăsesse 
din fabrici şi combinate după disponibilizări şi se întorcea seara târziu 
după 50 sau 120 de kilometri de navetă făcută cu microbuzul. Mai bine 
de jumătate din cele două sute cincizeci de blocuri se înşirau de o parte şi 
de alta a trei kilometri de şosea-bulevard central purtând un nume pe 
măsură, Dacia, paralelă cu râul şi străbătând platoul deschizându-se şi 
lărgindu-se printre şiruri de dealuri cu păduri pe coame, spre nord, spre 
zarea peste care se profilau munţii. Din şoseaua-bulevard se ramificau 
spre Vest şi Est străzi care aproape că ajungeau la câmpurile şi zăvoiul de 
pe malul râului şi la livezile de meri şi pruni care începeau la poalele 
dealurilor şi urcau până-n buza pădurii. 

Bordeiele rudarilor cioplitori de linguri şi fuse din lemn de frasin 
zadarnic le-ar mai fi căutat Robert. Dispăruseră ca şi cum nu fuseseră 
vreodată. Dispăruseră şi casele de la drum, cu tot cu drumul. Din satul 
care-l ştia rămăsese doar numele, lipit acum de oraşul construit pentru 
salariaţii combinatelor din zonă, într-o vreme când lumea auzea din 
cuvântările lui Ceauşescu, indicaţiile şi planurile de sistematizare, că 
toată valea asta a şoselelor care leagă Frăsineniul de Piteşti şi Vâlcea 
avea să fie garnisită cu salbe de blocuri pentru muncitori ce vor lua locul 
satelor până după anul 2000, un termen-obiectiv nu foarte îndepărtat şi 
nu imposibil de realizat, dacă n-ar fi venit revoluţia să dea peste cap 
planurile şi indicaţiile, împiedicând totodată transformarea Frăsineniului 
într-o periferie a unei metropole de vis, parte din acel vis de aur al 
omenirii, îndelung invocat, promis şi râvnit şi de care s-a ales praful şi 
pulberea. Vremurile s-au răsucit şi s-au pritocit de nu le-ar mai fi 
recunoscut nici unul ca Robert Stan zis şi Satan şi Diavolul, trecut ca prin 
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brânză prin acel vis de aur şi prin praful şi pulberea lăsate-n urmă, pentru 
a încropi din propria viaţă un soi de lucrătură a diavolului şi pentru a 
simţi pe pielea lui şi-n carnea lui timpul debilizându-se, diluându-se până 
aproape de dispariţie, mai ales după acel fatidic an 2000, când tot mai  
mulţi asemenea lui, roşi până la os de sărmănie, ar fi dat să se întoarcă 
precum într-un paradis pierdut în acel vis de aur, dimpreună cu tătucul, 
eroul între eroi, tatăl minciunii şi tartorul tuturor capetelor înfierbântate 
de delirul lui, în pofida unor blesteme precum ale sătenilor din Frăsineni, 
cu casele şi gospodăriile demolate pentru a face blocuri pe locul lor. 

N-ar fi fost mare lucru ca urmele acelor blesteme să stăruie încă 
în aerul ozonat din preajma munţilor şi dealurilor împădurite, ca nişte 
semne ale vremurilor în continuă pritocire. Pe şoseaua-bulevard central şi 
pe străzile care dădeau în ea treceau jeep-uri ca nişte tancuri de lux şi 
limuzine scumpe de toate neamurile, iar pe dealuri apăruseră câteva vile 
cu faţade zugrăvite-n culori ca nişte ţipete, cu terase vaste, ferestre 
imense fumurii de termopan, curţi pavate cu dale de gresie şi marmură, 
garduri şi porţi din fier forjat cu camere video de supraveghere pe ele, 
imitând domenii din filme cu clanuri mafiote şi magnaţi miliardari – un 
alt soi de vis de aur, la care n-au visat la o adică neam de neamul lor de 
activişti şi secretari de partid judeţeni, primari de comune şi orăşele de 
provincie, directori şi şefi de secţie din combinate, deveniţi peste noapte 
patroni, oameni de afaceri prosperi, consilieri locali, şefi de filiale de 
partid, parlamentari, multimilionari în dolari şi euro emanând o 
pricopseală ce pare să-şi tragă vlaga dintr-o plămadă duhnitoare, 
învârtoşată, de chin, sărăcie lucie şi potop de nenorociri de toată mâna, 
precum accidente de circulaţie cu tot mai mulţi morţi şi răniţi pe şoselele 
tot mai aglomerate, boli mortale îndesându-se şi diversificându-se 
aidoma unor pedepse nemaiprididind să facă faţă păcatelor tot mai multe 
şi mai grele, morţi subite sau agonizante provocate de droguri, alcool şi 
alte soiuri de vicii, crime ivite din certuri la beţie, tâlhării, răfuieli, 
răbufniri, suiciduri, matriciduri, fraticiduri, cataclisme naturale tot mai 
dese şi cu tot mai multe victime, conflicte armate şi atacuri teroriste. 

El unul revenise după treizeci de ani, înţelegând în sfârşit că n-ar 
mai fi avut de ales, că vine o vreme când eşti constrâns să te limitezi pe 
măsură ce împrejurările devin tot mai potrivnice şi totodată prielnice 
resemnării, împăcării şi liniştirii, ce tâmpenie, să ai bani de cheltuială. 
Aia e că nu mai ai, ai cam cheltuit tot, ai rămas pe scândura goală. Aici ar 
fi fost să fie staţia terminus. În Frăsineni, într-un apartament cu două 
camere cocoţat pe coasta unui deal. Pe ferestrele bucătăriei şi a uneia din 
camere se vedeau munţii, iar pe pajiştea în pantă de sub fereastra 
celeilalte camere păşteau mai mereu două vaci şi o iapă împiedicată de 
picioarele din faţă cu un mânz după ea. Când se săturau de iarbă, Robert 
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le vedeau coborând panta la containerul cu gunoi de lângă blocul de peste 
stradă, ca să tragă cu dinţii de gunoaie, să le răsfire pe jos şi să-şi aleagă 
de mâncare din ele. Iapa zvâcnea din copitele din spate ca să alunge 
câinii care mârâiau şi lătrau întărâtându-se unii pe alţii să-şi apere 
teritoriul şi hrana, păstrând o distanţă strategică potrivit de mare, care să 
le permită eventual să muşte şi să fugă, fără a fi ajunşi de copitele iepei şi 
coarnele vacilor, de unde se vede că războiul supravieţuirii cere vigilenţă, 
atenţie, strădanie neîncetată. E un război, o luptă, chiar dacă se găseşte 
loc sub soare şi pentru învinşi. Andreea găsi un loc de vânzătoare pe la 
buticurile din oraş, iar Robert se apucă de zugrăveli prin apartamentele 
din Frăsineni – o muncă deloc uşoară şi nu tocmai sănătoasă. Să cojeşti şi 
să freci la pereţi multe ceasuri şi pe zi, inhalând în credinţă praf de humă, 
var şi ipsos, să-ţi faci de lucru cu pompa şi bidineaua în spaţii închise, n-
ar fi priit nici unuia mai tânăr şi mai robust decât el. De-acum însă parcă 
ar fi ştiut încotro o va lua viaţa lui peste un an, trei sau cinci sau zece. 
Sigur e că va fi din ce în ce mai bătrân şi se va mişca tot mai greu. Îi va fi 
tot mai greu, iar acest gând făcea în capul lui ca războiul câinilor, cailor 
şi vacilor din jurul containerelor cu gunoi să se amestece cu războiul 
oamenilor, mai ales că de trei ori pe zi, la ore fixe, ca la programul unui 
serviciu, în zilele când îşi îngăduia câte o pauză între lucrările de 
zugrăveli, vedea trecând şi oameni ca să caute în containerele cu gunoi. 
Veneau rudari din satele din împrejurimi cu căruţe pe care le umpleau cu 
sticle de plastic, cartoane şi ambalaje de tot felul, carcase de frigidere 
vechi şi aragaze. Veneau şi boschetari trenţăroşi, dar şi femei şi bărbaţi 
îmbrăcaţi curăţel, cu genţi de voiaj, paporniţe şi saci de rafie, care-şi 
făcuseră o îndeletnicire de oameni gospodari, onorabilă, din căutatul de 
haine încă bune de purtat, de resturi de mâncare pentru porcii, câinii şi 
vitele de-acasă sau chiar pentru ei, de fragmente de mobilier bune pentru 
reparat coteţe sau pentru foc. Toţi ţin pasul, desigur, oricât de greu te-ai 
mişca, tot e bine că te mişti, chiar şi căutând prin gunoaie. De când lumea 
unii au trăit din gunoaiele şi resturile de la masa altora şi parcă acum mai 
mult decât oricând. Acum sunt gunoaie şi resturi mai din belşug decât 
oricând. Vremurile astea produc gunoaie cu ghiotura. Prin zona 
văioagelor unde Robert pomenise în urmă cu treizeci de ani bordeiele 
rudarilor, primăria amenajase o groapă de gunoaie de zece hectare. 
Containerele din întreg oraşul scormonite de cai, vaci, câini şi oameni, 
rămâneau destul de pline ca să umple groapa aceea. În răstimpuri, vântul 
aducea de-acolo damfuri şi fum de gunoaie arse, care păreau să apese 
deasupra oraşului, în timp ce Robert adulmeca apatic. N-ar fi avut cum să 
se înşele – damful şi duhoarea nenorocirii. 

 
* 
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Lumea o ştia mai ales de madam Friţ, ăsta fiind de fapt numele 

câinelui ăla care o trăgea după el pe străzi, prin zăvoiul de pe malul râului 
şi pe toţi coclaurii dealurilor din jurul Frăsineniului. Aşa i se spunea, în 
batjocură parcă şi oricum ai fi luat-o tot a batjocură suna, dar uite că nici 
pomeneală să se fi simţit jignită. Îi plăcea chiar, ca şi cum ăla ar fi fost 
numele lui bărbatu-său, numele ei de familie. Fie numai şi din asta ţi-ai fi 
putut da seama cât ţinea la javra aia. În primul rând de câine s-o fi 
întrebat, o ungea pur şi simplu pe suflet, păi ce mai face Friţ?, iarăşi îi 
daţi tratament?... Oh, se vede cât suferă. După privire se vede cât de tare 
se chinuie, sărmanul... Când se-ntâmpla să dea cu ochii de Robert, 
trebuie că suferinţa lui atingea o limită care o transforma într-o criză. Se 
zbătea în lesă, mârâia, schelălăia, lătratul căpăta inflexiuni de urlet la 
lună, n-ar mai fi avut mult până s-o ia târâş pe doamna Friţ după el. 
Andreea o atenţiona glumind pe jumătate-n serios: ţineţi-l bine, doamnă, 
că l-a văzut pe diavol. D-aia face aşa. Extraordinar, cât de simţitor! Simte 
tot, şi omu’ şi lighioana... 

Era un compliment altminteri. Să-i căinezi câinele, să-l lauzi, 
chiar şi cu preţul denigrării propriului soţ. Pe Robert oricum nu-l atingea. 
Rânjea a pagubă la Friţ, întărâtându-l în timp ce-l evalua: un monstru! O 
hidoşenie de corcitură imposibilă de pechinez cu ceva de talie mare. 
Foarte posibil ca unul din părinţii lui să fi fost ciobănesc german. Madam 
Friţ chiar n-avea idee. Îl căpătase de la prietenă care-l luase de pe stradă 
adolescent, rătăcit, pierdut sau abandonat, dacă nu cumva se născuse 
chiar în stradă. N-avea de altfel nici o importanţă originea, locul unde se 
născuse, mediul care-l formase sau educaţia, de vreme ce fuseseră 
predestinaţi unul altuia. Avea blana scurtă, galben-roşcată, de câine lup şi 
figură de pechinez imperial, cu ochi bulbucaţi, nas întors şi turtit şi 
caninii de sus ieşiţi încălecaţi peste buza inferioară, dându-i un aer 
feroce, susţinut în parte şi de statură: era de două ori mai mare decât un 
pechinez de talie mare, cu o conformaţie extrem de ciudată: picioarele 
groase, strâmbate spre exterior arătau că are printre strămoşi baseti sau 
şoricari. Gabaritul era însă al unui pit-bull şi se vădea la fel de agresiv ca 
un pit-bull, fără să fie totuşi nici pe departe disciplinat şi tenace ca un 
câine de luptă. Oricum n-avea nici urmă de calităţi de câine de luptă, iar 
stăpână-sa îl răsfăţa cu o osârdie care cine ştie de unde i se trăgea ca s-o 
direcţioneze spre un biet suflet de câine. Îl culca cu ea în pat, îl îndopa cu 
copănele, ficăţei, muşchiuleţ de porc, ciocolată cu alune, napolitane, 
bomboane umplute cu vişinată şi tot felul de delicatese din astea, în afară 
că-l scotea la plimbare de cel puţin patru ori pe zi. Doar că se lungea 
lângă uşă şi scâncea de două ori, fără să apuce să latre până ce ea să lase 
baltă orice treabă cât de urgentă, ca să-şi tragă treningul pe ea şi să sară-n 
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adidaşi în zece secunde, ca un pompier chemat la foc. Când se sătura de 
plimbare, Friţ îşi trăgea stăpâna de zgardă spre casă. Lor chiar li se 
potrivea vorba aia care spune că câinele îşi plimbă de fapt stăpânul. În 
unele privinţe însă, era ţinut din scurt. E foarte posibil ca Friţ să fi avut 
acea virilitate frenetică, deşănţată, a pechinezilor masculi, care-i 
îndeamnă să încalece de-a valma orice fel de câini, indiferent de rasă, 
talie sau sex, iar adesea sar şi coţăie şi pe picioarele femeilor sau 
bărbaţilor care le permit. Aia e că lui Friţ nu i se permitea, nu era lăsat de 
capul lui, iar dacă ar fi fost eliberat din lesă ar fi scăpat ca din puşcă 
printre câinii şi căţelele de pe stradă şi nu s-ar mai fi întors la doamna Friţ 
săptămâni în şir, sau cine ştie dacă n-ar fi rămas pe străzi pentru tot restul 
vieţii, întorcându-se de unde a venit. Cu instinctele nu te joci, ştia madam 
Friţ ce ştia, ele spulberă şi cele mai înrădăcinate obişnuinţe şi cea mai 
trainică afecţiune sau fidelitate, aşa încât nu-şi permitea să rişte; nu ştia 
nici ea prea bine dacă de frică, sau din gelozie sau din pricina unei 
posesivităţi excentrice ce-o îndemna să-l păstreze virgin pe Friţ şi nici să-
l castreze nu se îndura. Degeaba îi satisfăcea toate poftele, dacă îl scosese 
din porţie de la cea mai presantă şi mai îndreptăţită. Animalu-i animal, d-
aia era şi aşa nervos, iritabil, veşnic pus pe harţă, mârâind şi repezindu-se 
să muşte câini şi oameni fără reţineri, văzându-l pe diavol în tot locul, 
deşi madam Friţ îl ducea regulat la veterinar să-l consulte şi să i-l 
injecteze. În pofida tratamentului, suferea în draci; se vedea în uitătura lui 
severă, de o cruzime înlăcrimată, de ofiţer nazist din filme, care-i 
inspirase desigur şi numele. Slăbea, făcea crize, adesea leşina, intra într-
un soi de comă care dura până la jumătate de oră. Madam Friţ îl 
compătimea din toată inima, suferea alături de el, povestea oricui prin ce 
trece şi totuşi rămânea neclintită în hotărârea de a nu-i da liber la căţele. 
Andreea n-ar fi fost de acord, animalu-i animal, la o adică şi omul 
turbează dacă-l ţii din scurt de la chestia asta, dar totodată nu şi-ar fi 
permis nici măcar să-i sugereze. Pă-i animalu’ femeii, în afară că femeia 
are o vârstă faţă de ea. Trebuie c-o ştii ea mai bine şi chiar catadicsi să-i 
explice cum devine cu suferinţa şi chinurile iubitului ei Friţ: fără de ele 
nu se poate şi tocmai că merg mână-n mână cu răsfăţul, la care Andreea 
ofta, cum că suferinţă-i pe toate drumurile, madam Friţ, s-a cîinoşit 
lumea... 

O recunoscuse din prima clipă când o văzuse, în prima săptămână 
când se mutase în Frăsineni, deşi îi crescuse părul şi nu mai era cărunt, ci 
vopsit blond, vârstat cu şuviţe roşii, ca adolescenţii şi asortându-se la o 
adică cu blana lui Friţ. N-ar fi avut cum să se înşele. Ea era: faţa 
lătăreaţă, cu pomeţii largi, de culoarea vinului, şi cicatricea de pe obrazul 
drept ca o râmă întinsă de sub ochi spre colţul gurii... Femeia care o 
văzuse în seara aia de octombrie, anul trecut, în oglindă, prea 
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înspăimântată ca să apuce să-i ia seama mai bine. De atunci însă, iată, 
sunt vreo şase luni, s-a tot gândit la ea, aşa că nu-i de mirare că a întâlnit-
o. În sfârşit, putea s-o vadă că-i înaltă şi suplă, a o baschetbalistă, iar 
spaima din octombrie se transforma treptat într-o afecţiune copleşitoare. 
O recunoscuse, o acostase, intrase cu ea în vorbă ca nou mutată în bloc 
şi-n oraş, venită tocmai de la Bucureşti şi chitită să-şi găsească ceva ca o 
slujbă, orice, nu s-ar da în lături nici să dea cu mătura, nu-i e greu şi nici 
ruşine, sunt înghesuiţi de nu se poate, au un copil de crescut... Madam 
Friţ cunoştea nişte patroni de buticuri care au nevoie de vânzătoare. 
Salariu-i de mizerie, deh, da-i bine că-i aproape de casă, la câteva străzi... 
Îi scrise pe o hârtie nişte nume şi nişte numere de telefon, după care se 
răzgândi: merse cu ea personal şi o ajută să aleagă cea mai bună ofertă. 
Săritoare, sufletistă şi fără să facă vreo aluzie la necazul care o silise pe 
Andreea să-şi ia lumea-n cap şi să plece din Bucureşti. Ea n-avea totuşi 
nici un dubiu, madam Friţ ştia de-a fir a păr prin ce trecuse şi tocmai că 
fusese în permanenţă aproape de ea şi-i insuflase gândul cel bun 
arătându-i-se în oglindă pe când bea apă cu dero ca să facă să-i alunece 
pe gât pumnul de diazepame, hotărâtă s-o rupă cu viaţa asta de rahat şi nu 
era pentru prima dată, dar uite că Dumnezeu a vrut altfel. Dumnezeu şi 
femeia asta care i-a dat puterea să se scuture de rău: casa în care s-a 
născut şi unde i-a mers mai rău, Bucureştiul ăla împuţit... S-a tras aici, la 
aer curat şi linişte, unde de bună seamă că madam Friţ a călăuzit-o, 
veghind-o şi îndrumând-o cu privirea din oglindă, compătimind-o, 
mustrând-o blând spre a-i aminti parcă prin ce trecuse, tocmai pentru a nu 
uita, ca să nu mai încerce vreodată. 

Nu îndrăzni, n-ar fi avut nici un rost în definitiv s-o întrebe cum 
nimerise în baia garsonierei ei din Dristor. Era prea de ajuns că se 
regăsiseră aici. Andreea stătea la parter şi ea la etajul trei, vecine şi 
prietene de-acum. Continuă să-i spună madam Friţ şi după ce află că o 
cheamă Manuela. Oricum ei îi pica mult mai bine doamna Friţ sau 
madam Friţ. Andreea îi surâse şoptind evaziv: Oricum noi ne ştim... Un 
crâmpei de aluzie pe care madam Friţ n-ar fi avut cum să nu-l înţeleagă. 
Se ştiau desigur din altă viaţă, în care ea, Andreea, zăbovise niţel şi se 
întorese... Ca să vezi, femeia asta preluase numele câinelui pe care tot ea 
i-l dăduse. Odată cu numele preluase şi o câtime din soarta câinelui ăla, 
care ar fi împăcat pasămite răsfăţul cu suferinţa. La o adică s-a câinoşit şi 
ea pe lângă Friţ al ei, scoţându-l din porţie de la căţele. Altminteri, 
madam Friţ era pe sufletul Andreei, subscriind constatării că s-a câinoşit 
lumea în ultimul hal. Vorba vine că s-a câinoşit. O vorbă care 
nedreptăţeşte câinii de fapt. Câinii sunt incomparabil mai buni decât 
oamenii, mă rog, oamenii-s cele mai rele şi mai perverse fiare.. Madam 
Friţ îi povesti un episod terifiant petrecut în Frăsineni în urmă cu trei ani. 
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O vânătoare de câini maidanezi pe străzile oraşului, organizată de 
primarul Vasile Robu. Ca să vezi la ce l-a dus mintea criminală: echipe 
de angajaţi ai primăriei înarmaţi, ca să fie mai ceva decât primarul de 
atunci al Bucureştiului, Băsescu, în acţiunea de exterminare a câinilor 
comunitari. Cele două prietene învârteau politica în felul ăsta, cu lumea 
câinoşindu-se în frunte cu primari, miniştri, preşedinţi... Intenţiile 
criminale prin care fostul primar al Bucureştiului actual preşedinte al 
României şi-a făcut imaginea, înfăptuite de primarul Frăsineniului, drept 
pentru care lumea i-a votat şi-i votează într-o veselie. Votaţi criminalii şi 
ucigaşii de câini – madam Friţ a trimis o notă de protest la Piteşti, care a 
părut în „Foaia argeşeană pentru minte şi cuget”, condusă de Laurian 
Susanu, un om de presă de excepţie şi  un carcter cum rar mai întâlneşti 
în ziua de azi. Bineînţeles însă că presa nu are şi n-a avut vreodată putere 
la noi. Latră şi schelălăie degeaba, ţinută-n zgardă la fel ca Friţ al ei, în 
timp ce criminalii îşi văd de treabă. 

Compătimeau şi combăteau împreună. Madam Friţ compătimea şi 
cu Friţ al ei şi astfel iubirea îndurerată pentru animale îşi făcea loc şi-n 
inima Andreei, ca ecoul unei revolte împotriva câinoşeniei generalizate, 
care la o adică o gonise din Bucureşti încoace. În primăvara aceea adoptă 
două pisici, pe lângă care se pripăşiră numaidecât încă trei. Le punea 
mâncare sub geam şi-şi făceau veacul acolo şi-n casă. Săreau pe fereastră 
şi fătau în hainele din şifonier, de unde erau luate cu tot cu pisoi şi puse 
în cutii de carton cu cârpe în ele prin baie şi bucătărie. Alte griji şi alte 
guri de hrănit, pe lângă Andrei. Ea n-ar fi făcut copii, dar să castreze 
pisicile nu şi-ar fi permis. Intenţionase la un moment dat, se interesase şi 
aflase că ar costa-o un milion bucata, mă rog, o distracţie prea scumpă şi 
nici să le ţină din scurt de la motani precum madam Friţ, care acum avea 
un motiv în plus să-l ţină pe Friţ doar în zgardă: să nu dea iama prin cele 
douăsprezece pisici care se jucau şi se lingeau una pe alta prin iarbă sub 
fereastra Andreei. Familia de pisici prospera şi se-nmulţea sub ochii celor 
două prietene fidele sloganului canalului Animal Planet care spunea că 
animalele sunt mai bune decât oameni, măcar că Robert ţinea s-o 
atenţioneze pe nevastă-sa asupra riscului enorm de a compara oamenii cu 
animalele, mai mare decât a compara oameni de rase sau naţii diferite, 
sau animale de specii diferite, sau să compari plante cu animale, să spui 
bunăoară că iarba-i mai bună decât alul, fiindcă se lasă mâncată de 
acesta, sau plante cu oameni care-i mai bun, mai de încredere sau mai 
virtuos, omul sau pomul? 

Madam Friţ care-şi luase numele câinelui ca şi cum se cununase 
cu el, era în ce-l privea pe Robert o ciudăţenie şi până la urmă o 
păcătoasă în afară că-i îndeajuns de ţicnită să creadă că de mult ce-l 
iubeşte nu-l lasă la căţele. Ca o nevastă geloasă, vezi, îl vrea doar pentru 
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ea şi-şi bate joc de bietul animal. E adevărat că s-a câinoşit lumea, dar 
mai ales s-a stricat la cap. Doar ţicneală şi stricăciune la cap vedea 
Diavolul, păi ce-ar mai fi fost ca Andreea să-i spună de unde o ştie pe 
madam Friţ? Ar fi sărit  Diavolul de cur în sus, Andreea, termină cu 
prostiile! Şi dacă i-ar mai fi spus că madam Friţ pare mai tânără decât 
atunci când a văzut-o în oglinda băii din Dristor, de unde se vede că 
stabilirea Andreei în Frăsineni are un efect benefic asupra Manuelei 
Cristescu alias madam Friţ, care oricum arată mai tânără decât vârsta ei 
de patruzeci şi nouă de ani, aşa longilină, zveltă, sportivă, fortificată de 
marşurile forţate pe dealuri la care o sileşte Friţ... Degeaba îşi dă Robert 
în petec fără nici un rost, madam Friţ e o femeie admirabilă. În pofida a 
ceea ce ar fi putut s-o facă pe Andreea să creadă ataşamentul acela 
fanatic pentru un câine, de găsit îndeobşte la o femeie singură, lipsită de 
dorinţa sau abilitatea de a ţine un bărbat lângă ea, uite că madam Friţ 
avea o căsnicie de douăzeci şi cinci de ani şi o familie model, un soţ pe 
măsura ei, înalt de aproape doi metri, cu care se înţelegea admirabil şi doi 
copii la fel de înalţi, un băiat şi o fată de douăzeci şi unu şi douăzeci şi 
patru de ani. Toţi lucrau la Combinat la Vâlcea, ocoliţi de pericolul 
disponibilizării deocamdată, în afară de madam Friţ, silită să se 
pensioneze pe caz de boală. Ar fi fost pe cale să te înşele înfăţişarea ei 
prosperă şi tinerească, căci era bolnavă coaptă, plină de operaţii de jos 
până sus. Cu cicatricea de pe faţă s-a ales în urma unui abces păcătos 
combinat cu o sinuzită gravă, care i-a afectat creierul. Are ameţeli şi 
goluri de memorie, uită precum un bătrân senil, başca operaţiile de hernie 
de disc, chist ovarian, ulcer, fiere, artrită... Cârpită, cusută ca un sac de 
pânză putredă, care n-ar mai avea mult până să se destrame. De o lună i-a 
căzut un rinichi, care şi ăsta necesită o intervenţie chirurghicală nu 
tocmai simplă. Prapurele, îi explică madam Friţ Andreei, s-a rupt şi 
trebuie înlocuit cu plasă specială care să-i ţină rinichii. 

Bolile şi operaţiile, vezi, îi procuraseră mai mult chin decât îndura 
Friţul ei tânjind după căţele. Robert înclina să creadă că în contul 
chinurilor bietului animal, Dumnezeu o chinuie şi pe ea, în afara altor 
păcate deloc uşoare, pe care se întâmplase să le afle de la Miron Geană, 
tovarăşul lui de zugrăveli. Ăsta o ţine pe sora doamnei Friţ, au patru copii 
măricei şi scorpia de madam Friţ i-a băgat lui Miron nişte strâmbe urâte 
dându-i bani neveste-sii să divorţeze, învăţând-o totodată cum să-l scoată 
afară din casă cu poliţia. O femeie rea şi periculoasă, asta-i convingerea 
lui Robert, măcar că pentru Andreea nu există nici un dubiu: zdreanţa aia 
de Miron este capul răutăţilor, după cum i s-a şi dovedit într-o seară când 
a însoţit-o pe doamna Friţ cu câinele la plimbare şi-n centru, în faţa 
Primăriei chiar, au dat nas în nas cu Miron abia mergând de beat, pişat pe 
cracul pantalonului şi s-a luat de doamna Friţ fără pic de ruşine, fără să-i 
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pese de Andreea şi nici de lumea aia multă care trecea pe-acolo. Dintr-o 
dată s-a schimbat la faţă doamna Friţ, devenind la fel de bătrână cum o 
văzuse Andreea în oglindă şi cică ştii ceva, madam Friţ? E o vorbă din 
bătrâni care spune, şi nemernicul de Miron strigă, ţinând cu tot dinadinsul 
să-l audă toată lumea: e o vorbă, madam Friţ, lua-mi-ai căcatu’ la labă! 

Zdreanţa aia scârboasă, ce-o avea el acum cu biata femeie după ce 
şi-a bătut joc cum a vrut de Luminiţa, soră-sa, Dumnezeu ştie. Ba uite că 
ştie şi Diavolul de Robert: păi dacă madam Friţ i-a dat bani soră-sii să 
divorţeze şi a învăţat-o cum să-l scoată pe bărbatu-său afară din casă, 
ceea ce a şi făcut femeia, chit că pe urmă s-a răzgândit, când a văzut că 
nu se descurcă fără Miron. Cu patru copii, dă-ţi seama, ce-o fi zis ea, că o 
ia madam Friţ de suflet cu tot cu copii? O netoată, la fel ca soră-sa... În 
sfârşit, pe Andreea nu poţi s-o scoţi din ale ei: o târâtură şi un pericol 
Miron ăsta şi iarăşi căinând-o pe madam Friţ cea chinuită de boli, pusă şi 
pe listele altor operaţii, dar vezi, nici un medic nu-şi asumă riscul, fiindcă 
are inima slăbită de suferinţe şi de anesteziile atâtor operaţii şi orice 
intervenţie i-ar pune viaţa în pericol... 

Ce tâmpenie, ce aiureală, nu ne-a mai rămas decât s-o jelim pe 
madam Friţ. După ce că roasă de boli, cică se descurcă greu şi cu banii... 
Eşti culmea, Andreuţo, cu trei salarii şi o pensie care le intră-n casă, n-ar 
mai fi avut cine să le plângă de milă în afară de noi, care împuşcăm  
francul de azi pe mâine şi ne chinuim ca râma pe pământ. Am schimbat 
locul şi tot nu ne umblă norocul, da’ tot e bine că murim de grija doamnei 
Friţ, înglodată în datorii la bănci, nemaifăcând faţă la rate. La o adică 
destui fac împrumuturi la bănci, în afară de unii ca noi sau Miron, care n-
au venituri să le permită. Şi-n definitiv, doamnei Friţ pentru ce i-au 
trebuit împrumuturile? Păi, termopane, gresie, faianţă, mobilă schimbată, 
o justifică Andreea. Şi bani pentru operaţii, doctorii nu se uită la tine dacă 
nu le dai, şi-n afară de asta ei cheltuie mult şi pe mâncare. Mănâncă mult, 
sunt ditamai oamenii, mari, înalţi, toţi de aproape doi metri şi Robert n-ar 
mai fi prididit să se mire: extraordinar, au făcut împrumuturi pentru 
mâncare. Oricum, după cât sunt de mari şi înalţi, s-au întins mai mult 
decât le e plapuma. 
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„să-l vezi pe domnu’ colonel 
măsurangiul şef 
şi şubleristul inginer 
pe omul acela 
până atunci 
stăpânit de formule exacte 
lăsându-şi obişnuinţele deoparte 
şi începând să se joace cu norii 
stelele 
şi rădăcinile de plante carnivore...” 

 
 
 

Poeme de Paul Vinicius 
 
 

scurtă istorie a eschivei 
 
toate întâmplările familiei mele 
s-au consumat între verdele legionar 
                                roşul pecereu 
                                şi 
                                mai târziu  
                                gaura 

        din steag. 
 
am fost nişte oameni păguboşi 
dar cu un sistem nervos 
al naibii de sofisticat. 
 
dimineţile dormeam 
după-amiezele dormeam 
serile dormeam –  
numai nopţile erau ale noastre. 
 
numai şi numai aşa 
am reuşit să le trecem pe toate. 
 
priviţi-mă numai 
cum mai strălucesc eu 
aici 
în întuneric 
precum moneda 
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unei lumi 
demult apuse. 
 
 
prima nebunie mi-a expirat 
într-un întâi aprilie 
 
în ultimele trei luni de viaţă 
mama nu a mai fost 
decât o băltoacă 
vorbitoare 
 
iar eu 
niscai vecin 
 
ori mai ştiu eu cine eram 
în mintea ei 
răvăşită de boală? 
 
în tot cazul 
pentru toţi ceilalţi 
desigur 
un nebun 
cu acte în regulă 
care stătea  
tot stătea de vorbă 
cu o băltoacă. 
 
da 
cu o biată băltoacă – 
 
fie ea 
chiar şi de morfină. 
 
 
aller guten dinge sind drei –  
are neamţu’ 
o vorbă 
 
şi tot nemţeşte 
a procedat şi tata 
 
fiindcă 
în al patrulea an 
s-a plictisit. 
 
făcea o adevărată senzaţie cu asta 
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să-l vezi pe domnu’ colonel 
măsurangiul şef 
şi şubleristul inginer 
pe omul acela 
până atunci 
stăpânit de formule exacte 
lăsându-şi obişnuinţele deoparte 
şi începând să se joace cu norii 
stelele 
şi rădăcinile de plante carnivore. 
 
era o adevărată distracţie asta 
dar şi o mare tristeţe  
da’ 
cine mai dă doi bani 
pe lacrimile 
unui 
claun 
 
chiar dacă puţin mai târziu 
acolo-n 
cimitir 
împachetat în negru – cum era 
graţie unui magazin de-nchirieri – 
părea un cetăţean decent 
prin alăturare 
 
dar tot mai sănătos era 
să-ţi legi 
solid 
bicicleta 
cu lanţul. 
 
 
iar după un dezastru 
(cam vesel şi cu mişcări de dans) 
a apărut şi aşod 
 
şi tot de-atunci 
de şapte ani 
adică 
trăiesc 
într-un poem 
de mady; 
 
e greu aici 
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sub cerul liber – 
 
ei da 
ţi-ar prinde al naibii de bine 
să ai  
număr la poartă 
mintea în cap 
mâinile-n buzunare 
eventual 
şi o umbrelă 
dacă tot nu ai 
ce vinde 
ce număra 
 
prinde bine –  
nici vorbă – 
un armean 
la casa omului 
 
mere 
pere 
prune 
 
o muzicuţă pentru ruginit ploaia 
 
şi o pereche 
(nou-nouţă) 
de zaruri: 
 
fiindcă numai norocul 
sau 
dacă nu 
marele ghinion 
pot da sens unei zile 
restul nefiind decât praful 
care nu va face să răsune 
vreo tobă 
praful –  
care va acoperi 
în cele din urmă 
oraşul. 
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păianjeni microscopici coborând din tavan 
 
iar tu – 
tu 
care vedeai până şi păianjeni microscopici 
coborând din tavan 
desigur că-ţi era 
nespus de sete 
 
desigur că 
până la ziuă 
ai mai fi făcut bucăţi 
ceva ce ţi s-ar fi părut făcut 
din mult prea multă splendoare – 
splendoarea fiind un aliaj enervant 
dat în paşte de tare 
atunci când ai fi venit 
din aceeaşi pătrăţică a lui mendeleev. 
 
nu ai făcut decât să-ţi răsuceşti ţigara 
care eram 
şi s-o termini dintr-un singur 
tacticos 
fum –  
după care 
nedevelopat 
trecutul. 
 
mi-e un interminabil 
sinucigaş 
cumplit 
dor de tine. 
 
la fel de ilogic 
cum numai unui fost deţinut 
i se-ntâmplă 
să i se facă un dor nebunesc 
de zgomotul cheilor. 
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 „Luminează-te şi vei fi, voieşte şi vei putea.” 
(M. Eminescu) 

 
 
 
 

 
Iov şi Ghilgameş, în căutarea  nemuririi 

 
un eseu de Remus Valeriu Giorgioni 

 
 

Cu cel puţin o mie de ani mai veche decât Cartea lui Iov, Epopeea 
lui Ghilgameş este ceea ce am putea numi o frumuseţe păgână – pe când 
„Iov”  una creştină; ambele,  capodopere ale literaturii universale.  Deşi 
„Ghilgameş” este în sine o operă laică, are în comun cu  Cartea lui Iov 
căutarea nemuririi, deşi o paralelă propriu-zisă între cele două  nu se 
poate stabili fără a forţa  nota.  

Ghilgameş este un rege opresiv, domnitor abuziv, pe când Iov un 
patriarh milostiv şi prevenitor care se îngrijeşte de cei din casa (clanul) 
său, diligenţa sa depăşind cu mult  aceste graniţe. Spre a-i distrage atenţia 
de la excesele sale (bărbaţii erau supuşi la munci grele, la construirea 
zidurilor Uruk-ului „cel împrejmuit” – femeile, chiar cele măritate  erau 
abuzate) locuitorii  oraşului imploră zeii să-i facă lui Ghilgameş o 
„jucărie”, un dublu, frate „geamăn” care, ţinându-i tovărăşie, să-l 
păstreze mereu ocupat.  Aşa a venit pe lume Enkidu – ca un fel de golem 
gata creat, om sălbatic – şi, în acest sens, opusul orăşeanului civilizat care 
era Ghilgameş. Fără pretenţia de a fi descoperit adevărate(le) similitudini 
dintre cele două opere, atât de diferite în esenţa lor, semnalăm câteva 
apropieri care ţin nu atât de domeniul biblic, cât de fondul cultural 
oriental, sau chiar general-uman. Să nu uităm că  oraşul Uruk se afla în 
apropiere de Urul natal al lui Avraam (şi de Şurrupak, oraşul lui  
Utnapiştim/Atrahasis, vestitul noe babilonian). Toate situate în delta 
Eufratului, într-o Mesopotamie antică sumero-akadiană. Iar „vlăstarul” 
Urukului, eroul Ghilgameş este un „semizeu” de talia eroului biblic 
Nimrod, fiul lui Cuş, ziditor  al turnului Babel (Gen. 10:9-11) şi probabil  
ctitor al anticului Babilon. 
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Pe lângă povestea potopului, descrisă în Tăbliţa a XI-a, 
„Ghilgameş” prezintă câteva vagi – dar semnificative – ecouri biblice. 
Două versuri din Tăbliţa a II-a, col. a IV-a pot fi citite „în oglindă” cu 
Ioan 3:13, care zice: „Nimeni nu s-a suit la cer, afară de Cel care S-a 
pogorât din cer, adică Fiul omului, care este în cer”; iar în „Ghilgameş”: 
„Ghilgameş şi-a deschis gura,/Zicând către Enkidu:/Cine poate, o, 
prietene, să se urce în ceruri?/Numai zeii trăiesc veşnic sub soare”.  Iar 
vestita vânare de vânt a Eclesiastului (cuplată pe „suflarea” psalmistului, 
omul o  „mână de ţărână pe care o spulberă vântul”) – în altele două, 
alăturate: „Cât pentru omenire, numărate-i sunt zilele; /Tot ceea ce face 
ea nu-i decât suflare de vânt”. Descrierea uriaşului  rău Humbaba (-
wawa) are clare similitudini cu hiperbola Leviathanului din Iov 41: 
„Vreau să mai vorbesc iarăşi de mădularele lui şi de tăria lui…  Cine va 
putea pătrunde între fălcile lui? Cine va putea deschide porţile gurii lui? 
Şirurile dinţilor lui, cât sunt de înspăimântătoare! Scuturile lui măreţe şi 
puternice sunt unite împreună ca într-o pecete… Din gura lui ţâşnesc 
flăcări, scapără scântei de foc din ea. Din nările lui iese fum… gura lui 
aruncă flăcări… Când se scoală el tremură vitejii,/şi spaima îi pune pe 
fugă” (Iov 41: 12-25, fragmentar).    Despre calităţile celuilalt găsim 
referinţe în coloana a V-a a Tăbliţei a II-a şi în următoarele: „Huwawa, 
mugetul lui e ca al uraganului,/Gura lui e foc, suflarea lui e moarte!/De 
ce doreşti tu să faci aceasta? O luptă inegală e încăierarea cu Huwawa”; 
„El e obişnuit să se îmbrace cu şapte mantale./Pe una a îmbrăcat-o; şase 
sunt încă nepuse…/Ca un taur sălbatic ce mugeşte  el…”; „Muntele pe 
care l-ai văzut e  Humbaba,/Noi îl vom prinde şi îl vom ucide pe el”. Dar, 
având în vedere că Leviathanul este un monstru marin, Humbaba cel din 
Pădurea Cedrilor poate fi comparat mai degrabă cu Behemoth 
(hipopotamul) care se iveşte deseori pe uscat ca un trunchi de cedru 
însufleţit: „Uită-te la hipopotam… Uită-te ce tărie are în coapse/şi ce 
putere are în muşchii pântecului său!... Oasele lui sunt ca nişte ţevi de 
aramă, mădularele lui sunt ca nişte ţevi de fier” (Iov 40:15-18).  

De asemenea, viziunea terifiantă din Iov 4:15, când un duh care-ţi 
face părul măciucă trece pe lângă Elifaz din Teman o putem pune cumva 
alături de visul  „profetic” al lui Ghilgameş: „Prietene, nu m-ai strigat tu? 
De ce m-am deşteptat?/Nu m-ai mişcat? De ce am tresărit?/N-a trecut un 
zeu pe aproape? De ce carnea mea tremură?/Prietene, am avut un la 
treilea vis/Şi visul pe care l-am avut a fost înfricoşător…” 

Zeiţa Iştar se îndrăgosteşte de Ghilgameş în termeni asemănători 
Sulamitei din Cântarea cântărilor (e ca o translare a tabloului în registru 
păgân): „Eu îţi voi aranja un car cu pietre scumpe şi aur,/…/ Tu vei avea 
demoni vijelioşi să-i înjugi în loc de catâri./ În mireasma cedrilor tu vei 
intra în casa noastră./Când vei intra în casa noastră,/ Pragul şi baldachinul 



57 

ei au să-ţi sărute picioarele!/…/ Rodul dealurilor şi câmpiilor ţi le vor 
aduce ţie ca tribut./ Caprele tale vor naşte câte trei iezi, oile tale câte doi 
miei/…/ Caii tăi de trăsură vor fi vestiţi pentru iuţeală,/Boii tăi de la jug 
n-au să aibă pereche!”  (Tăbliţa a VI-a). „Ca un măr între copacii pădurii, 
aşa este preaiubitul meu între tineri… El m-a dus în casa de ospăţ, şi 
dragostea era steagul fluturat peste mine…  Preaiubitul meu seamănă cu 
o căprioară, sau cu puiul de cerboaică…” (Cânt. cânt.2:3-9, fragmentar); 
„Ce se vede suindu-se din pustie, ca nişte stâlpi, în mijlocul aburilor de 
mir şi de tămâie… Iată este pataşca lui Solomon, cu şasezeci de viteji de 
jur împrejur… Împăratul Solomon şi-a făcut această pataşcă din lemn de 
Liban. Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea de aur, scaunul de 
purpură” (cap.3:6-10, fragm.). 

Şi – ca un soi de încununare – chiar sfatul lui Iehova la care 
participă şi  Satan îşi găseşte ecou în „Ghilgameş”: „Prietene, de ce se 
află în sfat zeii cei mari?”. După cum Iov este „cel mai vestit” cetăţean 
din anticul Răsărit, la fel se întâmplă cu eroul epopeii: „Cine este cel mai 
slăvit dintre viteji?/Cine este cel mai de cinste printre 
oameni?/Ghilgameş este cel mai slăvit dintre viteji,/Ghilgameş este cel 
mai de cinste printre oameni” (Tăbliţa a VI-a; repetiția este similară cu 
paralelismul frazeologic al poeziei biblice). 

 
* 
 

Poem eroic, „Ghilgameş” a fost numit „Odiseea Orientului” deşi, 
având în vedere că descrie câteva lupte: cea dintre Ghilgameş-Enkidu, cei 
doi împotriva lui Humbaba – cei doi împotriva Taurului Ceresc, este şi o 
„Iliadă”.  Jelirea lui Enkidu de către „fratele” său şi „veselii locuitori” ai 
cetăţii sale îşi găseşte corespondent  în prohodirea lui Hector de către 
troieni, sau a lui Ahile de ahei. 

Creat „de mai mulţi zei” – două treimi zeu şi una singură om – 
regele Urukului este „semeţ ca un taur sălbatic”, taurul fiind simbolul 
puterii: zeul furtunii, Adad, este reprezentat pe un taur, cu un mănunchi 
de fulgere în mână.  Autorul face apologia eroului, care „gâlgâie de 
bărbăţie”:  „…La locaşul lui Anu şi Iştar/Unde locuieşte Ghilgameş, cel 
desăvârşit în putere/Și ca un taur sălbatic stăpânește peste popor”. „Capul 
tău este peste oameni” – în sensul de mai presus decât ei, cu un cap mai 
înalt decât ceilalţi oameni, ca odinioară regele Saul, primul rege al 
poporului Israel. Dorinţa lui Ghilgameş de glorie postumă se potriveşte 
cu pretenţia ridicată de Iov, ca povestea vieţii sale să fie trecută într-o 
carte: „Cât de tare este vlăstarul Urukului/Aceasta vreau să audă 
ţările!/Mâna mea o voi mişca şi ea va doborî cedrii,/Un nume ce să 
rămână vreau să-mi fac!” (Tăbliţa a II-a, coloana a V-a – subl. n.).  Iov şi 
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Ghilgameş vor şi ei, ca mai  toţi eroii antici (Hector, Ahile, Enea), dar şi 
cei mai aproape de contemporaneitate (don Quijote) să lase posterităţii un 
nume bun.  Acesta din urmă, bunăoară, dorea mai întâi să pună mâna pe 
pană spre a găsi un final potrivit romanelor cavalereşti ale vremii sale. 
Dar mai apoi se răzgândeşte, punând mâna pe spadă şi suliţă el însuşi, 
spre a-şi face un nume prin acte de vitejie. Iar când ţi-ai făcut un nume 
mare (nu?) scriu alţii despre tine! 

La rândul lui, Enkidu este creat de zei ca o imagine, dublu al lui 
Ghilgameş, alter ego şi „soţ”/însoţitor  la expediţiile lui războinice.  Om 
semi-sălbatic,  „Cel care s-a născut în câmp”, „insul cel necioplit din 
adâncimile stepei” „paşte iarbă cu căprioarele ,/Cu vitele sălbatice  se 
înghesuie la izvoare”; adevărată stihie a naturii personificată, un troglodit 
simpatic, Enkidu intră în empatie, rezonanţă simpatetică cu Ghilgameş. 
Stadiul său campestru ne evocă un caz biblic interesant, cel al  regelui 
babilonian Nabucodonosor în cei 7 ani ai săi de rătăcire mintală 
(„bouantropie”, boală care l-a plasat în rândul animalelor ierbivore ale 
pădurii); episod relatat în Dan. 4:33: „Nebucadneţar a fost izgonit din 
mijlocul oamenilor, a mâncat iarbă ca boii, trupul i-a fost udat de roua 
cerului, până i-a crescut părul ca penele vulturului şi unghiile ca ghearele 
păsărilor”. Când bucătarul curţii imperiale îi aducea pe tăvi de aur 
specialităţi culinare, şeful Imperiului Asiro-Babilonian striga: iarbă! paie! 
fân!  

Străin de viaţa civilizată, Enkidu cutreiera stepa ca un păstor de 
jivine, păscând iarbă şi adăpându-se la izvoare alături de ele, tulburând 
apele şi speriind turmele – astfel încât vânătorul (un alt personaj) îşi arma 
degeaba capcanele. Umanizat mai apoi prin iubire, Enkidu se 
împrietenește cu Ghilgameș în urma unei lupte drepte, ritual de inițiere, -  
luptă în care este biruit de egalul său, care devine astfel primus inter 
pares. Ca dublu al său terestru,  Enkidu reuşeşte să stâmpere setea 
sufletească a eroului, „furtuna inimii sale”, surplusul de energie: „Vreau 
să strig în Uruk: Eu sunt cel mai puternic!/…/Cel care s-a născut în câmp 
e puternic; tărie are el./Sus, deci, să mergem… Îţi voia arăta pe 
Ghilgameş…/Vino, deci, o, Enkidu, la Uruk cel împrejmuit,/Unde 
poporul sclipeşte în straie lucitoare,/Unde fiecare zi e zi de 
sărbătoare,/Unde flăcăii…” (Tăbliţa I, coloana a V-a). Apoi pornesc 
împreună să cucerească lumea. Cum am văzut, iniţierea lui Enkidu se 
săvârşeşte prin iubire/iniţiere sexuală, spre a putea deveni „orăşean” şi 
partenerul perfect : „Enkidu îşi slăbise pasul, el nu era ca înainte; /Dar 
acum el avea înţelepciune, mai mare înţelegere…Tu eşti înţelept, Enkidu, 
ai devenit ca un zeu!/Pentru ce cu animalele să rătăceşti peste câmpii?”. 
(Atmosfera continuă să fie cea din Cântarea Cântărilor). 

* 
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Un alt element comun între „Iov” şi „Ghilgameş” este cultul lui 

Tamuz,  zeul naturii, al succesiunii anotimpurilor, a cărui „moarte 
anuală” provoca şi lamentaţiile femeilor evreice sau edomite de pe 
vremea lui Iov. Tamuz este menţionat de Ghilgameş în fruntea listei 
amanţilor lui Iştar: „Pentru Tamuz, iubitul tinereţii tale,/Tu  ai orânduit 
jelirea an de an/După ce ai iubit pe pestriţa pasăre-păstor,/Tu ai lovit-o, 
rupându-i aripa./Prin scorburi ea rătăceşte strigând: aripa mea!” După 
această „pasăre-păstor” (specie neidentificată, probabil o pasăre de 
păstor, cântăreţ-iubăreţ), focoasa zeiţă mai iubeşte un armăsar, un leu… 
Pe paznicul cirezii şi pe grădinarul familiei sale de zei, cei care sacrifică 
zilnic pe altarul zeiţei iezi, pâini şi curmale, Iştar îi loveşte făcându-i să 
sufere  apoi, amantă capricioasă şi nesătulă,  îi abandonează pe rând. 
Remarcăm caracterul excesiv mundan al „înaltei morale”  zeieşti la asiro-
babilonieni, zeii aceştia fiind fraţi buni cu cei ai panteonului greco-
roman, cu care se întrec în netrebnice imoralităţi şi abuzuri uman-
terestre. 

Dar înfruntarea directă a lui Iştar de cei doi semi-zei (Ghilgameş 
şi Enkidu, dintre care doar primul este de natură celestă) – refuzul ofertei 
ei amoroase şi uciderea Tarului Ceresc, simbol al puterii „divine” – are 
consecinţe grave în plan terestru: boala şi moartea lui Enkidu, eveniment 
care provoacă avatarul moral-spiritual al eroului. Priveliştea morţii, 
prilejuită de contemplarea trupului inert, intrat în acea fatală  rigor mortis 
îi provoacă lui Ghilgameş o revelaţie existenţială: apropierea propriei 
morţi şi  încercarea de a o evita prin  stratagema nemuririi.  „O, prietenul 
meu mai tânăr… Noi, care am cucerit toate locurile, am urcat munţii… / 
Ce-i  cu somnul acesta care a pus stăpânire pe tine?/Tu eşti întunecat şi 
nu poţi să mă auzi! Dar el nu-şi mai ridică ochii;/El atinse inima lui, dar 
ea nu mai bătea/…/… Ca o leoaică îndurerată căreia i s-au luat puii/El se 
mişca înainte şi înapoi în faţa culcuşului./Smulgându-şi şi aruncându-şi 
părul…/Lăcrimând şi aruncând jos podoabele sale ca şi când ar fi 
necurate” (Tăbl. a VIII-a, col a II-a); „… Şi când tu vei pleca eu voi lăsa 
părul trupului meu netăiat/Şi îmbrăcat în pielea unui leu voi pribegi peste 
câmp…” (col. a III-a); „Pentru Enkidu, prietenul său, Ghilgameş/Plânge 
amar, când el rătăceşte pe câmp: Când am să mor, eu n-am să fiu ca 
Enkidu?/Oful a pătruns în pântecele meu/Temându-mă de moarte…” 
(Tăbl. A IX-a, col I); „…întâmplarea lui/Enkidu, prietenul  meu mă apasă 
greu./Cum pot să fiu tăcut? Cum pot să fiu liniştit?/Prietenul meu pe care 
l-am iubit s-a întors în pământ!/Au trebuie şi eu ca el să fiu îngropat,/să 
nu mă mai scol în vecii vecilor?” (col. a II-a din Versiunea  Asiriană – 
fragment din discuţia cu hangiţa Siduri, s. n.). 
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 Şi astfel începe aventura spirituală a lui Ghilgameş, rămas singur 
pe lume să-şi poarte amarul în sarica pribegiei şi să încerce imposibilul: 
să se apropie de atributul zeilor, nemurirea. În acest sens, este de 
remarcat că fatalismul asiro-babilonian  se potriveşte cu cel al Cărţii lui 
Iov: „Din zilele de demult nu-i nimic veşnic;/Cel care a rămas (în viaţă, 
n. n.) şi cel mort cât sunt ei aceiaşi!/Au nu înfăţişează ei imaginea 
morţii,/Cel de jos şi cel de sus?” (col. a VI-a, Versiunea Asiriană). „Omul 
născut din femeie are viaţa scurtă , dar plină de necazuri. Se naşte şi e 
tăiat ca o floare; fuge şi piere ca o umbră…  Dar omul când moare 
rămâne întins; omul când îşi dă sufletul unde mai este”(Iov 14:1,2, 10); 
„Şi ei mai spun că noaptea este zi, că se apropie lumina, când întunericul 
a şi venit! Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric 
îmi voi înălţa culcuşul… Ea se va pogorî cu mine la porţile locuinţei 
morţilor…”(Iov 17:12-16, fragm.); „Căci numărul anilor mei se apropie 
de sfârşit, şi mă voi duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce” 
(Iov.16:22). 
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Invitatul revistei 
 

„Poezia, pentru a fi credibilă, are nevoie de 
sinceritatea autorului; căci unde-i sinceritate e şi 

divinitate” 
 
 
 

Lucian Alecsa în dialog cu  
Adrian Alui Gheorghe 

 
 
 
 
 

„După o experienţă la secţia de oncologie nu mă mai 
înspăimântă nimic, am câştigat imunitate în faţa 
necunoscutului ...” 
 

- Ai debutat la 38 de ani, în anul 1992, cu o carte, “Oraşul de 
gips”, după ce în cercurile literare ieşene erai cunoscut ca “un poet de 
la Botoşani”, boem, cu ceva excentricităţi povestite în cercuri de 
prieteni, autodidact care subsuma totul poeziei. De ce ai debutat aşa de 
târziu? Ai simţit (resimţit), cumva, că ai ratat startul generaţiei tale? 
Debutul (de) mai târziu e o şansă să te situezi mai lesne (înţelept) pe 
turnantă, sau e un efort suplimentar, o alergare de unul singur, 
sufocantă deseori, spre un orizont pe care se profilează contururile 
multora dintre congeneri ? 

- Volumul «  Oraşul de gips » stătea în sertar de prin 1984 
aşteptând să fie luat în seamă. Prima tentativă de a-l publica a fost în 
1990, dar cum vremurile erau tulburi, iar cititorii de poezie se 
transformaseră brusc în cititori de presă de scandal, am convenit cu mine 
însumi să mai aştept.  Acest lucru nu m-a împiedicat să scriu în 
continuare, mai pentru cititori, mai pentru mine. Abia în 1992, la 
îndemnul prietenului Cassian Maria Spiridon, am scos volumul despre 
care am făcut vorbire. Sincer, a fost bine primit de critică, fiind 
recompensat cu premiul de debut al USR, Filiala Iaşi. Aspectul ăsta însă 
contează mai puţin, premiile sunt simple atenţii care, în cele mai multe 
cazuri, sunt date autorului şi mai puţin scriiturii lui, dar despre acest 
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aspect vom vorbi cu altă ocazie. Ca vârstă ţin de-o generaţie, dar refuz să 
mă înregimentez poetic vreunei mode sau vreunui grup, astea vin şi trec, 
important este să-ţi combustionezi « cuvântul hărăzit » la modul cel mai 
sincer cu putinţă, iar vaietele lui să le aşezi pe o partitură care să te 
satisfacă şi în acelaşi timp să te particularizeze, în rest totul e poveste şi 
teorie oarbă. Ceea ce ai de spus nu trebuie să răspundă unei vârste 
biologice, ci doar timpului tău lăuntric, în cazul scriitorilor cele două 
forme de măsurare a trecerii noastre prin lume nu se suprapun şi nici nu 
comunică în vreun fel între ele, acest lucru l-am realizat abia când m-a 
lovit nenorocitul ăla de cancer, e bine ca la ananghie să ai puterea să te 
conectezi la timpul creaţie, e ca şi cum te-ai conecta la un tub de oxigen 
în momentul când simţi că te asfixiezi. Al doilea aspect, nu prea are 
importanţă când iei startul, important e să nu ratezi cursa, cel mai bine e 
să nu gâfâi niciodată în spatele vreunui confrate, îţi prăfuieşte scrierile, îţi 
întunecă sufletul, te termină, este extrem de bine ca drumul pe care ţi l-ai 
ales, fie el cât de îngust, fie chiar o nişă,   să fie doar al tău, totul e să ai 
puterea să ţi-l particularizezi printr-un ceva distinct. Ştii bine, cei care 
merg la grămadă se calcă pe bombeuri confundându-se apoi între ei, la 
sfârşitul balului îşi pot amesteca până şi umbrele. Când alergi pe culoarul 
tău nu există riscul să te sufoci, n-are cine să-ţi consume porţia de oxigen 
pe care o primeşti de la Dumnezeu, iar dacă e să te sufoci, cel puţin te 
sufoci pe mâna ta. 

- Cât e ratare (şi cât realizare) în ceea ce reuşeşte să ducă până 
la capăt un scriitor? Ce ai ratat scriind, ce ai ratat trăind? 

- Viaţa mi-a fost ”încredinţată” pentru a o trăi şi nu pentru a o 
rata, am trăit-o spectral, cu bunele şi cu relele ei, nici o secundă n-am 
lăsat-o să pâlpâie, cei ce trăiesc bicisnic, de azi pe mâine, îi aduc cel mai 
mare afront lui Dumnezeu, am încălecat-o şi biciuit-o până la loc 
comanda. E drept, am şi primit multe şuturi de la ea, toate meritate, dar 
care m-au ţinut treaz, alimentându-mi  fanteziile, e ştiut că loviturile 
vieţii sunt singurii stimuli autentici ai creaţiei. În rest totul e spuză. 

- Eminescu spune că moartea urmează vieţii, viaţa urmează 
morţii. În poezia ta Moartea pare să fie materie primă şi prin extrapolare 
şi Viaţa. Cât datorăm morţii în ceea ce facem, cât datorăm vieţii în 
această căutare a eternităţii din fiecare clipă? 

- Cel ce va căuta eternitate de cum face ochi se va roti în jurul 
fiinţei precum un maidanez bolnav în jurul cozii, într-o bună zi va ameţi 
şi va cădea ca un pui de bogdaproste în codiţă. Din respect pentru viaţă 
trebuie să-ţi accepţi şi moartea ca pe un dat dumnezeiesc, noi nu suntem 
decât simple celule din marele trup divin, care-i în plină descuamare 
precum orice organism viu, forţa spiritului ne dă şansa regenerării, cei 
cărora le lipseşte această forţă ajung asemenea celulelor cancerigene, 
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celule moarte, ce se vor pierde în neant. În concluzie, moartea nu este 
decât o stare de respirare între degenerare şi regenerare cu mici „focare„ 
tumorale. Nu-i aşa, am cam luat-o pe arătură! Pe scurt, moartea trebuie 
luată în serios şi respectată precum respecţi viaţa, reprezintă mişcare 
ciclică a biologicului, atât şi nimic mai mult. Uite, chiar în aceste zile 
trebuie să-mi apară la Editura „Paralela 45” romanul  Moartea este bine 
mersi, un fel de jurnal post-mortem scris pe patul de spital, pe când 
zăceam pe secţia de «Oncologie » a Spitalului Militar din Bucureşti, după 
o asemenea experienţă nu mă mai înspăimântă nimic, am câştigat 
imunitate în faţa necunoscutului. Din durere îmi trag şi inspiraţia.  

- … Şi mai departe. Ai scris o carte tulburătoare, dramatică, 
“Viaţă mahmură şi neagră”, în care “povesteşti” experienţa ta în 
apropierea “hăului”, a bolii ameninţătoare. Ce ţi-a spus ţie Moartea la 
ureche, cu ce te-a momit Viaţa ca să depăşeşti acele momente? 

- M-a obişnuit cu frica, iar când te obişnuieşti cu ceva, fie chiar şi 
un lucru cumplit, precum e moartea, în cele din urmă îl accepţi şi intri 
într-o relaţie de interdependenţă, de comunicare. Doamne, câte nu ne-am 
spus, dar am jurat unul altuia ca totul să rămână ca o taină. Cu toate astea 
în permanenţă am gândit că biata de ea este în eroare şi de fapt nu mă 
caută pe mine, de multe ori am şi compătimit-o pentru alegerea făcută, 
eram convins că-ntr-o bună zi îşi va corecta atitudinea şi-mi va dicta o 
carte strong. Nu numai una, este complice şi la povestea care-i în curs de 
apariţie. Fără să ştie i-am acordat toată atenţia cuvenită, i-am încredinţat 
rolul principal, ea este cea care a  „disciplinat” celelalte personaje care au 
mişunat în jurul hoitului meu, entitatea mea fotonică  a ţinut-o sub 
observaţie, i-a urmărit  toate mişcările, deseori a stresat-o, dar nici o clipă 
nu poate fi acuzată că m-ar fi fost potrivnică. E un joc sinistru,nu-i aşa, 
cititorul cu greu suportă un asemenea subiect. 
 
 
„Marele noroc al literaturii ? Că este scrisă de oameni 
păcătoşi, serafimii nu sunt capabili să scrie nici măcar un 
poem minor” 
 

- Mi-a plăcut fără rezerve cartea ta de poeme “Ţinutul Klarei”, 
apărută prin 2005 parcă, o carte importantă pentru tine şi pentru zestrea 
poetică a generaţiei noastre. Exorcistul din poet face prăpăd într-un 
teritoriu al valpurgiilor…! Unde începe şi unde sfîrşeşte “ţinutul 
Klarei”? Cine e Klara? 

- Klara nu-i decât femeia-bestie, negativul femeii bestiale, este 
suma femeilor ciudate din viaţa mea şi din viaţa fiecărui bărbat, pentru a 
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o vedea de ce este în stare am aruncat-o în patul lui Adolf  Hitler. Ei bine, 
l-a umilit, l-a făcut pe cel mai crunt dictator al omenirii să-i sărute 
picioarele, l-a plimbat  în patru labe prin dormitorul lor intim de câte ori a 
avut chef, l-a călărit şi l-a biciuit, el o asculta ca un mieluşel, 
satisfăcându-i toate fanteziile. Dragostea la o astfel de temperatură are cu 
totul alte feţe, e mai greu de prins în poezie. Rămâne ca cititorul să 
constate dacă Klara aduce cu femeia diavol, aşa cum mi-am imaginat-o. 
Mii de „adolfi” îşi vor aminti c-au trecut cândva prin patul unei astfel de 
femei, dar de recunoscut nu vor recunoaşte. 

- “Iluzionista Babette” este o altă carte a ta, care continuă 
discursul şi obsesiile din “Ţinutul Klarei”. Cine e Babette? Te rog să 
spui povestea acestei Babette (şi) pe înţelesul necititorului de poezie. Un 
răspuns de genul „Babette sînt eu” nu ar fi nici convingător, nici 
original, se înţelege ... ! 

- Iluzionista Babette e mai uşor de „citit”, e femeia perversă, 
femeia curvă, femeia nimfomană, femeia pasiune, ce mai, femeia trăsnet. 
Sunt convins că  încă şi acum, după ce-am redat-o cititorilor, mai stă 
culcuşită în sufletul meu, adeseori mă ghionteşte, în ultimul timp a 
început să mă ia şi la mişto, cică aş fi deja boşorog. Uite, sufletul unui 
poet trebuie să stocheze şi imaginea unei astfel de  femeie, prea ne-am 
obişnuit să vedem dragostea numai în roz-bombon, cred că şi cititorii 
sunt obosiţi de „siropisme”, nu mai pot îngurgita numai imagini edenice. 
Să fim sinceri, poeţii au nevoie de asemenea femei…uşoare. Dacă astfel 
de femei de-a lungul timpului şi-au găsit loc în proză, în poezie au fost 
ignorate sau tratate cu sictir. 

- Unde te situezi în cadrul generaţiei 80? Cu cine te simţi în 
dialog direct sau indirect, cu cine comunici, cu cine te cerţi? Care sînt 
păcatele capitale ale literaturii române actuale? 

- Sincer, singurul dialog sincer pe care pot să-l duc până la capăt 
este cu mine însumi, oricât ai dori nu-ţi poţi dezveli sufletul pe de-ntregul 
nici în faţa părinţilor, cu atât mai puţin în faţa străinilor. Prietenia şi 
amiciţia te duc până într-un punct, nu prea este om dispus să lase sub 
ochii aproapelui său toată jegoşenia lăuntrică, de multe ori te sperii câtă 
mizerie poate aduna un om într-o viaţă, darmite un scriitor, el este într-o 
ceartă continuă cu toată lumea, pe deasupra se şi crede buricul 
pământului, cum cineva îi aduce o laudă cum trăieşte convingerea că l-a 
prins pe Dumnezeu de-un picior şi brusc o taie spre al nouălea cer. Ce să 
mai vorbim, lumea scriitorilor colcăie de orgolii. Marele noroc al 
literaturii, nu numai a celei de azi, ci dintotdeauna, este că este scrisă de 
oameni păcătoşi, serafimii nu sunt capabili să scrie nici măcar un poem 
minor, ei îşi ocupă timpul făcând alte minuni, ei îşi consumă energia 
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divină pentru sufletele noastre, în schimb scriitorii, de cele mai multe ori,  
îşi pierd energiile gonflabilizându-şi orgoliile. Nu-mi place să mă 
înregimentez unei generaţii, în „sânul” unei grup cu astfel de indivizi 
probabil că-i o viaţă cazonă, de multe ori eşti obligat să-i lustruieşti 
cizmele rivalului tău, celui care abia aşteaptă să te arunce peste gard. Şi 
atunci cum mai dispui de libertatea… faptelor tale? Prefer să rămân în 
compania personajelor, chiar de-s atinse de nebunie, cel puţin ştiu ce 
hachiţe au. 
 
 
„Trăim în afara noastră, ne supunem orbeşte unor 
convenţii sociale care ne depersonalizează ...” 
 

- De ce ai rămas la Săvenii Botoşaniului, un orăşel atît de mic 
“după vorbă, după port” …? Să te fi dus şi tu spre Botoşani, de exemplu. 
Sau spre Iaşi…? Ce satisfacţii ascunse (secrete) îţi oferă viaţa într-o 
comunitate mică, în care toată lumea cunoaşte pe toată lumea? 

- La întrebare ta aş răspunde printr-o altă întrebare: ce mă 
interesează vecinii unde-mi culc hoitul? Sincer, în cei peste 25 de ani 
petrecuţi în acest orăşel nimeni nu mi-a cerut să-i împrumut vreo carte, 
nici un cetăţean din această comunitate nu mi-a solicitat vreun volum de 
versuri cu autograf. Unde te poţi simţi mai ignorat decât într-un astfel de 
loc? Nefiind băgat în seamă îţi poţi trăi singurătate în mare linişte. 

- Comentează, te rog, acest fragment dintr-o celebră poezie a lui 
Macedonski, din “Rondelul oraşului mic”: “Oraşul mic te fură-ncet/ Cu 
ale lui tăcute strade,/ Cu oameni proşti, dar cumsecade,/ Ce nici nu ştiu 
că sunt poet….” 

- Uite, deja am răspuns la această întrebare, am să vin cu-o 
completare citând-o pe Maria Tereza:” Important e ceea ce gândesc eu 
despre alţii, nu mă interesează ce gândesc alţii despre mine.” 

- Spune-mi cinci motive pentru care ai pleca imediat din Săveni, 
oraşul acela/ acesta încremenit în propria dimensiune greu de 
zdruncinat, de depăşit, dar şi cinci motive pentru care ai rămas aici 
pentru (s-ar părea!) întotdeauna … 

- Rămân pentru  totdeauna în Săveni, simt că aici îmi găsesc 
liniştea, şi apoi, mă deplasez foarte des la Botoşani, ce-aş face fără acei 
70 de km străbătuţi zilnic, în cele două ore pierdute cu drumul câştig zeci 
de gânduri în stare germinativă, numai bune să încolţească în paginile 
unor cărţi de proză sau poezie. Aşa mi-am scris cărţile, timpul de acasă 
este pentru citit. Acest motiv îl pot multiplica chiar şi de cinci ori.  

- Dacă nu ai fi fost scriitor, ce altceva ţi-ar fi plăcut să fii? 
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- Medic. În spital am dat peste câţiva profesionişti adevăraţi, am 
admirat puterea lor de-a înţelege durerea.  

- Dacă ar fi să transformi viaţa ta de pînă acum într-o scurtă 
poveste, cam cum ar suna aceasta? 

- Aş intitula-o simplu :”Soarta unui om falsificat de convenţii”. 
Da, cei mai mulţi dintre noi trăim în afara noastră, ne supunem orbeşte 
unor convenţii sociale care ne depersonalizează. Eu, unul, am încercat pe 
cât posibil să nu mă supun unor astfel de şocuri, poate de asta  am fost 
privit ca un excentric, ca un ciudat. Cu tot efortul, de multe ori n-am 
reuşit să mă ţin departe de astfel de convenţii, în schimb, mi-am ţinut 
scrierea departe de orice fel de grile, am lăsat-o să hălăduiască pe câmpul  
fanteziilor, când intri sub magia ficţiunii nu-ţi vine să te mai întorci la 
realitate. Important e să te suceşti după cum vrea sufletul tău.  

- Ai scris cîteva romane care au stîrnit, pe biata noastră piaţă de 
carte amorţită şi amorfă, ecouri de critică însemnate. Cine te-a citit nu a 
regretat, pentru că ai “spus poveşti” pline de sens, curate ca scriitură, 
ca mesaj. În ce teritoriu te simţi mai bine, al poeziei sau al prozei? Cum 
motivezi “derapajele” de la un gen la altul?  

- Dacă tot vrei să te consideri scriitor e bine să-ţi aşezi cuvântul 
pe mai multe partituri, mă simt la fel de bine şi ca poet dar şi atunci când  
spun poveşti. Când poetul îşi ia pauză de-o ţigară, sare prozatorul şi-i 
preia gândurile aşezându-le  într-un alt tipar, iar când cei doi stau la un 
şpriţ, eseistul este cel ce ia tolba cu păcate şi-o duce mai departe. E ca-
ntr-un joc de-a v-aţi ascunselea cu propriul tău eu, de cele mai multe ori 
simţi că eşti la cheremul lui, el e cel care-ţi dictează ce să scrii. 

- Cît valorează prietenia, ca monedă de schimb, în viaţa asta … ?  
- Cât priveşte prietenia e o chestiune mai delicată. Da, valoarea 

adevărată a prieteniei am aflat-o abia pe patul de spital, până în acel 
moment mi-am mai trădat prietenii, mai cu voie, mai de nevoie, greutatea 
unui astfel de sentiment am simţit-o la necaz. Păi să ştii, dacă nu aveam 
prieteni eram de multişor timp oale şi ulcele. Îmi permit să-i amintesc pe 
câţiva dintre cei care mi-au dat câte o moleculă de oxigen atunci când 
moartea mă strângea de beregată: Radu Florescu, Varujan Vosganian, 
Gellu Dorian, Vlad Scutelnicu, Doina Ruşti, Cassian Maria Spiridon, 
Adrian Alui Gheorghe, Nicolae Sava, Lucian Vasiliu, Cezar Ivănescu, 
Dan Bogdan Hanu, Dan Perşa, Viorel Ilişoi, Liviu Apetroaie, Nichita 
Danilov, Liviu Ioan Stoiciu, Liviu Pendefunda, Valeriu Stancu şi încă 
mulţi alţii.   
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„Şi-n lumea poeţilor, precum în întreaga societate, este 
nevoie de un minim de moralitate atâta cât să nu se 
înjunghie oamenii între ei” 
 

- Ce îţi reproşezi în plan literar? Cum te situezi în “apele 
literaturii române”, în care dacă nu dai viguros din mîini pare că nu 
ajungi la un capăt? Cît de europeană e literatura noastră? 

 - De reproşat nu-mi reproşez mare lucru, poate doar faptul că n-
am o fire mai agresivă, să mai dau şi eu din coate, cum e moda, totuşi să 
nu uităm că în literatură apele se limpezesc cu mult mai greu. Apoi, decât 
să te înghită ghiolul de pe creasta valului, mai bine să stai pitit în apă, să 
treacă zbuciumul, apoi să scoţi capul la suprafaţă, să tragi o gură de 
oxigen după care să le baţi obrazul mangafalelor care n-au avut loc de 
tine. Păi literatura noastră este atât de europeană pe cât de tradusă este, 
depinde cu cine ieşim în faţă, dacă trimitem la atac nişte „epidermişti”, 
nişte scriitori speculativi, care iau un subiect la modă, îl trec printr-o baie 
de haz după care mai presară câteva glumiţe peste „capodoperă”, atunci 
vom rămâne acolo unde ne şi aflăm, vom continua să fim a cincea roată 
de la teleguţă. 

- Ce crezi că s-a spus, critic vorbind, despre tine pînă acum, ce 
crezi că nu s-a spus? Formulează, te rog, o frază, două, despre poezia/ 
proza ta, pe care le aştepţi să fie spuse de critica literară de la noi …     

- Nu-mi doresc decât să fiu citit, şi apoi să spună fiecare ce crede 
de cuviinţă despre cele scrise de mine. Atât proza cât şi poezia sunt 
plecate din sinceritate, asta contează cel mai mult, nu lucrez după tipare, 
stau departe de clişee şi nu ascult de vreo modă, fac ce mă taie capul. 

- Faci publicistică, scrii editorial la un ziar din Botoşani. De ce o 
faci? Pentru bani? Din sete de glorie locală? Ca să te “răcoreşti” în 
contextual sufocării globaliste, a incoerenţelor politice, morale şi sociale 
de la noi? 

- Pe dracu’, n-o fac nici din plăcere şi nici pentru glorie, o astfel 
de glorie este una artificială, o fac pentru bani, şi apoi, ăsta-i singurul 
mod de a-i determina pe politicieni să te ia în seamă. De când scriu 
editoriale am ajuns la concluzia că pe un politician cel mai mult îl supără 
atunci când este ironizat, mai uşor acceptă înjurăturile, un pamflet îl 
atinge în moalele orgoliului. 

- Dacă s-ar anunţa la radio că au dispărut ultimii zece cititori de 
literatură română, striviţi de raftul unei biblioteci, unde erau retraşi, 
crezi că ai mai scrie? De ce ai face-o? Care ar mai fi motivaţia?  

- Sigur că da, cu şi mai mult patos, abia atunci, din respecte 
pentru efortul meu, m-aş citi mai des, aş sesiza imperfecţiunile şi-aş lucra 
şi mai abitir pentru a le elimina. Nu există creaţie perfectă, poate fi 
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întreagă, rotundă, dar nu sferică, sunt convins că oricare mare creator 
după un timp mai găseşte  ceva de îndreptat. Bineînţeles, există pericolul 
să ciobească pe alocuri, să desfigureze şi ceea ce-i bun, dar este exclus 
pericolul demolării edificiului. 

- Te rog să faci portretul cititorului tău de poezie. Cum arată, 
cum respiră, cum se mişcă în spaţiul public? Dacă ai sta cu cititorul 
(tău) ideal de poezie faţă în faţă, la o masă, la o bere, ce i-ai spune?      

- În primul rând să fie tentat prin ceva să se apropie de cartea 
mea; să-i ofer un titlu incitant, o poză haioasă, un ceva ieşit din comun, 
apoi să mă cunoască, cunoscându-mă s-ar simţi oarecum obligat să-mi 
deschidă volumul. Asta se poate întâmpla doar dacă i-am făcut cartea 
cadou, bineînţeles, cu autograf. Sunt convins că după câteva pagini n-o 
mai lasă din mână, mai ales dacă individul e puţin aghezmuit şi dacă 
nimereşte peste vreo scenă erotică. E ştiut faptul că scriitorii se citesc 
între ei.  

- Fiul tău, Andrei Alecsa, este traducător anglofil, poet el însuşi 
…! Spune-i, te rog, trei lucruri care să-l convingă să meargă mai departe 
în teritoriul literaturii şi trei lucruri care (ar putea) să-l determine să se 
apuce de altceva, să lase de izbelişte acest teritoriu pe care iluziile cresc 
precum buruienile…! 

- Deocamdată, fiind încă pe banii „babacilor”, pare sedus de ideea 
de traducător, pune şi multă pasiune în ceea ce face. Este deja convins că 
din traduceri nu se câştigă decât bani pentru a-şi duce viaţa de azi pe 
mâine, dar intenţionează s-o ia aşa berbeceşte înainte după cum îi 
dictează sufleţelul. Şi zău că face bine. Nu doresc să-l influenţez în nici 
un fel, important e să calce apăsat pe drumul destinului său. 

- Te rog să accepţi o întrebare mai lungă, fac asta de dragul 
textului (re)descoperit recent pe blogul lui Vasile Gogea. I.L. Caragiale, 
într-o scrisoare publică, tipărită în Universul din 17 aprilie 1909, care 
dădea un răspuns, în fapt, la o scrisoare, publicată în acelaşi loc, a lui 
Al. Vlahuţă, spunea următoarele: “Dacă bietul Eminescu ar trăi şi ar 
veni să-mi ceară o povaţă, iată ce i-aş spune din toată inima, fără un 
moment de ezitare: Foarte cuminte te-ai gîndit, amice! Bine că te-ai 
convins, în fine, la vîrsta matură, de inutilitatea socială a literaturii! Vrei 
să faci ceva mai serios şi mai demn de un bărbat pentru patria ta? Te 
felicit… Intră în luptă cu toată ardoarea, cu toată încordarea de care eşti 
capabil!… (…); nu aluneca să compari realul posibil cu idealul etic! nu 
uita că o generaţie este un derivat istoric, care a moştenit păcate şi va 
lăsa păcate de moştenire! nu despera de îndreptarea relelor materiale şi 
de cucerirea unei stări mai bune de omenie şi de dreptate! Nu te uita în 
lături, ci tot înainte, cu ochii ţintă la drapel, mergi fără şovăire cu aceia 
care-ţi par mai vrednici să ajute progresului patriei!…” Cum comentezi 
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acest lucru? Cît de utilă social este arta? Cît de prezente sînt noţiunile de 
patrie, limbă, cultură naţională între obsesiile tale de artist/ scriitor? 

- S-a dus vremea patriotismului de sub drapel, patriotismul nu se 
mai măsoară în actele de vitejie pe câmpul de luptă, odată cu globalizarea 
patriotismul are o altă încărcătură, patriot este cel ce are puterea să 
conserve bunurile moştenite: limba, folclorul, tradiţiile şi obiceiurile. Ne 
paşte pericolul ca peste câteva secole, poate şi mai puţin, să ne topim ca 
naţiune, să fim asimilaţi pe nesimţite. Rolul de general, în această luptă 
cu noi înşine, îi revine scriitorului, el este cel responsabil pentru ceea ce 
se întâmplă cu limba română, el este cel obligat să-i creeze un 
metabolism sănătos şi s-o ţină cât mai mult timp în formă, de pe lături sar 
tot felul de trepăduşi, cei mai mulţi din sfera politicului, care o lovesc din 
toate părţile. 

- Cum ai convinge un individ din societatea noastră (cam 
autistă!), unul dintre aceia care consideră poezia o inutilitate, o pierdere 
de vreme, să citească poezie contemporană? Care ar fi argumentele 
poetului ca să îmblînzească “ignoranţa majoritară”? 

- Zilnic l-aş ruga să nu citească şi i-aş îndruga tot felul de 
bazaconii despre nocivitatea poeziei asupra minţii lui, poate că aşa, din 
curiozitate, să deschidă o carte. Aş relua scenariul de zeci de ori. Cine 
ştie de unde sare iepurele...!? 

- Care e relaţia dintre moralitate şi artă? Are nevoie poezia de 
moralitatea autorului ca să fie crezută? Cît de morali putem fi într-o 
societate ca a noastră în care cuvîntul corupţie ne intră în timpane prin 
orişice mijloace? Există grade de moralitate/ imoralitate în viaţa socială, 
în lumea culturală de la noi şi de aiurea? 

- Vorba unui politician: „moralitatea este pentru căţei”, termenul 
s-a cam prăfuit, toţi vorbesc de moralitate, de la preoţi la politicieni, dar 
foarte puţini sunt aceia care o au imprimată în adâncul fiinţei lor, mulţi o 
compun ad-hoc, doar pentru a impresiona şi a o expune cu mult tam-tam 
pe taraba… bunului simţ. Şi-n lumea poeţilor, precum în întreaga 
societate, este nevoie de un minim de moralitate atâta cât să nu se 
înjunghie oamenii între ei. Invidie, orgolii, duşmănii au fost şi vor fi. Să 
fim serioşi, nu prea ştiu cazuri de poeţi „îngeraşi”, fermentul poeziei este 
nebunia, păi nebunia nu prea face casă bună cu moralitatea. Poezia, 
pentru a fi credibilă, are nevoie de sinceritatea autorului; căci unde-i 
sinceritate e şi divinitate. 
 

Piatra Neamţ – Botoşani, 9 febr. 2012 
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„înghit păduchi cu petrol 
spre a elimina cât mai rapid lambria 
ce-mi fertilizează maţele 
ah, câtă decenţă la o asemenea lighioană! 
se prelinge pervers cu spume cu tot 
în miezul suculent al demenţei...” 

 
 
 

Poeme de Lucian Alecsa 
 
 
Moartea trasă pe sfoară 
 
E marţi, e zi de iarmaroc 
se bârfeşte prin cartier 
că moartea a fost trasă pe sfoară 
cred că mai degrabă s-a lăsat trasă pe sfoară 
şugubăţul am fost chiar eu 
sunt arătat cu degetul de toţi megieşii 
şi chiar de copilandri din cartierul vecin 
domnul diavol şi-a expus argumentele pe tarabă 
„uite, ia de aici câteva zile de la mine 
sunt vioaie şi doldora de dracuşori 
un adevărat ferment 
fac bine atât la rânză cât şi la constipaţie” 
perversul s-a dat pe lângă mine 
şi ţuşt sub ţeastă 
într-o fracţiune de secundă  
mi-a înghiţit gândurile  
cu nervi cu tot 
făcându-mă complice la chiorăiturile  
şi emoţiile lui deşănţate 
inima-i foşneşte prin carnea mea 
parcelându-mă pe bilete de loterie 
am devenit un înscris norocos dar necâştigător 
crengile sângelui lustruiesc nisipurile saharei 
semn de tihnă fără prihană 
domnul diavol îşi scoate şi cărţile de joc pe tarabă 
sar popii într-un picior 
hlizându-se ca nişte descreieraţi la sufletul meu 
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chircit şi leoarcă de transpiraţie 
flutură inimioare de porumbei în proţap 
cică, semn de  respect pentru moarte 
aşii ţanţoşi cu flamuri albastre în frunte 
semnalizează trecerea pe lumea cealaltă 
apoi îşi fac rondul prin cavitatea mea toracică 
se împiedică de maţe, alunecă în sucul gastric 
mă ia cu vomă 
după care se întorc cu coada între picioare  
pe islazul dintre coaste  
dame despuiate dau autografe direct pe plămâni 
obstructionându-mi respiraţia 
valeţii sunt deja turmentaţi 
au întins o horă nebună 
pe buza paharului cu wisiky 
pregătit să-l trag dintr-o înghiţitură. 
 
Nimic în lumea asta 
mai contagios decât jocul de şeptică 
se poate juca şi-doi şi-n trei 
însă nu este permisă cacialmaua. 
 
 
Pe mai multe cărări 
 
Mintea mi-e căptuşită cu vată de sticlă    
unii spun că geme de  fantome  
e drept, urlă gărgăunii ca arşi 
printre neuronii rebeli 
gărgăunul suprem mă cheamă la raport  
în fiecare noapte 
mă dă pe mâna dracilor să mă şfichiuească 
peste ţeastă, peste braţe, peste încheieturile gândurilor 
ţâşnesc roiuri de fluturi „cap de mort 
hlizesc dracii din toţi rărunchii 
spectacolul e gratuit 
sufletul mi-e plin de băşici 
mă urzică până şi sentimentul patern 
mă doftoriceşte un maidanez urâcios 
lingându-mi rănile şi umbra gelatinoasă 
linţoiul cuvântului e încins la ambele capete 
timpanul suprasensibil este expus unui tir de sughiţuri 
doftoroia în negru nu mă ajută să înot mai departe 
înghit păduchi cu petrol 
spre a elimina cât mai rapid lambria 
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ce-mi fertilizează maţele 
ah, câtă decenţă la o asemenea lighioană! 
se prelinge pervers cu spume cu tot 
în miezul suculent al demenţei   
dinţii sunt pe poziţie de atac 
stau înfiţi într-o speriată halcă de căprior 
încă viu şi-n visare  
vai, ce gingaş îşi mai behăie soarta! 
mă privesc cu precauţiune 
poza-i în sepia 
iubita îmi ţine inima în poală 
o confundă c-un bulgăre de sare 
o  linge  cu spor                      
unele simţuri mai dau semne de viaţă 
îmi irită gâtlejul, îmi beau saliva. 
E luna când pisicile intră-n călduri 
draci despuiaţi încing o horă pe cinste în pridvorul conştiinţei 
cam aşa arată un destin înjumătăţit pe sfere de înfluenţă 
stau liniştit în afara cărnii 
cu toate simţurile larg deschise 
sper să prind un loc liber 
în coşul pieptului sau în creier 
măcar în aortă 
să înot asa ca un adevărat profesionist împotriva valului 
parcă văd că până la urmă 
mă pricopsesc cu vreo viaţă nou –nouţă. 
Aşa-mi trebuie dacă m-am îmbătat cu nimicuri  
şi nu-mi mai pot ţine echilbru 
umblu bezmetic pe două cărări 
cântând  romanţe păsărilor de pradă.  

 
 

Amprenta angoaselor 
 
Rugăciuni sterpe, feţe livide 
îi furnică spinarea Bunului Dumnezeu 
îngeraşi dolofani cu aripioare de spumă 
ÎL scarpină de-a lungul eternităţii 
aşchii de lumină 
 ca nişte psalme proaspăt rostite 
 dau iama în creierul meu 
 gelatina geme niţel  
 face bulbuci  
 dar încă nu dă în clocot 
 stau răstignit pe jegul covorului din sufragerie 
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 par fericit 
 vine dracul şi mă dezmoşteneşte de picioare 
 pleacă într-o lungă călătorie pe mare 
 mâinile o iau haihui prin pustie 
 după o cruce sau o coroană de spini 
 nici că-mi pasă 
 îmi degresez sufletul cu ceva  
 imagini porno 
 sunt aspre, sunt burduşite cu gemete şi suspine 
 cică fac bine şi la digestie 
 îmi este o poftă nebună de moarte 
 să trag oblonul şi să chiui în voie 
 să fumez numai marijoana 
 să fac chefuri nebune cu prietenii 
 nimeni să nu se mai intereseze de mine 
 când cei dragi vor aprinde câte o lumânare 
 să-i trag de mustăţi şi de nădragi 
 femeilor să nu le fie ruşine 
 că n-au chiloţi 
 când se vor apleca desupra mea să le ating fofoloancele  
 domnul drac ce-mi persecută carnea şi pe ultimul drum 
 a ieşit în stradă şi dirijează circulaţia spre ţintirim 
 e forfotă mare, lume pestiţă, golani şi curve 
 stupoare 
 mi-e poftă de-o bere  
 şi de-o durere de spate 
 de-o ştire furată  
 dintr-un subtext igrasios 
 şi de-un copănel de înger voios 
 cuvintele nu-mi mai ating beregata 
 se furişează ca nişte viermişori rozalii 
 printre porii ţărânii 
 confiscându-mi şi ultimele zvonuri despre viaţă 
 încrustându-le apoi pe-o tablă de şah 
 pe tarabele infernului sunt expuse 
 fraze bombastice, virgule oligofrene, borcane cu verbe 
 mentă şi codiţa şoricelului 
 alături de suspinuri mătăsoase,  inimi betege  
 şi ficaţi alteraţi 
 la o palmă distanţă  
 glande lacrimogene şi gânduri pline de spârcuri 
 Lucian stă liniştit  pe catafalc 
 mi se îndeasă vată şi formol  
 prin toate cavităţile 
 în suflet se lucrează fin 
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 cu-o pensetă sterilă 
 se decupează sentimente, emoţii 
 bob cu bob, picătură cu picătură 
 cu siguranţă, toate aceste chiţibuşuri 
 au un singur scop 
 de a mă reconstitui la nevoie 
 după amprenta angoselor şi adeneul oaselor 
 mare scofală, tot un derbedeu va renaşte. 
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„Între Don Quijote şi cei cuminţi e antagonismul dintre 
sens şi nonsens, dintre bunul simţ şi simţul comun; între 
Don Quijote şi Sancho e alianţa dintre acestea din urmă, 
şi buna direcţie pe care al doilea o poate căpăta de la 
primul”. (Alexandru Paleologu)  

 
 
 
 

Cei ce sunt curajoşi şi ridicoli 
 

un eseu de Adrian G. Romila 
 

Deşi lăudabil şi valorizat în ordine socială şi morală, curajul 
presupune adesea doze bune de epatare inconştientă, de protest iraţional, 
iluzoriu şi absurd. În mod paradoxal, curajul devine axiologie numai dacă 
rezultatul acţiunilor curajoase reuşeşte. Departe de a fi un principiu 
imuabil, o idee platonică, curajul se dovedeşte o reminiscenţă 
interpretabilă, un lest contextualizant, cu hermeneutică dublă: dacă 
acţiunile curajoase au eşuat, curajul n-a fost decât un gest ridicol, riscant; 
dacă acţiunile au dat rezultatul scontat, curajul transformă totul într-o 
poveste-model.  

Luând hanurile drept castele impunătoare şi morile de vânt 
drept inamici, Quijote a repurtat o victorie demnă de un cavaler curajos. 
Abia dacă ar fi fost înfrânt, ar fi avut Sancho dreptate. În logica 
luptătorului de la Mancha, curajul rămâne singura cale de bun-simţ prin 
care să conservi, oriunde şi oricând, vechile virtuţi ale bărbaţilor cavaleri. 
În logica servitorului său, maestru al simţului comun, hanurile şi morile 
sunt doar iluzii ridicole, împotriva cărora nimeni nu poate obţine vreo 
victorie. Biruitor, curajul e de bun-simţ. Învins, curajul abia dacă atinge 
simţul comun. Şi aici lumile reprezentate de cele două personaje 
cervanteşti se despart. Tocmai fiindcă e iluzoriu să lupţi contra morilor 
de vânt, curajul lui Don Quijote, anihilându-le, a devenit de bun simţ. 
Sancho n-are decât să strige-n pustiu că nu există niciun inamic şi că, 
deci, nu există nicio victorie. El rămâne prizonierul iremediabil al 
simţului comun. 

Să mai luăm, de pildă, pentru o coborâre în imanent, curajul 
tinerilor care au deschis schimbările din România lui decembrie 1989, la 
Timişoara. Reuşind să zguduie din temelii un sistem ce părea etern, jertfa 
lor a fost exemplară. Au stat de bună voie în faţa gloanţelor pe care 
dictatorul comunist le pregătise pentru ei, s-au sacrificat, şi nu se putea 



76 

altfel. Dacă schimbările n-ar fi reuşit şi gestul lor temerar de a demonstra 
n-ar fi dus la ceea ce s-a chemat, câteva zile mai târziu, „Revoluţie”, 
curajul lor ar fi rămas o doar împotrivire absurdă a câtorva împotriva 
unei infernale şi uriaşe maşini zdrobitoare de vieţi. Ar fi fost un gest 
stimabil, desigur, dar unul disperat, un, scuzaţi-mi îndrăzneala!, „curaj 
nebun”, aproape de nebunia sfinţeniei, dar destul de departe de bunul-
simţ, care ar fi considerat iluzorie intenţia de a schimba ceva. Potrivit 
evidenţelor de acum, au făcut ceea ce trebuia, altfel, ar fi fost inutil să 
încerce. În primul caz, a fost de bun simţ ceea ce au făcut. În al doilea, de 
bun simţ ar fi fost să nu facă nimic. Deşi nu ştiu dacă nu cumva există, 
aici (şi-n alte părţi), o predeterminare metafizică a curajului, şi atunci 
orice hermeneutică terestră e estompată. Dar, pentru precizia 
demonstraţiei, exclud acum această ipoteză probabilă. 

Şi în ordine spirituală curajul îmbracă haina ambiguităţii. 
Mult clamat de creştinism drept condiţie a intrării în Împărăţie, curajul n-
ar fi fost aşa dacă, exercitat, ar eşua în tupeul spectaculos al păcătoşilor. 
În Evanghelii, între multele cazuri de curaj, ne amintim de vameşul 
Zaheu. Bogat, temut şi mic de statură, s-a urcat în sicomor ca să-l vadă pe 
Iisus, în timp trecea cu mulţimea pe acolo. Iisus se opreşte sub pom şi-l 
cheamă să coboare, ca şi cum l-ar fi cunoscut şi aşteptat de mult. Trebuia 
să poposească în casa lui şi să-i schimbe total existenţa, dintr-o dată, 
definitiv. Ce s-ar fi întâmplat, însă, dacă Zaheu ar fi rămas un simplu 
privitor, în dud, fără ca Iisus să-l fi chemat la El? Ce s-ar fi întâmplat 
dacă Iisus ar fi trecut mai departe? Un individ scund, cunoscut, bine 
îmbrăcat şi, evident, cu o poziţie socială înaltă se urcă în copac ca să-şi 
satisfacă o curiozitate simplă, ca să vadă spectacolul alaiului din urma 
ciudatului învăţător galileean. Nu s-a întâmplat aşa, căci personajul 
harismatic s-a dovedit a fi acel Cineva aşteptat. Curajul lui Zaheu a fost, 
în acest caz, un impuls salvator, dătător de sens, revelator. 

Mi s-a întâmplat să probez şi eu ambiguitatea structurală a 
curajului, deopotrivă ridicol şi exemplar. Într-o excursie de grup în 
Ucraina, am ajuns în lavra Poceaev, un uriaş complex monahal înainte de 
Kiev, în stilul atât de cunoscut ortodoxiei slave: biserici imense, cât nişte 
hale din piatră şi ciment, uneori cu câte două etaje şi cu câte două altare, 
mulţime de turnuri, arcade, ferestre, dependinţe, scări, curţi şi spaţii, o 
combinaţie unică de baroc occidental, administraţie hiperbolică şi 
hieratism rus. Rămăsesem fascinat de simplitatea şi, în acelaşi timp, de 
intensitatea adâncă a credinţei din sufletul oamenilor locului. Zdrobitoare 
fuseseră şi spectacolele liturgice, cu muzica omofonă care te ridica în 
slăvi, rezonată de spaţiile uriaşe ale interioarelor, cu icoanele şi 
veşmintele sclipitoare, cu gestica rituală perfect sincronizată, în ciuda 
numărului mare de preoţi oficianţi. Ceea ce spun eu acum e prea bine 
cunoscut celor care au contacte mai strânse cu ortodoxia rusă, dar pentru 
mine şi acum lucrurile „de acolo” au rămas la graniţa dintre admiraţie şi 
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cârcoteală raţionalist-ascetică. Spun asta fiindcă îmi pare că ortodoxia 
românească e mai echilibrată, mai acceptabilă, mai tolerantă.  

În bisericile ruse, oamenii nu pot atinge iconostasul, pentru 
închinare. Fiind parte a altarului, iconostasul e izolat de restul navei 
printr-o barieră simbolică, un şnur sau altceva. La Poceaev, în biserica 
mare a mănăstirii, iconostasul era separat printr-un gărduţ metalic, care 
delimita o incintă în care aveau voie să intre doar preoţii care slujeau. 
Credincioşii se închinau la icoane puse pe postamente, dincoace de acest 
gărduţ jos, peste care, la o adică, se putea păşi lejer. M-am aşezat şi eu la 
coadă, pentru trecut pe la icoanele importante. Am putut observa, între 
timp, avid, cum făcusem peste tot, ce se întâmplă şi mai ales ce e 
schimbat faţă de ceea ce aveam acasă. Destul de multe. Am văzut, între 
altele, că, dacă un ieromonah trecea pe lângă tine, bincuvântarea se cerea 
prin aplecare şi prin întinderea mâinilor în faţă, cu palmele împreunate, 
căuş. Părintele făcea semnul crucii în acest căuş, şi nu atingea vârful 
capului, ca la noi. Era, prin urmare, o binecuvântare mai distantă, mai 
puţin intimistă, ca şi cum ai fi cerşit ceva şi ţi s-ar fi dat cu precauţie, fără 
elementul tactil cu care eram obişnuit. Mă uimeau, apoi, cei câţiva 
schimonahi care intrau, discreţi, dincolo de gărduţ, între slujbe, şi se 
aşezau fie în genunchi, fie pe un scăunel, pentru a se ruga. Îi recunoşteam 
după celebra glugă trasă adânc peste ochi, foarte diferită de 
convenţionalul culion înalt, cu camilafcă, şi după textele şi desenele în 
alb şi roşu, cusute pe haine, care se prelungeau de pe marginile glugii 
până jos, pe pseudo-epitrahilul din faţă. Umărind curios unul dintre aceşti 
purtători de schimă mare, pustnici şi canonisiţi de bună-voie, mi-am 
amintit de pildele Patericului, unde orice avva se distingea prin asceză, 
înţelepciune şi discernământ, dând cele mai paradoxale şi mai folositoare 
răspunsuri curajoşilor care se încumetau să-l caute şi să-l întrebe. Un 
curaj survenit brusc (cum altfel decât nepremeditat poate fi curajul?) m-a 
făcut să doresc o asemenea confruntare cu schimonahul care se ruga pe 
un scăunel, nu departe de mine, în interiorul incintei din faţa 
iconostasului. Am făcut, prin urmare, ceea ce era interzis: am deschis 
portiţa gardului, am intrat şi, ajuns lângă părinte, m-am ghemuit în 
dreapta lui, lipit de el, cerând binecuvântare. Nu doar interzis era să 
păşesc în interiorul perimetrului acela, ci şi neobişnuit era felul de a cere 
binecuvântare. Schimonahul nu a reacţionat în niciun fel, şi-a văzut în 
continuare de rugăciune, în nemişcare, aplecat, cu gluga trasă pe frunte. 
Nu ştiam dacă era descumpănire din partea lui, pentru că fusese luat prin 
surprindere, sau era un test de răbdare, în felul celor date în Pateric. Am 
aşteptat nemişcat, la rându-mi, prăbuşit într-o parte, sprijinit de genunchii 
părintelui, o reacţie. Minute bune au trecut, care mie mi s-au părut 
ceasuri întregi. În zgomotul surd al pelerinilor care se mişcau de colo-
colo, în biserică, nu mai auzeam nimic, formam o fiinţă stranie, împreună 
cu schimonahul meu, o fiinţă decupată din peisajul sonor şi vizual şi 
izolată într-un unic tablou, închis ermetic. Auzeam doar fâşâitul bobiţelor 
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de lână ale metanierului lung, trecute prin degetele rugătorului, ritmic, la 
intervale regulate, şi simţeam atingerea inodoră a veşmintelor sale negre, 
largi, adăpostind un trup descărnat de asceză, spiritualizat. Îmi imaginam 
că eram priviţi de dincolo de gărduţ de către cei care treceau, şi mă 
vedeam un iconoclast ridicol sau un obraznic occidental venit să tulbure 
străvechea pace duhovnicească a estului slav.  

După un timp alungit de aşteptare înfrigurată, de gânduri şi de 
întrebări, s-a produs descărcarea. M-am ridicat în picioare, iar părintele a 
crezut că vreau să plec, fiindcă-mi pierdusem răbdarea. Eu, însă, voiam 
să mă mut în partea cealaltă, în stânga, ca să ocup aceeaşi poziţie. Când a 
văzut că n-am plecat, ci m-am forţat să mă ghemuiesc lângă el, din nou, 
părintele s-a întors, brusc, m-a primit luându-mi capul în mâini şi mi l-a 
strâns, puternic, într-o binecuvântare entuziastă. Sufletul mi-a fost 
inundat de o bucurie nepământeană. Trecusem proba, avusesem răbdare, 
suportasem ignorarea aparentă şi primisem plata cuvenită. Făcusem 
gestul curajos şi contrar obiceiului ortodoxiei ruseşti de a-i veni aproape, 
pentru binecuvântare, făcuse şi el gestul compensator de a mi-o acorda 
altfel decât obişnuia. După ce mă lăsase, pedagogic, să aştept, să insist, s-
o doresc cu adevărat. 

E uşor de spus cum ar fi cântărit curajul meu dacă finalul 
întâmplării ar fi fost altul. Dacă, adică, părintele nu s-ar fi oprit din 
rugăciune şi n-ar fi ieşit din pacea lăuntrică, pentru a mă binecuvânta. Nu 
avea nicio obligaţie, nici măcar duhovnicească, mai ales că o cerusem 
încălcând cele mai elementare reguli de comportament local. Ar fi trebuit 
să mă ridic, într-un sfârşit, şi să plec de lângă el, ca un om care încercase 
un asalt şi căruia încercarea nu-i reuşise. Curajul meu, atunci, ar fi rămas 
o îndrăzneală blamabilă şi ar fi primit ceea ce merita: indiferenţa. N-a 
fost, din fericire, aşa, astfel că pot spune „am avut curaj”. Am avut 
curajul de bun-simţ al lui Don Quijote, gata să facă ceea ce nu fac 
oamenii comuni, iar nu cuminţenia lui Sancho Panza, atât de 
convenţională, de politicoasă. Dar asta numai fiindcă necunoscutul 
schimonah ortodox ucrainian din lavra Poceaev a avut providenţiala 
bunătate de a-şi pune mâinile peste mine. 

Curajul e o virtute riscantă, poate cea mai instabilă dintre 
virtuţi. Cei ce sunt curajoşi trebuie să fie gata de-a deveni, aproape 
concomitent, ridicoli. Ca-n multe altele, finis coronat opus: apogeul 
întâmplării decide. Şi oricum, de la bunul-simţ la simţul comun nu e 
decât un pas.  
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„Atunci, copilul tăcu şi se născu” 
(Petre Ispirescu) 
 

 
 
 

Luna Zadar 
 

o nuvelă de Adrian Alui Gheorghe 
 
 

1. 
În 19.... , cred că era în luna octombrie, a apărut volumul de prozo-poeme 
al lui Toma Penescu. Volumul se numea Descoperirea numelui şi era a 
cincea carte a autorului. Primele patru cărţi, un amestec de poezie, proză 
şi filosofie nu atrăseseră prea tare atenţia, deşi cei care scriseseră în 
revistele de specialitate recunoscuseră că autorul are talent, că este 
original. Dar fie că formula nu era pe gustul publicului larg, obişnuit mai 
mult cu moda chiar şi în acest domeniu, fie că între public şi critici nu s-a 
legat un dialog, cert e că primele patru volume trecuseră mai mult 
neobservate. Timpul le preluase la păstrat, pregătindu-le, cum se întîmplă 
cel mai adesea, pentru postumitate. Am putea spune, astfel, că mai 
fiecare autor trăieşte în paralel cu propria postumitate, că fiecare 
acţionează după noroc, după cît îi rezervă soarta. Sau destinul? Cea de a 
cincea carte a lui Toma Penescu produse, însă, brusc animaţie în lumea 
literară şi nu numai. Dacă cineva ar sta să analizeze ce se întîmplase de 
fapt, din punct de vedere al mentalului colectiv, al mişcării ideilor în 
societate, al decrispării cititorului înalt şi mediu, cred că ar ajunge la 
concluzii foarte interesante. Sau ar constata că nu e nimic de înţeles şi că 
hazardul lucrase după reguli proprii? Şi asta ar fi posibil.  
Cartea avea cu puţin peste o sută de pagini şi era, după cum spunea 
autorul însuşi, într-un argument introductiv, o provocare a sîmburelui de 
eternitate din fiecare. Odată provocat sîmburele, ar fi trebuit să se 
elibereze din coaja cărnoasă a trupului şi să izbucnească, să se facă lujer, 
să aspire la viaţă. Era o utopie, ca atîtea altele care au îmbrăcat haina 
filosofiei, a poeziei, a muzicii sau a picturii. Sau chiar a matematicii, arta 
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cea mai pură din cîte a iscodit omul, după cum susţin unii. De cînd se ştie 
omul bîjbîie după un drum spre cer, de acolo de unde se presupune că a 
venit sau de unde a fost alungat, numai că îl trage în jos o inimă prea 
ancorată în relaţiile pămîntene şi un trup burduşit cu senzaţii, cu dorinţe, 
cu patimi, cu boli. Sămînţa eternă din om e pe cale să moară, sufocată de 
preaomenescul care face legea. Cartea lui Toma Penescu fanda între 
revolta duhului din om şi inerţia cărnii, între uimirea renaşterii de fiecare 
zi şi implacabilul morţii de fiecare clipă. Probabil că prinsese şi un culoar 
în atenţia publicului, cînd nu mai cădeau bursele, cînd nu se mai 
sinucideau peştii prin vreun ocean, cînd nu mai fusese prins vreun corupt 
din lumea politică înaltă, momente rare cînd omul se mai întreabă, retoric 
evident, cine mai e pe pămînt, de ce e, spre ce se îndreaptă. Pe acest fond 
de liniştire un post de televiziune prezentă cartea de prozo-poeme ca pe 
un eveniment. Prezentatorul, un fost campion la călărie, convertit la 
evenimente din lumea culturală şi mondenă deopotrivă, era într-o fază a 
vieţii sale destul de anostă, cînd el însuşi căuta un sens clipei care îl rodea 
în carne. Deschizînd cartea lui Toma Penescu, la întîmplare, la pagina 46, 
ceti cu oarecare surprindere: Dar viaţa pe care nu am trăit-o unde-i/ Că 
mereu am lăsat deoparte ceva, am amînat/ Ziua de azi am trăit-o mîine/ 
Mîinele nu l-am mai trăit prins între două universuri/ Care treceau unul 
pe lîngă altul,/ Între mine şi tine au fost o vreme clipe, apoi ore,/ Nopţile 
s-au făcut continente în derivă/ Care au eşuat în oceane secate,/ Eşti 
departe/ Între mine şi tine sînt acum sute de zile ... Sau: La prima adiere 
de dragoste/ am strănutat cu ochii deschişi/ ca să văd ce se întîmplă:/ mi-
au sîngerat ochii. 
Textul îl cuceri. Mai citi, tot la întîmplare, cîte un fragment de ici, de 
colo, de fiecare dată scoase exclamaţii de admiraţie. Luă cartea din 
studioul de televiziune cu sine iar seara întîlnindu-se cu Miruna, amanta 
sa nouă, se gîndi să-i citească cîte ceva. Avu succes. Femeia care dădea 
impresia unei plictiseli cronice tresări la auzul versurilor pe care Omul-
Eveniment, cum era numit Christian Golescu, i le citea. Şi-au trecut 
cartea din mînă în mînă, alegeau versuri preferate, mai comentau cîte 
unul de ici, de colo, se regăseau în cîte un vers, se ascundeau după altul. 
Trăiau pe seama poeziei lui Toma Penescu. Carnea însufleţită de cuvinte 
se întărea din faza ei gelatinoasă, era gata să înfrunte eternitatea de după 
colţ. Plăcerea Mirunei înmulţi înmiit plăcerea textului în mintea şi inima 
Omului-Eveniment. A doua zi Omul Eveniment a rezervat, pentru prima 
dată de cînd slujea acel post de televiziune, întreaga emisiune de 
patruzeci şi cinci de minute unei cărţi de poezie. Patima sa se transmise 
publicului. Publicul reacţionă imediat, cartea cunoscu o cerere însemnată. 
Ziarele preluară versuri din carte, cititorii aveau opinii. Criticii literari 
deveniră, însă, circumspecţi, orice carte prea populară riscă să iasă din 
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sfera esteticului şi de asta de cele mai multe ori urma să fie anulată de 
specialiştii adevăraţi prin indiferenţă. Lucrul acesta nu se întîmplă, însă şi 
în cazul cărţii lui Toma Penescu. Mai mulţi critici literari îşi încercară 
dinţii în poemele cărţii şi textul rezistă.      

 
2. 

Dar ce făcea Toma Penescu în tot acest timp? Trăia. Şi era total neatent la 
gloria sa ivită peste noapte. Pentru că iubea cum nu iubise pînă acum. 
Avea 30 de ani şi nu-şi tocise încă sensibilitatea inimii. În acest moment 
al vieţii sale cunoscu o dansatoare angajată pe un vas de croazieră, care 
făcea înconjurul lumii pentru oamenii înstăriţi şi plictisiţi, care îşi mutau 
din loc în loc disperarea de a trăi doar o singură dată. Dar Toma al nostru 
nu se gîndea la asta. Se simţea bogat pentru că femeia visurilor lui, 
Valentina, îl iubea fără rest. Dar fiindcă Valentina avea un contract care 
nu-i permitea să rămînă mult timp într-un loc, iată că veni vremea să-şi ia 
rămas bun de la Toma. Acesta se aruncă în mrejele disperării. Simţea că 
îi lunecă printre degete firul roşu şi fierbinte al destinului. Fierbinţeala 
acestuia îi fripse degetele şi inima. În ultima clipă însă se decise să facă 
nebunia vieţii lui. Îşi vîndu singura proprietate moştenită de la părinţii 
plecaţi prea devreme, o casă boierească de mare valoare, iar cu banii luaţi 
îşi cumpără un bilet pe vasul de croazieră pe care Valentina îşi distra 
clienţii cu dansurile ei inspirate.  
Dar viaţa pe vas nu decurse aşa cum îşi imagina Toma Penescu. 
Valentina cu greu îşi făcea cîteva minute pe zi timp pentru el. Mai mult, 
proprietarii vasului interveniră şi o ameninţară pe Valentina cu 
concedierea. Relaţiile de acest tip, cum insinuase Toma, nu erau permise 
dansatoarelor care trebuiau să se comporte egal cu fiecare oaspete de pe 
vas în lungile, anevoioasele şi plicticoasele călătorii de pe mări şi oceane. 
Mai mult, fetele de pe vas trebuiau să joace aşa de bine rolurile lor de 
animatoare, încît să dea iluzia multora dintre bătrîneii care eşuaseră pe 
vapor că ar avea un ceva sentiment pentru ei, să creeze o atmosferă uşor 
erotizată. Pentru Toma lucrurile însă evoluară din prost în mai prost. În 
una din rarele clipe în care reuşi să vorbească între patru ochi cu 
Valentina, îi ceru acesteia să părăsească împreună vasul de croazieră, să 
se stabilească undeva în lume, să-şi rostuiască o fericire numai a lor. 
Vorbi înflăcărat. Dar Valentina îl refuză, nu-i plăceau situaţiile incerte. O 
speriase chiar şi faptul că Toma îşi vînduse atît de uşor proprietatea 
pentru un capriciu. Îl considera deja un fluieră vînt. De asta în zilele 
următoare îl ocoli pe Toma, nu-i răspundea nici la privirile insistente din 
timpul reprezentaţiilor. Mai mult, cînd vasul ajunse într-un port din zona 
Malaeziei, unde se făcea o alimentare cu combustibil, peşte şi fructe, 
Toma Penescu se trezi în arestul poliţiei locale. Se plimba pe stradă, fără 
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ţintă, ca mai toţi pasagerii vasului cărora li se oferiră cîteva ore de 
relaxare pe ţărm, cînd a fost luat pe sus, fără măcar să fie legitimat, de 
doi poliţişti localnici care îl băgară într-un fel de coteţ din sîrmă. Şi în 
acest coteţ a fost ţinut pînă ce vasul de croazieră se afla la trei, patru 
kilometri de ţărm. Nu i-a cerut nimeni nici scuze, nu i-a oferit nimeni nici 
o explicaţie. Cei doi poliţişti soioşi îi dădură drumul cu scîrbă, ca şi cum 
a fi pus în libertate un cîine răpciugos. Atunci înţelese că proprietarii 
vasului aranjaseră cu poliţia din modestul port să-l ascundă. Valentina 
îngăduise, de bună seamă, acest lucru. Era furios şi disperat. 

 
3. 

În timp ce nefericitul Toma Penescu se freca la ochi să priceapă în ce 
lume ajunsese, în ţară lucrurile evoluau într-un fel cu totul aparte. În cele 
trei luni care trecuseră de la dispariţia lui Toma Penescu, gloria sa literară 
creştea. Lumea care trăise în preajma lui începuse să conştientizeze 
valoarea fostului prieten, vecin, coleg şi fiecare căuta şi găsea un prilej să 
o afirme. Fostele amantele îl divinizau, oftau privind înapoi în timp. 
Fusese amantul perfect, dezinteresat şi inocent. Rămăsese inocent chiar şi 
după ce dragostea lor se consumase. Chiar şi femeile care nu i se 
dăruiseră disimulau în numele vechilor iubiri, inventau poveşti posibile. 
Decontul crizelor materiale se rezolva în societate prin întoarcerea spre 
valorile culturale şi morale. Crizele morale se rezolvau prin repunerea 
valorilor culturale la locul lor, de acolo de unde fuseseră aruncate de furia 
îmbogăţirii cu orice preţ. Dar bogăţia materială nu putea rămîne la 
nesfîrşit un etalon pentru viaţă, oamenii căutau şi altceva. Iar textele 
poematice ale lui Toma Penescu erau un răspuns al acestor căutări. 
Pentru că Toma Penescu nu era de găsit, presa îi inventase tot felul de 
trasee posibile. Că doar nu era o cutie de chibrituri care să dispară într-un 
buzunar ...! Unii ziceau că ar fi dispărut în munţi, în vreo peşteră, că se 
ascunsese printre inspiraţii care mai trăiesc departe de ochii oamenilor. 
Alţii spuneau că Toma Penescu s-a ascuns şi scrie în vreun bîrlog o carte 
nouă, s-au găsit jurnalişti care ştiau şi tema următoarei cărţi care va fi, cu 
siguranţă, o capodoperă. Următoarea carte ar fi, astfel, după relatările 
celor care susţineau această teorie, despre transformarea omului în înger, 
un proces care începe de pe prima treaptă a iubirii. În felul acesta lumea 
reînvăţa să vorbească despre iubire, un subiect care se vulgarizase mult în 
ultima vreme. Un post de televiziune a anchetat dispariţia lui Toma 
Penescu, a descoperit vînzarea proprietăţii, a fost intervievat 
cumpărătorul dar nimeni nu ştia de plecarea pe vasul de croazieră a 
acestuia, aşa că apăru în discuţie o nouă pistă: Toma Penescu a fost, 
probabil jefuit de banii luaţi pe casa vîndută şi ucis! Cumpărătorul casei a 
fost unul dintre ultimii oameni care îl văzuseră pe Toma în oraş dar şi în 
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viaţă, aşa că acesta a fost anchetat îndelung. Poliţia s-a sesizat din oficiu. 
Deşi bănuialile telespectatorilor erau aproape unanime, că nefericitul 
cumpărător al proprietăţii lui Toma Penescu era asasinul, nimeni nu avea 
o probă concretă. Aşa că arestarea acestuia întîrzie spre nemulţumirea 
populaţiei a cărei admiraţie pentru opera lui Toma crescu.  

 
4. 

În vremea asta Toma Penescu se trezi prizonierul unei lumi total 
necunoscute. Insula pe care se afla făcea parte din arhipelagul Malaysia 
deşi era mai aproape de Thailanda şi fusese, după toate semnele, o 
colonie britanică. Aşezarea aceasta, la limita dintre cele două ţări îi dădea 
un soi de libertate proprie, asemănător celui din zonele cunoscute drept 
no man's land, adică ale nimănui. Insula se numea Teluk Pantai, deşi în 
vorbirea curentă i se spunea Te-Pa, cu o accentuare a primei silabe. Toma 
îşi dădu seama, de altfel, cu vremea, că oamenii insulei aveau tendinţa de 
a-şi simplifica vorbirea, reducînd dialogul la strictul necesar. Preferau să 
trăiască, decît să vorbească. Rudimentele vechii civilizaţii, cea 
englezească, se mai păstrau pe clădiri, în vestimentaţie, în vorbire. Din 
cîte îşi dădu seama ocupaţiile de bază erau pescuitul şi scufundarea după 
scoicile cu perle. Însă timpul oamenilor locului era ocupat cel mai mult 
cu o lenevire generală încurajată de vremea caldă şi umedă, de 
comportamentul broaştelor ţestoase care se înghesuiau pe ţărm şi care se 
mişcau ca nişte preotese negre în ritmul bătăii valurilor, fără nici o ţintă 
precisă. Umblînd şi el fără ţintă, nebăgat în seamă de cineva, Toma 
Penescu îi reîntîlni pe cei doi poliţişti care îl arestaseră fără motiv la 
sosirea pe insulă a vasului de croazieră. Erau, totuşi, singurele sale 
cunoştinţe, aşa că găsi cu cale să li se adreseze. Unul dintre ei o rupea 
binişor pe englezeşte, aşa că Toma putu să înţeleagă că fusese, într-
adevăr victima căpitanului de vas care îi plătise cu două sute de dolari pe 
cei doi ca să-i zădărnicească plecarea de pe insulă, lucru pe care ei nu 
ezitară să-l facă. Două sute de dolari era plata muncii lor pe jumătate de 
an, aşa că nu îşi simţeau conştiinţa încorsetată de ceea ce făcuseră.  
Nu, nu veneau vase de croazieră pe insulă, acesta fusese o excepţie, 
probabil că totul fusese premeditat, căpitanul voia să-l abandoneze în 
afara civilizaţiei, ca să nu-i ajungă cumva din urmă. Reuşise.  
Seara unul dintre poliţişti se oferi să-i găsească o gazdă, care se nimeri să 
fie chiar la el acasă, pentru doi dolari pe noapte. Somn, o bucată de peşte 
la cină şi ceai la discreţie. Toma acceptă. Dar se pare că nenorocirea are 
şi reversul ei, pentru că acasă la Tam Atam, cum se numea gazda lui, 
totul era plăcut. În cîteva zile Toma învăţă insula pe de rost, înţelese 
limitele civilizaţiei locului, se împrieteni cu familia lui Tam Atam. Cît 
mai avea cîteva mii de dolari în buzunar lucrurile nu erau chiar disperate. 
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Oricum, în cîteva zile spera să găsescă un mijloc de a pleca spre Kuala 
Lumpur, portul cel mai important, unde vin vase din toată lumea. Nu era 
aşa de departe pînă acolo, Tam Atam îi spusese că în cel mult două 
săptămîni se va ivi o ocazie. Reflectînd însă la situaţia lui, Toma Penescu 
înţelese un lucru îngrozitor: nu prea mai avea unde şi la ce să se întoarcă. 
În ţară vînduse totul, banii îi cheltuise cu nesăbuinţă, în mare parte, pe 
biletul de croazieră, un serviciu stabil nu-l aştepta, aşa că nu era nici o 
grabă. Era în lume şi trebuia să ia lumea de partea sa. Era greu, dar nu 
imposibil.  
După cîteva luni de trîndăvit pe insulă Toma Penescu dădu cu mîna de 
fundul buzunarului, banii se topiseră. În acel moment Tam Atam îl 
anunţă că îi găsise o slujbă: profesor de engleză pentru cîţiva copii ai 
unor indivizi din protipendada locală. Putea primi pînă la doi dolari pe 
oră sau aproximativ şase ringgit, moneda locului. Toma se prinse, nici nu 
avea încotro. În felul acesta îşi lărgi cunoştinţele, învăţa el însuşi despre 
civilizaţia din jur. Era invitat în familii mai simandicoase. Localnicii îl 
credeau englez şi el nu îndrăzni să dezmintă acest lucru. Le povestea 
despre Londra, o făcea cu atîta pasiune încît aproape că îi venea şi lui să 
suspine după malurile Tamisei, după Turnul Londrei, cel zidit de 
Wilhelm Cuceritorul cu o mie de ani înainte, pe care nu le văzuse, 
practic, niciodată. Le povestea despre închisoarea de la baza Turnului în 
care pieriseră arhiepiscopul de Canterbury, Thomas Becket, locul în care 
a avut loc și execuția Annei Boleyn, a doua soție a regelui Henric al VIII-
lea. Ca să impresioneze Toma le spunea cu glas aproape şoptit că Turnul 
este locul cel mai adesea bântuit de spirite. Noaptea, pe coridoarele și 
prin încăperile Turnului bântuie spiritele celor întemnițați și condamnați 
la moarte pe nedrept. Surpriza mare a fost, pentru Toma, că oamenii 
locului nu se speriau de spirite, de resurecţia sufletelor, dimpotrivă, după 
credinţele locului, după ce treceau dincolo, indiferent de cauză sau 
modalitate acestea intrau într-o ordine absolută. Deveneau egale. Dar 
vechea civilizaţie englezească, care durase aici aproape un secol, lăsase 
nostalgii. Localnicii lăcrimau de emoţie ascultînd poveştile lui Toma.  
Pe cînd se petreceau toate astea trecuse deja un an de la dispariţia lui 
Toma Penescu din ţară. Noroiul realităţii invadă spaţiul mediatic. 
Dispariţia lui era trecută, fără dubii, în rîndul crimelor fără proba victimei 
însă, fără criminal cunoscut. Cetăţeanul de rînd, care se simţea solidar cu 
Toma, care se simţea la rîndul lui neprotejat de autorităţi, era mînios. Şi 
poate că pe bună dreptate. 

 
5. 

La bilanţul literar al anului cartea Descoperirea numelui a lui Toma 
Penescu obţinu marele premiu oferit de cel mai exigent juriu. De 
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asemenea cartea primi şi un premiu de popularitate oferit de cititori şi un 
altul, la fel de important, oferit de librari. Anchetele literare îl situau în 
frunte, necondiţionat, între autorii anului, deceniului, secolului, între 
primii zece ai întregii literaturi. Nemaifiind prezent în viaţa literară, cam 
toţi confraţii literari, mulţi dintre ei pizmaşi de profesie, lăsară deoparte 
proastele obiceiuri şi recunoscură un lucru: opera lui Toma Penescu era 
valabilă. Din premii, din tiraje, din preluări de texte din cărţile mereu 
reeditate ale lui Toma Penescu se adunară bani mulţişori pe care nu-i 
revendica, însă, nimeni. Toma Penescu nu avea urmaşi direcţi, aşa că un 
consiliu al Organizaţiei Scriitorilor hotărî ca banii să meargă spre fapte 
cu caracter social, să se acorde burse pentru studenţii împătimiţi de 
literatură, pentru tinerii creatori, să fie investite sume importante în 
traducerea şi promovarea operei lui Toma Penescu în străinătate. Pentru 
că erau bani suficienţi, au fost angajaţi traducători buni care făcură treabă 
bună. În consecinţă Toma Penescu deveni scriitorul emblematic al micii 
noastre literaturi în lume. A fost tradus în toate limbile, i s-au dedicat 
monografii. Era comparat cu Arthur Rimbaud, infernul francezului se 
transferase inspirat în teritoriul limbii noastre considerată  periferică. Mai 
era pomenit şi Baudelaire, cu poemele sale în proză, sau Pessoa cu 
viziunile sale care incendiau orizontul imaginaţiei. Venind pe firul operei 
lui Toma Penescu în ţară, mulţi traducători din limbi de mare circulaţie se 
interesară şi de alţi autori, frecventarea literaturii noastre devenise o 
modă în Occident. Cîteva premii importante încununară opera, alte sume 
se adunară în cont, o mulţime de fapte sociale răsunătoare au fost trecute 
în contul numelui lui Toma Penescu. Se vorbea prin anumite cercuri că 
nici premiul Nobel nu ar fi prea departe, dificultatea era că autorul nu era 
nici mort, nici viu, ambiguitatea aceasta contribuia şi ea la notorietatea 
operei şi numelui. 
În vremea aceasta Toma Penescu se însură. Locuind la poliţistul care îl 
luase în gazdă pentru doi dolari pe noapte, Toma o cunoscu pe sora 
acestuia, o fetişcană de vreo paisprezece, cincisprezece ani, plină de 
calităţi, prima fiind aceea că era cea mai bună scufundătoare de pe insulă 
la pescuit de perle. Stătea sub apă fără nici un fel de sursă de oxigen pînă 
la zece minute, un lucru de neimaginat pentru oamenii neantrenaţi. 
Perlele pe care le scotea din scoicile verzulii, din carnea stafidită de 
durerea corpului străin care penetra spaţiul aproape vidat, erau vîndute pe 
mărunţiş unor traficanţi localnici care le duceau pe continent. Acolo 
aveau valoare cu adevărat. Justiţiarul Toma observă mersul lucrurilor şi 
într-o zi o opri pe fată şi îi atrase atenţia că de munca ei se folosesc cu 
adevărat alţii. Fata nu înţelegea ce vrea să-i spună Toma, ea se scufunda 
în ocean ca peştele care nu-şi pune problema unui profit din acest lucru, 
însă îi zîmbi şi zîmbetul îl săgetă pe acesta pînă în ficat. Gemu. A doua zi 
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Toma o aşteptă ca din întîmplare pe fată, cînd aceasta se întorcea cu 
coşul cu scoici şi o rugă să-i vîndă şi lui cîteva perle neşlefuite, pure, aşa 
cum le scoate din miezul cornos ca să le ducă la el acasă, ca amintire, să 
le dăruiască celor dragi. Seara fata îl căută în cameră şi îi dărui trei perle 
de mărimea unor gălbenuşuri de ou de porumbel, care la un bijutier ar 
face, probabil, bani buni. Pentru că a refuzat banii, a doua zi Toma îi 
dărui un kimono, cel mai scump pe care îl găsi la un talcioc din marginea 
insulei. Ziua următoare fata, care se numea Helga, îi dărui o floare de 
algă albastră culeasă de pe fundul oceanului, o raritate, ceva care semăna 
cu o floare de cactus. Floarea i se topi lui Toma din mînă, se transformă 
în mireasmă, un adevărat proces de sublimare. Fata rîse sprinţar, ştia ce o 
să se întîmple, a mizat pe surpriza pe care i-o pregătise lui Toma. Ca să 
nu rămînă mai prejos Toma o ceru a doua zi de nevastă. Fata a fost 
surprinsă la rîndul ei, floarea de algă, roşie de astă dată, i se aprinse în 
obraji. Şi acceptă. Din chiriaş Toma deveni unul de-al casei. Singurele 
schimbări au fost acelea că nu mai plătea cei doi dolari zilnic, că Helga se 
mutase cu el în aceeaşi cameră şi că dimineaţa pleca cu Helga la pescuit 
de scoici. El stătea pe ţărm şi o aştepta. Se apucase din nou de scris, dar o 
făcea fără rîvnă, auzea vag, din adîncuri chemarea cuvintelor care se 
voiau transformate în aurul textului. Helga nu înţelegea ce punea la cale 
Toma pe hîrtie, cu acele semne îmbîrligate, uneori îi lua pixul şi desena 
pe spaţiul alb de sub text cîte un monstru marin cu faţă de om, cîte un 
peşte cu aripi de pescăruş, cîte o balenă în care se vedea o casă cu 
dormitor, living şi bucătărie, în interiorul căreia îşi tîrau papucii două 
siluete, de presupus Toma şi Helga. Helga rîdea cît o ţineau plămînii 
admirînd desenele. Toma rîdea şi îngîna rîsul şi bucuria ei. Zilele lor erau 
atît de anonime şi de frumoase, că inimile lor se hrăneau cu furnicături 
continuu. Se iubeau în ritmul fluxului şi refluxului oceanului.  

 
6. 

Trecuseră deja trei ani şi Toma uitase cu totul lumea din care venise. Într-
o dimineaţă Helga îl anunţă că nu mai merge la ocean, la scufundare, 
după perle. Era însărcinată. Toma simţi din nou fulgerul care îi despică 
sîngele, după care fierbinţeala acestuia i se înfipse în ficat. Helga născu o 
fetiţă care primi numele mamei lui Toma, Carolina. La două luni după 
naştere Toma rămînea pe ţărm cu Carolina, în timp ce Helga continua să 
pescuiască scoicile burduşite de perle. Deja primeau un preţ mai bun 
pentru ele, Toma era cel care le negocia preţul seara, cînd se întîlnea cu 
traficanţii din zonă. Cu banii adunaţi din meditaţiile de limba engleză şi 
din banii adunaţi din comerţul cu perle Toma şi Helga îşi construiră o 
casă nouă, micuţă, dar în care fiecare îşi avea camera lui.  
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Toma scria lucruri neînţelese pentru ceilalţi pe care le aduna în teancuri 
de foi sub pat.  
Helga împletea bretele pentru Carolina.  
Carolina dresa gărgăriţele roşii care se mişcau leneş şi paşnic pe insulă. 
erau fericiţi. 
În acest timp în ţara de origine numele lui Toma Penescu cunoscu o 
oarecare stagnare în receptare, opera sa era citită, comentată, dar autorul 
nu mai era un caz. La intervale oarecum regulate, cam la jumătate de an, 
presa readucea în atenţie dispariţia misterioasă a lui Toma Penescu, tot 
felul de jurnalişti detectivi se întreceau în speculaţii. La un moment dat 
un redactor de la un post de televiziune de scandal aduse în discuţie 
ipoteza că Toma s-ar ascunde sub alte nume, că ar continua să scrie, să 
publice chiar. Ideea prinse, aşa că în altă seară se prezentă un critic literar 
cu un volum de prozo-poeme, întitulat Ispita din grădina cu cypreşi, care 
purta semnătura unuia care îşi spunea Theodor Manole. Criticul literar 
făcu o demonstraţie pe text, preţ de două ore, că prozo-poemele aparţin 
lui Toma Penescu, că sub numele lui Theodor Manole se ascundea 
celebrul autor dat dispărut. A fost adus în discuţie portughezul Fernando 
Pessoa care scrisese opera sa poetică sub patru heteronime. O mare 
emoţie cuprinse publicul, cele două ore înregistrară o audienţă uriaşă, 
comparabilă doar cu prezenţa preşedintelui american în Piaţa 
Constituţiei, cînd din senin apăru un curcubeu în plină iarnă. Concluzia 
comentatorilor invitaţi în platoul televiziunii înclina spre varianta 
criticului literar. A doua zi însă apăru la alt post de televiziune însuşi 
Theodor Manole, autorul volumului Ispita din grădina cu cypreşi, care 
nu semăna nici pe departe cu Toma Penescu. Apariţia pe post a lui 
Theodor Manole însemnă, practic, dispariţia acestuia de pe scena literară. 
A fost considerat un epigon minor al lui Toma Penescu, opera lui nu mai 
interesă pe nimeni din acel moment. În acest timp publicul ofta uşurat: 
mitul Toma Penescu nu sfîrşea într-o biată escrocherie. Era adus în 
discuţie şi cazul lui Antoine de Saint Exupéry, scriitorul francez care 
dispăruse cu avionul într-o misiune, în timpul războiului mondial şi nici 
pînă în ziua de azi nu au fost găsite urme ale avionului sau ale omului. 
Poate că trăia într-o altă dimensiune, cine mai ştie! 
A mai fost avansată ca variantă posibilă răpirea lui Toma Penescu de 
către un OZN. S-au găsit şi doi martori în acest sens, însă puţin credibili. 
Luaţi la bani mărunţi cei doi s-au contrazis în privinţa locului în care 
susţineau că au văzut OZN-ul şi pe Toma Penescu gata de îmbarcare.  
Au mai apărut nişte manuscrise atribuite lui Toma Penescu, o editură 
obscură ieşi cu ele din anonimat, dădu o lovitură de casă, dar nu şi una de 
critică, care decise că era vorba de un fals. Falsificatorul era un chinez 
care se stabilise în zonă, făcuse ceva studii filologice chiar şi care 
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ajunsese la concluzia că numai literatura nu fusese falsificată încă, pînă la 
el.  
Mai mult, apăru în public o femeie care susţinea că are un copil cu Toma, 
un băieţel, care fu plimbat pe la toate televiziunile dornice de publicitate 
ieftină. Copilul ar fi fost conceput după o serată literară cînd spiritele 
lenevoase împinseseră trupurile spre pat. Fusese şi o beţie la mijloc, a 
plusat femeia. Însă un reprezentant al Organizaţiei Scriitorilor ieşi în 
public şi făcu o demonstraţie logică, bazată pe acte, că femeia nu e decît 
o escroacă, că nu doreşte decît să pună mîna pe moştenirea scriitorului. 
Cînd se născuse copilul, Toma era dispărut din atenţie şi din ţară de mai 
bine de zece luni. Or, se ştie, de la Alexandru Macedon încoace nici un 
prunc nu se născuse la aşa termen. Mai mult, Organizaţia Scriitorilor ceru 
ca femeia să fie decăzută din drepturile ei asupra copilului pentru 
expunerea acestuia în public în contexte nefireşti.         
Proprietarul casei lui Toma, cel care îl văzuse ultimul în timp ce îi 
număra banii în palmă, hotărî, chinuit de vise urîte şi de insinuările 
vecinilor, ale cunoştinţelor dar şi ale poporului de jurnalişti, să cedeze 
imobilul Organizaţiei Scriitorilor pentru a o transforma în muzeu. Cum 
nu apucase să modifice mai nimic din ordinea interioară a casei, cum 
Toma renunţase la absolut totul din interior lăsînd toate obiectele 
încremenite, muzeul se configură imediat. La inaugurarea muzeului veni 
preşedintele Academiei şi preşedintele Organizaţiei Scriitorilor care 
recunoscură unanim că e vorba de un eveniment. Preşedintele 
Organizaţiei Scriitorilor spuse textual, în încheiere: 
- Putem spune, de azi, că Toma Penescu s-a întors acasă. 
Lumea aplaudă. Emoţia îmblînzi şi nourii de deasupra, care lăcrimară, 
dar pe furiş. 
    

7. 
După Helga, a doua persoană cu care Toma a comunicat altfel pe insulă a 
fost Oranka. Cine era Oranka? Era greu de precizat. Era deopotrivă vraci 
şi artist.  
Părea să fie preot al unei biserici secrete, dar şi un judecător nemilos al 
tuturor divinităţilor.  
Oamenii de pe insulă nu ştiau dacă e bine să fii văzut cu el, sau să-l 
ocoleşti. Copiii îl căutau, dar aceştia devenind mari îşi sfătuiau proprii 
copii că nu e bine să stea alături de Oranka. De ce? Era dificil de spus.  
Nimeni nu putea să spună dacă era tînăr sau bătrîn, pentru că toţi îl ştiau 
pe Oranka la fel, de cînd făcuseră ochi pe lumea asta.  
Îl credeau bolnav, dar nimeni nu putea preciza de ce boală ar suferi şi 
dacă boala lui făcea cu adevărat rău cuiva.  
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Toate femeile de pe insulă l-au visat la tinereţe, atunci cînd vine 
zburătorul, dar nici una nu părea să i se fi dăruit.  
Aproape toţi s-au dus să ceară un sfat de la Oranka, la necaz, dar nimeni 
nu o mai recunoştea după asta, ascundea bine acest lucru. Le dădea 
sfaturile cele mai bune, dar nimeni nu le urma, de parcă ar fi fost 
incapabili să înţeleagă cu adevărat ce le spusese.  
Îi cereau leacuri, pe care le prepara ca nimeni altul, dar niciunul nu avea 
curajul să le şi ia.  
Vorbea pe înţeles, dar nimeni nu putea reproduce apoi ceea ce spunea el.  
Dacă erai trist şi te întîlneai cu Oranka deveneai şi mai trist.  
Dacă erai vesel şi te întîlneai cu Oranka, deveneai şi mai vesel.  
Cine se întîlnea cu Oranka peste zi, cu siguranţă povestea seara acasă 
celorlalţi, cu lux de amănunte. În general se trăgeau şi concluzii, după o 
asemenea întîlnire, dacă era de bun sau de rău augur.  
Într-o zi, cînd Helga ieşi din mare, cu sarea albăstrindu-i trupul, văzu cu 
surprindere pe Toma stînd de vorbă cu Oranka. Nu ştiu, pe moment, dacă 
să se bucure sau să se întristeze. Avea în şorţul legat la brîu scoicile 
doldora de perle. Toma se uită la ea şi la Oranka. Oranka o privi cu ochii 
lui frumoşi, de cîine care îţi linge cu privirea sufletul şi Helga se simţi 
supusă de privirea acestuia. Nu-l privise niciodată în ochi, pentru că aşa i 
se spunea de mică. Acum, privindu-l, se simţi, inexplicabil, fericită. 
Oranka se apropie de ea şi atingîndu-i cu degetul cîteva scoici albe, îi 
spuse că ar trebui să le arunce în mare, pentru că nu erau gata formate, 
firul de nisip încă mai rodea frumuseţe. 
De atunci Helga nu se mai temu de Oranka. Copiii lor se jucau cu Oranka 
precum cu un bunic care inspira încredere. 
Şi acest Oranka stăpînea toate artele ca un adevărat vrăjitor. Picta pe apă, 
dacă vă puteţi imagina aşa ceva. Erau într-o zi pe malul mării, Helga 
tocmai ieşise din apă, nu capturase nimic. Carolina bolborosea nu ştiu ce 
poveste cu elefanţii albaştri de pe cer care erau înghiţiţi de nişte păsări 
uriaşe. Atunci Oranka le spuse să se pregătească, că vrea să le arate ceva: 
o pictură pe apă. Pe Helga nu o mira nimic din ceea ce spunea Oranka, pe 
Toma multe lucruri îl surprindeau încă. Şi multă vreme ar fi vrut să 
depună mărturie că lucrurile stau cu adevărat aşa, că la un moment dat au 
scăpat din gherele logicii comune. Dar cui să spună? Neîmpărtăşite 
lucrurile cu adevărat excepţionale provoacă nişte rosături în suflet. De 
cîte ori nu a oftat Toma în faţa unei flori frumoase sau a unui peisaj văzut 
o dată pentru totdeauna...! 
În picioare, cu faţa spre mare, Oranka părea un apostol care se pregătea 
să-l urmeze pe Iisus la o plimbare pe valuri. Făcu cîteva pase pe deasupra 
apei şi aceasta se opri din mişcare, ca o spinare de bivol care fremăta 
excitată, înfricoşată. În mişcarea abia perceptibilă a apei se simţeau 
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teamă şi plăcere. Putea fi apa şi o piele de tobă bine întinsă, se simţea 
efortul de a sta întinsă. Te aşteptai să plesnească sub presiunea interioară.  
Apoi Oranka luă nişte bulgări de culoare, un fel de lut adunat în bulgări 
de diferite culori. Le modela în palmă, adăuga salivă, sau dacă se 
încăpăţînau să nu se transforme în pastă le înmuia în gură, le mesteca 
încet, ca pe o cuminecătură. Culorile îi pătau pielea obrazului, buzele. 
Strivea iarba şi făcea verdele şi mai verde, lua zeamă de lămîie şi picura 
în albastru ca să-l facă şi mai albastru.  
Apoi se apucă de pictat. O făcea cu gesturi bruşte, dure, agresive. Simţeai 
apa cum stă încordată, că suferă, dar cu plăcere. Oranka bombănea ceva 
la adresa apei, o certa, delimită cu pensula un contur, apoi aruncă pastele 
de culoare. Cu podul palmei întindea culorile. Elefantul albastru ieşea din 
piramida portocalie şi înainta pe un drum de nisip verde pînă în inima 
deşertului. Sub pensula şi sub palma lui apa se făcea nisip. Totul s-a 
petrecut extrem de repede. Probabil că efortul de a stăpîni apa era mare. 
După ce termină de pictat, după ce îşi admiră opera cu un ochi critic şi 
mai remedie cîte un amănunt, Oranka îi întrebă din priviri. Toma nici nu 
respira. Era fascinat. Helga se pregătea să împartă fructe de mango 
elefanţilor albaştri. Carolina aplaudă iar aplauzele ei sparseră pielea apei. 
Nisipul se făcu, din nou, apă. Elefanţii albaştri se scufundară pe 
drumurile lor fără capăt. Din piramida portocalie ieşi un faraon mic de tot 
care făcu spre Carolina: bau! 
Să ştiţi că peisajele pe care le vedeţi, care ne încîntă, nu sînt 
întîmplătoare, nu sînt opera hazardului, spuse Oranka. Ele sînt creaţiile 
noastre, ale fiecăruia în parte. Un peisaj văzut de dumneata, la un 
moment dat, e numai al dumitale, nimeni nu-l vede la fel, să ştii asta. Eu 
am învăţat de la un bătrîn care trăia pe o insulă în sud, de la capătul 
canalului Malacca departe, departe, unde am locuit pînă la şaisprezece 
ani, cînd am fost răpiţi de piraţi pentru obţinerea unei răscumpărări. Că 
pe vremea copilăriei mele piraţii îşi făceau de cap pe aici. Erau piraţii 
lanum care atacau mai mult pe englezi, că erau mai avuţi, dar în lipsă de 
altceva mai luau ostateci şi dintre locuitorii insulelor. Ei, multe ar fi avut 
Oranka să spună despre acea perioadă. Şi uneori se arunca în poveste ca 
în mare, ieşea de acolo ca un catarg de corabie jumulit de furtună. 
Uneori, cînd se euforiza cu rakiul de pe insulă, Oranka era un spectacol. 
Oranka bea un fel de raki făcut din fructe şi plante macerate şi care avea 
un gust amar, amar. 
Nu bea oricum, ci picătură cu picătură 
Dintr-un pahar ca o ţeavă de sticlă picura pe limbă o picătură pe care o 
lipea apoi de cerul gurii. Apoi mai adăuga o picătură, apoi alta. De la a 
zecea picătură băutura devenea dulce. Totul era să rezişti tentaţiei de a 
pune pe limbă mai mult de o picătură. Într-o eprubetă, care se numea, 
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totuşi, pahar,  încăpeau cam cincizeci de picături, echivalentul a treizeci 
de mililitri. 
Starea de euforie creştea proporţional, la a douăzecea picătură deja 
practicantul avea faţa îmbujorată, ochii lucitori. Picăturile de rakiu păreau 
să intre direct în sînge şi de aici în creier.  
Oranka îi explică lui Toma că rakiul îţi anestezia simţurile, dar fiind în 
cantitate mică nu afecta sănătatea celorlalte organe. Explicaţia i se păru 
plauzibilă lui Toma. 
Toma bea raki cu Oranka la sărbători. 
Cea mai importantă era sărbătoarea cîinelui, care avea o origine tare 
ciudată şi greu de explicat şi rămăsese de pe urma trecerii englezilor pe 
insulă. 
Un englez, un militar, din cîte înţelesese Toma, avea un cîine de care era 
foarte mîndru, un fox terrier sîrmos, după cît îşi imagină Toma. La un 
moment dat cîinele se îmbolnăvi şi stătea trist, trist. Atunci englezul a 
plătit copiii de pe insulă şi lor li s-au alăturat destui adulţi să facă toate 
giumbuşlucurile să-şi pună măşti de cîini, de pisici ca să-l înveselească 
pe bietul patruped. Trei zile a durat acest straniu spectacol, după care 
cîinele s-a făcut sănătos. Englezul a plecat bucuros de pe insulă împărţind 
toate bunurile sale băştinaşilor, lăsîndu-le la plecare inclusiv colecţia sa 
cu sticle de rom şi raki.  
La mai bine de o sută de ani de la plecarea englezului şi a cîinelui său, 
sărbătoarea cîinelui căpătase proporţii. Tot anul se pregăteau copiii şi 
adulţii pentru acest carnaval. Se împărţeau daruri, se derulau spectacole 
cu măşti. 
Toma Humberto, despre care o să vorbim mai tîrziu, a prins din aer 
oportunitatea şi a început să confecţioneze măşti pentru carnaval şi 
cîştigă mulţi, mulţi bani.  
Ei, dar şi cu banii e o poveste ...! Oranka nu pricepea de ce trebuie să 
adune omul bani. Atîta vreme cît lucrurile de bază ni le dă natura sau 
Dumnezeu fără nici o plată, de la lumina soarelui la apa cea dulce, de la 
miros de floare la peştele din ocean. 
Banii, spunea Oranka, ar trebui să fie doar o modalitate de contabilizare a 
consumului. Adică toate monedele de ringgit să fie depuse undeva şi 
fiecare om să ia cît îi trebuie, după care monedele să se regăsească în 
acelaşi loc. 
Dacă ar trebui să plătească lumina soarelui, cu ce ar plăti omul? 
Dacă ar fi să plătească oceanului peştele pe care îl smulge, cu ce monedă 
ar plăti? 
Sau andivele, sau fructele de mango, cu ce le-ar plăti omul? 
Atunci Toma i-a spus lui Oranka o legendă pe care o descoperi în 
ungherele minţii. 
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După ce i-a gonit din rai, spune legenda, lui Dumnezeu i s-a făcut milă de 
Adam şi Eva; văzîndu-i cît se chinuie. Le-a dat meşteşugul de a face 
pămîntul roditor, dar le-a poruncit să nu are mai mult decît o brazdă. 
Roadele culese de pe acea brazdă le ajungeau. Dar, într-o zi, pe cînd Eva 
era însărcinată cu Cain, vine diavolul la ei şi-i întreabă: Voi mai aveţi 
grîu ? - Doar pentru cîteva săptămîni. - De ce nu araţi mai mult, căci o să 
aveţi copii? Iar Eva găseşte sfatul chibzuit. De asta îl convinge pe Adam 
să facă cum e mai bine, adică să se întindă cu brazdele pînă în zare. În 
clipa cînd lanul e mare şi făgăduitor, se arată Dumnezeu, pustieşte lanul 
şi spune lui Adam: Tu, omule nesăţios...! De azi înainte poţi ara cît îţi 
place, şi eu iţi voi da iarăşi cît îmi va plăcea mie. Eu ţi-am dat o brazdă, 
cît să-ţi ajungă ţie şi alor tăi pentru veşnicie. Tu te-ai întins pe măsura 
lăcomiei tale. Rob să fii pămîntului la care ai rîvnit, sudoarea ta să se 
amestece cu sînge...! 
Lui Oranka îi plăcu povestea. De asta spuse că bătrînul pe care îl întîlnise 
atunci cînd fusese prizonier la piraţi îi povestise că numai lui Dumnezeu 
îi e dat să acţioneze, celelalte fiinţe trebuie doar să se scufunde în 
strălucirea feţei sale, să se hrănească cu lumină. Hrana cu lumină este 
maxima performanţă la care poate aspira un om şi cu cît este mai pregătit 
pentru asta, cu cît se leapădă de natura sa materială, cu atît este mai 
aproape de această posibilitate, a hrănirii cu lumină. 
Era limpede că Oranka nu putea percepe realitatea din jur fără să o 
configureze într-o poveste. 
Povesti, într-o zi, despre aşezarea insulelor din preajmă. 
Făcu demonstraţia că aşezarea insulelor nu este întîmplătoare, că există 
un plan, o arhitectură a mării. Noi nu sîntem capabili să vedem acest 
lucru, pentru că nu avem privirea de ansamblu, în spaţiu, noi vedem 
îngust, la o palmă doar de ochi. Furnica pe spinarea elefantului crede că 
elefantul este nesfîrşit, nu-i aşa? Pămîntul este un glob ocular, care se 
roteşte ca să inspecteze cerul. Cînd pleoapa lui Dumnezeu se lasă peste o 
parte din acest glob, se face noapte în acea parte de lume. Raţionamentul 
părea corect. 
 

8. 
Interesul în jurul moştenirii lui Toma Penescu se înteţi. Cu banii de la 
două premii internaţionale a fost reparată Biblioteca Naţională. Cu banii 
de la o ediţie de lux a poemelor, apărută în Noua Zeelandă şi Australia, 
au fost finanţate cercetările întreprinse de un grup de studenţi de la 
Universitatea care purta deja numele lui Toma Penescu, în jungla 
africană, în căutarea limbajelor pe cale de dispariţie. Expediţia a fost un 
succes, materialele culese au făcut senzaţie în întreaga lume, aşa că 
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numele lui Toma Penescu a fost dat unui gang din incinta Organizaţiei 
Naţiunilor Unite.  
Juriul care acordă premiul Nobel se adresă printr-o scrisoare Organizaţiei 
Scriitorilor şi-i ceru să clarifice dacă Toma Penescu e mort sau e viu, ca 
să vadă şi ei ce decizie pot să ia la următoarea întrunire. Organizaţia 
Scriitorilor simţi că sosise un ceas fast pentru literatura unei culturi mici, 
dar nu prea ştia ce să comunice la Stockholm. Fără să fie mort oficial, 
Toma Penescu nu era de găsit nici mort, nici viu. Nefiind declarat mort 
totuşi şi fiind vorba de un artist care poate fi oriunde beneficiind de 
ubicuitatea libertăţii interioare şi exterioare în acelaşi timp, Organizaţia 
Scriitorilor trimise Fundaţiei Nobel concluzia că Toma Penescu trăieşte. 
Unde? Asta nu e treaba ei. Insinuarea era că dacă Fundaţia Nobel doreşte 
să dea premiul lui Toma, o poate face fără prea multe precauţii şi 
fandoseli. Dar mai înţeleaptă Fundaţia Nobel mai amînă o vreme 
premierea lui Toma Penescu. Din punct de vedere moral însă, după cum 
spunea preşedintele Organizaţiei Scriitorilor, premiul Nobel era al nostru, 
al tuturor şi al fiecăruia în parte, fără nici un fel de dubiu. Concreteţea lui 
era, de acum, un amănunt.  
Lui Toma Penescu i se născu al doilea copil, un băiat: Toma Humberto. 
Apoi i se născu al treilea copil, tot un băiat: Toma Justin. Apoi i se născu 
o fată, Helga Melchiora.  
Helga pescuia scoici care plesneau de presiunea perlei. Toma îşi distra 
pruncii pe malul oceanului, în aşteptarea Helgăi, care rămăsese la fel de 
frumoasă, de inocentă, chiar după ce născuse patru copii. Oceanul era 
mai plin de perle ca oricînd. Comerţul înflorea, pe insulă se deschise un 
centru de colectare a perlelor de către o mare firmă americană care plătea 
mult mai bine. Firma americană aduse după ea o firmă japoneză care se 
ocupa cu pescuitul algelor, apoi veniră firme ruseşti, coreene, indiene, 
franţuzeşti, englezeşti, fiecare cu ce se pricepea să facă sau să vîndă. 
Dintr-un sătuc liniştit ca o geană de paradis, totul era acum frămîntat de 
foşnetul dolarilor. Toma îşi mai mări casa. Carolina învăţa la o şcoală 
englezească  din capitală. Toma Humberto se scufunda cu mama lui după 
perle, o făcea cu un talent ieşit din comun. Chiar dacă acum pescuitul 
perlelor se făcea cu costumaţii sofisticate, cu tehnici de ultimă oră extrem 
de eficiente, Helga şi Toma Humberto se scufundau demonstrativ, fără 
nimic ajutător, spre deliciul turiştilor, din ce în ce mai mulţi, care gustau 
asemenea spectacole. Toma Justin învăţa limbi străine fără nici un efort. 
Şi se apucase să scrie un tratat despre lume, deşi n-o văzuse decît cu ochii 
minţii, din poveştile tatălui. Helga Melchiora era atît de frumoasă, încît la 
zece ani Toma n-o lăsa să iasă singură din casă de frică să nu o răpească 
vreun zănatic. Cînd ieşea la plimbare o lega cu o sfoară de mîna sa, ca să 
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o ştie aproape. Helga nu pricepea aceste apucături ale bărbatului său, însă 
le acceptă ca mai toate lucrurile pe care le făcea şi le spunea Toma.        

 
9. 

Toma Penescu era bogat, poate că era cel mai bogat om de pe insulă. 
Trecuseră mai bine de patruzeci de ani de cînd ajunsese aici la capătul 
lumii, mînat sau atras de mirajul iubirii. Dar nu acea Valentina, 
scufundată de tot în cutele memoriei sale, însemna iubirea pentru Toma, 
ci Helga şi acest mediu în care totul părea să fie dragoste. Uneori mai 
privise peste ocean, pînă departe, însă de fiecare dată revenea în realitate 
înfricoşat că aceasta ar putea să dispară ca fumul, lăsîndu-l ca o scînteie 
stinsă la discreţia vîntului. Helga nu îmbătrînise nici măcar cît 
îmbătrînise obrazul oceanului, pielea îi strălucea ca unei adolescente, se 
împlinise doar devenind din an în an mai frumoasă. Nu se mai scufunda 
în apele oceanului, după perle, dar lunga perioadă în care pescuise 
scoicile miraculoase, cînd stătuse în contact cu sarea şi sufletul apei, îi 
întărise pielea şi-i frăgezise sufletul. Carolina îşi încheiase studiile în 
Japonia şi Anglia, acum era cercetător într-un domeniu cam abstract, cel 
al politicilor concurenţiale în lumea afacerilor. Se stabilise la Londra, 
venea rar pe insulă, aerul noii civilizaţii o făcea străină. Toma Humberto 
îşi cumpărase un dispozitiv de pescuit perle, dezvoltase un comerţ 
înfloritor cu lumea de dincolo de orizontul insulei, rar de tot mai ajungea 
pe acasă, să-şi vadă părinţii. Toma Justin ceruse îngăduinţa să plece pînă 
în Taiwan şi acolo intrase într-un cin al pitagoreicilor devenind un 
apărător al libertăţilor individuale, al păcii, al iubirii necondiţionate. 
Însuşi Dalai Lama i-a trimis o scrisoare încurajatoare. Helga Melchiora 
ajunsese la Kuala Lumpur într-o trupă de teatru în care juca la nesfîrşit 
rolul Julietei într-o adaptare asiatică a lui Shakespeare. Era atît de 
frumoasă încît o mulţime de bărbaţi cumpăraseră biletele pentru 
spectacolul Romeo şi Julieta pe cîţiva ani înainte, numai pentru a respira 
în preajma ei. Mulţimea aceea de bărbaţi îndrăgostiţi luaseră de pe umerii 
lui Toma misiunea de a o păzi pe Helga Melchiora, fiecare în parte se 
simţea dator să o facă.   
Toma Penescu se întorsese la foile sale adunate în vrafuri sub pat. Scotea 
cîte un teanc, citea, reflecta îndelung, după care fie dădea drumul foilor 
în vînt, să le ia curentul şi să le ducă în largul oceanului, fie le ardea.  
Multă vreme credeau că sărăcia le-ar putea reda tinereţea, voluptatea cu 
care trăiseră prima iubire, primii ani. Dar nu, sărăcia e ca o boală care îi 
condamnă pe cei atinşi de morbul ei la o liniaritate a existenţei.  
Într-o zi, în timp ce hălăduia pe malul oceanului, cuprins de frenezia ideii 
că universul nu e mai mare decît o nucă iar că oamenii nu sînt decît nişte 
microbi care se trag îndărăt din viaţă spre moarte cu viteza timpului, la 
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ţărm acostă un vas de croazieră. Auzi muzica de pe punte, hărmălaia 
specifică, indivizii care făceau poze, ordinele date de ofiţerii de punte, 
care cereau prudenţă eventualilor doritori să coboare. Vasul ancoră la 
cîteva zeci de metri de ţărm, într-o şalupă a fost adusă o femeie care 
născuse tripleţi iar comandantul nu ştia ce trebuie să facă în această 
situaţie. Toma Penescu se nimeri chiar în dreptul şalupei, cînd aceasta 
acostă. Comandantul îl întrebă într-o engleză impecabilă dacă pe insulă 
exista o maternitate. Exista una, improvizată ce-i drept, dar exista. Toma 
îl îndrumă pe comandant şi pe sanitarul care îi ţinea o perfuzie femeii 
care părea să se stingă lîngă cele trei mogîldeţe de carne care îi erau puse 
alături. O maşină se puse iute în mişcare, femeia a fost dusă la 
maternitate. Părea ca totul să fie bine, în final. Vederea vasului de 
croazieră îi dădu un frison lui Toma Penescu. Intră în discuţie cu 
marinarul care conducea şalupa. Veneau din Anglia, trecuseră prin 
Australia, acum se îndreptau spre India. Pe vas erau oameni extrem de 
bogaţi cărora lumea li se părea extrem de îngustă. De asta plusau bani 
contra ceea ce considerau ei că înseamnă fericire. Muzica nu se oprea 
niciodată pe vapor. Dansatoarele tinere făceau suportabil aerul de 
plictiseală al oamenilor consideraţi veşnic trişti. La plecare marinarul i-a 
întins un teanc de reviste colorate, ca unui sălbatic, dintre acelea care în 
Europa însufleţesc holurile hotelurilor, sălile de aşteptare. Toma ar fi vrut 
să refuze, dar marinarul nu mai aşteptă ezitarea sălbaticului de pe insulă. 
Tîrziu, după ce vasul plecase, Toma răsfoi fără tragere de inimă paginile 
scorţos-lucioase ale revistelor. Era acolo o lume plină de sclipici, de care 
îşi mai amintea vag. Oferte de călătorii, oferte de spectacole unice, 
bijuterii, toată artificiozitatea lumii era răscolită. Într-o revistă însă, 
Alchemical Symbols, care apărea la Nottingham, dar care avea o variantă 
şi în limba italiană, cu o redacţie la Livorno, la pagina de magazin 
cultural descoperi o informaţie destul de ciudată. Numele său era asociat 
unei iniţiative continentale de promovare a literaturii, a poeziei, acolo 
erau trecute mai multe nume de scriitori care ilustraseră tendinţele 
ultimelor decenii. Era un citat din Italo Calvino, care spunea: „Poezia 
este arta de a face să intre marea într-un pahar”. Apoi un citat din 
Leonard Cohen: „Poezia este doar dovada vieţii. Dacă viaţa arde bine, 
poezia este cenuşa”. Iar mai jos două versuri de-ale sale, în limba 
engleză, încheiau articolul. Sunau cam aşa: „Acolo unde viaţa se 
împotmoleşte, poezia se face punte”. Nu, nu-şi amintea versurile, erau şi 
banale, de altfel, singura sa uimire era în ceea ce priveşte potrivirea de 
nume. Aruncă revistele fără să-i spună nimic Helgăi, oricum nu vorbise 
cu ea niciodată despre vanitatea scriitorului eşuat pe o insulă. Seara arse 
şi mai multe pagini dintre cele cu care îşi împodobise timpul în tinereţe, 
pe insulă. 
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10. 
Noaptea Toma Penescu nu dormi mai deloc. Helga i-a simţit sufletul 
tulburat, i-a luat capul în braţe şi a început să-i cînte cîntece stranii din 
lumea veche a insulei. Cîntecele însă nu-i linişteau sufletul, păreau să i-l 
trezească şi mai tare, i-l zgîlţîiau.  
Poate ai călcat în urmă de leopard, îi spuse Helga. În urmă de leopard 
îndrăgostit, mai bine zis.  
Şi se apucă să-i descînte cu vorbe neînţelese, consonantice, într-o limbă 
pe care Toma nu o mai auzise, care era probabil limba strămoşilor 
populaţiei de azi. Nu era nici limba tamil, cea care se vorbea alături de 
engleză peste tot, nici malaieziana care se vorbea mai mult în insule. 
Toma o lăsă pe Helga să-şi consume energiile primare, fără să-i 
amintească faptul că pe alte insule da, erau leoparzi, pe insula lor ultimul 
fusese vînat cu mult înainte de venirea sa.  
Poate că ai ascultat prea mult vîntul, ştii că umbra vîntului dacă ţi se lasă 
peste suflet acesta devine greu, greu. 
Da, poate că ascultase vîntul, dar de atîtea ori se îngînase cu el, de cînd 
era pe insulă şi nu păţise niciodată nimic.       
Poate că ai ascultat vîntul care aduce sarea în ocean, îi spuse Helga. Cel 
care aduce sarea şi o însămînţează pe luciul apei, îi împinge rădăcinile 
pînă în adînc. 
Şi Toma îi spuse că apa oceanului, da, este cel mai fertil teren. 
Îi povesti Helgăi, aşa cum nu o făcuse niciodată în cei mai bine de 
patruzeci de ani de convieţuire, zi şi noapte timp de paisprezece. Îi 
descrise locul naşterii, îi descrise părinţii, oraşele, locurile copilăriei. 
Povestind părea să adune într-un ghem viaţa sa deşirată de pînă acum. 
Helga îl asculta tulburată. Sprintenă ca un gînd, Helga se scufunda în 
partea nevăzută a sufletului lui Toma. Cînd ajungea jos de tot pescuitorul 
de perle din ea atingea cu tălpile nisipul şi se ridica sprinten la suprafaţă. 
Îi plăcea să se scufunde în sufletul bărbatului ei, cu o voluptate adîncă îi 
răzui sufletul iar în urmă, pe pereţii acestuia rămase o crustă de tristeţe. 
Dar o tristeţe binefăcătoare, caldă ca regretul plin de speranţă al mamei 
care îşi conduce fiul la plecarea definitivă în lume.  
Mama îi spusese: - Primeşte, rogu-te, trupul acesta de carne şi fă-l oţel 
topit. 
Tata îi spusese: - Primeşte lumea, cu toate ale ei. Ale tale sînt pentru 
vecie. 
Dar ce este vecia?, îl întrebase Toma. 
Vecia este marginea gîndului tău. Sau marginea visului. Sau marginea 
faptei tale. Vecia este ceea ce ai de fapt şi nu ştii.  
Toma rîse de aceste răspunsuri ale tatălui său, i se păreau incompatibile 
cu viaţa care nu se sinchisea de veşnicie, această minciună care îl 
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înfricoşează pe om, îl transformă în victimă sigură. Materia înghite 
sufletul, materia înghite visul, gîndul este floarea nevolnică a materiei.  
Aici tatăl său plînse puţin, aproape pe furiş, semn că pe undeva Toma 
avea dreptate, numai că dreptatea este limitată în timp, există ceva care 
excede dreptăţii.    
Apoi Toma îi povesti cum ajunsese pe insulă, cum o cunoscuse pe Helga, 
tînără, îi povesti de floarea albastră de algă care se transformase în aer. 
Ca viaţa?, îl întrebă rîzînd Helga. 
Da, ca viaţa, îi răspunse Toma rîzînd şi el. 
Apoi vorbiră de scufundările ei în ocean, după perle. Cum era apa 
oceanului? Era aşa caldă, ca pîntecul mamei?  
A, nu, apa oceanului era ca aerul, că dacă scoicile cu perle ar fi fost în 
aer, sigur că ea, Helga, ar fi zburat pentru capturarea acestora. Şi că ar fi 
încercat să-l facă şi pe el să zboare, aşa cum nu reuşise să-l convingă să 
coboare în burta oceanului, după perle.  
Toma îi spuse că niciodată nu se gîndise la acest lucru, dar ar fi fost 
interesant să se cuprindă unul pe altul cu aripile. 
Apoi li se născură copiii. Întîi Carolina, apoi Toma Humberto. 
Îţi aminteşti că jocul preferat al Carolinei era să cheme marea la ea? Să o 
strige...? Şi marea îi răspundea ...! Cred că învăţase jocul acesta de la 
Oranka. 
Da, Toma îşi amintea. Mai mult, o dată cînd Carolina a chemat marea la 
ea, un val uriaş a sărit peste digul de piatră şi a dus-o în larg ...  
A fost singura dată cînd mi-a fost frică de mare, spuse Helga. M-am 
luptat cu marea, am disputat-o amîndouă pe Carolina. 
Apoi se născură Toma Justin şi Helga Melchiora. 
Copiii se făceau miezul timpului, care vine, în general, ca o păstaie goală. 
Trebuie să îl umpli cu ceva, să plesnească de viaţă. Fără viaţă păstaia 
timpului se usucă şi se pierde în van.  
Toma îşi aminti cum descoperise Toma Justin nişte lucruri uimitoare tot 
umblînd prin lumile lui obscure. Că i le-o fi spus vreun preot, că i le-o fi 
şoptit la ureche vreun inspirat de prin munţii pe care îi străbătuse, că îi 
veniseră lui, aşa, din imemoria lumii, numai el ştia, dar cert e că era tare 
atractivă teoria lui. Spunea Toma Justin că trăim în nişte curbe ale 
timpului care sînt paralele, care nu se ating, practic, niciodată. Numai 
prin moarte omul trece dintr-o curbă în alta, dintr-o lume în alta. Unii 
urcă, alţii coboară, că acestea sînt sensurile. Poţi să cazi dintr-o viaţă în 
alta pînă la o mulţime de vieţi, scufundîndu-te într-un întuneric al 
timpului. Dar poţi să urci, în acelaşi timp. Unii cad cu o lume mai jos, 
după care, după o viaţă trăită acolo, revin, de asta senzaţia de revedere şi 
regăsire a unor peisaje, a unor oameni. Şi mai spunea Toma Justin că sînt 
lumi, mai sus sau mai jos, în care nu există întrupare, în altele, întruparea 
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e grea, se face în chinuri. Cîndva oamenii au trecut uşor dintr-o parte în 
alta, sesizau mutarea, schimbarea, cu timpul şi-au pierdut capacitatea de a 
sesiza această transcendere. Pregătirea pentru trecerea în altă lume, una 
superioară, fireşte, este una îndelungă, cu sacrificii, dar este o miză 
superioară, totală. Anahoreţii creştini, mai spunea Toma Justin, 
schimnicii, erau între cei care intuiseră cel mai bine această schimbare a 
lumilor şi această perpetuare în veşnicie a vieţii. Primii care au căzut în 
bucla de timp a pămîntenilor din lumea lor au fost Adam şi Eva. Iisus a 
fost trimis, dintr-o lume superioară, din altă buclă, ca să vadă ce se 
întîmplă şi care a fost apoi recuperat de tatăl său. Cînd îşi susţinea Toma 
Justin teoriile în piaţa publică, lumea se aduna mai ceva ca la circ.  
Desculţ cu picioarele în sandalele sale din piele de porc, zdrenţăros, 
Toma Justin le vorbea oamenilor cu o patimă pe care tatăl său nu i-o 
văzuse niciodată. Nu mai recunoştea nimic din copilul care îi crescuse în 
casă, se schimbase sub presiunea lumii din el şi din afară. Şi cînd la um 
moment dat Toma Justin le ceru oamenilor să-l urmeze pînă la ocean, să 
le arate cum încremeneşte apa la un semn, Toma se amestecă în mulţimea 
care tălăzuia spre ţărm. Aici Toma Justin se închină spre nesfîrşitul 
orizontului după care păşi pe valul de cremene, urmat de toată mulţimea. 
Toma păşi şi el, la început cu teamă. Cînd ajunse în dreptul lui Toma 
Justin care sorbea orizontul cu pleoapele, Toma simţi nevoia să-i sărute 
mîna. Era în gestul lui dragoste şi fericire şi adulare. În acel moment 
valurile se sparseră şi acea mulţime simţi, din nou, mişcarea apei. Unii 
ţipau de surpriză, alţii erau dezamăgiţi. Cei care văzuseră momentul în 
care Toma ajunse în dreptul lui Toma Justin, strigau ca acesta să fie 
lapidat. Sau înecat. Era, probabil, un păcătos, un diversionist. Intervenţia 
energică a lui Toma Justin calmă, însă, agitaţia.  
Apoi Toma şi Helga spuseră într-un glas cîntecul lor pe care îl rosteau 
atunci cînd simţeau că insula se făcea cît o nucă pe care ar fi putut să o 
rostogolească spre orizont, pe cînd orizontul era gata să explodeze sub 
presiunea sîngelui lor: 
                   Pasăre, pasăre! de ce cînţi de jale? 
                   Pentru că am văzut pădurea înecîndu-se în rugină. 
                   Rugină, rugină! de ce îneci pădurea? 
                   Pentru că am şi eu fii, moartea vreau să le-o las întreagă. 
                   Fiilor, fiilor! de ce vă-nsoţiţi cu moartea? 
                   Pentru că e mai tînără ca viaţa, ea se-nnoieşte continuu. 
                   Moarte, moarte! de ce nu-mbătrîneşti şi tu, de ce nu mori? 
                   Pentru că inima mi-e neagră, pentru că nu mă iubeşte 
nimeni. 
                   Inimă, inimă! de ce eşti neagră? 
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                   Pentru că o pasăre cîntă de jale şi nu ştiu dacă pe vii îi 
plînge  
                   sau pe morţi. 
                   Pasăre, pasăre! de ce cînţi de jale?… 
Era, de fapt, un cîntec trist pe care Helga îl ştia de la o bunică, de undeva 
de pe altă insulă.  
Paisprezece zile şi nopţi au stat şi au povestit.  
Cu cît se scufundau în trecut, cu atîta vedeau dimensiunile prezentului. 
Apoi Toma dormi trei zile şi trei nopţi, timp în care Helga i-a ţinut 
picioarele îmbrăţişate. 
Cînd se trezi, Helga auzi exact ceea ce nu ar fi vrut să audă: că Toma mai 
voia să meargă să mai vadă o dată lumea din care venise. 
Nu va sta mult, o zi, poate două. Dar trebuie să meargă, trebuia să-şi 
dezlipească toate umbrele de pe zidurile din copilărie, ca nişte abţibilduri 
decolorate de vreme. Le va dezlipi şi i le va aduce, ca o ofrandă, Helgăi.  
Dar Helga clătină din cap, pentru că de ceva vreme văzuse că Toma 
începuse să trăiască alandala, doi ani într-un an, trei zile în două, o 
săptămînă într-o clipă. Era posedat de timp şi acesta era un lucru greu de 
vindecat. 

 
11. 

Pînă la Palikir, Toma Penescu, acum Humberto Atam, după actele de 
identitate încheiate pe insulă, pentru călătorie, merse cu o şalupă. Îşi 
luase numele propriului fiu, îl şi amuza această substituire de nume, de 
identitate, această răsturnare de situaţie. De la Palikir urcă pe un vas care 
făcea servicii comerciale şi de transport persoane în zonă, pînă la Koror, 
de unde cu un alt vapor ajunse la Balikpapan, de unde cu un tren destul 
de confortabil ajunse la Kuala Lumpur. De la Kuala Lumpur luă primul 
avion spre Europa, pînă la Viena. La Viena nu rămase prea mult în 
aeroport, pentru că avea o cursă care să-l ducă la destinaţie. În avion avu 
timp să se vadă pe sine, abia cînd evadezi din mediul tău cotidian îţi dai 
seama de apropierea ta de lume. Nu se îndepărtase prea tare de lume, dar 
nu o mai simţea în nici un fel. El părea o umbră care luneca pe un perete 
uriaş, care era lumea. Nici un semn, nici o zgîrietură nu rămînea pe 
obrazul acesteia, pe faţa ei de oglindă care reflecta totul tocmai pentru a 
nu spune niciodată adevărul. Nici o călătorie nu este reuşită dacă la 
capătul ei nu te aşteaptă altă călătorie. Toma Penescu nu ştia însă care îi 
va fi călătoria următoare, dar deja se grăbea spre ea. Cînd avionul ajunse 
deasupra ţării, era emoţionat.  
În ziua de 11 octombrie a anului 20.., Toma Penescu păşi din nou în ţara 
sa. Era un bătrînel împuţinat de timp, frumos la chip, cu ochii vii, ca 
perlele negre pe care le găsea uneori, ca o anomalie a naturii, Helga, în 
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scoicile din ocean. Nu-l aştepta nimeni pe aeroport, nu mai ştia nimic 
despre lumea din care plecase tînăr, îndrăgostit, curajos ca orice om care 
ştie că nu are de pierdut pe lumea asta decît viaţa. Cînd eşti tînăr şi 
sănătos viaţa nu este decît un rest al eternităţii din care vii. Luă un taxi 
pînă în oraş, şoferul, un negricios îl tot iscodi de unde vine. Nu-i spuse, 
evită orice discuţie concretă. E posibil ca hainele sale croite la un meşter 
englez aciuat şi el pe insulă în ultimii ani să-l fi dat de gol, că vine de 
departe. Chiar îi spusese Holt, croitorul, la plecare:  
- Ai să vezi că nici englezii nu se mai îmbracă englezeşte azi. Dacă 
mergeţi la Londra să le spuneţi celor care întreabă că John Holt v-a cusut 
vestonul...!  
Pe insulă toţi ştiau că e englez. Nu avea sens să le schimbe acum acest 
amănunt din minte. Dacă îl va întreba cineva, cu siguranţă va spune că 
hainele îi sînt croite de John Holt. Dumnezeu ar vedea că Toma s-a ţinut 
de cuvînt.  
Din gară luă un tren pînă în oraşul natal, situat la două sute de kilometri. 
Trenul se tîra mai mult decît mergea. Abia seara ajunse în oraşul din care 
plecase cu peste patruzeci de ani în urmă. Gara era mutată în altă parte şi 
era acum un cub din beton, metal şi sticlă. Din gară un taxi îl duse la un 
hotel din centru. Nu mai cunoştea nimic, avea chiar impresia că nimerise 
în altă parte, în alt oraş, în altă ţară chiar. Sufletul i se coclise brusc. I se 
făcu dor de Helga. Ah, ce laş se simţi că o lăsase singură pe insulă, 
părăsită de copii, îşi reproşă cu adîncă mîhnire capriciul acesta de 
bătrîneţe. Helga putea să moară de tristeţe, de singurătate. Copiii îi 
umblau prin suflet ca printr-o casă pustie, trînteau uşile cu zgomot. Toma 
tresărea dureros. Dormi neîntors pînă a doua zi la prînz.  

 
12. 

Era sîmbătă. În jurul său Toma Penescu simţi un oraş relaxat. În faţa 
hotelului era un parc, Toma se îndreptă şovăielnic într-acolo. Se aşeză pe 
o bancă şi se uită la oameni. Ar fi vrut să recunoască, poate, pe cineva. 
Lumea, puţină la acea oră, trecea nepăsătoare şi străină. În faţă, printre 
tufele de trandafiri atinşi de prima brumă descoperi o statuie. Era o 
statuie care îi purta numele. Încremeni. Îşi pişcă pielea de pe dosul 
palmei stîngi cu degetele de la mîna dreaptă. Pe o plăcuţă de la baza 
soclului citi o frază din unul dintre textele sale. Parcă îşi aminti acea 
frază, îi suna cunoscută în cap. Sub frază erau scrise reperele sale 
biografice: „Toma Penescu, născut la 7 martie 19..., dispărut pe 12 august 
19.... în condiţii neelucidate. Scriitor de valoare europeană, laureat al 
premiilor Arthur Rimbaud, Medicis şi al Casei Regale Spaniole”. Din 
parc drumul de la statuie era bifurcat în alei înguste, încărcate de flori. Pe 
fiecare alee erau plăci de marmură care insinuau un drum al poetului 
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Toma Penescu spre un ipotetic orizont al lumii sau al poeziei. Aleile erau 
îngînate de versuri scrise pe dalele de marmură. Dacă te mişcai într-un 
anume sens descopereai cîte un poem, fiecare traseu era împlinirea unui 
gînd generos. Tot încercînd să descopere sensul aleilor, Toma nu observă 
că era urmărit cu amuzament de o pereche de tineri.  
- Nu sînteţi de pe aici, îi spuse băiatul, un tînăr pletos, cu un zîmbet 
ştrengăresc în colţul gurii. 
- Nu, nu sînt de pe aici, se apără imediat Toma. 
- Ei, se vede asta de la o poştă... Noi ştim care e sensul paşilor pentru a 
citi integral textele. Asta se învaţă la şcoală, o ştiu şi copiii care nu 
locuiesc în oraşul nostru. Uite, urmaţi-ne. 
Toma îi urmă pe cei doi tineri, din alee în alele, descifrînd textul împărţit 
ca la un joc de puzzle.  
- Uitaţi-vă aici ... „Am fost plătit cu ora ca să trăiesc./ Am fost plătit în 
avans./ Mi s-a zis: Du-te şi trăieşte şi tu o neputinţă,/ trăieşte şi tu o 
bucată de lună,/ o prăpastie plină de drumuri abandonate/ trăieşte şi tu 
un gheţar care se sinucide/ trăieşte un continent o mare o stradă/ o 
fîntînă o mască după petrecerea tragediei/ trăieşte despărţirea de femeia 
pe care/ n-a cunoscut-o nimeni vreodată nu are nimic din despărţirea 
grăbită/ la un colţ de stradă/ e mai mult o sfîşiere de piele cortina/ din 
dreptul inimii ..... Şi dincoace continuă:  ... eşti plătit să trăieşti punctual/ 
ca un funcţionar al sorţii/ eşti plătit să-l treci pe orb noaptea lui/ eşti 
plătit să crezi promisiunea păsării cîntătoare... Apoi pe aici: ... trăieşte 
intersecţiile cuvintelor/ pentru o oră fii chiar silaba dintr-un cîntec pe 
umărul căruia am plîns cu toţii/ probabil că se întîmpla într-un film 
prost/ şi era un cîntec ca un pahar/ de rachiu băut într-o gară …Aici e o 
intersecţie, dar următorul vers e în sensul acesta: … Cine-l poate 
concedia pe funcţionarul sorţii?... , apoi vă mişcaţi în sensul mişcării 
acelor de ceasornic. Poemul e, de altfel, despre timp. Urmaţi-mă....! … 
Trebuie să potcovesc melcii./ Trebuie să învăţ apele să rostească încet 
silabisit/ numele pe care le-am dat./ Trebuie să-mi tocesc ghearele în 
carne./ Trebuie să sărut o prăpastie./ Trebuie să fărîmiţez un strop de 
răbdare/ cu un ciocan greu greu …/ De asta nu poţi muri tot timpul/ 
uneori e chiar o deşertăciune moartea/ în faţa tristeţii nedefinite stau 
cîteva dileme/ ca nişte miri care s-au îmbrăcat prea devreme sau prea 
tîrziu/ în aşteptarea miresei …. Avu, astfel, surpriza de a descoperi o 
parte din unul dintre poemele sale, care îi reveni în memorie. Era fericit. 
     - De unde veniţi? îl întrebară tinerii. 
Incapabil să mintă Toma spuse contrariindu-i: 
     - Din insula Teluk Pantai, din arhipelagul Malaezia ... E o poveste ... 
Tinerii nu-l crezură, aşa că Toma a fost nevoit să scoată actul de 
identitate din buzunar. Tinerii citiră îndelung actul de identitate: li se 
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părea o curiozitate, mai ales că pretinsul malaezian le cunoştea bine 
limba şi obiceiurile.   
     - Vă numiţi Humberto ...? 
Toma ar fi vrut, pentru moment, să le spună cine este cu adevărat, dar 
ezită. Oricum nu l-ar fi crezut. Povestea dispariţiei sale se tocise, 
dispăruseră şi cei care scriseseră despre caz, dispăruseră şi cei care 
citiseră. Iarba lucrase spornic.  
     - E o poveste lungă, le spuse Toma. Pînă şi eu mă întreb dacă e 
adevărată.  
Apoi cei doi tineri îi povestiră despre poetul Toma Penescu, despre 
dispariţia sa misterioasă, despre faptul că nu fusese găsită absolut nici o 
urmă. Nu fusese exclusă varianta crimei. Nici cea a răpirii de către un 
OZN. Nici cea a recluziunii din lume, undeva într-o peşteră. Sau alţii, cei 
mai curajoşi gînditori, avansară ideea intrării lui Toma Penescu într-o 
curbă de timp. Tinerii făcură dovada cunoştinţelor lor în privinţa operei 
lui Toma Penescu, îi spuseră bătrînului din faţa lor ce cărţi publicase, 
cum evoluase gloria lui, cum ratase permiul Nobel numai pentru că 
dispăruse fără să fie declarat mort. În jurul fundaţiei Nobel, datorită 
acestei situaţii, se iscase un imens scandal, fuseseră scoase de la naftalină 
chiar testamentul lui Alfred Nobel şi regulamentul de acordare a 
respectivelor premii, în care asemenea situaţii nu erau prevăzute. Nimic 
nu-i perfect pe lumea asta, din păcate. Sau din fericire. Toma scoase din 
buzunar una dintre perlele pe care le primise de la Helga la începutul 
relaţiei lor şi o dărui fetei.  
     - Puteţi să o purtaţi ca o amuletă, vă aduce noroc, îi spuse acesta.  
Fata roşi de plăcere, vru să refuze mai întîi, însă gestul lui Toma nu-i lăsa 
nici o şansă să ezite.      

    
13. 

Ar fi vrut să se ducă la poliţie sau la primărie, să spună cine este, să 
elucideze cazul dispariţiei sale, dar ezită. Nu avea documente de 
identitate pe numele lui Toma Penescu, nimeni nu-l mai recunoştea. Ar fi 
fost acuzat de substituire de identitate, de escrocherie poate. Pînă una, 
alta îşi rezervă o cameră la un hotel modest, care nici el nu exista pe 
vremea cînd mai era unul dintre cetăţenii oraşului. Dacă nu ar fi fost un 
bărbat cărunt, bătrîn chiar, datele din actele de identitate ar fi creat 
suspiciuni. Îi veni în minte, însă, să caute casa în care locuise, pe care o 
vînduse ca să plece în călătoria pe care i-o hărăzise destinul. A întrebat şi 
a descoperit că în casă era acum un muzeu care îi purta numele. Deja nu 
se mai mira, farsa pe care i-o jucase viaţa sa multiplă îi dădu sentimentul 
că omul real fusese izolat de metarealitate ca o insectă inutilă. 
Hologramele cu personalitate sa, cu fiinţa sa, îl substituiseră. Ajunse la 
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muzeu la ora nouă dimineaţa şi avu neplăcerea să descopere că acesta se 
deschidea abia peste o oră. Poarta era însă descuiată. Intră şovăind. Nu se 
schimbase mare lucru. Scoruşul pe care îl descrisese într-un poem în care 
vorbea despre poporul de mierle care se insinuează cu perfidie prin 
cîntecul lor în viaţa individului era la locul lui, crengile scheletice însă 
păreau ale unei paiaţe scuturată bine de vînt. Scoruşul era aproape uscat. 
Ceea ce îl frapă era faptul că scoruşul era unul japonez, cum erau o 
mulţime pe insulă. Îşi aminti, brusc, o poveste din familie. Se spunea că 
acel scoruş fusese plantat de bunicul său ca să camufleze locul în care 
îngropase vasele şi tacîmurile şi poate bijuteriile casei cînd se refugiase 
cu toată familia, în timpul ultimului război mondial, fie din faţa 
inamicului, fie din faţa armatelor aliate. Nu verificase niciodată dacă 
lucrul acesta era adevărat. Scormoni cu vîrful pantofului pămîntul, de 
parcă ar fi interogat ţărîna şi pe vîrful pantofului rămaseră cîteva pete ca 
de sînge. Lutul părea să producă globule roşii. Pulsa. Pe una din petele de 
sînge de pe pantof se opri o buburuză albastră care îşi prinse picioruşele 
în lichidul vîscos, care apoi se răsturnă din efort pe spate. Toma o luă pe 
deget şi o puse în iarbă. Lutul îi pătă şi degetul. Pata roşie mirosea a vînt.     
În spatele casei era un chioşc din scînduri, în care se ascundea altădată, 
ori de cîte ori voia să-şi simtă materialitatea singurătăţii şi sufletului. Aici 
învăţase să cînte la chitară, aici sărutase prima oară pe Ortansa, verişoara 
acneică şi mioapă care îl pîrîse părinţilor mai apoi pentru această 
îndrăzneală. Iar părinţii, bieţii, vulgarizară cu atitudinea lor un sentiment 
destul de cast.  
„Ce o să se aleagă de tine? O să devii un violator în serie poate, un 
obsedat sexual, un criminal...? Aşa se începe, în lucrurile aparent 
nevinovate stau germenii lucrurilor monstruoase. Tu, copile, să ştii că un 
părinte îşi asumă o mare responsabilitate cînd aduce pe lume un plod, am 
cetit undeva că şi Hitler, criminalul, încercase să-şi violeze o verişoară 
cînd era la vîrsta pubertăţii...”.  
Multă vreme Toma s-a urmărit pe sine, cu inima strînsă, aşteptînd să se 
dezvolte în el pornirea de a deveni dictator, de a supune popoare, de a 
visa la crime universale. Nu s-a întîmplat, semn că germenul de care 
vorbiseră părinţii săi se atrofiase sub coaja sărutului care nu rodi nici 
măcar nostalgie. 
Ortansa ajunse apoi chiromantă, destul de cunoscută în oraş şi odată, cu 
ceva vreme înainte de a o cunoaşte pe Valentina, aceasta îi spusese 
citindu-i în liniile din palmă:  
„Băiete, ai cele mai sinuoase linii în palmă, dintre cîte am văzut. La tine 
soarta se traduce prin hazard, iubirea transcende raţiunea, linia inimii se 
termină la tine pe muntele Jupiter de sub arătător printr-un vîrtej, lucru 
extrem de rar, ceea ce s-ar traduce prin iubirea iubirii. Linia vieţii e triplă 
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ceea ce înseamnă că viaţa va face experimente cu tine. Tu pari să ai 
destin, nu soartă”. 
Un gînd fugar se furişă prin creier: oare Ortansa mai trăieşte? Dar nu-şi 
propuse să afle şi răspunsul la această întrebare. Părea să fie un 
antropolog care căuta o verigă lipsă în evoluţia unei specii. Unde nu 
existau argumente materiale era mai comod să pună la treabă imaginaţia. 
Uşa chioşcului era descuiată. Intră. Aici avu imaginea unui depozit cu 
lucruri aruncate la nimereală, scoase din casă probabil. Plase de păianjen 
i se lipiră neplăcut de obraz. Un păianjen cît o cireaşă, cu o cruce 
movulie pronunţată pe spate, învăluise o viespe în plasă şi acum se 
delecta cu interiorul moale. Viespea zvîcni. Durerea ei i se transmise şi 
lui. Sîngele îi îngheţă în vine: cineva îi atinse umărul. Era un bărbat care 
intrase în chioşc pe nesimţite. Era un fel de administrator şi custode al 
muzeului, din cîte află imediat.  
În prima clipă Toma avu pornirea nebunească să spună cine este, apoi 
renunţă. 
„Mă iertaţi, am vrut să vizitez, am ajuns prea devreme, mi-am băgat 
nasul prin cotloanele astea. Îmi plac casele vechi, hrubele...”. 
„E ceva profesional? întrebă bărbatul.” 
„Nu, nu...! E o biată slăbiciune omenească.”      
Inima îi crescuse în piept şi acum încerca să iasă prin păienjenişul de 
vene al gîtului. În casă, deşi nici un foc nu se făcea prezent, simţi miros 
de mîncare. Mirosuri nedefinite dar pregnante. Vanilie? Era o iluzie doar. 
Mirosul de mîncare este cel care dă intimitate unei locuinţe. Bărbatul 
negricios, care îl surprinsese în chioşc, se oferi să-i prezinte interiorul 
casei, colecţiile, să-i vorbească despre scriitorul Toma Penescu, despre 
formidabilul său destin. Toma vru să refuze la început, apoi îşi spuse că îi 
e indiferent.  
„... a fost perioada lecturilor susţinute din..” 
„... se ştie că frecventa cu asiduitate cercurile culturale în care se discutau 
tendinţele din...” 
„... prietenia cu vilonistul de mai tîrziu Hristu Biolan i-a marcat...” 
„Da, da, Hristu Biolan....! Ce mai face Hristu Biolan”, îngăimă Toma. 
Dar ghidul nu-l auzi, preocupat de propriul discurs însuşit aproape 
mecanic. 
„... dispariţia sa a deconcertat pe toată lumea...” 
Lui Toma îi displăcu acest franţuzism: de-con-cer-tat. Ar fi vrut să i-o 
spună, dar îşi dădu seama că ar fi fost oricum inutil.  
„... sînt două perioadele de creaţie care marchează evoluţia scriitorului. 
Prima...”. 
Pe un perete văzu tabloul de familie, cu pozele cele mai vechi, cu care 
crescuse. Mama, severă, cu sprîncenele arcuite într-un rictus autoritar. 
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Privi mai îndeaproape fotografia ei şi îşi dădu seama că originalul fusese 
schimbat, retuşat, culorile fuseseră întărite. Era firesc într-un fel, timpul 
ucide şi fotografiile. Tatăl avea figura unui om care de sub coaja 
maturităţii tocmai punea la cale o ghiduşie. Zîmbetul îi era în ochi. Dar 
iată şi poza lui, a lui Toma cel mic. Pantalonii scurţi, cu bretele, un basc 
îi cădea pe frunte. Părea o broască devenită cu mare efort bipedă. Avea 
vreo trei, patru ani, în fotografie. Îşi şi amintea de momentul în care o 
făcuse, la un fotograf ambulant care adusese aparatul cu trepied în curte. 
Fotograful avea doar o mînă validă, cealaltă era un ciot care zvîcnea de 
sub mîneca hainei. Copilul era fascinat de acea mişcare necontrolată a 
mînecii, ca al unei marionete. Mama îi precizase atunci că domnul 
fotograf îşi pierduse mîna pe front, într-un război la care participase 
alături de alţi mulţi oameni. Copilul nu ştia ce înseamnă acest lucru, dar 
îşi dădu seama că era ceva de care lumea vorbeşte cu mult respect. Şi cu 
teamă. 
„Vă e rău?” 
Toma nu înţelese întrebarea. 
„Vă e rău? Poftiţi o cană cu apă. Şi un cub de zahăr, face bine la inimă... 
Aveţi probleme cu inima? Şi eu sufăr cu...” 
„Nu, mă uitam la fotografia aceasta, fotograful nu avea o mînă. Îmi 
amintesc... Mîna dreaptă. Aceasta i se mişca spasmodic în mîneca hainei, 
parcă ar fi fost scripetul unei marionete”. 
„Poftim?”, întrebă ghidul. 
„Nimic, nimic”, se replie Toma.  
Ghidul deveni circumspect, îl măsură oarecum dezaprobator, curios, pe 
bătrînelul din faţa sa.  
La ieşire Toma cumpără o carte cu versuri, o antologie selectivă. Avea un 
titlu care era, după părerea sa, nefericit: „Moartea de carne”. Nu-şi 
amintea ca el să fi produs o asemenea sintagmă. Poate în primele texte?  
Îl întrebă pe ghid de unde s-a inspirat antologatorul pentru acest titlu. 
Negriciosul se învioră brusc:  
A, e o sintagmă care se regăseşte în volumul de debut. Pasajul sună cam 
aşa: Văd trupul cum se gudură/ fiară rănită/ în faţa morţii// ce sînge aveţi 
doamnă moarte/ ce tîmple albastre/ ce ochi de mătase/ şi sufletul, ah, 
sufletul îl văd cum stă/ pe cele mai frumoase oase…!// oh, ipocrit cititor 
de iluzii/ oh, ipocrit cîntăreţ de sudalme/ oh, ipocrit devorator de 
simboluri// sub pielea ta doarme - /oh, cum mai doarme! - / moartea de 
carne/ şi viaţa de carne”. 
Toma i-a mulţumit şi a ieşit. O durere groaznică de cap îl cuprinse. 
Lepădă cartea în primul coş de gunoi. Cîteva ceasuri umblă fără ţintă prin 
oraş. Cu greu mai găsi, apoi, drumul la hotel. Era epuizat. 
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14. 
Cînd se trezi Toma nu realiză cît dormise, cît fugise din realitatea 
imediată. O zi? Două? Mai mult? Barba îi crescuse inestetic, pînă sub 
pleoape. Coborî să caute o frizerie. Era una chiar la parterul hotelului. Un 
frizer bătrîn tocmai îşi făcea de lucru cu un client extrem de guraliv, care 
se foia continuu pe scaun gesticulînd, explicîndu-i frizerului ceva foarte 
important şi antrenant care ţinea de viaţa politicienilor din oraş, din 
regiune, din ţară, din univers. Îi avea pe toţi la degetul mic, din cîte se 
părea. Era un ziarist, din cîte înţelese Toma. Părea a fi unul din indivizii 
voluntari care ştiau totul şi nimic. Era un vînător de cauze, de obicei 
pierdute. Oricum, individul îi lăsă o impresie proastă lui Toma. Zumzetul 
vocii sale îi lăsă o dîră pe creier. Avea o voce vulgară, deşi nu spunea 
nimic vulgar. Cît stătu pe scaunul frizerului Toma făcu exerciţii de voinţă 
ca să scape de zgura vocii individului. Reuşi cu greu. După ce se puse în 
ordine, Toma ieşi în oraş. Inutilitatea vieţii sale, în acest oraş străin îl 
ajunse din urmă. Înţelese nebunia pe care o făcuse întorcîndu-se. Un dor 
nebun îl apucă de insula sa, de Helga, de copii. Hotărî dar să se întoarcă. 
Imediat. Merse la o agenţie şi se interesă de posibilitatea de a pleca cît 
mai grabnic. Nimeri la amiază, tocmai cînd era pauza de masă. Mai avea 
de aşteptat vreo jumătate de oră. Se aşeză pe o bancă, răbdător. Deodată 
cineva se apropie şi îl salută. Era ziaristul de la frizerie. Luat prin 
surprindere nu avu puterea să-l respingă sau să-l neglijeze, aşa că îi 
răspunse la salut. Ziaristul se aşeză lîngă el. Fără vreo precauţie şi fără să 
i-o ceară, începu să-i povestească lui Toma despre o afacere veroasă a 
unui comitet care ar fi trebuit să se ocupe de ocrotirea pelicanilor din 
deltă. Toma nu înţelegea mare lucru, aşa că ceru, din politeţe, lămuriri. 
Ziaristul atîta aştepta. Începu să-i descrie situaţia cu lux de amănunte, îl 
luă părtaş pe Toma la marea samavolnicie care se petrecea cu bietele 
păsări pe cale de dispariţie. Revolta îl cuprinse şi pe bietul Toma care 
conchise că pelicanii sînt fiinţe indispensabile faunei mondiale. Pe acest 
fond, al asumării revoltelor şi al sincerităţii debordante, Toma Penescu se 
apucă să-i desconspire ziaristului povestea prezenţei sale în oraş. 
Ziaristul prinse subiectul din zbor. Fără să mai aştepte acordul lui Toma 
îi şi făcu cîteva fotografii cu un aparat minuscul, pe care îl ţinea în 
buzunar.  
Toma îşi notă într-un carneţel toate posibilităţile de a pleca din ţară pe 
apă, prin aer şi pe uscat, după ce consultă cu femeia amabilă de la agenţie 
cîteva ghiduri. Avea variante. După amaiza şi-a petrecut-o căutînd să 
cumpere cîteva lucruri care să-i facă plăcere Helgăi. I-a luat un ceas de 
perete ale cărui ace se învîrteau în sens invers, sugerînd posibilitatea 
întineririi. Era o glumă. Seara îşi încheie conturile la hotel, a doua zi, la 
amiază avea trenul care să-l ducă pînă în capitală.  
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A doua zi, însă, în unul din ziare apăru un articol care purta supratitlul de 
„senzaţional” în care se vorbea de faptul că Toma Penescu s-a întors. 
Articolul era însoţit de două dintre fotografiile pe care i le făcuse ziaristul 
cunoscut cu o zi înainte. Era şi poza ziaristului, ca să nu existe dubii. Îl 
chema Iustin Macavei.  
La recepţia hotelului, cînd coborî la micul dejun, Toma Penescu avu 
surpriza să constate că îl aşteptau mai mulţi ziarişti, dornici de amănunte. 
Veniseră chiar şi ziarişti din capitală, de la agenţii de presă importante. 
Subiectul putea să fie unul gras. Veştile se mişcară repede. 
Toma Penescu se lăsă chestionat, răspunse tuturor întrebărilor. Din nou 
parcă nu mai trăia, era trăit. Îşi amînă plecarea pentru ziua următoare, din 
cauza situaţiei nou create. A doua zi, însă, apărură articolele de senzaţie 
în presă, dar, concomitent, apărură şi replicile celor care se îndoiau. Erau 
multe şi toate bine argumentate. Unii îl făceau impostor, alţii escroc, alţii 
nebun de-a binelea. Cîţiva avocaţi, mirosind oarece cîştig, îl căutară 
oferindu-şi serviciile. Toma îi refuză, nu-şi dorea nimic din presupusele 
moşteniri. Cîţiva porniră, însă, acţiunile juridice din oficiu.      
A doua seară Toma Penescu primi o vizită aparte, o delegaţie din partea 
Organizaţiei Scriitorilor. Aceasta era un fel de sindicat care prelua 
drepturile scriitorilor, le administra, îi sprijinea pe cei mai nevoiaşi, pe 
cei care nu aveau talent să supravieţuiască. Şi erau mulţi dintre aceştia. 
Erau două persoane de fapt, dintre care unul părea să fie un avocat al 
organizaţiei. Cele două persoane s-au recomandat explicit, cerîndu-i, într-
un fel şi lui Toma să-şi spună numele. Dar Toma Penescu era în 
încurcătură: cu care nume să se recomande? De aceea consideră că era 
normal să le explice celor doi pe scurt povestea sa, să le arate 
documentele de identitate care nu corespundeau, însă, cu numele pe care 
pretindea că l-ar fi deţinut altă dată. De asta explicaţia sa complicată se 
derulă la modul jalnic. Bîlbele şi argumentele întortocheate, incoerente 
sunau ca şi cum s-ar fi rugat de cei doi să-l creadă. Şi de ce l-ar fi crezut? 
Unul dintre musafiri, cel care părea să fie avocat, un roşcovan care 
plesnea de sănătate dar nu şi de înţelegere a străfundurilor complicate ale 
scriitorilor, îi spuse scurt: 
„Ar trebui să vă consulte un medic. Cred că boala de care suferiţi se 
numeşte dedublare, asta pînă nu se pronunţă justiţia asupra a ceea ce se 
cheamă furt de identitate. Domnule Humberto Atam sau cine naiba 
sînteţi, cred că e bine să nu mai susţineţi povestea asta absurdă, nu ştim 
cine e în spatele dumneavoastră, cine vă manipulează dar e limpede că 
sînteţi o victimă a unui grup de interese. Care e miza, domnule Humberto 
Atam sau cum naiba vă numiţi... ? Opera lui Toma Penescu? Banii? 
Proprietăţile? Gloria, poate? La vîrsta dumneavoastră ar trebui să fiţi mai 
înţelept şi, poate, mai preocupat de chestiunile obişnuite anilor de pensie. 
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Să faceţi un drum din Indonezia pînă aici doar ca să răspundeţi unor 
comenzi criminale, zău, e prea de tot. Să ştiţi că tot ceea ce faceţi e penal, 
e grav...! Cu ce vom închide gura presei care mestecă acum un subiect 
fals, nesusţinut de nici un argument credibil? Eu aş putea să pretind că 
sînt moştenitorul unei piramide din Egipt, m-ar crede cineva?”. 
Celălalt dădea din cap ca şi cum ar fi fost cuprins de spasme, aprobînd tot 
ceea ce susţinea avocatul. Apoi simţi şi el nevoia să adauge: 
„Domnule Humberto Atam sau cum naiba vă numiţi, un Toma Penescu 
nu se naşte în fiecare zi, nici nu apare din senin ca ultimul nomad. Ce ar 
zice francezii dacă un individ s-ar da într-o zi drept Antoine de Saint 
Exupéry, numai pentru că acesta a dispărut cu tot cu avion în timpul 
războiului? Domnule Humberto Atam sau cum naiba vă numiţi, vă 
sugerez să vă evaporaţi rapid de aici...!”.  
Acest adaos, de cum naiba vă numiţi, suna vesel în gura indivizilor, părea 
să facă parte chiar din nume. 
Toată noaptea Toma Penescu visă cîini, mulţi cîini care îi muşcau 
mîinile. Apoi îi visă pe cei doi poliţişti, de la sosirea sa pe insulă, cu 
decenii în urmă, cum îl arestau din nou înghesuindu-l într-un dulap. Se 
sufoca. Se trezi tuşind. Sănătatea sa de fier, bine întreţinută de aerul 
Oceanului şi al insulei se şubrezea. Pe obraz ridurile urcau, de la zi la zi, 
tot mai curajoase. 

 
15. 

Toma nu plecă nici ziua următoare, pentru că a trebuit să răspundă 
întrebărilor unui anchetator pus din oficiu de Organizaţia Scriitorilor. 
Acesta l-a şi amprentat, l-a fotografiat, i-a verificat actele îndelung 
întrebîndu-l foarte serios dacă nu erau cumva nişte falsuri. Apoi îi spuse 
că un alt bătrîn fusese prins, recent, cu droguri, era chiar şef de reţea.  
„Şi ştii de ce se bagă bătrînii în porcării din astea? Pentru că ei cred că şi-
au trăit traiul, şi-au mîncat mălaiul şi nu mai au ce să păţească. Se cred 
intangibili. Poţi să-ţi imaginezi că un bătrîn de şaptezeci şi şase de ani, 
cam de vîrsta ta, trafica minore pentru prostituţie? Eu l-am anchetat, eu l-
am amprentat, eu l-am  înfundat. Acum, tu ... Şi mă întreb de ce o faci?” 
Toma observase că individul îl tutuia dar nu se mai sinchisi de asta. Îi 
spuse, totuşi, că el voia să plece cît mai repede spre casă, se simţea deja 
rău, obosise. Anchetatorul îl aprobă, însă îi spuse că nu-i aşa simplu să 
plece, pentru că acum trebuie definitivată ancheta. Un subiect ca acesta, 
în care au fost aruncate acuzaţii spre Organizaţia Scriitorilor, nu poate fi 
închis fără probe temeinice. Toma se opuse, el nu acuzase nici pe departe 
Organizaţia Scriitorilor, dăduse un nevinovat interviu pentru un ziar, în 
care spusese adevărul ...! Sau o poveste? Dar acum nu-l mai interesa nici 
adevărul, voia doar să plece. Acasă îl aştepta Helga, îl aşteptau, poate, 
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copiii care mai treceau uneori pe insulă. Anchetatorul îi explică, apoi, că 
insula din care pretindea că vine Toma nu avea reprezentanţă diplomatică 
în ţară, aşa că era dificil de verificat veridicitatea celor spuse. Va trebui 
găsită o variantă de comunicare prin reprezentanţii diplomatici ai unei 
ţări vecine. Dar de ce atîta zel?, voi să întrebe Toma, simţi însă că lupta 
devenise inutilă. Individul era inflexibil, situaţia se complica cu fiecare 
frază pe care o îngăima.    
Ajuns la hotel Toma se decise să plece cît mai repede, fără să mai aştepte 
să vadă cum evoluează cazul său. Îşi împachetă cîteva obiecte, plăti la 
recepţie şi plecă. Luă un taxi pînă în oraşul cel mai apropiat, la Limnici, 
după care se refugie în primul tren care mergea spre capitală. Dar 
lucrurile nu erau atît de simple. La coborîre din tren îl aştepta un soi de 
delegaţie din care făceau parte, din cîte îşi dădu seama, un poliţist în 
civil, anchetatorul pus de către Organizaţia Scriitorilor, un reprezentant al 
organizaţiei, poate un vicepreşedinte, un avocat. Cel care i se adresă a 
fost anchetatorul care îi spuse că nu e prea elegant modul în care o 
ştersese, că organizaţia nu doreşte, pentru renumele său, să lase lucrurile 
în ceaţă, că acuzele aduse de Toma organizaţiei sînt grave, pot lăsa 
urmări, scriitorul este, pentru societate, glasul conştiinţei şi că glasul său 
nu poate fi şubrezit de insinuări care ... etc. etc. Erau supăraţi, jigniţi. 
Toma ar fi vrut să se revolte, el nu acuzase pe nimeni de nimic, îşi 
declinase doar identitatea, atîta tot, îşi spusese povestea care nu era 
simplă, nu era complicată. Mai era un om liber?, ar fi vrut să-i întrebe, 
dar nu reuşi să îngaime nimic. Revolta îi amorţise limba, creierul. Se lăsă 
condus înspre o direcţie necunoscută.  
Era arestat?  
A, nu! Trebuie doar clarificate nişte aspecte. În o zi, două se vor limpezi, 
trebuie dezminţite unele lucruri, poliţia trebuie să se descarce de caz, 
anchetatorii trebuie să-şi întocmească concluziile, organizaţia trebuie să-
şi spele obrazul pătat de acuzaţii, scriitorii aşteaptă satisfacţie.  
L-au invitat pe Toma să urce într-o maşină, un SUV destul de 
confortabil. Pe drum nimeni nu avea chef de conversaţie. La un moment 
dat cel care părea să fie reprezentantul organizaţiei îl întrebă cum e viaţa 
pe insulă, dacă e civilizaţie, dacă el, ca european, nu a simţit în atîţia ani 
nevoia să revină în patrie, să comunice măcar cu cineva. Toma începu să 
descrie viaţa pe insulă, realiză însă că nu reuşeşte să spună altceva decît 
banalităţi, ceea ce îi făcu pe companionii de drum să reia între ei nişte 
discuţii mai vechi, despre avantajele integrării culturii naţionale într-o 
colectivitate est-europeană. Era, astfel, limpede că nu credeau o iotă din 
ceea ce ar fi avut de spus cel care pretindea că este Toma Penescu. După 
o oră, o oră şi un sfert au ajuns la destinaţie. Din cîte şi-a dat seama 
Toma, era vorba de sediul Organizaţiei Scriitorilor. L-au introdus pe o 
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intrare secundară, au urcat două etaje pe scări, deşi se vedea că în perete 
era şi un lift care funcţiona. Reprezentantul organizaţiei i-a descuiat o uşă 
şi i-a spus ferm: 
„Veţi rămîne cîteva zile aici. Sperăm să rezolvăm repede cazul. Totul 
depinde de dumneavoastră.” 
„Cîteva zile?, întrebă Toma. De ce nu am rezolva totul acum, azi sau 
mîine? Vreau să plec, treburi importante mă aşteaptă pe insulă.”  
Dar companionii săi nu băgară în seamă remarca lui Toma, deloc 
politicoşi au trîntit uşa. Şi uşa se blocă. 

 
16. 

Prizonier într-o cameră aproape ermetică de patru pe patru, Toma se 
pişcă de obraz ca să priceapă că nu trăieşte un coşmar. Pişcătura era 
convingătoare. Se întorsese acasă mînat de ceva care semăna cu 
inefabilul şi se întîlnise cu destinul. Şi destinul nu era deloc binevoitor. 
Se întinse în pat şi recapitulă ceea ce i se întîmplase în ultimile zile, 
încercînd să surmonteze şirul de erori pe care îl făcuse. 
Susţinea că e Toma Penescu, dar actele sale purtau un cu totul alt nume, 
o cu totul altă adresă, chiar şi data naşterii îl făcea cu zece ani mai tînăr. 
Nu putea demonstra cu manuscrise că e scriitorul Toma Penescu, pentru 
că ele nu mai existau. Ceea ce spunea el despre propria operă ştia orice 
şcolar care învăţase la şcoală cu prisosinţă. 
Cine să-i analizeze amprentele, atîta vreme cît cei cărora li se adresase au 
pus repede verdictul: e un ţăcănit care vrea să se învîrtă de o moştenire!  
Prieteni nu a avut niciodată, ca să-l recunoască acum. Le-ar fi fost şi 
greu, de altfel, pentru că Toma luase chipul oamenilor de pe insulă, 
devenise mai creol datorită soarelui şi sării oceanului.  
Insula nu avea o reprezentanţă diplomatică în ţară, aşa că era greu să facă 
demonstraţia pe această cale.  
În timp ce îşi judeca soarta nenorocită, negăsind nici o cale de ieşire, 
cineva descuie uşa şi îi aduse ceva de mîncare. Toma îi mulţumi şi îl 
întrebă: 
Dar pentru ce sînt închis? Pentru care faptă? Vreau să protestez, vă rog să 
mă conduceţi la cineva care ar putea să mă asculte şi să mă înţeleagă. 
Bărbatul care îi adusese mîncarea îi spuse, însă, că el nu ştie despre ce e 
vorba, e un simplu administrator la restaurantul aşezămîntului, aşa că nu 
poate să aibă un răspuns la întrebările lui. Dar din cîte ştia nu era închis 
ci doar protejat. 
Protejat? De cine? 
Administratorul nu-i răspunse, habar nu avea. 
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17. 
Ai auzit de luna Zadar?, îl întrebase odată Oranka.  
Nu, nu auzise.  
Da, există o perioadă în viaţa unui om cînd toate scapă de sub control, 
cînd omul nu trăieşte, ci este trăit. Propria viaţă te exclude. Trăieşti, 
dimineaţa, seara, noaptea, toate se leagă, succesiunea zilelor şi a 
anotimpurilor îţi dă o anumită fericire. Îngîni soarele peste zi, îngîni 
ploaia, apoi vine seara, noaptea, îţi consumi visele ca pe un combustibil 
cu care ajungi în partea cealaltă a vieţii ...! Viaţa lasă impresia infinitului 
tocmai prin această repetare, monotonia e sosul vieţii făcută să pară 
veşnică. 
Într-o zi, însă, te scoli dimineaţa ca toată lumea, dar lucrurile nu mai sînt 
la fel. Soarele stă strîmb atîrnat de cer. Ploaia te udă numai pe tine. 
Oamenii se uită la tine ca şi cum ţi-ar vedea prin piele, prin suflet. Tu te 
enervezi.   
Da, e o zi din luna Zadar. 
Lunile şi zilele obişnuite sînt egale pentru toată lumea. Pe cînd ziua 
Zadar din săptămîna Zadar, din luna Zadar sînt numai ale persoanei care 
a intrat în această curbă a sorţii.    
În luna Zadar eşti singur, singurel. Lumea e monstrul care te aşteaptă 
hulpav după colţ. 
Prima zi din luna Zadar e ziua în care te naşti. 
Ultima, e limpede, că e ziua în care mori. 
Celelalte zile din această lună absolut personală sînt împrăştiate printre 
celelalte zile, nimeni nu ştie dacă după un plan, sau la întîmplare. 
Într-o zi Zadar poţi să pierzi sau să cîştigi lumea definitiv. 
Poţi să dispari, nimeni nu observă. 
Asta e Luna Zadar.  
Toma simţi, de data aceasta, că a intrat din plin în această lună. 
 

18. 
Seara, pe cînd Toma tocmai se pregătea să se culce, chinuit de îndoieli şi 
întrebări, uşa camerei se deschise şi pătrunseră fără prea multe precauţii 
trei persoane: doi bărbaţi şi o femeie. Se prezentară, erau membri în 
consiliul critic al Organizaţiei Scriitorilor.  
Dar de ce au venit noaptea? Nu mai puteau aştepta pînă a doua zi? Şi ce 
însemna consiliu critic? Acesta nu se ocupa cu critica literară? Ce treabă 
avea cu ancheta? Sau viaţa începuse să bată literatura şi în acest caz 
consiliul critic se apucase să ia în răspăr biografiile?  
Voiau să-l ajute, îi înţelegeau situaţia, voiau să dea urgent un răspuns 
presei care stîrnise o adevărată furtună în jurul subiectului. Ştia el, de 
exemplu, că un ziar de mare tiraj susţinea că organizaţia trăia din 
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fondurile şi drepturile de autor care i s-ar fi cuvenit lui Toma? Că în 
cazul în care, prin absurd, Toma ar apărea, un proces ar arunca în aer o 
mulţime de proiecte, ar stîrni nemulţumirea unei întregi bresle?  
Nu, nu ştia, dar nici nu-l interesa prea tare acest lucru. El voia doar să 
plece, pe insula lui, la Helga, acasă, la copiii săi. Îi era dor. Tot datorită 
dorului ajunsese şi aici, fusese răscolit de o drojdie de nostalgie care se 
răzvrătise pe fundul sufletului. Gata, îi ajunsese, dacă ei voiau el putea să 
spună chiar că nu era Toma Penescu, scriitorul, ci un biet farseur, că 
minţise, că greşise, că exagerase, numai să fie lăsat în pace.  
Dar cum să-l lase în pace acum, nu era suficientă o declaraţie, trebuia 
ceva oficial, o decizie a unui tribunal, o declaraţie a unei oficialităţi din 
ţara din care susţinea că provine, oricum era nevoie de un document clar 
care să limpezească lucrurile pentru totdeauna, care să descurajeze pe 
alţii ca el care ar îndrăzni să facă acelaşi lucru. 

 
19. 

Presa se împărţise, firesc, în două. O parte suţinea ca posibilă 
întoarcearea lui Toma Penescu, deşi personajul care pretindea acest lucru 
nu prezenta toate garanţiile. Altă parte, dimpotrivă, susţinea că bătrînelul 
cu privirile mai mult rătăcite, după cum îl arătau fotografiile, nu era decît 
o făcătură a unui grup de interese care îşi propusese să pună mîna pe 
bunurile şi banii lui Toma Penescu. Dar cine era în spatele întregii 
afaceri? Aceasta era întrebarea, iar speculaţiile umpleau pagini de ziar. 
În timpul unei emisiuni televizate, la una din televiziunile de nişă, care 
cultiva scandalurile din societate, se prezentă o femeie, destul de trecută, 
care susţinu că a fost iubita lui Toma Penescu şi spuse că l-ar recunoaşte 
din un milion de bărbaţi. Îl iubise sincer, îi ştia şi acum geografia 
trupului. Fotografiile nu îi spuneau mare lucru, de asta realizatorul 
emisiunii ceru celor care se ocupau de caz să înlesnească o întîlnire a 
celor doi. 
Cei de la consiliul critic îl puseră în temă pe Toma despre întîlnirea 
preconizată. 
Toma îşi scormoni în minte unde găsi toate iubirile din tinereţe. Nu erau 
prea multe, de asta îşi spuse că nu îi va fi greu să o recunoască el, la 
rîndul lui, pe femeia anunţată. Întrebarea care i se cuibări în minte era 
alta, însă. Poate fi o probă în favoarea lui mărturia femeii? Nu va 
complica şi mai mult lucrurile? Nu ar fi mai bine să spună că nu o 
recunoaşte? Asta l-ar ajuta, poate, să plece mai repede, să scape din 
această captivitate din ce în ce mai greu de suportat.  
Confruntarea sau întîlnirea a avut loc într-un salon din interiorul 
Organizaţiei Scriitorilor. A fost una scurtă. Au asistat reprezentanţi ai 
cîtorva ziare, cele care rumegau de zor subiectul.  
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Nu, femeia nu-l recunoscu pe Toma. Toma, din cîte ştia ea, era un bărbat 
şaten, cu un ten alb, avea ochii verzi. Cel care se pretindea a fi Toma era 
mai mult creol, era mai tînăr decît Toma cel autentic, avea ochii albaştri. 
Nu, hotărît, nu era Toma. 
În schimb Toma o recunoscu pe femeie. Nu o mai ştia după nume, 
fireşte. Era îmbătrînită rău, părea o păstaie din care se scursese toată 
viaţa. Imaginea ei de acum, suprapusă peste imaginea din tinereţe îl 
zgîlţîi pe Toma.  
Toma spuse şi el că nu o cunoaşte, spre satisfacţia reprezentanţilor 
consiliului critic. 
Femeia mai spuse, ruşinîndu-se, că Toma Penescu „al ei” avea pe 
piciorul stîng un semn din naştere, o frunză de ferigă care se întindea pe 
pulpa interioară. Dar nimeni nu avu curiozitatea să verifice acest lucru iar 
Toma nu se grăbi să-şi dezgolească piciorul. 
Oricum, ideea că Toma era un impostor se întări între cei preocupaţi de 
caz.    
Toma consideră că lucrurile erau clare acum, de asta se adresă celor din 
consiliul critic cu rugămintea de a fi lăsat să plece. 
Încă nu, i-au spus ei, mai sînt cîteva aspecte de verificat, de pus la punct. 
În ultima vreme uşa camerei în care era închis nu mai era încuiată, semn 
că Toma nu mai era considerat periculos. Şi aproape că nu mai avea ce să 
devoaleze eventualilor curioşi, de vreme ce fusese dovedit drept un 
impostor. De asta, după confruntarea cu femeia care pretindea că i-a fost 
iubită, a hotărît să fugă. Unde? În lume. Se va fi găsit vreo poartă şi 
pentru el. Şi-a adunat cîteva obiecte şi a ieşit. Dar lucrurile nu erau, din 
nou, aşa simple. Din preajma clădirii în care era ţinut ostatic Toma apelă 
primul taxi şi ceru să fie dus la gară. Şoferul de taxi, un tip ţigănos şi 
mătăhălos, după ce îl cercetă prin luneta din faţă pe întîrziatul muşteriu, îi 
spuse că ar fi riscant pentru el să-l ducă la gară, ar putea fi bănuit de 
complicitate ... 
Complicitate? 
Da, ştia din presă de evoluţia scandalului, îl recunoscuse din prima pe 
Toma sau Humberto sau cum naiba îi spune, ştia că nu are voie să 
părăsească oraşul. De asta îl pofti, fără menajamente, să coboare. 
Altfel...!  
Altfel? 
Da, altfel .... !  
Toma coborî din maşină şi după ce aşteptă ca taxiul să dispară din peisaj, 
o luă pe jos într-o direcţie oarecare, cu gîndul să ajungă la gară. Dar după 
vreun kilometru îşi dădu seama că drumul era fără ţintă, gara nu se arătă 
nici într-un fel. Strada era pustie, aşa că nu avea pe cine să întrebe încotro 
este gara. 
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Ajunse într-un parc colorat de luminile gălbui ale felinarelor. De pe o 
bancă se desprinse un individ care, după ce îi dădu un bună seara 
mormăit, îi ceru o ţigară. 
Dar Toma nu fuma, aşa că trebui să-l decepţioneze pe individul căruia îi 
ardea gîtul după un strop de nicotină.  
Dar ar fi putut să-i dea nişte bani, să-şi cumpere ţigări, dacă ar avea de 
unde.  
Da, era o idee. 
Toma scoase din buzunar o bancnotă de zece şi i-o puse în palmă 
individului. Apoi îl întrebă unde este gara. 
Gara? E simplu. Chiar acolo va merge şi el, să-şi cumpere ţigări. 
De asta porni pe urma tînărului zdrenţăros, care se vedea bine că era unul 
din acei locuitori ai boscheţilor, vara mai ales, în fond oameni care îşi 
conservau libertatea ca pe unicul preţ al acestei lumi. Şi Toma îl îndrăgi, 
pe moment, pe tînăr.  
Ieşise din parc, traversase ceva care semăna cu un şantier de restaurare a 
unei catedrale, traversase un pod care nu trecea peste nici o apă şi 
ajunseră la o construcţie abandonată. Toma, care nu mai simţise de multă 
vreme sentimentul de frică, decît poate doar în faţa Consiliului Critic, se 
panică puţin. Era în afara oraşului, în faţa lui se profilau nişte construcţii 
improvizate.  
Din nişte guri de întuneric apărură cîteva persoane, bărbaţi şi femei. 
Comunicară cu tînărul său ghid într-o limbă guturală, plină de consoane. 
Semăna puţin limba cu cea a locuitorilor de pe insulă. 
O femeie destul de murdară, neîngrijită, îl luă în primire pe Toma, 
supravegheată îndeaprope de un zdrahon care mesteca ceva, ce putea fi o 
frunză de tutun şi îl întrebă dacă este dornic de dragoste ... 
Nu, nu era. 
Dacă i-ar putea vinde nişte plante de vise ... ?! 
Nu, nu dorea nici acest lucru. 
Atunci ce căuta în acest loc? 
Gara. 
Gara?  
Apoi, ca în derularea unui vis, din întuneric apărură alte cîteva siluete, de 
bărbaţi, vagabonzi care puţeau îngrozitor a alcool şi urină, îl buzunăriră 
pe bietul Toma, îi luară totul din buzunare, acte şi bani, pînă şi 
fotografiile cu Helga şi cu copiii săi. Nu se opuse, ar fi fost zadarnic. De 
asta nici nu-l mai agresară, de altfel. Tînărul care îl condusese pînă aici, îl 
împinse să facă drumul înapoi, după ce îl izbi într-un umăr cu podul 
palmei, atenţionîndu-l, în acest fel, că de data aceasta scăpase ieftin, că ar 
fi putut fi şi mai rău. 
Sigur că ar fi putut. 
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Va spune ceva la poliţie? 
Nu, nu va spune, a răspuns instinctiv. 
O luă din loc, din nou, fără ţintă. Habar nu avea unde era acum, încotro ar 
fi trebuit să meargă. Obosise, ar fi vrut să se lase pe iarba neagră, dar 
instinctul îi spunea că e periculos. 
După vreo jumătate de oră de mers nu ajunsese nicăieri. Mai mult, parcă 
se îndepărtase de oraş, nu mai cunoştea nimic. Deodată simţi un foşnet în 
spate. Se întoarse, înfricoşat de data asta.  
Era femeia care îl întrebase dacă nu vrea puţină dragoste. Se numea 
Hazel. Avea o vînătaie proaspătă sub ochiul stîng. Iar pe buza de sus, în 
partea dreaptă, o picătură de sînge se închegase, parcă era o buburuză 
gata să-şi ia zborul. La un moment dat, sub privirile uimite ale lui Toma, 
limba femeii se prelinse printre buze şi înhăţă buburuza roşie. Toma se 
înfioră. 
Femeia îi spuse că bărbaţii, după ce număraseră banii, care erau destul de 
mulţi şi îşi dădură seama că este un cetăţean străin, după acte, hotărîseră 
că era mai bine să-l fi omorît, ca să nu aibă necazuri cu autorităţile. Ea se 
opusese şi de aceea au bătut-o, ameninţînd-o şi pe ea cu moartea. Fugise. 
Norocul lui că nu o luase spre oraş, de unde venise, ci că rătăcise aiurea. 
Altfel...! 
Altfel? 
Da, l-ar fi omorît. Ei încă îl mai căutau, conduşi de individul care îl 
atrăsese în cuib. De asta, femeia îi spuse că ar fi mai bine să se 
adăpostească în vreo tufă mai deasă, ca să nu fie depistaţi, în 
eventualitatea în care ar fi căutaţi şi în acea parte.  
Toma se lăsă condus într-o tufă de liliac sălbatic, deasă. Se întinse pe 
stratul de frunze şi muşchi. Femeia i se cuibări în braţe, ca să se 
încălzească. Adormiră amîndoi, înlănţuiţi. Dimineaţa aşa îi găsi paznicul 
de la ferma de zarzavat din preajmă, care condus de cîinii săi depistară 
acea statuie a nefericirii. O femeia murdară, cu o vînătaie zdravănă sub 
ochi, cu scalpul însîngerat de la o luptă cruntă, plus un bătrîn derutat, 
posibil dement, care vorbea fără şir despre o insulă şi despre familia sa 
risipită în lume, pe care o căuta, nu au fost cele mai liniştitoare semne 
pentru paznicul care îi descoperi. De aceea, acesta anunţă poliţia. 
Poliţia, care căuta nişte vagabonzi care se încăieraseră, de la vreo pradă 
sau de la vreo femeie sau de la o doză de droguri, veni imediat. Şi asta 
pentru că unul dintre vagabonzi fusese înjunghiat mortal. Ceilalţi 
fugiseră.  
Toma detalie povestea sa, de peste noapte. Femeia care îl însoţea 
confirmă jaful. Apoi îi luară în maşina poliţiei şi îi duseră la locul crimei. 
Cel ucis era individul care îl condusese pe Toma la cuib. Îl recunoscu 
femeia. 
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Se numea Fekete. O poreclă, desigur. 
Nu găsiră asupra lui nici un ban, nici un document. 
Femeia a fost luată la poliţie, ca să depună mărturie, să fie la dispoziţia 
acesteia pînă la finalizarea cercetărilor. Era martorul cheie. 
Toma sau Humberto sau cine naiba o fi a fost dus la Organizaţia 
Scriitorilor, de unde pretindea că a plecat. 
Da, aşa era, a confirmat secretarul organizaţiei. 
Fără bani şi fără acte Toma se întoarse în captivitate. Captivitatea era, 
pentru el, în acele momente, totuşi, un loc sigur.  

 
20. 

Crima de pe strada Humăriei stîrni emoţie printre cei care erau conectaţi 
la realitatea imediată. Ziarul „Observator” relată în detaliu: „Victima, un 
om al străzii, a fost ucisă cu unsprezece lovituri de cuţit aplicate, mai 
ales, în zona inimii, semn că ucigaşul plănuise crima sau că era o 
persoană fără scrupule. Nu se cunoaşte mobilul crimei dar se presupune 
că este vorba de o răfuială între proxeneţii care îşi disputau zonele de 
influenţă. Poliţia a avansat ca ipoteză şi varianta ca unul dintre 
numeroşii clienţi ai acestor bordeluri ambulante, de la marginea 
oraşului, să fi refuzat fie să plătească, fie să fi fost nemulţumit de 
serviciile oferite, ajungînd la această tragică altercaţie....”. 

 
21. 

Toma era cu bătrînul său prieten Oranka, cel care îi spunea, deseori, 
poveştile insulei. Căutau prin tufele de iarbă aspră florile de bunga 
pakana, cea care se hrăneşte hoţeşte din rădăcinile altor plante. 
Rădăcinile de bunga pakana evitau pămîntul, pentru a sorbi lichidul gata 
preparat din rădăcinile altor plante.  
Se comportă ca omul, spuse Oranka. Că numai omul se hrăneşte din 
sudoarea aproapelui, numai omul îşi sugrumă pe dinlăuntru fratele.  
Dacă înghiţeai o floare de bunga pakana, îi spuse Oranka, intrai în 
universul fizic al propriilor gînduri. Şi să ajungi să simţi materialitatea 
propriilor gînduri era, pînă la urmă, limita oricărei introspecţii, a oricărei 
filosofii. Şi ei au găsit o tufă de bunga pakana, plină de flori alb-violete 
de pe care strălucirea polenului părea pulbere de stea. Şi Oranka, bătrînul 
cu obrazul brăzdat de linii ca ale palmei proprii, în care puteai ghici pînă 
şi viitorul insulei, îi spuse lui Toma să înghită toate florile de bunga 
pakana găsite. Erau amare, aveau gust de andive. Apoi Oranka îi ceru un 
pahar cu apă dar Toma constată că nu mai au apă. Şi Oranka îl trimise pe 
Toma să aducă un ulcior plin de la o fîntînă din satul din preajmă. Toma 
s-a îndreptat într-acolo. Cînd a ajuns la fîntînă, a întîlnit o fată care scotea 
apă.  
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Poate că era chiar Helga, da, da, semăna cu Helga.  
Dar Toma nu zise nimic, a vrut să vadă dacă femeia îl recunoaşte la 
rîndul ei. 
Dar semăna şi cu Valentina, femeia care îl tentase să urce, cîndva, pe un 
vapor care îşi propusese să refacă drumul biblic făcut de arca lui Noe.  
Dar nu era nici Valentina, altfel l-ar fi recunoscut, poate. 
Semăna puţin şi cu mama lui, îşi ţinea părul legat într-o coadă împletită 
la spate, răsucită spre scalp.  
Fata l-a privit cu sfiala cu care întîlneşti un străin, însă. 
Plăcînd-o, Toma a intrat în vorbă cu ea şi a întrebat-o cum o cheamă.  
Fata i-a răspuns şi i-a zîmbit. O chema Auhina, dar Toma îi spuse Ana.  
Fata consimţi că şi Ana e un nume frumos.  
Pe urmă Toma s-a oferit să-i ducă ulciorul cu apă pînă în satul care era 
undeva spre miezul insulei.  
Auhina sau Ana a primit.  
Ajuns în casa fetei, Toma a fost poftit la masă.  
I-a cunoscut toate rudele şi pînă la urmă i-a cerut mîna fetei.  
După ce s-a făcut nunta, s-a apucat de lucrul cîmpului.  
A avut copii şi i-a crescut.  
Unul dintre ei, Aldous, s-a îmbolnăvit şi a murit.  
Părinţii nevestei lui au murit şi ei, unul după altul. Se numeau David şi 
Alexandra.  
Fiul său cel mare, Johannes, s-a însurat şi a plecat din aşezarea de pe 
insulă, unde se întorcea o dată pe an.  
Fiica cea mică, Andrada, devenise chiromantă, citea viitorul în palmele 
tuturor. La un moment dat, citindu-şi viitorul în palma proprie a avut o 
mare dezamăgire şi plecă în lume. S-a confundat cu lumea definitiv. 
Apoi nevasta lui, acum căruntă, Auhina, s-a îmbolnăvit de friguri şi a 
murit.  
A plîns-o îndelung, pentru că o iubise din toată inima.  
După cîteva zile un rîu, singurul de pe insulă, a ieşit din matcă, a acoperit 
ogoarele şi i-a luat casa. Toma a fost luat de apele mîloase, împreună cu 
ceilalţi. Deodată, în timp ce se zbătea să se salveze, fără să-şi dea seama, 
şi-a adus aminte de vechiul lui prieten, de Oranka, cel care îl trimisese 
după apă. S-a trezit într-o clipă mergînd pe un ogor uscat, ducînd în mînă 
un ulcior cu apă. Oranka era aţipit la umbra unui copac. În văzduh plutea 
ceva care părea să-i şoptească lui Toma că se află în pragul tainei celui 
care veghează la rînduiala lumilor. Oranka s-a trezit şi i-a spus, ridicîndu-
se: Soarele este de acum la asfinţit. Ai stat cam mult, dragă Toma. 
Tocmai mă pregăteam să vin după tine!  
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Toma a vrut să-l îmbrăţişeze pe Oranka, atît de dor îi fusese de el, fără 
să-şi dea seama, însă Oranka se subţie ca o rază care se contopeşte din 
dragoste cu pămîntul. Toma se trezi că îmbrăţişă pămîntul. 
 

22. 
Aşa îl găsiră, cu faţa la pămînt, cei care veniseră cu ultimile precizări în 
ceea ce privea cazul său. Erau două persoane din Consiliul Critic, pe care 
le cunoscuse şi cu alte prilejuri. Erau un bărbat şi o femeie, deşi ceva din 
fiinţa lor le ştergea diferenţele. Erau îmbrăcaţi în clauni.  
Îi întrebă de ce sînt îmbrăcaţi aşa ...? 
Pentru ca sentinţele să nu pară dureroase, trebuie să fie ceva vesel în 
orice veste proastă, în orice tragedie. 
Îl întrebară de nume. 
Le spuse numele de Humberto şi cînd încercă să le explice ciudăţenia 
atribuirii numelui fiului, tot o substituire în fond, cei doi îl întrerupseră 
brutal. 
Îl întrebară de documentele personale. 
Nu, nu le mai avea, i le furaseră în noaptea aceea ... 
Îl întrebară dacă în noaptea aceea fusese sau nu martor la moartea 
individului care fusese găsit înjunghiat la marginea oraşului. 
Nu, nu fusese martor, deşi în noaptea aceea fusese în compania acelui 
individ care îl dusese la cuib, adică în acel loc în care i se furase 
identitatea şi banii ... 
Ştia că femeia cu care fusese găsit îmbrăţişat la marginea unui cîmp 
fusese cea care se presupune că îl ucisese pe individ...? 
Nu, nu ştia, dar nici nu îi venea să creadă acest lucru ... 
Mai mult, femeia se apără acum spunînd că el îl omorîse pe acel individ, 
după ce conveniseră ca femeia să meargă cu dînsul pentru o sumă de 
bani, după care se răzgîndise iar bărbatul gelos a reacţionat iar dînsul l-a 
lovit, după cîte s-ar părea, chiar cu cuţitul victimei. Poate că a fost şi 
autoapărare, dar lucrurile acestea se vor clarifica, după mărturia lui ... 
Nu, nu era adevărat, el doar se rătăcise, cînd femeia l-a ajuns din urmă şi 
au stat îmbrăţişaţi la marginea cîmpului, ca să se încălzească ... Apoi 
Toma încercă să le explice un lucru complicat pe care nu-l mai resimţise 
din tinereţe.  
Că uitîndu-se la femeia aceea, în timp ce stătea în braţele lui, avea 
senzaţia că se hrănea cu frumuseţe. Sau cu tinereţe? S-ar putea să fie 
acelaşi lucru.  
Frumuseţea unei femei e ca o hrană fizică. Se poate verifica.  
Frumuseţea cealaltă, a sufletului, e ca aburul, ca mirosul, le simţi, dar nu 
le poţi defini un contur. Apoi le explică celor care îl anchetau că pe 
lumea asta sînt oameni care flămînzesc continuu după frumuseţe. Artiştii, 
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de exemplu, se nasc cu această abulie... De unde ştia asta? Poate că de la 
Oranka? 
Dar anchetatorii nu îi urmăreau complicaţiile sale sufleteşti care puteau 
să pară la un moment dat o modalitate de a le distrage atenţia de la caz. 
Dacă mai pretinde că vine de pe o insulă ...? 
Da, acolo pe insulă îl aşteaptă Helga ... 
Dacă mai pretinde că este Toma Penescu ...? 
Da, dar acest lucru nu mai contează acum, ar prefera să fie cu Oranka, pe 
insulă, să vorbească despre posibilitatea creşterii licornelor pe plaurii de 
spumă care pluteau în derivă, uneori, de-a lungul ţărmurilor. 
Da, Marele Consiliu Critic, pentru toate faptele comise, a decis 
condamnarea. 
Condamnare? 
Da, prin sufocare. 
Prin sufocare, le spuse el, erau omorîţi în Europa, pe vremea Inchiziţiei, 
cei care se închinau, în acelaşi timp, la doi dumnezei. Era o pedeapsă 
pentru ubicuitate, destul de aspră ...! 
Posibil, îi răspunse femeia care nu semăna cu nici una dintre femeile pe 
care le cunoscuse în viaţa lui. Ce o recomanda să fie parte din Consiliul 
Critic? Toma nu avea de unde să ştie, nici nu întrebă.  
În buzunar avea, presată, o floare de bunga pakana, pe care i-o strecurase 
în palmă Oranka, la plecare, în cazul în care lucrurile din jur ar fi scăpat 
vreodată de sub control. Toma crezu că venise momentul, aşa că mestecă 
floarea amară.  
Celălalt membru al delegaţiei Consiliului Critic se aplecă deasupra lui 
Toma, probabil că voia să vadă ce înghiţise. Dar Toma nu spuse nici un 
cuvînt. Amarul de pe limbă se făcu fierbinte, Oranka, dragul de el, se 
insinuă cu toată lumea insulei în realitatea nouă a lui Toma. Floarea de 
bunga pakana îi creştea acum pe dinăuntru, rădăcinile ei i se înfipseseră 
în intestinele sale, o simţea cum se foia căutîndu-şi poziţia convenabilă. 
Dacă ar mai fi avut o floare, ar fi înghiţit-o şi pe aceasta. Simţea că îi face 
bine, că îi relaxează un interior extrem de congestionat. 
Aici Toma zise: Luciditatea este o ipocrizie a oamenilor fricoşi. Curajul 
adevărat este să ataci nevăzutul din fiecare clipă, să îi vezi povestea, să-i 
trăieşti povestea. Oamenii lucizi numără bani, ceilalţi numără stele. 
Banii se scurg printre degete, stelele clipocesc o veşnicie pe cer. Dacă 
am convenit cîndva că totul curge, atunci trebuie să fim de acord că nu 
există unicitate, ci o simultaneitate de chipuri, fabulaţia transcende 
matematicile... Se uită fix la cei doi, pe rînd, să vadă dacă ei pricep ce le-
a spus. Dar ei stăteau cu nişte figuri tîmpe, încruntate, de parcă ţineau 
tălpile pe cioburi de sticlă fierbinte.  
Era clar că nu le ajungea nimic la creier.  
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Mai mult, femeia se duse la fereastră şi o deschise. O vrabie se aşeză pe 
canatul ferestrei. Femeia ţipă, ca să alunge vrabia, probabil. De ce să 
alungi o vrabie care nu îţi poate face nici cel mai mic rău, ei, asta nu a 
înţeles Toma niciodată în viaţă. Şi unii o făceau dintr-un instinct 
inexplicabil. Femeia mai ţipă o dată şi vrabia, într-adevăr, zbură zbîrnîind 
din aripi. Toma închise ochii, strîns, strîns, ca să nu mai vadă această 
scenă reprobabilă.  
Cînd redeschise ochii văzu cu surprindere că se opriră din mişcare toate 
lucrurile din jur. 
Soarele se opri pe o muchie de deal, stătea într-un echilibru precar. Era 
caraghios cum stătea soarele ca un gălbenuş de ou care se transforma 
încet în omletă. 
Se opri apa îngheţată ca un sînge verde albastru. 
Se opri din tîrşîitul paşilor pe un hol nesfîrşit femeia care împărţea trufe 
de ciocolată soldaţilor muribunzi... Dar ce căutau soldaţii muribunzi pe 
acele holuri nesfîrşite? 
(Aici Toma închise ochii din nou, dar femeia de la Consiliul Critic îl 
apucă cu putere de un braţ şi cu degetele ei ascuţite şi dure, ca nişte cozi 
de lingură – Toma nu găsi altă comparaţie – îi scormoni între pleoape, 
ca şi cum ar fi vrut să-i smulgă imaginile de pe retină. Dar Toma rezistă 
şi nu deschise ochii, cel puţin cît îl zgîlţîi ea.) 
Se opri moara de vînt. Şi vîntul se opri încîlcit între paleţii imenşi. 
Se opri curgerea nisipului în clepsidră. 
Se opriră caii care alergau în jurul propriului galop care suna ca o toacă 
de lemn. 
Se opri mişcarea aerului care se înghesuia în plămîni. 
Se opri din cîntat muezinul de la moscheea din port. 
Se opriră vapoarele care înghiţiseră mii de oameni dintr-o dată şi acum le 
digerau încet, încet ... 
Se opriseră rîsetele băieţandrului care sughiţa de plăcere deschizînd cu 
dinţii o scoică în care simţea strălucirea unei perle. Se opri din strălucire 
şi perla. 
Se opri din mişcare luna. 
Planetele se opriră şi atîrnau de cer ca nişte cireşe amare. 
Se opriră cuvintele din mişcarea lor ca un bulgăre de zăpadă care 
rostogolindu-se ia la mijloc toate peisajele din jur. 
Se opri o amintire care tocmai se năştea greu, greu din ceaţa creierului. 
Se opriră toate amintirile care lunecau pe gîtul unei lebede care strănuta. 
Se opri focul care se scurgea în pămînt printr-o rădăcină de măr sălbatic. 
Se opri moartea care privi înspăimîntată cum o picătură de apă lovind o 
baltă se transformă în glonţ. 
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Se opri glonţul în aer ca şi cum s-ar fi înfipt într-o pasăre care şi ea se 
opri în aer. 
Se opri Dumnezeu din goana spre infinit şi luă lumea în palmă. Ah, 
Toma însuşi se simţi o piesă micuţă în palma lui Dumnezeu, îl apucă un 
rîs aproape isteric cînd văzu disproporţia trupului său în raport cu palma 
lui Dumnezeu care era atît de mare că nu i se vedeau marginile, încît nici 
măcar nu-i puteai intui marginile şi Toma se simţi bine că pînă la 
marginea acelei palme mai avea mult, mult de străbătut, înseamnă că mai 
avea multă viaţă în el de cheltuit.  
Se simţea de parcă nu avusese nici un contact cu lumea, nu atinsese 
nimic de pe pămînt, simulase doar nişte atingeri şi atît. Nu atinsese nimic 
din ce ar fi putut să-l murdărească. Era curat ca la naştere cînd mama îi 
spusese: Ia acest trup şi du-l la luptă ... Şi tatăl îi spusese: Să nu crezi 
nimic din ceea ce vezi. 
Se opri din tîrşîitul paşilor pe un hol nesfîrşit femeia care împărţea trufe 
de ciocolată soldaţilor muribunzi... Dar ce căutau soldaţii muribunzi pe 
acele holuri nesfîrşite? Se opri holul nesfîrşit să mai fie nesfîrşit. 
Se opri ploaia. 
Se opri brusc această infuzare cu lumină a întunericului. 
Se opri umbra să se mai nască. 
Se opri culoarea gri să mai fie gri. 
Şi culoarea verde se opri să mai fie verde. 
Şi oranjul se opri să mai fie oranj. 
Şi cuvintele se opriră să se mai combine cu lucrurile. 
Şi frica se opri ca un şpan în carne: ce se va întîmpla cu lucrurile în lipsa 
cuvintelor? 
Şi dimineaţa se opri în noapte. 
Şi marea se opri cu burta pe nisip. Şi nisipul se opri să mai curgă. 
Şi pe bolta minţii se opri un fluierat de mierlă care se făcu ţurţure. 
Şi menta se opri pe marginea ghiolului. 
Şi trenul imploră muntele. 
Şi adevărul se numi singur şi se opri pe unghia unui arpentor care se 
aruncă în prăpastie, dar prăpastia se opri să mai fie prăpastie şi nu se mai 
adînci în ea însăşi aşa cum fac toate prăpăstiile de cînd lumea. Şi 
arpentorul nu putu să măsoare cu trupul lui în cădere prăpastia. 
Un clopote mut vorbi pentru prima oară. 
Se opri privirea înainte de a se lipi de lucruri. 
Se opri din privit cel care de acolo de sus tocmai a privit o dată pentru 
totdeauna. 
Se opri o poveste să mai fie poveste şi se făcu drojdie de lume. 
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Un foşnet de întrebare se întoarse precum căldura care îşi făcea loc în 
miezul frigului care cuprinsese lumea şi buzele lui Toma care se opriră să 
mai fie buze îngînară… 
                                                        - Mama? 
 

* 
 

Addenda 
 
Organizaţia Scriitorilor, 23 oct. 2 ...  
Comunicat de presă 
O persoană cu o identitate deocamdată incertă a încercat să se substituie 
personalităţii scriitorului Toma Penescu, cel care a dispărut în condiţii 
misterioase cu patruzeci de ani în urmă, lăsînd o operă prestigioasă care face 
onoare culturii naţionale şi universale. Imaginea Organizaţiei Scriitorilor a fost 
serios afectată de atacurile din presă care au preluat fără o minimă verificare 
declaraţiile necontrolate ale unei persoane care a încercat să se substituie cu 
destulă stîngăcie personalităţii scriitorului Toma Penescu. Eliminînd din 
discuţie intenţia de revendicare a bunurilor patrimoniale ale scriitorului cît şi 
drepturile de autor care revin Organizaţiei Scriitorilor, în urma anchetei 
întreprinse de Consiliul Critic şi de Inspectoratul de Poliţie şi de Combatere a 
Infracţionalităţii în Domeniul Drepturilor de Autor, concluzia a fost că avem de 
a face cu un caz banal de schizofrenie, mai precis de dedublare a personalităţii. 
Specialistul în psihiatrie, dr. Luana Gămureac, de la Institutul de boli mentale 
„Victor Babeş” din capitală ne-a declarat că dedublarea personalității este o 
tulburare a unității conștiinței de sine, care se caracterizează prin apariția în 
alternanță, a unei prime personalități și a uneia sau mai multe personalități 
secundare la același subiect. Dedublarea de personalitate intervine pe fondul 
unor tulburări psihice, iar adesea persoana suferindă trăiește cu convingerea că 
este o altă persoană, de obicei cunoscută ca unul din oamenii celebri ai lumii, 
sau un personaj religios. În fiecare caz, pacienții trăiesc cu intensitate personajul 
în care s-au transformat. Boala a fost descrisă de Alfred Binet (1857–1911) în 
cartea Le dédoublement de la personnalité et l'amnésie périodique. Acest 
fenomen psihopatologic de disociere a unității personalității prin dedublarea 
ființei, duce la apariția a două euri diferite, care evoluează succesiv sau 
simultan. Cele două euri coexistă, unul fiind normal și conștient iar celălalt 
patologic și bazat pe o motivație inconștientă. Acest sindrom este întâlnit în 
isterie, stări maniacale, psihoze alcoolice și schizofrenie. Afecțiunea intră în 
categoria tulburări disociative (de conversie), care cuprinde stările de confuzie 
și de dedublare psihogenă. Cauzele sînt multiple (putînd chiar diferi, de la caz la 
caz): bagajul ereditar al pacientului, traume survenite în diverse etape ale 
dezvoltarii sale, viciile, obsesiile ce se dezvoltă gradual, neputinţa de a depăşi 
diverse obstacole şi evenimente (divorţul, pierderea unei persoane dragi, 
eşecurile din planul profesional sau personal, tendinţa de izolare (care poate 
apărea brusc şi aparent "nemotivat"), apatie, depresie prelungită. Manifestările 
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pot deveni agresive sau halucinatorii cînd pacienţii amestecă realul - adesea 
distorsionat, disparat - cu imaginarul sau susţin existenţa unor evenimente care 
nu s-au petrecut decît în mintea lor. Se ajunge la situaţia, de cele mai multe ori, 
cînd persoanele care au această maladie să susţină că ei sînt "alţii", ori că sînt ei 
înşişi, dar, în acelaşi timp şi "altcineva" (un frate sau o sora imaginari sau reali 
cu care se substituie mental, la un moment dat, un personaj de poveste, creat 
ad-hoc, un personaj celebru – vedetă - sau unul istoric; sau un om cu o profesie 
total nouă şi diametral opusă celei de bază, pe care unii chiar încearcă sau ar 
încerca să o exercite). Prinşi deja în "ghearele" invizibile (mai ales pentru ei!) 
ale bolii, preferă/iubesc din ce în ce mai mult lumea paralelă şi ficţională pe 
care şi-o creează (tratînd acest lucru ca pe ceva EXTREM de firesc), alegînd ca 
preferinţe, de exemplu cărţile S. F. şi/ sau evenimentele cu conotaţie 
supranaturală. 
Organizaţia Scriitorilor, pe baza probelor pe care le deţine, îşi rezervă dreptul de 
a acţiona în judecată şi de a pretinde daune materiale şi morale publicaţiilor şi 
persoanelor care au adus acuze nefondate în ceea ce priveşte moştenirea 
culturală şi materială rămasă de pe urma scriitorului Toma Penescu. 
Decesul persoanei cu identitate încă incertă în timpul investigaţiilor ne 
determină să considerăm, din punctul nostru de vedere, cazul închis. 
Inspectoratul de Poliţie şi de Combatere a Infracţionalităţii în Domeniul 
Drepturilor de Autor şi a Crimei Organizate este cel care continuă ancheta în 
acest caz. 

- // - 
 
Inspectoratul de Poliţie şi de Combatere a Infracţionalităţii  
Nr. 31175 din 24 oct. 2 ..... 
 
Comunicat de presă 
 
Revenim în legătură cu crima comisă în noaptea de 20 spre 21 octombrie pe 
strada Humăriei, din localitatea ... , în condiţii încă neelucidate, căreia i-a 
căzut victimă cetăţeanul Ioan Fastac de 43 de ani, mai cunoscut sub numele de 
Fekete. Suspectul principal, un cetăţean cu identitate încă necunoscută, care 
suferea de numeroase afecţiuni psihice, a murit din cauze naturale în timpul 
anchetei. Martorul principal, doamna Maria Arfenie, fără domiciliu cunoscut, a 
dispărut şi este căutată pentru noi mărturii care să ducă la finalizarea 
dosarului şi închiderea cazului. Vom reveni cu amănunte. 
 

Semnătură: indescifrabil 
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„până la urmă mă gândesc că până şi moartea  
e un fel de ţară unde toţi suntem copii  
şi toţi suntem părinţi astfel încât  
să ne putem odihni pe rând 
într-o sală de aşteptare  
mai mare” 

 
 

 
Poeme de Anca Mizumschi 

 
 

Sărbători de familie 
 

La fiecare sărbătoare bunicii făceau întâi o groapă în pământ 
unde încăpeam toţi ca într-un uter mai mare, un fel de autobuz de familie.  
Apoi ne strigau pe nume de două ori pe an: de Crăciun şi în ziua de Paşte. 
Ne adunam la mesele de lemn scoase în curte şi ciocneam  
anul naşterii de anul morţii; când astea două se întâlneau,  
era bine, îţi dădeau un sentiment de siguranţă.  Mergeam la toate 
petrecerile, 
nimeni nu era cu adevărat singur, până când anul morţii a dispărut,  
a devenit anonim şi nimeni nu a mai ciocnit cu nimeni,  
nimeni nu s-a mai întâlnit cu adevărat şi tot ce ştiam despre noi era 
că ne-am născut, fiindcă mama sau tata aveau o listă  
cu numele noastre scrijelite 
în lemn pe o masă 
 
Mic tratat de navigaţie 

 
Atinge-mă aici, ţi-am spus şi ţi-am arătat un punct fix pe coapsă 
deasupra genunchiului, iar tu ţi-ai lipit buzele de acel punct fix. E 
suficient m-ai întrebat? Şi de câte ori spui asta, constelaţiile se opresc din 
mişcare 
şi Calea Lactee se scurge pe degetele noastre ca un bol cu smântână deja 
lins. E suficient, am râs şi tu ai alunecat dezechilibrându-te 
pe tavanul de sticlă de la observatorul astronomic 
acolo unde mă ţii tu pe mine în braţe ca pe o hartă 
atunci când mă atingi 
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La rând 
 
Lumina se aducea în vagoane de marfă. Inghesuită şi grea 
Deşi era interzis, în fiecare gară, cineva se băga în faţă şi striga 
Mai încet! Mai încet, să ajungă la toţi. Ne aşezam la coadă noapte de 
noapte, până când trenul ăsta se urnea gol spre gara următoare 
unde ne străduiam din nou să împărţim amintirea luminii  
şi nimeni nu mai ştia unde a fost prima gară, 
ci doar cum să te aşezi în tăcere la rând  
 

 
Maternitate 

 
Pământul e bun. Îţi intră în nări, în orbite, e bun cum atârnă de răni ca 
nişte cataplasme, pe pleoapele închise, nu cere de mâncare, deşi poţi 
 să îl omeneşti din când în când cu corpul tău. E bun la drum, când îl iei 
cu tine ca un mulaj dentar purtând ca amprentă genetică o fotografie 
pentru identificare şi amestecul mlăştinos dintre lichidul amniotic şi 
pământ îţi înceţoşează vederea şi ajungi să stai atârnat de oasele tale de 
sticlă ca de sfintele moaşte şi să te rogi la mama si bunica ta ca la nişte 
statuete de lut îmbrăcate în ceară 

 
 

Specialistă în începuturi 
 
Sunt specialistă în începuturi, am începuturi de toate culorile, 
începuturi de zi pe marginea patului când tu te închei la cămaşă  
şi-mi spui că s-a terminat, începuturi cu mama care împătureşte în fiecare 
dimineaţă zăpada moale de faţa lui tata. Începuturi cu cărţi pe care nu o 
să le scriu niciodată, începuturi cu prieteni şi pahare de vin, cu trenuri 
întârziate chiar şi începuturi cu bunicile mele întoarse 
cu faţa la singurătatea lor fetală, 
până la urmă mă gândesc că până şi moartea  
e un fel de ţară unde toţi suntem copii  
şi toţi suntem părinţi astfel încât  
să ne putem odihni pe rând 
într-o sală de aşteptare  
mai mare 

  
din volumul Cântec pentru surdomuţi, 

în curs de apariţie       
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„Este greu de înţeles astăzi, când există încă atâtea 
tensiuni ce au la bază poziţionări religioase, cum va 
arăta lumea secolului XXII, dar cred că autori ca 
Basarab Nicolescu deschid orizonturi posibile pentru 
buna aşezare a lumii de mâine. “ 

 
 

Basarab Nicolescu la 70 de ani 
 

un eseu de Dan D. Iacob 
 

 Pe 25 martie 2012, de sărbătoarea Bunei Vestiri a întrupării 
Domnului, Basarab Nicolescu, savantul român de notorietate  mondială,  
împlineşte 70 de ani.  
 Stabilit în Franţa, unde plecase în anul 1968 cu o bursă la 
Universitatea Paris VI, el a reuşit să-şi clădească autoritatea ştiinţifică  de 
fizician teoretician, doctor în fizică (1972), profesor universitar, 
preşedinte al Centrului Internaţional de Cercetări şi Studii 
Transdisciplinare şi director al colecţiei „Transdisciplinarite”, la Editions 
de Rocher, Paris. După anul 2000, numele său s-a impus şi în ţara 
noastră, fiind Doctor Honoris Causa al mai multor universităţi şi membru 
de onoare al Academiei Române.  
 Cărţile sale „Noi, particula şi lumea“ (1985), „Ştiinţa, sensul şi 
evoluţia – Eseu asupra lui Jakob Böhme“ (1988), „Teoreme poetice“ ( 
1994), „Transdisciplinaritatea. Manifest“ (1996), „ Rădăcinile libertăţii“ 
(2001) şi „De la Isarlîk la Valea Uimirii“ (vol I şi II, 2011) au deschis noi 
orizonturi în dezbaterile contemporane de idei.  
 Cheia de boltă a gândirii sale este conceptul transdisciplinarităţii 
asupra căruia vom încerca să aducem câteva lămuriri, nu înainte de a  
rememora câteva repere biografice. La Ploieşti, unde s-a născut, Basarab 
Nicolescu a primit educaţia religioasă de la Părintele Galeriu, pe atunci 
preot al catedralei ploieştene, care mai târziu l-a introdus în lumea 
teologilor. Marile lui pasiuni au devenit, în anii tineri, matematica, 
literatura şi filosofia, dar a ales fizica „un termen de conciliere între 
aceste domenii“. După absolvirea facultăţii devine asistent universitar, iar 
în anul 1966 se căsătoreşte, la Piatra Neamţ, cu Gabriela Nani. Începând 
cu anul 1968 se stabileşte în Franţa, unde începe să frecventeze şedinţele 
cenaclului de la Neuilly, apropiindu-se de Monica Lovinescu, Virgil 
Ierunca, Sanda Stolojan, Bujor Nedelcovici, Mircea Eliade, Vintilă 
Horia. În acelaşi timp se adânceşte în operele „marilor gânditori ai 
ternarului“ (Ştefan Lupaşcu, pe care-l cunoaşte personal, Meister 
Eckhart, Jakob Bohme, Sfântul Ioan al Crucii, Sfântul Ioan Scărarul), în 
scrierile marilor nume ale matematicii şi fizicii cuantice (Henri Poincare, 
Niels Bohr, Max Planck, W. Heisenberg, Ilya Prigogine) dar şi ale 
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literaturii franceze şi româneşti (Rene Daumal, Peter Brook, Mircea 
Eliade, Solomon Marcus, Eugen Simion, Cezar Ivănescu). 
 În anul 1976  obţine cetăţenia franceză după ce, în 1975, se 
căsătoreşte cu Michelle Moreau. Coferenţiază în S.U.A şi Anglia, 
energiile sale concentrându-se asupra Transdisciplinarităţii, primul 
congres mondial pe această temă având loc în Portugalia, în anul 1994.  
Au participat 76 de personalităţi din toată lumea, care au adoptat o „Cartă 
a Transdisciplinarităţii“. În paralel, împreună cu un coleg, devine 
fondatorul unui domeniu al fizicii hadronice, numit, generic, Odderon. În 
2004 este membru fondator al prestigioasei „International Society for 
Science and Religion “ şi, în România, membru al Comitetului Director 
al Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţe şi Arte.  
 La începutul anului 2008 se căsătoreşte cu psihiatra şi psihanalista 
Anne Henry (Michelle Moreau a murit în anul 2005).  
 Prin transdisciplinaritate, declara într-un rând, „mă simt mai puţin 
singur“. 
 Asemeni multor alte personalităţi creatoare, seminţele viitoarelor 
lui teorii se găsesc în opera de tinereţe care, pentru el, o constituie 
volumul „Ion Barbu. Cosmologia „Jocului secund“ (1964). Dar cartea ce 
va consacra sintagme precum „niveluri de Realitate“, „terţul exclus“ sau 
„transdisciplinaritate“ este „Noi, particula şi lumea“. Naşterea unei 
culturi trandisciplinare, e de părere autorul, „care va contribui la 
eliminarea tensiunilor ce ameninţă planeta noastră, este imposibilă fără 
un nou tip de educaţie, care să ia în calcul toate dimensiunile fiinţei 
umane.“ Cei patru piloni ai noului tip de educaţie sunt: a învăţa să 
cunoaştem, a învăţa să facem, a învăţa să trăim împreună, a învăţa să fim.  
 Apropiindu-se de opera lui Jakob Bohme, Basarab Nicolescu 
ajunge să contureze, prin fructificarea filosofiei acestuia, soluţia 
salvatoare pentru umanitatea de astăzi, aflată la răscruce: „Evenimentul 
capital, care pare a domina secolul nostru, este decoperirea de către 
ştiinţa fundamentală, prin propriile ei mijloace, a unor graniţe unde poate 
începe dialogul cu înţelepciunea din veac şi cu alte forme ale cunoaşterii. 
Aceste alte forme ale cunoaşterii – arta, Tradiţia sau ştiinţele umaniste – 
se raportează la una sau alta dintre ultimele patru calităţi ale ciclului 
septenar. Dar, printr-un paradox, ştiinţa modernă este aceea care, 
cufundată în studiul acestei roţi a anxietăţii, în natura numită 
„exterioară“, cere astăzi depăşirea stadiului ei în propria noastră evoluţie. 
Ea singură nu poate lucra la o asemenea depăşire. Dialogul 
transdisciplinar, între toate formele cunoaşterii, ne-ar putea ajuta să 
înfăptuim această depăşire.... Pentru a putea contribui, astfel, la 
instaurarea, pe termen lung, a unui dialog planetar autentic, condiţie a 
evoluţiei noastre“.  
 Pe 19 noiembrie 1989, la Paris, aproape de Notre–Dame, Basarab 
Nicolescu trăieşte o „experienţă fundamentală, similară unei experienţe 
revelatoare prin autotransformare (...) o percepţie obişnuită, dar 
intensificată la un grad inimaginabil“ care nu s-a mai repetat de atunci şi 
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din care s-a născut volumul „Teoreme poetice“, ce conturează, aşa cum 
observa în preafaţă Michel Camus, „o nouă învăţătură iniţiatică, noi 
fragmente ale unei învăţături necunoscute“, locul de întâlnire între fizica 
cuantică, Filosofia Naturi şi expresia interioară. „Ar trebui ca marea 
unificare cosmică să înceapă printr-o foarte măruntă unificare: aceea a 
omului însuşi. Cum poate un fizician neunificat să conceapă o Teorie a 
Marii Unificări?“ 
 Preocupările sale converg către pledoaria din 
„Transdisciplinaritatea. Manifest“. Cei trei stâlpi ai transdisciplinarităţii 
sunt: nivelele de Realitate, care acţionează simultan, logica terţului 
inclus, ce afirmă existenţa unui termen T care să fie simultan A şi non – 
A şi complexitatea în toate domeniile cunoaşterii. „Transdisciplinaritatea 
este o transgresiune generalizată, care deschide un spaţiu nelimitat 
libertăţii, cunoaşterii, toleranţei şi iubirii“, atitudinea transdisciplinară 
presupunând „şi gândire, şi experienţă interioară, şi ştiinţă, şi conştiinţă, 
şi efectivitate, şi afectivitate.“ 
 Basarab Nicolescu ajunge astfel la eterna temă a iubirii, la 
nuntirea masculinului cu femininul, la Erosul ce unifică nivelurile de 
Realitate şi nivelurile de percepţie şi care dă omului posibilitatea să-şi 
dezvolte la maximum potenţele culturale şi spirituale, mijlocindu-i trăirea 
„unităţii în diversitate şi diversităţii în unitate“ 
 În „Carta Transdisciplinarităţii“ adoptată în anul 1994 la Primul 
Congres Mondial al Transdisciplinarităţii se spune: „Fiecare fiinţă umană 
are dreptul la o naţionalitate, dar locuind pe Pământ este şi o fiinţă 
transnaţională. (...) Nu există nicio cultură privilegiată în raport cu 
celelalte. Demersul transdisciplinar este în sine transcultural.“ 
 În anul 2001 apare volumul de dialoguri între doi prieteni, 
Basarab Nicolescu şi Michel Camus, intitulat „Rădăcinile libertăţii“. 
„Plasez prietenia mai presus de iubire. În lunga cale de la sine la sine, 
prietenia este o etapă crucială ... Prietenia merge mai departe decât 
iubirea în interogarea asupra misterului lumii ... Prietenia este o etapă 
esenţială a căutării maestrului interior, care ar putea fi numit, da – 
Prietenul, Prietenul iubit-iubitor, Prea-Iubitul. Prietenia este, ăn acest 
sens, celebrarea terţului continuu prezent.“  
 Întreaga viaţă a lui Basarab Nicolescu ni se arată acum sub 
semnul căutării Sensului, căutarea ce presupune moartea sinelui, întru 
adevărata naştere. „Să nu accepţi nimic fără să verifici tu însuţi. Aici 
începe, după mine, procesul alchimic: cum să echilibrazi gândurile, 
sentimentele şi instincteleca să poţi funcţiona, în sfârşit, ca fiinţă 
unificată? Să creezi astfel un receptacol pentru receptarea realului ca 
atare. “ Tema erosului revine şi în dialogurile din acest volum nuanţând 
înţelesurile. „Erotismul este arta supremă a terţului, în care frontiera 
dintre interior şi exterior se şterge miraculos. (...) În aceste momente de 
graţie, Noi este trei: cei trei în Unu, în întregime Unu.“ 
 Într-un interviu din martie 1999, Cassian Maria Spiridon îl 
întreba : „Credeţi că participăm la o întoarcere a filosofiei la origini, la 
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teologie?“. „Nu cred, pentru că teologia este o ştiinţă umană, teologia – 
prin definiţie – nu este revelaţie. (...) Ideea, acum, nu este reîntoarcerea la 
o teologie, este crearea a ceva nou care nu este o nouă teologie, nu este o 
nouă religie, nu este o nouă metafizică, ceva nou care încearcă să pună 
fragmentele împreună, să dea o unitate, o reintegrare. Să descopere 
umanitatea, dar integrând ceea ce timpul istoric a creat. Or, teologia nu 
ţine seama de ceea ce timpul creează. Prin definiţie, ea are locul ei, are 
rostul ei care este minunat, dar care nu poate înlocui fizica. Fiecare 
disciplină are locul ei şi necesităţile ei. “ Basarab Nicolescu este de 
partea teologilor români care elimină expresia „religia ortodoxă“ în 
favoarea celei de „teologie ortodoxă“ tocmai pentru a afirma unicitatea 
teologiei ortodoxe şi nu a o relativiza introducând-o în ansamblul 
confesiunilor religioase. „Un nou sistem de valori nu poate apărea decât 
prin dialogul între diferitele domenii ale cunoaşterii, între diferitele 
culturi şi diferitele religii. Acest sistem nu există încă. El va fi deci o 
creaţie colectivă, fondat pe metodologia transdisciplinarităţii. Naşterea 
acestui nou sistem de valori este problema crucială a secolului XXI. (...) 
A venit timpul punerii în corespondenţă a Universului exterior şi a 
universului interior. Nu există altă cale de supravieţuire a speciei noastre. 
“ Pe de altă parte, Basarab Nicolescu este conştient de pericolul ca Noua 
Ordine Mondială poate presupune o ordine politică, economică deci şi 
religioasă. „Asta ar fi groaznic, fiindcă ar fi o religie de tip 
McDonnald’s“. Conştient că pericolul dizolvării religiilor mari, care s-au 
impus în cursul istoriei, nu trebuie neglijat, el sfirmă că 
transdisciplinaritatea oferă mijlocul metodologic pentru a păstra 
identitatea în perspectiva unităţii şi a diversităţii, simultan. „Aceasta 
înseamnă terţ inclus, pe un anume plan: şi posibilitatea de a-ţi păstra 
identitatea, şi posibilitatea de a participa la concertul mondial.“ 
 Este greu de înţeles astăzi, când există încă atâtea tensiuni ce au la 
bază poziţionări religioase, cum va arăta lumea secolului XXII, dar cred 
că autori ca Basarab Nicolescu deschid orizonturi posibile pentru buna 
aşezare a lumii de mâine.  
 Dincolo de conceptul transdisciplinarităţii, care este o invitaţie 
făcută omului de a găsi resursele pentru a merge mai departe, de a ocoli 
autodistrugerea, fiecare dintre noi îşi pune problema sensului vieţii. Iar 
pentru a ne putea găsi sensul, Basarab Nicolescu ne invită să ne întrebăm 
care este pasiunea noastră reală, care este sursa rădăcinilor noastre. 
Putem fi confiscaţi, vremelnic, de o cale sau alta, de o întâlnire sau alta, 
dar vom putea ajunge la sens, la sensul nostru, doar dacă ne vom înţelege 
pasiunea reală.  
 Iar salvarea, mântuirea, este, în ultimă instanţă, împlinirea 
vocaţiei cu care ai venit pe această lume. 
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„Cele douăsprezece studii semnate de Marta Petreu 
acoperă o perioadă istorică de aproximativ 150 de 
ani, de la mijlocul secolului al XIX-lea şi până în 
prezent, autoarea abordând probleme spinoase ale 
istoriei şi ale istoriei ideilor...” 

 
 
 
 
 

Cultura, de la filosofie la morală* 
 

o prezentare de Dan D. Iacob 
 
 În seria de autor dedicată de editura Polirom Martei Petreu a 
apărut, la sfârşitul anului 2011, volumul „De la Junimea la Noica. Studii 
de cultură românească“, adăugându-se cărţilor „Acasă, pe Câmpia 
Armaghedonului“, „Apocalipsa după Marta“, „Cioran sau un trecut 
deocheat“, apărute în acelaşi an. Un an prolific pentru autoare care e, 
deopotrivă, scriitor, profesor de istoria filosofiei româneşti la 
Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj şi redactor-şef al revistei 
„Apostrof“. Formată în ambianţa intelectuală a mişcării literare Echinox 
de la universitatea clujeană, Marta Petreu şi-a dat doctoratul în filosofie 
la Bucureşti, temele cărţilor sale vizând mari personalităţi ale culturii 
româneşti, de la Emil Cioran şi Mihail Sebastian, la Nae Ionescu, 
Constantin Noica, Rădulescu Motru sau Mircea Eliade.  
 Volumul la care ne vom opri în rândurile ce urmează reuneşte 12 
studii scrise în timp şi revăzute pentru a fi publicate în acelaşi volum. 
„Mi-a făcut plăcere, afirmă autoarea, şi să mă documentez pentru ele, şi 
să le scriu.“ 
 Primul studiu, întins pe aproape o sută de pagini, se ocupă de 
chestiunea evreiască aşa cum apare ea la şapte autori din a doua jumătate 
a secolului XIX: P.P.Carp, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu, Vasile 
Conta, B.P. Hasdeu, A.D.Xenopol şi A.C.Cuza. Fără a putea intra aici în 
esenţa acestor pagini edificatoare, ne vom multumi să amintim concluzia 
la care ajunge autoarea, în urma cercetării întreprinse. „Studiul mi-a lăsat 
certitudinea că sarcinile pe care le-a avut de rezolvat atunci elita 
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românească au fost mai mari decât posibilităţile ei reale. (...) Nu românii 
au inventat antisemitismul, ei numai l-au importat prompt şi l-au practicat 
– nu arareori, cu pasiune. Franţa a inventatat antisemitismul politic, iar 
Germania, antisemitismul biologic şi rasist. România, ca ţară servil-
imitatoare cum a fost şi cum este de altfel până astăzi, a primit deodată 
amândouă aceste tipuri de influenţă. “ 
 Al doilea studiu, de aproape optzeci de pagini, se referă la 
filosoful Constantin Rădulescu-Motru şi este intitulat „De la lupta de rasă 
la lupta de clasă.“ Născut în anul 1868, Rădulescu –Motru a trăit 89 de 
ani, timp în care în România s-au succedat mai multe regimuri politice iar 
Europa a trecut prin două războaie mondiale. „Chestiunea israelită“ l-a 
preocupat şi pe el, iar autoarea arată cum, educat în universităţile 
germane, gânditorul a fost un om de cultură germană şi un filogerman 
declarat. A crezut în Germania până la capăt, iar căderea României în 
sfera de influenţă sovietică, după 1944, l-a afectat adânc. În mintea lui 
hitlerismul fără antisemitism ar fi fost soluţia optimă pentru Europa. 
„Bătrân şi bolnav, frustat şi sărăcit, victimă a luptei de clasă, filosoful a 
căutat un ţap ispăşitor pentru suferinţele lui, pe care l-a găsit nu în cauza 
ultimă, adică în comunism, ci în evreitatea oamenilor aflaţi la putere. (...) 
Ideile politice ale lui Rădulescu-Motru reflectă mersul continental şi local 
al istoriei secolului al XX-lea. El şi-a construit filosofia social-politică 
treptat, în timp, şi a plecat de pe poziţii de toleranţă, pentru a ajunge în 
final pe acelea ale totalitarismului etnicist şi antisemit şi ale inegalităţii 
de rasă. Evoluţia lui este în pas cu ideologia politică dominantă în Europa 
şi cu influenţa pe care Europa a avut-o asupra spaţiului cultural şi politic 
românesc. (...) Modificarea în timp a concepţiei lui Rădulescu-Motru 
arată nu doar logica interioară a ideilor, ci mai ales felul cum se smintesc 
oamenii aflaţi sub presiunea strivitoare a vremurilor.“ Şi astăzi trăim sub 
presiunea smintitoare a vremurilor şi putem vedea cum intelectuali de 
marcă ai României se smintesc, dovadă că nu învăţăm mare lucru din 
experienţele celor ce ne-au precedat ... 
 Un alt studiu de întindere, aproape o sută de pagini, este intitulat 
„Generaţia 27 între Holocaust şi Gulag“. Noi, cei de după Holocaust şi 
Gulag, atrage atenţia autoarea, trebuie să ne luăm precauţii când ne 
alegem ideile pe care mizăm şi calea pe care înaintăm. „O asemenea 
precauţie este, de altfel, şi una dintre cele mai puternice justificări pentru 
asemenea studii: e bine să ştim până unde putem să mergem fără să 
cădem în afara umanului. “ 
 Să ne ferim a cădea în afara umanului, cu alte cuvinte să nu 
îmbrăţişăm ideologii, doctrine care să ducă la exterminarea semenilor 
noştri, aşa cum s-a întâmplat în cazul nazismului sau bolşevismului. Din 
păcate, astăzi doctrinele, ideologiile, sunt mult mai rafinate şi aproape că 
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nu-ţi dai seama când ai trecut Rubiconul, când ai făcut compromisul cel 
mare. Toţi ne lăudăm, punctează Alexandru Paleologu într-un rând, că n-
am trecut încă Rubiconul dar cine a mers în Italia, ne aminteşte el, a 
văzut că Rubiconul este un râu aşa de neînsemnat, încât îl treci fără să-ţi 
dai seama.  
 Cartea Martei Petru mai conţine studii despre Nae Ionescu, 
Mircea Eliade, Emil Cioran, Gherasim Luca, Mihail Sebastian, Eugen 
Ionescu, şi Constantin Noica, ultimul fiind abordat din perspectiva 
„utopiei recunoaşterii“ 
 Mişcarea recunoaşterii (sau relaţia dintre stăpân şi slugă) preluată 
de Noica din „Fenomenologia spiritului“ a lui Hegel, reprezintă un 
concept fundamental şi fascinant cu ajutorul căruia se poate povesti 
povestea omului. „Hegel a arătat că un om (orice om), pentru a fi într-
adevăr uman, pentru a fi o conştiinţă de sine, are nevoie de un alt om, 
adică de recunoaşterea acestuia.“ Într-o recunoaştere inegală nu e nimeni 
fericit sau împlinit, nici stăpânul nici sluga, pentru că stăpânul îşi 
primeşte recunoaşterea nu de la un egal, ci de la unul pe care el îl 
socoteşte subaltern, de la slugă. Pe de altă parte, sclavul este nefericit 
pentru că nu a obţinut recunoaşterea identităţii sale umane.  Dintre cei doi 
– stăpân şi sclav – sclavul este până la urmă omul, el poartă omul şi 
umanul mai departe, pentru că „îşi vine în fire prin muncă.“ Munca te 
educă, îţi dă un sens, te defineşte ca om. Pentru Noica, observă Marta 
Petreu, mişcarea hegeliană a recunoaşterii, cu concluzia că stăpânul e un 
învingător derizoriu, a făcut parte din arsenalul lui de axiome, „a fost o 
convingere intimă şi o idee uzuală prin care a ordonat realitatea. Şi prin 
care s-a raportat la ea. “ Astfel a putut să traverseze perioada de după 
1944, anii de detenţie, de domiciliu obligatoriu, de urmărire din partea 
Securităţii, de trai în condiţii precare, în Bucureşti şi mai apoi la Păltiniş.   
 În anul 1990 a apărut, postum, volumul „Rugaţi-vă pentru fratele 
Alexandru“, carte scrisă în anul 1965, confiscată, rescrisă, pierdută. 
Indiferent cât le-a scris şi rescris, observă Marta Petreu, „memoriile lui 
Noica sunt o operă de creaţie, nu de strictă rememorare, o parabolă 
filosofică, înalt pedagogică, crescută dintr-o tramă autobiografică“. 
Începutul şi sfârşitul cărţii stau sub semnul hegelian al mişcării 
recunoaşterii, al înfruntării dintre stăpân şi slugă. Şcolit la şcoala 
Fenomenologiei spiritului a lui Hegel, pe care a repovestit-o în registru 
epic, cu titlul „Povestiri despre om“, Noica însuşi a cerut, obsesiv, să ne 
rugăm pentru învingătorii care ne fac rău, pentru că ei sunt oameni care 
s-au îndepărtat de la esenţa umană, pierzându-şi astfel sensul vieţii. Nu-şi 
dau seama, spune filosoful, că, „între oameni, dacă anulezi pe celălalt, te 
anulezi şi pe tine.“ 
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 Ca spiritualist necredincios, afirmă Marta Petreu, Noica a pus 
cultura în locul Dumnezeului absent şi a identificat realizarea umanului 
cu creaţia de cultură. Pasiunea lui Noica pentru creaţie şi strădaniile lui 
de-a construi o cultură română majoră fac parte din persoana lui. „La fel 
ca şi Blaga, care se simţea posedat de opera sa încă nescrisă, Noica era 
prizonierul cărţilor lui care se mişcau în el, al cărţilor pe care se simţea 
dator să le scrie şi, în plus, al proiectelor lui privitoare la cultura română. 
“ 
 Identificarea sa cu filosofia, l-a făcut să-şi trăiască viaţa după 
ideile în care credea, iar tema recunoaşterii a fost una din liniile de forţă 
ale felului în care înţelegea existenţa, relaţia cu ceilalţi. Pentru filosof 
petrecerea lumii, cum îi plăcea să spună, nu se întâmplă doar pe pânza 
vremii ci în adâncuri pe care puţini le înţeleg, iar aserţiunile sale despre 
raportul slugă-stăpân sunt de actualitate şi astăzi în societatea globalizată 
a multinaţionalelor.    
 Cele douăsprezece studii semnate de Marta Petreu acoperă o 
perioadă istorică de aproximativ 150 de ani, de la mijlocul secolului al 
XIX-lea şi până în prezent, autoarea abordând probleme spinoase ale 
istoriei şi ale istoriei ideilor. Volumul este, astfel, expresia unei viziuni 
filosofice şi morale unitare, documentaţia este profundă, iar textele ce au 
stat la baza judecăţilor pe care autoarea le emite sunt citate in extenso, 
astfel încât cititorul are posibilitatea să judece singur una sau alta din 
afirmaţii.  
 Avem mare nevoie de asemenea studii de cultură românească, 
pentru că suntem astăzi (ţară, continent, planetă) la o cotitură şi este 
important să înţelegem ce s-a petrecut în ultimele secole pentru a putea 
face alegerile optime care să ne ajute să supravieţuim ca neam, ca 
umanitate, într-o lume în care să nu mai fim nevoiţi să ne ucidem unii pe 
alţii. Din nefericire, aşa cum am mai spus, omul are o memorie scurtă, 
învaţă puţin din experienţele trecutului şi este pândit mereu de tentaţia de 
a călca, sub altă formă, pe drumuri înfundate. Dar este de datoria 
oamenilor de cultură să ne amintească mereu şi mereu de drumurile 
întunecate ale omului, de drumurile presărate cu moarte, cu discriminare, 
cu exploatare. Iar studiile Martei Petreu se înscriu pe acestă linile a 
mărturiilor care ne pot ajuta să facem astăzi şi mâine alegeri bune pentru 
soarta neamului românesc şi a umanităţii.  
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„La Radu Cange singurătate e voluptuoasă, 
asemănătoare formulărilor „maeştrilor zen”, cei care se 
interoghează pe ei înşişi cu privirea îndreptată spre 
înlăuntru...” 

 
 
 
 

Radu Cange – Vinerea singuratică 
 

o cronică de Adrian Alui Gheorghe 
 

Un poet din categoria „celor blestemaţi” este cu siguranţă Radu 
Cange. Spun asta pentru că poezia sa este una a arderilor fără rest, pe un 
ipotetic rug al textului care nu pare să aibă milă de existenţa fizică a 
poetului. În adolescenţă îi căutam şi citeam versurile, acoperea pe atunci 
pagini inspirate prin „Luceafărul” sau „România literară”. Apoi drumul 
său pare să se fi despărţit de cel al multora dintre congenerii 
„şaptezecişti” mult mai vizibili, luînd-o pe o potecă numai a lui. Deşi 
trăieşte în Bucureşti, pare să fie asemenea unora dintre poeţii ascunşi în 
tîrgurile de provincie, acolo unde poezia şi singurătatea şi anonimatul par 
să se îngîne într-o duioasă şi tautologică realitate. Mircea Martin îl 
diagnostichează aproape exact: „Radu Cange e un poet obsedat de poezie 
şi de moarte. Poemele lui sunt litanii delicate şi monotone, 
autocontemplaţii înfiorate de insidiile morţii. Însingurat şi anacronic, 
poetul ne atrage şi ne convinge pentru că izbuteşte aproape de fiecare 
dată să se aşeze cum se cuvine în spaţiul poetic şi să rămână acolo.” Îl 
regăsesc de multe ori, în reviste sau în cărţi, îl citesc cu aceeaşi încîntare, 
cea de pe la începutul anilor şaptezeci, optzeci. Temele poeziilor sale, din 
volumul acesta, „Vinerea singuratică” (Editura Semne, 2010) ca şi din 
cele precedente, într-o uşoară monocordie, trimit poezia, de altfel, pe 
drumurile înfundate ale melancoliei, ale singurătăţii, ale complexului de a 
fi numai şi numai poet pe lumea asta: „Îmi zicea,/ deşi nu l-am cunoscut:/ 
Nu poţi să fii/ decât propria ta dezamăgire -/ în timp ce cuvintele lui/ 
musteau de tristeţe./ Şi am plecat, tot pierzându-mă/ printre copaci şi 
himere,/ murmurând, murmurând:/ va fi linişte, va fi…” (Îmi zicea. Lui 
Virgil Mazilescu). Poezia nu e, ca la Eminescu „sărăcie”, poezia e destin 
asumat, e privirea înceţoşată cu care orbul pipăie orizontul, e bastonul de 
sprijin pentru cel care îşi simte acut neputinţele de a avansa pînă la o 
geană de lume promisă: „Cineva mi-a/ adus în dar,/ sub formă de iluzie,/ 
singurătatea./ Iată, mi-a spus,/ aceasta este înţelepciunea ta.” (Vers). 
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Dacă la Bacovia tristeţea este una sărbătorească, germinativă, la 
Radu Cange tristeţea are o anume toxicitate care pune la grea încercare 
sensibilitatea cititorului: „Cum să vă spun…/ L-am iubit pe acest 
maestru/ al tristeţii deşi, la început,/ n-am putut să-l sufăr./ Da, chiar îl 
văzusem undeva,/ pe la abator, unde sângele/ cald se scurgea la canal./ 
Sau prin suburbii, pare-mi-se,/ aureolat de propriu-i cer./ Ori poate când 
iubita îi cerea/ să vină mai aproape, ca/ frageda ninsoare să-i poată 
îngropa./ O, desigur, l-am văzut/ cum îl invoca pe Rollinat./ Se afla şi el 
cu noi, mi s-a părut/ că se simţea bine între poeţi./ Era evident, o, cât de 
evident că,/ în subţioară purta o vioară, din care/ tocmai se oprise  din 
cântat./ Chiar atunci, parcă o dăruise/ unui cerşetor; şi aşa mi s-a părut/ 
că aud ciudatul cuvânt: Nevermore!/ Dar şi mai ciudat mă simţeam, 
uneori,/ în compania lui, de parcă i-aş fi/ îmbrăcat propria-i haină, dar 
când/ m-am uitat mai bine,/ era doar hăinuţa mea/ cu tristeţea lui 
aşezată pe ea.” (Maestrul). Te apucă mila şi plînsul pentru condiţia ta, a 
poetului în genere, a omului care se învîrte penibil într-un cerc, cu iluzia 
că avansează spre ceva măreţ, important, mînă în mînă cu destinul său, 
neapărat „de excepţie”.  

Dar, vai, toată viaţa e doar o ducere cu vorba a sinelui captiv în 
lumea asta! Mai mult, dacă poezia este un colac de salvare, cel care ţi-l 
aruncă, Dumnezeu, fireşte, este şi el neîndurător cu poetul: „Meseria de 
poet/ nu  se învaţă./ E o piatră pe care/ Dumnezeu ţi-o aruncă/ în cap, 
până sângerezi./ De atunci, fără încetare,/ lumea te arată cu degetul.” 
(De atunci). O anecdotă pusă pe seama lui Franz Schubert zice că acesta 
scria într-o vreme numai piese triste, recviemuri, care întristau, la rîndul 
lor, publicul consumator de muzică. Unul dintre admiratori l-a oprit şi l-a 
rugat să compună, totuşi şi ceva mai optimist. Schubert l-a privit cu 
mirare, apoi i-a promis că se va conforma. Peste cîteva zile admiratorii au 
putut să asculte o bucată muzicală (un lied?) cu un titlu cu adevărat 
optimist: „Fericit mă îndrept spre mormînt”. La Radu Cange singurătate e 
voluptuoasă, asemănătoare formulărilor „maeştrilor zen”, cei care se 
interoghează pe ei înşişi cu privirea îndreptată spre înlăuntru: 
„Strălucesc/lâncezesc/ în vinerea singuratică/ - Mi-e dor de cineva/ în 
compania căruia să tac. –/ Şi eu am băut/ din amfora aceea,/ cu gândul 
să devin idee./ Mi-e dor de cineva/ în compania căruia să tac. –„ 
(Vinerea singuratică). Şi dacă tot am pomenit de formulele asiatice de 
abordare a realităţii poetice, care trebuie deşirată pînă la ţipăt, trebuie să 
remarc la Radu Cange şi definiţiile tip haiku: „Un poet/ scrie un poem,/ 
ca şi cum ar picta un munte”. Ca să-i răspund, aş zice că un poet sfarmă 
un munte ca şi cum cu pulberile lui ar vrea să scrie un poem. Oare ar fi o 
varinată mai optimistă? Poet adevărat, îl asigur pe Radu Cange că deşi 
scrie despre singurătate, nu-i singur. Are cititori. 
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„Niciodată n-am fost 
mai aproape de moarte 
ca de tine încât, 
mă întreb, mai am timp 
să născocesc poezia, 
mai am timp să privesc 
prin gaura cheii vreun contur?” 

 
 

 
Poezii de Radu Cange 

 
Oare cine să fie? 
 
Mereu se deschide o uşă. 
Cineva intră şi iese. 
Să fie iarna, vara sau 
toamna bogată? Moartea să fie, 
ea care nu lipseşte niciodată? 
 
Mereu se deschide o uşă, 
se închide. 
Pe jos se prelinge, 
ca o şopârlă, închipuirea. 
 
Pe jos, doar umbra care am fost - 
topită de o rază solară. 
Tu, prea receo, prea închipuito, 
cea care nu mă 
tentezi întâia oară... 
 
Mereu se deschide o uşă... 
Să fie iarna, vara sau toamna 
bogată? Moartea să fie, 
ea care nu lipseşte niciodată?... 
 
 
Contur 
 
Buzele  
adună cu grijă 
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cianura de pe 
marginea paharului. 
 
Iuda-Ideea 
se plimbă ca o domnişoară 
în lichidul fără culoare 
şi nu vrea să se lase prinsă. 
 
O, cât aş dori ca poetul 
să-mi spună: 
„Serghei Esenin, 
mi-e urât cu tine.” 
 
Şi toată vodca 
s-ar aduna, ca un râu 
de platină, 
conturând geniul lui. 
 
Am venit 
 
Am venit, 
din alt secol, 
să locuiesc cu voi. 
 
Dar în afară 
de pâine şi vin, 
aproape totul 
îmi este străin. 
 
Niciodată 
 
Niciodată n-am fost 
mai aproape de moarte 
ca de tine încât, 
mă întreb, mai am timp 
să născocesc poezia, 
mai am timp să privesc 
prin gaura cheii vreun contur? 
 
Elegia se desprinde 
de mine ca un 
funigel, în copilărie. 
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Niciodată n-am fost 
mai aproape… 
 
 
Elegie neagră (VIII) 
 
 Un timp îndelungat mi-a bătut la uşă  
 şi m-a rugat s-o las să intre. Ba, perversa,  
 se şi jeluia. Nu ştiam cine e, ce doreşte  
 şi de ce nu mă lasă în neliniştea mea.  
 Când i-am deschis, nu mi-a venit să-mi cred  
 ochilor. Era o biată bătrânică jerpelită,  
 poate nemâncată, într-un hal fără de hal.  
 Nu ştiu de ce, dar nu mi s-a făcut milă de ea.  
 Am întrebat-o cine e, cum o cheamă.  
 - Sunt Posteritatea.  
 - Ieşi afară, i-am spus, eu n-am de-o pâine  
 şi dumneata te gândeşti la năzdrăvănii. 
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“De ce nu putea exista un postmodernism optzecist? 
Pentru simplul fapt că postmodernismul autentic este 
antiumanist, antirealist şi antiantropocentric...” 

 
 
 
 
 

Poetul de la postmodernism la transmodernism 
 

o prezentare de Lazăr Popescu 
 

 Poeziile de debut ale lui Ion Popescu-Brădiceni ne ofereau 
imaginea unui autor lesne de încadrat în ceea ce s-ar putea numi orfism 
adolescentin. Temperament „heureux”, poetul se lasă cucerit de „extazul 
păsării de rouă”, sintagmă care dădea şi titlul uneia din cărţile sale. 
Puteau fi ulterior detectate în versurile lui şi anumite „urme” din Ştefan 
Augustin Doinaş sau Mihai Ursachi. 
 Cu timpul, sub influenţa teoriei literare, poemele autorului nostru 
suferă anumite modificări, nelipsind şi o anumită marcă a unui ludic 
intelectual, poetul năzuind spre o ilustrare artistică a teoriilor care-i 
preocupau mintea şi pe care dorea probabil să le transpună, printr-o 
curajoasă translaţie şi... mutaţie! – în chiar spaţiul său literar. Şi de ce nu? 
 Surpriza a venit însă, ceva mai târziu. Prin tentaţia şi curajul unui 
hybris propriu! Autorul nostru are ambiţia – după ce a trecut binişor prin 
hermeneutică (şi neohermeneutică) – după ce – cu încântare a citit 
teoriile lui Basarab Nicolescu despre transdisciplinaritate – (originale 
într-adevăr!) – să ne propună un veritabil pariu, zic eu, cu prefixul şi cu o 
nouă paradigmă: adică, nici mai mult, nici mai puţin, să dovedească 
existenţa unui nou curent literar pe care-l numeşte transmodernism. Aici 
lucrurile se complică şi e prematur să ne pronunţăm. Ce putem spune – 
deocamdată – e faptul că el se află în postura căutătorului de aur sau, 
altfel spus, că, în acest caz, situaţia e un fel de sau-sau, de totul sau 
nimic. 
 Desigur, lucrurile pot fi interesante. De altfel, am mai spus-o într-
o postfaţă la o carte a sa, există la ora actuală în poezia noastră (mă refer 
la generaţia 80!), expresii şi atitudini care nu se încadrează în ceea ce în 
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mod fals s-a numit, la noi, postmodernism. Şi se numeşte încă... Se 
numeşte încă (şi a intrat şi în manualele noastre şcolare – proaste de 
altfel!), datorită superficialităţii şi parţialei ignoranţe a celor care fac 
„legea” (legea lor!), în critica noastră literară. Să mă explic. 
 De ce nu putea exista un postmodernism optzecist? Pentru 
simplul fapt că postmodernismul autentic este antiumanist, antirealist şi 
antiantropocentric. În anii `80 nu puteai fi deschis antiumanist, pentru că 
te-ar fi luat imediat la scărmănat gealaţii umanismului socialist! La fel 
nu-ţi prea puteai permite să fii antirealist, pentru că nici realismul 
socialist nu murise de tot. Se schimbase numai / lupu-şi schimbă părul...), 
prin Delirul lui Marin Preda (penibilă carte), sau prin „curajoasele” (tot 
cu voie de la curtea lui Roşu Împărat) romane ale lui Buzura. Despre 
antiantropocentrism să nu mai vorbim! Ai fi fost imediat luat la întrebări 
ca mistic-obscurantist! 
 În astfel de condiţii li s-a năzărit câtorva tineri autori (simpatici pe 
atunci!), numiţi Cărtărescu, Lefter sau Muşina (ultimul cu un poem 
remarcabil, Budila Expres) să-şi spună postmoderni! Şi, desigur, au fost 
susţinuţi de unii critici literari care le fuseseră profesori. Numai că ei 
teoretizau – atunci – un postmodernism... umanist şi realist! Adică un 
fals. Cărtărescu a mai renunţat ulterior la titulatura de postmodern, în 
schimb Lefter o ţine în continuare gaia-maţu’... Raportează în mod 
aberant postmodernismul la iluminism, atunci când orice student care 
mai citeşte (oare câţi mai citesc?), ştie că proiectul monernist tocmai din 
iluminism pleacă! Aşa, cu toate relele lui... 
 Ce putem spune, aşadar? Că în anii `80 în România n-a existat 
postmodernism. A existat cu adevărat o literatură optzecistă mult mai 
nuanţată şi diversificată decât o cred şi la ora aceasta „vârfurile” noastre 
„critice”! 
 Cine nu vede că Mircea Bârsilă e o voce poetică de mare şi 
autentică profunzime, ar fi bine să se lase de critica literară şi să-şi 
studieze adevărata dimensiune: micimea sufletească şi perversitatea 
intelectuală. 
 Acest proiect numit transmodernism ar putea fi aşadar şi o 
expresie a revoltei. 
 Revenind la autorul meu, Ion Popescu-Brădiceni, mă opresc cu 
câteva succinte comentarii la textele sale asupra Cezarei eminesciene. Îi 
place prietenului Ion – adesea – să poposească în apropierea valorilor 
sigure. Şi traseul programat(ic) – hermeneutic pe care vrea să şi-l impună 
se împlineşte aici într-o circularitate care merge de la propriul comentariu 
(metacezaric!) la comentariul asupra textelor celorlalţi critici asupra 
acestei scrieri eminesciene. De la (propria) critică la metacritică. 
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 Se pare că a mai rămas ceva din entuziasmul adolescenţilor chiar 
în tentativa a ceea ce el numeşte „capodopera redescoperită”. Însă Ion 
Popescu Brădiceni nu uită să amintească aici judicioasele observaţii 
călinesciene asupra acestei proze romantice: influenţa lui Jean Paul, Jean-
Jacques Rousseau şi peisajul italic. Corectă, chiar dacă primită cumva 
livresc, este şi observaţia autorului după care: „Arta poetică poate fi cu 
greu distinsă la origini de incantaţiile către zei şi de formulările 
religioase”. O altă observaţie interesantă şi care cred că ar putea fi 
dezvoltată în continuare într-un alt eseu ar fi – în optica mea – 
următoarea: „...Ieronim caută o recomandare în Tot prin factorul 
geologic. E atâta clocotire în acest Hyperion, apollinic faţă de umanitatea 
diurnă, dionisiac faţă de Cosm, încât înţelegem numaidecât că Zagreus 
este numele adevărat al Luceafărului şi că, sub acest raport, se poate 
vorbi de orphism, cu atât mai mult cu cât şi la Eminescu iniţierea în 
voluptăţile cosmice e unită ca pornirea ascetică”. Mircea Eliade – adaugă 
– a scris lucruri foarte interesante despre orfism şi orfici cu trimitere la ... 
obscurităţile lui Heraclit! 
 Tot la fel de corectă este şi observaţia conform căreia există – în 
această scriere eminesciană – un soi de violenţă erotică: „Erotica ia forme 
convulsionare. Femeia tremură şi plânge, gâtuie pe mascul, cu vădită 
tendinţă de a-l ucide în clipa voluptăţii supreme”. După cum – ceva mai 
încolo – autorul observă cu pertinenţă: „Această comportare violentă are 
o valoare religioasă şi este copiată după modele transmoderne. Într-
adevăr – e şi concluzia noastră – violenţa este captată de către sacru, a 
cărui putere numinoasă o traduce”. Citatul din Jean-Jacques 
Wunenburger vine să întărească aserţiunile eseistului şi hermeneutului 
nostru. Aici cred, însă, că el ar fi putut adânci interpretarea prin directă 
trimitere la René Girard – în privinţa violenţei şi sacrului – şi la Georges 
Bataille în privinţa eros-erotismului ca „part mandite” (parte blestemată) 
destinată consumului fără profit. În fond, există o „ardere” erotică, iar în 
limba franceză verbul „consumer” însemnând mai mult „a arde” este 
diferit de „consommer” cu sensul de a consuma pur şi simplu ceva (un 
produs destinat consumului)! Sunt convins că aceste mici paranteze ale 
mele îl vor incita pe viitor pe hermeneutul-poet Ion Popescu-Brădiceni! 
 Foarte bună este şi amintirea observaţiilor călinesciene, conform 
cărora Ieronim este un fel de Adonis. Apoi, în acelaşi fel cu care deja a 
început să ne obişnuiască, autorul menţionează prompt: „Ernst Cassier 
definea, undeva frumosul ca „esenţialmente şi necesarmente simbol” şi 
pentru motivul că sciziunea lăuntrică a simbolului nu presupune lipsa 
unităţii lui”. 
 Dacă Eugen Lovinescu formula câteva rezerve asupra numelui 
Cezara, Mircea Eliade, Marian Papahagi şi Nicolae Ciobanu au 
reconsiderat-o critic, iar autorul nostru se situează pe aceeaşi poziţie. În 
plus, făcând o trimitere la recuperarea sacrului, el consideră că această 
scriere este una de tip transmodern, neuitând să amintească prezenţa 
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toposului grădinii la autori – uneori mult separaţi în timp – ca: Saadi, 
Giambattista Marino, Ştefan George, Albert Samain, Juan Ramon 
Jimenez. 
 E bine să specificăm aici – pentru cine nu a citit textul lui Ion 
Popescu-Brădiceni despre cele 25 de legi ale transmodernismului – că 
una din ele e dată de recuperarea sacrului. 
 La fel, autorul nu uită consideraţiile lui Perpessicius şi ale lui 
Iosif Cheie – Pantea asupra textului în cauză, ambele subliniind faptul că 
ne aflăm în faţa unei capodopere. Fidel studiilor lui Bachelard, cărora le 
adaugă pe cele ale lui Wunenburger, Ion Popescu-Brădiceni ne 
avertizează că propria lectură „nu poate fi decât poetică”. Şi astfel stând 
lucrurile, el nu uită să facă necesarele trimiteri sau analogii, acestea 
ducând de la Eminescu spre Novalis: „În lumea microscopică a peşterii 
(similară celor novalisiene): a învăţătorului de la Sais şi  a pustnicului din 
Heinrich von Ofterdingen), Ieronim trăieşte o beţie metafizică, o 
„petrecere” în sens profund eminescian”. 
 După ce menţionează câteva observaţii aparţinând lui Eugen 
Simion şi Marian Papahagi, autorul se opreşte asupra consideraţiilor lui 
Huizinga privitoare la joc şi la homo ludens. La Huizinga există, cu 
adevărat, relaţia între ludic şi sacru, iar eseistul nostru nu uită să 
menţioneze aspectele următoare: „Şi pentru Ieronim jocul este considerat 
un fenomen de cultură. Jocul (sacru – n.n.) realizează ceea ce se 
înfăţişează. Starea de spirit ludică şi consacrarea sunt echivalente. Jocul 
câştigat determină mersul naturii şi al relaţiei”. După aceste consideraţii, 
urmează o observaţie extrem de pertinentă: „De subliniat că Ieronim se 
îndrăgosteşte de Cezara numai după ce reuşeşte să-i facă portretul”. Iată 
– voi zice – excelentă observaţie! Numai după. Şi de ce? Pentru că, în 
sens arhaic, el a încălcat un interdict, voi zice eu, în bună linie girardiană. 
A recurs la mimesis, la imitaţie, fapt periculos în culturile arhaice. 
Periculos pentru că e contagios. Şi, aflat în plină contagiune mimetică, 
artistul-călugăr Ieronim, încalcă şi al doilea interdict! El, călugărul, se 
îndrăgosteşte! Iată forţa mimetică, ar zice Girard, direct legată de sacru şi 
de violenţă! Şi iubirea sa şi a Cezarei – cum bine a subliniat hermeneo-
cercetătorul Ion Popescu-Brădiceni poartă „urmele”, „mările” violenţei! 
 Eseul sau mai bine spus, poate, studiul lui Ion Popescu-Brădiceni 
poartă într-adevăr urmele sau mărcile curajului unui poet care a trecut de 
câtva timp la cercetarea literară. Fire paşnică, autorul se împacă mai greu 
cu termenul de critic. Şi are, într-un sens, dreptate. René Girard observa 
într-o carte a sa faptl că verbul a critica este impregnat de o anumită 
violenţă. De aceea cred că pe Ion Popescu-Brădiceni îl reprezintă mai 
bine şi mai exact situaţia sa de acum: cea de poet trecut la cercetare prin 
porţile generoase ale hermeneuticii. Literare şi filosofice, deopotrivă. 
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„E mai lucioasă roua cu otravă, 
Şi n-am văzut de când sunt eu o zi 
Mai limpede şi mai de tot suavă 
Ca asta care-nşeală tot ce ştii.” 

 
 
 

 
Poezii de Elisabeta Isanos 

 
 
Ninsoare 
 
Să cad în cer cum pe pământ zăpadă, 
De mână tu mă ţii şi nu mă laşi... 
Cum ai să faci ninsoarea să nu cadă, 
Cum vezi cât munţii-n cei fricoşi curaj? 
 
Se leagă toate, fără rost se leagă, 
Având în cer şi soarele şi luna, 
Cu lipsa ei făptura e întreagă, 
Din întâmplări omisă nu-i nici una. 
 
Când ceţuri trec în pierzătoare turmă, 
Un geam de veghe sus în zid s-aprinde, 
Şi după cei plecaţi rămâne urmă, 
Cu tot ce orizontul ud cuprinde. 
 
Cu tot ce pierde lumea-i îmbuibată, 
Ne facem mai bogaţi cu o pustie, 
Pădurea stă cu frigu-mbrăţişată, 
 
Înăbuşit un clopot sună-n gând, 
S-adaugă un spor la bogăţie, 
Eu cad în cer, zăpada pe pământ. 
 
 
Începe iarna 
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Începe iarna ca o ruginire, 
afară cu arsură neagră ninge, 
şi între doi copii fierbinte trece, 
trimisă înapoi mereu o minge. 
 
Statuile de ipsos mă fixează 
cu violenţa feţei liniştite, 
începe iarna ca o ruginire, 
şi doi copii cu mingea lor fierbinte... 
 
Zăpezile ca tărgile uşoare 
şi strada mirosind a plumb de carte... 
Mă simt gândită şi înfăşurată 
în versuri ca-ntr-o ştire de departe. 
 
Nici vers de miere, nici răspuns de aur... 
„Dar ia-mă totuşi”, l-am rugat pe înger, 
el mesteca în dinţi un fir de laur, 
 
trăitul blând se cântărea cu moarte, 
iar mie-n iarnă îmi rămâne restul, 
ca fumul care nu mai poate arde.  
 
 
Sfârşitul lumii 
 
Va creşte parcul încă multă vreme, 
De parcă l-am privi printr-un ochean, 
În pânzele mai fine ca privirea 
Păianjenii par galaxii în geam. 
 
E mai lucioasă roua cu otravă, 
Şi n-am văzut de când sunt eu o zi 
Mai limpede şi mai de tot suavă 
Ca asta care-nşeală tot ce ştii. 
 
Fac şmechereşte îngerii cu ochiul, 
Poate că nu e chiar sfârşitul lumii, 
Ci doar o stare-a nervilor, deochiul 
Care-i ajunge uneori pe unii. 
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S-o ştergi spre munţi şi nu privi-napoi, 
Oraşului îi vine ca mănuşa 
Gomora asta cu pereţi cu ploi,  
 
N-a fost nicicând mai răcoroasă oaza, 
Când repetându-se-nfloresc salcâmii... 
Şi groaza este că lipseşte groaza! 

 
 

Un vierme blând 
 
Un vierme blând în iadul de mătase, 
În bucuria altora se-mbracă, 
În sărbători străine se-nfăşoară 
Când ziua lui nu-i blândă şi nici dulce, 
 
Netremurând în frigurile iernii, 
Se-mbracă-n veseliile stârnite, 
Cum mierea vrea ştiindu-se amară 
În îndulcirea gurii să se culce. 
 
Că numai haina asta încălzeşte 
Şi apără de nopţile deschise, 
Când totul este numai scrum mocnit,  
El se-nveleşte-n bucurii trezite, 
 
În iarna dintr-un miez de-nflăcărare, 
În care nu-i nici noapte, nici lumină, 
Nici ardere şi nici înfrigurare, 
 
Se înfăşoară în mirări şi nume, 
Într-o lumină caldă se-nvârteşte, 
Cu tot cu ziduri şi cu tot cu lume. 
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„Doamna Isabela Vasiliu-Scraba trece peste „mlaştina 
prezentului” (de care se scutură discret) şi decis şi 
începe cu începutul, adică readuce în memorie 
elementele esenţiale de care trebuie să se ţină seama în 
construirea actului de gîndire.” 
 

 
 
 

Înapoi la Platon 
 

un eseu de Petru Ursache 
 
 Fiecare carte din seria „inefabila metafizică” purtînd semnătura 
doamnei Isabela Vasiliu-Scraba (şi au apărut cîteva după 1989, scrise cu 
elan şi publicate în trombă: Filosofia lui C. Noica.Între fantasmă şi 
luciditate, 1992, 142 p,; Inefabila metafizică, 1993, 224 p.; Atena lui 
Kefalos, 1997, 215 p.; Configuraţii noetice la Platon şi la Eminescu, 
1998, 191 p.; Mistica platonică, 1999, 358 p.; Contextualizări. Elemente 
pentru o topologie a prezentului, 2002, 187 p.; Propedeutică la 
eternitate, 2004, 190 p.; precizare: lista nu este „la zi”) întăreşte 
convingerea că autoarea doreşte să re-valorizeze tradiţia gîndirii 
filosofice, grav afectată prin ruptura produsă de ideologia bolşeo-
comunistă începînd cu primul deceniu proletcultist, inclusiv prin 
catastrofala reformă a lui Iosif Chişinevschi, fără posibilitate de revenire 
la normalitate nici pînă în zilele noastre. Şansa autoarei şi a noastră este 
că Filosofia (ca şi Teologia, de altfel) a reuşit să se menţină în cîteva 
forturi, împotriva vremuirilor, cel puţin ca semne de identitate şi de 
supravieţuire. Mă refer la gînditori prestigioşi de talia lui Ion Petrovici, 
Constantin Noica, Anton Dumitriu, la preoţi, teologi, monahi, ca Nichifor 
Crainic, Dumitru Stăniloae, Iuliu Hossu, Arsenie Papacioc; şi unii şi alţii 
trecuţi prin închisori, umiliţi, martirizaţi pentru idee, pentru adevăr, 
pentru credinţă.  

Exerciţiul filosofic în înţelesul de încercare decisivă a gîndului 
(întru dezvăluirea ideii şi a adevărului şi avînd ca direcţie unică 
îmbogăţirea spirituală a fiinţei) cunoaşte faze mult mai riguroase în 
modernitatea hiperdivizată faţă de îndepărtatul corespondent aletehia, 
care dădea curs dialogului ritualizat în agora. Protagoniştii sunt „actori”. 



147 

Intră în rol, se înfruntă cu dibăcie, ca ideea să izbîndească şi să intre în 
fondul de aur al cunoaşterii. Parmenide, Zenon, Socrate, minţi geniale, 
devin nume simbolice în ştiinţa şi în cultura veacurilor. Spre deosebire, 
cine cuteza să pună în schemă filosofică natura adevărului în condiţiile 
totalitarismului comunist risca să se sacrifice pe sine; altfel spus, se 
vedea nevoit să experimenteze pe cont propriu însăşi existenţa omului ca 
fiinţă gînditoare. Nume ca Mircea Vulcănescu, Anton Dumitriu, 
Constantin Noica, martori indubitabili ai ideii de adevăr, rămîn în 
memorie ca eroi şi ca martiri pentru a-şi face loc în ştiinţă; mai mult decît 
atît, în istorie şi în legendă.  
 Momentul a fost bine ales în scopul cercetărilor, anume prima 
etapă  postdecembristă, cînd se spera într-o deschidere reală, generoasă, 
de largă perspectivă orizontică. Din păcate, forţele oculte au meşteşugit o 
nouă ruptură, de aspect neguros şi morbid, care a dus, iarăşi, la 
fărîmiţarea-disiparea fondului de spiritualitate organică. Chiar şi unele 
persoane care s-au afirmat  cu oarecare destoinicie în anii comunismului, 
ca apărători ai valorilor autentice, general-umane au înşelat speranţele 
multora, într-un mod de-a dreptul stupefiant. Gînditorul tenace rămîne pe 
poziţie, cu moartea în faţă. Mimeticii cedează pasul cu prea multă 
uşurătate, pentru traiul bun şi pentru nimicurile existenţei imediate. 
Asemenea indivizi rămîn fără identitate. Vorba lui Maiorescu, „ziua de 
mîine, nu-i mai ştie”. De altfel, viaţa lor de aventură şi de farsă urîtă a 
trezit nemulţumirea unuia dintre colegii de generaţie, Nicolae Breban, 
luptător vertical şi de cursă lungă. Volumul recent, Trădarea criticii, este 
actul lui de acuzare arătîndu-i cu degetul, pe rînd, după grupări de 
interese: 
 „Am insistat asupra acestui fragment, elocvent în felul lui dar de 
o falsitate absolut ocazională, a unuia dintre cei mai inteligenţi şi mai 
bine pregătiţi ai generaţiei din care se zice că aş face şi eu parte, ci pentru 
că această alunecare, acest derapaj pune încă o dată în evidenţă ceea ce 
discutam mai sus: fractura gravă care s-a căscat în cîmpul literelor şi al 
culturii române după revoluţie. Fractură şi război fals la a cărui origine şi 
susţinere, ne pare rău, se află doi scriitori cu care, spuneam, am împărţit 
eu însumi, sub dictatură, nu puţine zile şi nopţi de confesiuni, discuţii, 
controverse” (Nicolae Breban, Trădarea criticii. Editura Ideea 
Europeană, 2009, p. 267-268). Cel puţin Paul Goma, veşnicul hăituit şi 
exilat de „noi” înşine, nu încetează să strige în pustiu împotriva aceloraşi: 
şi el a împărţit „nopţi de confesiuni”, şi el a avut încredere în confraţii de 
generaţie, pînă cînd s-a văzut trădat pe toate fronturile. 

Doamna Isabela Vasiliu-Scraba trece peste „mlaştina prezentului” 
(de care se scutură discret) şi decis şi începe cu începutul, adică readuce 
în memorie elementele esenţiale de care trebuie să se ţină seama în 
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construirea actului de gîndire. Accesul la izvoarele cele mai autorizate, 
direct în limbile de origine (greaca veche, germana, franceza, engleza, 
italiana), comentariul competent-riguros al celor mai dificile texte 
filosofice, care au pus la încercare încă din vechi timpuri nume „de 
referinţă”, dorinţa de întărire a argumentaţiei în baza comparatismului 
cultural, punîndu-se în dialog momente semnificative, selectate cu 
aceeaşi competenţă, dintre clasici ca şi dintre moderni, bogăţia de 
informaţie bine strunită asigură cercetărilor Isabelei Vasiliu-Scraba o 
cotă de maximă credibilitate şi de interes pentru cine ţine la  existenţă în 
deplină moralitate şi împăcare cu sine. Căci numai în asemenea condiţii 
individul se justifică printre ai săi, se simte capabil de dăruire, creator de 
valori autentice. 
 Punctul de plecare în creşterea formativă în adevăr şi cunoaştere 
îl descoperă autoarea în lectura dialogului Parmenide de Platon, scriere 
„de bătrîneţe”, cum se spune, dar care constituie A B C-ul gîndirii 
organizate, cu temei şi fără fisură în vederea formulării judecăţilor logice 
pentru stabilirea adevărului unic, universal-acceptabil. Aşa cum nu este 
de înţeles scrierea fără alfabetul anume inventat şi acceptat după un 
consens supraindividual, nici fenomenul cunoaşterii nu capătă chip şi 
sens decît prin parcurgerea riguroasă a unui set de exerciţii de gîndire 
dispuse în ordine strictă şi determinantă. Nu ştiu dacă litera A a fost 
prima din tot alfabetul care i-a venit în minte magistrului inventator; şi 
nici nu ştiu din ce considerente a fost aşezată înaintea celorlalte. Dar am 
căpătat convingerea, iar asta îmi dă încredere, că prima literă a 
alfabetului deţine toate priorităţile, tinde să se desprindă, cu subînţeles, 
de „mulţimea” care îi urmează, dar pe care şi-o asumă în mod paradoxal, 
cu necesitate, sub semnul totului; intră în corelaţie cu unul matematic 
pînă la sinonimie, ca să-şi schimbe împreună rolurile sau, mai bine-zis, 
să-şi unească sferele de interes, după context, în aşa fel încît să-şi întindă 
împărăţia pînă „dincolo” de nemarginile de gîndire. Tinde şi spre Unul 
cosmogonic pentru anularea aparentei disparităţi din lumea fenomenală, 
deschizînd „zări” spre lumea „nevăzutelor”, a Ideii; sau spre Unul divin, 
ca să intre în rol „ierarhiile cereşti” (Dionisie Pseudo-Areopagitul); astfel 
ca ideea de existenţă să nu fie constrînsă de conceptele artificiale de timp 
şi de spaţiu, nici fisurată de „găuri negre” sau timorată de imaginea 
abisului „de lîngă noi”. Dacă înscriu o numerotare pe hîrtie nu încep cu B 
C D ... , ci cu A sau cu 1 (după caz), nici nu-mi permit să fac înşiruiri de 
tipul A...C...M..., pentru că nu s-ar înţelege nimic nici într-un caz, nici în 
celălalt. E o regulă elementară, pe care Parmenide o înfăţişează în spiritul 
logicii celei mai riguroase.     
 Cunoaşterea este un fenomen de procesare (îndelung şi cu 
„dreaptă măsură”) a informaţiei culese din lumea „văzutelor” şi 
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„nevăzutelor”. Este necesar şi vital, pentru ca reperele comportamentale, 
sub semnul Binelui, Adevărului şi Frumosului să direcţioneze în mod 
fericit destinul oamenilor peste generaţii, peste secole. În Parmenide intră 
în dialog, adică depun mărturie şi se confruntă pe tema ideii de bine 
(decretată ca început şi pivot al cunoaşterii vizînd orice aspect dat al 
existenţei), gînditori de seamă ai Greciei antice, Parmenide, Zenon, 
Socrate, Aristotel. Ei provin din şcoli şi din generaţii diverse de gîndire, 
dar se întrunesc benevol pentru a dezbate probleme esenţiale şi de interes 
general. Secolele care au urmat le-au dat dreptate, pînă în pregul 
modernităţii. Dacă, ulterior, s-au operat schimbări, obsesie a „vremurilor 
noi”, s-a făcut cu risc şi cu mare pagubă. Grupul Parmenide a atras 
atenţia încă din capul locului că proiectul de lucru propus poate primi 
adăugiri în acord cu starea cetăţii şi cu dezvoltarea omului. Cît despre 
eventuale modificări de fond, refaceri, destructurări, etc., acestea nu se 
pot gîndi cu certitudine atîta vreme cît omul îşi urmează destinul 
neabătut, ca fiinţă limitată şi creaturată. Însă modernii îşi permit să fie 
radicali, chiar negativişti. Se opun tradiţiei multimilenare, îmbibată de 
gîndirea prea aşezată pe principii logice şi morale. Preferă ideologiile 
(André Scrima, Funcţia critică a credinţei. Humanitas, Bucureşti, 2011; 
cap. Ideologie şi Utopie, pp. 214-304), pe care le manevrează din mers şi 
după disponibilităţi. Indeosebi utopiile au căutare pentru că nu pretind 
exactităţi, situări în timp şi în spaţiu. Ele pot fi fabricate de azi pe mîine, 
lansate cu brio pe piaţa de idei iar lumea de pe toate meridianele poate fi 
indusă şi sedusă cu succes. O utopie bine ticluită ţine cît o revoluţie de 
catifea ori cît o criză bancară de proporţii. Autorii de utopii sunt repede 
decretaţi „lideri ai forumului”. 
 Actualizarea discursului socratic din Parmenide nu este o 
intreprindere izolată în cercetările doamnei Isabela Vasiliu-Scraba, ci se 
înscrie într-un ansamblu de preocupări de aceeaşi natură. Amplul volum, 
Mistica platonică, un tur de forţă în ce priveşte amploarea şi vivacitatea 
comentariilor, constituie axa unor preocupări mai întinse (filosofico-
literar-artistice) şi de perspectivă. Parmenide rămîne, totuşi, punctul de 
rapel al tuturor preocupărilor de „dinainte” şi de „după”. S-a început cu 
Filosofia lui Noica punîndu-se accentul, dorit sau nu de falşii discipoli, 
pe „tezele principale ale filosofiei acestuia”. Se conta, probabil, pe miza 
că exilatul de la Păltiniş a fost „primul” care i-a re-adus în actualitate pe 
marii greci, în scopul valorificării gîndirii filosofice, într-o vreme cînd 
gîndirea ştiinţifică era năpădită de stîngisme multicolore. A urmat 
Inefabila metafizică pentru readucerea cuvintelor pornite spre direcţii 
deviante sub presiunea modernităţii prea zbuciumate, la demnitatea de 
odinioară, de logos întemeietor de gîndire coerentă şi cu rost; dar şi 
pentru asocierea unor coechipieri prestigioşi (S. Kierkegaard, Martin 
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Heidegger, Lucian Blaga, Constantin Noica, Anton Dumitriu) în marea 
expediţie proiectată în vederea întîlnirii cu Socrate. Apoi  Atena lui 
Kefalos, o primă tentativă de abordare a dialogului Parmenide, cu atenţie 
la „amestecul şi separarea ideilor”, la „asemănarea şi neasemănarea lor 
reciprocă”; dar şi pentru refacerea imaginară a traseului lui Kefalos, de 
căutare a prietenilor care să „participe” la discuţiile previzibile, de 
identificare de date, de creştere a cunoaşterii din treaptă în treaptă. 
 Tema Unului ocupă cea mai întinsă parte a dialogului, trecînd de 
la parte la întreg, de la întreg la participare, de aici la idee, în ambianţa 
aceluiaşi exerciţiu al gîndirii. Ne spune Platon prin vocile reunite 
Parmenide-Socrate: 
 „ – Urmăreşte deci, începînd cu începutul: dacă Unul este, e cu 
putinţă ca el însuşi să fie, dar să nu participe la însuşi faptul de a fi? 

- Nu e cu putinţă. 
- Prin urmare şi fiinţarea lui Unu trebuie să fie, fără a fi 

identică cu 
 Unu; altminteri, fiinţa aceea nu ar fi a unului şi nici acela din urmă, adică 
Unul nu ar participa la fiinţă, ci ar fi acelaşi lucru a spune că  «Unul este» 
şi că «Unul este unu». În ipoteza noastră nu ne întrebăm însă ce trebuie 
să urmeze dacă Unul este Unu, ci dacă Unu este; aşa e? 

- De bună seamă. 
- Prin urmare, «este» înseamnă altceva decît «Unu»? 
- Fără doar şi poate! 
- Prin urmare, atunci cînd cineva ar spune lapidar că Unul 

este, 
afirmaţia lui nu va însemna altceva decît că Unul participă la fiinţă. 

- Desigur. 
- Să spunem, aşadar, din nou ce va urma dacă Unul este. 

Gîndeşte 
-te deci dacă nu cumva trebuie ca această ipoteză să-l semnifice pe Unu 
ca avînd părţi? 

- Cum? 
- Iată cum: dacă este se rosteşte privitor la Unul care 

fiinţează, iar 
 Unul privitor la fiinţă ca unu, şi dacă fiinţa şi Unul nu sunt aidoma însă 
revin unuia şi aceluiaşi lucru, celui pe care l-am presupus, adică «Unului 
care este» oare nu este necesar ca însuşi Unul care este să fie un întreg, 
iar Unul  şi este să fie părţi ale acestuia? 

 - Este necesar” ( Parmenide, în Platon, Opere, VI. Ediţie îngrijită 
de Constantin Noica şi Petru Creţia. Traducerea dialogului de Sorin 
Vieru. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, p. 105). 
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Am decupat un segment ilustrativ dintr-o serie de exerciţii de 
gîndire pe care interlocutorii Parmenide-Zenon-Socrate şi le comunică 
într-o mişcare vie, dinamică, răscolitoare. Dialogul apare ca o curgere 
perpetuă: nu se poticneşte în definiţii închise, dar îşi îngăduie popasuri 
pentru regîndirea lucrurilor sub toate ipotezele posibile, astfel ca tema 
idee în fiinţarea ei fermă, să apară în mod clar şi distinct. Ea poate lua 
chipul frumosului în sine, în accepţiunea purităţii şi a maiestăţii, dar se 
recunoaşte în firea lucrurilor dispuse să participe la justificarea întregului 
( a unului, a Unului): 

„Pe de altă parte însă, formele în sine, cum recunoşti tu însuţi, nu 
se află în posesia noastră şi n-au cum să fie în preajma noastră. 
- Într-adevăr, nu.  
- Dar genurile în sine, genurile fiinţînd ca atare, nu ar fi cunoscute, 
fiecare în parte, din însăşi forma în sine, forma aceea a ştiinţei? 
- Desigur. 
- Forma pe care noi înşine n-o avem în dobîndire. 
- Nu, ce-i drept. 
- Urmează că dintre forme nici una nu e cunoscută de noi, ca unii ce nu 
luăm parte la ştiinţa în sine. 
- Nu e cunoscută, cum s-ar părea. 
- Urmează că ne sunt de neaflat atît Frumosul în sine, el însuşi ca atare – 
cît şi Binele şi toate cîte le înţelegem  drept idei ce subzistă prin ele 
însele. 
- Se prea poate. 
- Dar şi mai înfricoşător decît acest fapt este – gîndeşte-te numai! – 
următorul. 
- Care anume? 
- Odată ce fiinţează un anume gen în sine al ştiinţei, ai putea spune, la 
urma urmelor, că acesta întrece mult în limpezime ştiinţa de la noi, 
acelaşi fiind şi cazul frumosului, ca şi al tuturor celorlalte. 
- Da. 
 - Dacă, aşadar, un altul ia parte la ştiinţa în sine, voi spune – nu-i aşa? -  
că nimeni altul decît zeul nu are mai multă parte de cea mai desăvîrşită 
cunoştinţă? 
- Fără doar şi poate. 
- La rîndul lui însă, fi-va în stare zeul să cunoască lucrurile noastre, cînd 
stăpîneşte ştiinţa în sine? 
- Şi de ce n-ar fi în stare?” (Platon, Opere VI, idem, p. 94). 
 Cititorul de astăzi receptează cu dificultate dialogul Parmenide-
Socrate. Se propun prea multe soluţii, argumentări cînd „simpliste”, cînd 
sofisticate, insistenţe deranjante pentru recunoaşterea şi înserierea 
amănuntului (semnificativ) însoţite de operaţiuni generalizante. Omul în 
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general se mulţumeşte cu puţin: îşi aruncă privirea asupra lucrurilor doar 
„să-şi facă o idee”. Aşa că poate spune cu mulţumire de sine: „Adevărul 
e cum mă vezi şi cum te văd”. Dar şi în acest caz, ca şi în legătură cu 
dialogul Parmenide, se face resimţit avertismentul potrivit căruia orice 
început este greu şi decisiv pentru pasul următor. Cînd acel „adevărul 
este cum mă vezi şi cum te văd” (însemnînd: este pentru că a trecut prin 
toate probele şi exerciţiile cunoaşterii) s-a ridicat în transcendenţă, ideea 
de adevăr se extinde şi spre zone ale existenţei ce ţin de domeniul 
Binelui, al Frumosului etc., privite în sine dar şi cu răsfrîngeri în lumea 
corporală a vizibilului: opera de artă, să spunem, dacă ne referim la 
„întinsa împărăţie a frumosului”. Ne spune şi Isabela Vasiliu-Scraba în 
citatul anterior selectat din Parmenide, dar şi în pasajul: 
 „Unul din vîrful ierarhiei  existenţelor (ce aparţin lumii 
noumenale a ideilor) nu are o denumire care să-i indice esenţa. Lui nu-i 
sunt cunoscute însuşirile, nici aspect nu are, şi nici vreo cunoaştere în ce-
l priveşte, cum ar fi geometria pentru cunoaşterea cercului. După Platon, 
Binele în sine nu poate fi cunoscut. Pentru filosoful grec, posibilitatea 
cunoaşterii este indisolubil legată de problema participaţiei, semnalată la 
ivirea Unului-Multiplu care apare începînd cu cea de-a doua ipoteză a 
exerciţiului dialectic” ( Idem, p. 101). 
 Ideea în sine se închipuie acoperămînt unic al tripticului axiologic 
fundamental pe care grecii îl plasau într-o spaţialitate consistentă şi 
indivizibilă: Adevărul-Binele-Frumosul. Autoarea cărţii Mistica 
platonică identifică semne de demarcaţie subtile în formula Unului-
Multiplu, reluată  cu prilejul desfăşurării celor „nouă moduri de 
cunoaştere” consacrate teoriei ideilor. S-a văzut în citatul anterior, cît şi 
în următorul: 
 „Pentru a sesiza această dificultate aşezată înaintea celorlalte 
datorită importanţei ei, să ne imaginăm cum participă la Binele în sine cei 
ce sunt buni. Dacă participă la întregul Ideii de Bine, adică la Ideea de 
Bine în unicitatea ei, există riscul pierderii ei, fiindcă Ideea de Bine, 
găsindu-se în deplinătatea ei într-o mulţime de participanţi, va apărea 
separată de ea însăşi, încetînd în felul acesta de a mai fi ceea ce este” 
(Idem, p. 121). 
 Autoarea întrezăreşte posibilitatea continuării discuţiei pe un 
teren fertil şi insolit în mare parte. Temeiul pare să-l constituie 
recunoaşterea competenţelor şi a disponibilităţilor: Ideea în sine 
reprezintă domeniul Unuia deţinînd rolul privilegiat al cunoaşterii 
întregului, în unicitate ca şi în multiplicitate. În ipoteza că Unul este 
„nume divin”, iar prin cunoaştere se înţelege nu numai stare ci, mai ales, 
acţiune, rezultă că lumea fenomenală, „de jos”, primeşte impulsuri 
modelatoare  dinspre cea „de sus”; iar dacă participaţia la întreg şi la Unu 
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nu este doar alcătuitoare, formală, ci însufleţită, vie, dialogul Parmenide 
se pretează unei perceperi ontologice alăturînd fiinţa de Fiinţă. Lumea 
ideilor izolată în sine, accesibilă cugetării umane doar în forme derivate, 
difuze, nefuncţionale, după interpretările moştenite pe linie clasicistă şi 
instituţionalizate academic, lasă loc şi altor ipoteze de lucru; mai nuanţate 
în fond, mai luminoase şi respirabile în ansamblu. Însuşi Platon îi 
recunoaşte Ideii atribute divine, iar în unele rînduri o asociază cu 
Dumnezeu. Unii comentatori întrezăresc zorii teologiei. Fireşte, nu se 
anulează impresia de separaţie, faptul că Ideea „divină” ţine numai de 
competenţa Unului (Dumnezeu). Ar fi o nedorită diminuare şi pentru 
cunoaşterea filosofică şi pentru teologie. Nucleul tematic din Parmenide 
a decis. Sorin Vieru vizează trei răspunsuri posibile şi anume: 
 „despre Forme şi putinţa de participare la forme. Al doilea: 
despre Unu. Al treilea: despre exerciţiul filosofic ca atare” (Sorin Vieru, 
Lămuriri preliminare la Parmenide (Platon, Opere VI. Idem, p. 62). 
  Microtextul se află mereu în atenţia probarului analitic şi în 
Mistica platonică, unde citim:  

„Desigur că pare mai uşor de urmărit o formulare concluzivă de 
tipul «Ideea-gînd se gîndeşte pe sine» decît formularea folosită de Platon, 
care cuprinde două trepte (ambele la fel de greu de înţeles): (a) «Ideea-
gînd gîndeşte unu» şi (b) obiectul gîndirii fiind «unu» este însăşi Ideea-
gînd” (Idem, p. 182). Şi, în continuare, dar în linie dreaptă: „Să vedem ce 
indicii despre participarea la Ideea-gînd ne oferă Platon, atunci cînd îl 
face pe «gîndul» Ideii-gînd, adică «obiectul» gîndirii sale şi (b) ce raport 
se stabileşte între obiectul Ideii-gînd şi cei ce participă la Ideea-gînd” 
(Idem, p. 187). 

Sunt exemple de acurateţe analitică axate pe Unul-Idee-
participare-reduplicare, pentru a face mutantă linia teoretică de separaţie: 
Unul şi unul/ Fiinţa şi fiinţa se privesc faţă în faţă cu re-cunoaştere şi cu 
respectarea riguroasă a competenţelor. Poate în baza acestor prezumţii 
Isabela Vasiliu-Scraba dă credit metafizicii şi misticii, deopotrivă, în 
demonstraţii de fond ca şi în titulatura unora dintre volume. Nu se 
confundă cele două orizonturi de gîndire, dar se asociază în multe 
pivinţe. Metafizica este mai sobră în stilistica ei strict geometrizată, 
ţinînd de meşteşug şi de precizie în formularea judecăţilor. Se revendică 
de la ideea pură, care tronează într-un spaţiu propriu, inaccesibil, ţinîndu-
se la distanţă faţă de lumea aparenţelor pe care ea însăşi le plăsmuieşte. 
Mistica este o „metafizică” avînd un înţeles complex şi incomparabil mai 
greu de aproximat. Unul individualizează prin virtuţile sacrului şi ale 
erosului divin; drept urmare, Multiplul capătă însufleţire, iar ideea de 
participare  la întreg dobîndeşte un înţeles spiritual cu totul aparte, de 
care se îngrijeşte însăşi Ideea divină ca de propria-i persoană. Altfel spus, 



154 

demersul metafizic asociat cu speculaţia mistică i s-a arătat autoarei ca un 
îndemn pentru reluarea traseului parcurs timp de cîteva veacuri de 
gîndirea lui Platon; unele şuviţe revărsîndu-se în noile curente ce s-au ivit 
de la întemeierea Bisericii la marii mistici ai Răsăritului şi ai Scolasticii. 
Dionisie Pseudo-Areopagitul a refăcut în imaginar ierarhiile cereşti 
întruchipate în Biserică şi în Fiinţa lui Iisus Hristos. Întemeietorul 
misticii creştine apelează cu încredere la dialogurile atenianului, mai ales 
în Despre numele divine. Nici nu este nevoie ca cititorul să fie avertizat 
de prezenţa apropiată a lui Platon. Isabela Vasiliu-Scraba insistă pe 
material, preferînd sondajul hermeneutic pe porţiuni de text  şi de dialog, 
de la Parmenide la Fedon de la Teetet la Fileb. O prestaţie de traducător 
şi de comentator bine echipat intelectual, în scopul de a face credibilă o 
nouă ediţie a circulaţiei ideilor. Bibliografia de specialitate s-a îmbogăţit 
cu o nouă cercetare despre Platon. Este o raritate pentru vremea noastră, 
cînd se gîndeşte puţin şi se vorbeşte mult. Dacă se ţine seama de faptul că 
volumul de care m-am ocupat aici, Mistica platonică, are ca obiect doar 
un singur dialog, Parmenide, trebuie să recunoaştem că este vorba mai 
mult decît de o raritate: un eveniment.        

Cunoaşterea ca exerciţiu în stil socratic, adică în mod rotitor şi cu 
intenţia de apropiere a departelui, înscrie rînd pe rînd în cuprinsul ei 
imprevizibile domenii spre experimentare. Estetica şi Morala, maturizate 
mai tîrziu,  s-au revendicat cu evidenţă din dialogurile platoniene; iar 
dacă ideea pură se desfăşoară în maniera „temei cu variaţiuni”, 
filosofului i se alătură poetul în receptarea Unului, ca şi a multiplului. 
Platon dădea credit primului, filosofului. Heidegger şi-a făcut un titlu de 
glorie din elogierea lui Hölderlin, după cum Noica şi l-a ales pe 
Eminescu. Ambii poeţi au coborît Ideea în domeniul sensibilului, pentru 
a o face mai penetrabilă în mundan şi perenă. Puţini dintre poeţii lumii, 
după părerea lor, se bucură de asemenea virtuţi creatoare. În general, 
filosofii, de la Platon cetire, sunt foarte exigenţi în privinţa poeziei. 
Cioran, din aceeaşi familie modernă, prefera rugăciunea şi lacrimile. 
Doamna Isabela Vasiliu-Scraba îi urmează îndeaproape, în Infailibila 
metafizică, în Propedeutică la eternitate, dar mai evident în Atena lui 
Kefalos şi în Configuraţii noetice la Platon şi la Eminescu; să se ştie că 
anumite zone ale creaţiei româneşti (orale, savante), în gîndire, în poezie, 
în arte (Eminescu, Brâncuşi, Pârvan, Eliade) poartă semnele unei tradiţii 
prestigioase.  Dar în legătură cu acest aspect, mai aplicativ, al problemei, 
s-ar cuveni o discuţie specială 
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După ce a dat înconjurul dependințelor și a mângâiat 
fruntea armăsarilor, Baba Floarea s-a așezat pe banca de 
granit din spatele fântânii, privind soarele care tocmai își 
arăta fruntea deasupra zidurilor de la Răsărit. 

 
 
 
 

După furtună 
 

o schiţă de Dimitrie Grama 
  

Toată noaptea un vânt puternic, trăgând după el o furtună de vară, a 
hăituit munții Aninei, luminând din când în când Valea Mare, unde doar 
câte o căprioară speriată zvâcnea în sprinturi scurte de la un tufiș la altul. 
Înspre dimineață norii s-au retras și din ce în ce mai rar, cîte un tunet 
înfundat mai răzbătea pînă în sat, de undeva de prin Sîrbia. 
Apoi, ca și când cineva ar fi vrut să compenseze lumea pentru larma din 
timpul nopții, o liniște profundă, de mormânt, a învăluit satul, muntele și 
valea. 
Baba Floarea nu s-a culcat, a stat de veghe toată noaptea, ascultând glasul 
liber al naturii și acum, când primele raze de lumină au început să 
răspândească liniștea aceea nefirească, s-a ridicat cu greutate din fotoliul 
de piele și fără grabă a început să se dezbrace. 
Rămasă doar în combinezonul lung de in, s-a îndreptat înspre oglinda 
venețiană care acoperea aproape jumătate din zidul ce dădea spre 
cancelarie. 
Cu brațele scurse de-a lungul corpului, femeia din oglindă se uita la Baba 
Floarea cu o intensitate atât de adâncă, încât îți venea să crezi că, în fond, 
era vorba de dragoste sau de o poruncă cerească. 
Uită-te bine la tine Babă Floareo! Uită-te, adu-ți aminte și ia cu tine 
această clipă, această bogăție, care-i doar bogăția ta. 
Așa-i vorbea din oglindă femeia aceia și baba o asculta, dând ușurel 
afirmativ din cap. 
O bună bucată de timp au rămas față în față privindu-se una pe alta cu 
intensitate și curiozitate, parcă încercând să descopere ceva nou, ceva 
necunoscut, ceva important uitat în vreo zbârcitură de amintiri, dar nimic 
altceva nu și-au putut destăinui una alteia, decât ceea ce deja știau de o 
viață întreagă. 
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Încet, ca și când i-ar fi fost frică să nu deranjeze mirajul oglinzii, Baba 
Floarea s-a întors în dormitor și, fără grabă, și-a scos din dulap rochia 
neagră de mătase, comandată cu ani în urmă la Budapesta, rochia de 
moarte și, cu grijă, aproape ceremonios, și-a tras-o peste combinezonul 
aspru de in. 
Tot fără de grabă și-a pus ghetele, care îi acopereau cam cu două degete 
gleznele noduroase și apoi ducându-se înapoi la oglindă, și-a pus șiragul 
dublu de perle în jurul gâtului și și-a pieptănat părul alb în spate. 
S-a privit încă odată în oglindă, îndreptându-și rochia peste coapsele 
ascuțite și parcă mulțumită, a ieșit pe terasa dinspre curte privind 
dependințele slugilor, grajdul cu cei doi armăsari, privind zidurile cenușii 
și aspre care înconjurau totul, dând casei alura unei mici fortărețe.  
Și tocmai atunci, când baba a ieșit afară, primele raze de soare au început 
să sară zidurile acelea înalte, luminând timid, în galben șters, poarta mare 
de stejar dinspre biserică, poarta scundă, a servitorilor, ce dădea la 
Socacul Mic și banca de granit din spatele fântânii. 
Rotindu-și privirea de jur-împrejur, Baba Floarea a constatat că aproape 
nimic nu s-a schimbat în cei aproape nouăzeci de ani de când ea s-a 
născut și în afară de mici lucrări de întreținere, nimic nu s-a schimbat de 
când Mihai Tzeicu a costruit casa, pe la 1820. 
Așa a fost gândită și prețuită casa tzeiconilor de la începuturi, încât 
nimeni nu a mai găsit de cuviință că ar mai trebui schimbat ori adăugat 
ceva. 
Da, nimic nu s-a schimbat în ordinea firească a lucrurilor pâna ieri după-
amiază, când primarul Ilidiei, însoțit de jandarmul de la Oravița au bătut 
pe neanunțate la poartă. 
Frecându-și nervos mâinile, primarul, care acum era și reprezentantul 
poporului, după ce și-a dres vocea de vreo două-trei ori, a glăsuit: 
Doamnă, tovarășa Tzeicu, casa asta a fost naționalizată. La fel au fost 
naționalizate douăzeci și cinci de hectare de teren agricol, cincisprezece 
hectare de viță de vie și pădurea. Uite, aici e hotărârea de la raion…! 
Ținându-și capul sus și privindu-l cu răceală, Baba Floarea a acceptat un 
plic mare și gros plin cu ștampile, după care primarul urmat de jandarm 
s-au îndreptat aproape tiptil spre poartă și au dispărut de acolo ca și când 
stafia lui Mihai Tzecu i-ar fi gonit de la spate. 
Știa că vor veni într-o bună zi și la ea, deoarece aflase că deja fuseseră și 
la alții ca ea, alți oameni gospodari de prin jurul Oraviței. 
Baba Floarea a citit cu multă atenție, de vreo trei, patru ori scrisoarea 
aceea oficială și mai ales a recitit uimită sfârșitul scrisorii, unde cu litere 
mai mici era scrisă o Notă informativă: “Având în vedere vârsta înaintată 
a tovarășei Florica Tzeicu, deportarea sus-numitei cu brigăzile de muncă 
în Bărăgan și reeducarea, nu sunt actuale în acest caz". 
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De asemenea, pe o foaie puțin mototolită, ca și cum în prealabil a fost 
aruncată la gunoi, era "declarat" că:   "Se atribuie familiei Tzeicu dreptul 
de folosință a trei camere și o parte din dependințe, atâta timp cât 
organele locale de partid consideră de cuviință". 
Baba Floarea s-a gândit că toate astea s-au întâmplat ieri, ieri înainte de 
furtună și nu mai aveau nici un fel de importanță astăzi. 
După ce a dat înconjurul dependințelor și a mângâiat fruntea armăsarilor, 
Baba Floarea s-a așezat pe banca de granit din spatele fântânii, privind 
soarele care tocmai își arăta fruntea deasupra zidurilor de la Răsărit. 
Apoi, cu bisturiul lui Taica Ion, soțul ferice decedat cu ani în urmă, Baba 
Floarea s-a tăiat adânc, mai întâi la o încheietură și după aia, la cealaltă. 
S-a întins pe spate pe banca de piatră privind cum sângele de un roșu 
închis, aproape negru, i se scurge pe lespedea rece. 
Așa au găsit-o în dimineața aceea slugile: îmbrăcată de gală, cu vinele 
tăiate și cu ochii largi deschiși în soare. 
Eu sunt strănepotul lui Baba Floarea și-mi aduc aminte că mama m-a 
ridicat la sicriul deschis al babei, spunându-mi: Sărută-i fruntea! 
Și eu am sărutat fruntea moartă a străbunicei. Era rece ca pămîntul. Poate 
mai rece, chiar. 
Era 1952. Aveam aproape cinci ani. 
  
 

din volumul:"Ilidia, cotidian mistic", în pregătire 



158 

 
 
 
 
 
Cartea lui Ion Beldeanu este o luare a pulsului politic al 
relațiilor dintre România și Ucraina pe un interval de 
aproape două decenii. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un tulburător memorial al durerii 
 

o cronică de Ion Roșioru 
 

Cunoscutul poet și publicist sucevean Ion Beldeanu selectează, 
la Editura LIDANA (Suceava, 2011), și restructurează într-un singur 
volum articole apărute în altele trei cu același titlu și anume Bucovina 
care ne doare  (1996, 2001 și 2007).  Definită de autor ca „o încercare 
de inițiere dramatică, de dată recentă, a celui înstrăinat pământ 
românesc (...), necesară și pentru simplul motiv că prea multă vreme 
Bucovina și Herța au însemnat tăcerea scrâșnită sau poate vinovată” 
(p.5), cartea devine mărturia zguduitoare a calvarului  parcurs de 
românii rămași dincolo de fruntariile nordice ale României în al cărei 
trup s-a făcut, prin nefastul Pact Ribbentrop-Molotov (semnat la 23 
august 1939), o dureroasă incizie abuzivă ce continuă să sângereze 
abundent chiar și după prăbușirea Imperiului Sovietic. Cortina de Fier a 
scindat Europa între anii 1945 și 1989. În Europa de Est, țările au parte 
de regimuri totalitare, toate fiind aservite Kremlinului. Consecințele 
pactului amintit, adică al înțelegerii dintre Stalin și Hitler, nemulțumiți 
și unul ca și celălalt de Tratatul de pace de la Versailles (1919), au fost 
practic continuate de Pactul Churchill- Roosvelt-Stalin care, în 1945, a 
propus o nouă reîmpărțire a sferelor de influență, vestul continentului 
nostru întrând sub influența SUA, iar estul sub a Uniunii Sovietice. În 
anul 1997, după căderea Cortinei de Fier și după dezmembrarea 
Imperiului Roșu de la Răsărit, Președintele de tristă pomenire al 
României de atunci, Emil Constantinescu și ministrul de externe (12 
decembrie 1996 - 29 decembrie 1997) Adrian Severin, coruptul care nu 
se lasă sculat nici mort din fotoliul său de europarlamentar, și-au pus 
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semnătura pe documentul de renunțare, în favoarea Ucrainei, a 
teritoriilor românești din Nordul Românesc intrat în chip samavolnic în 
componența marelui vecin cu propensiuni expansioniste și lăsat ca 
zestre unui stat moștenitor ce ține cu neostoită înverșunare să se arate 
demn, de nu cumva s-o și sporească pe aceleași căi, de averea 
părintească, neavând nicio importanță că aceasta a fost făcută cu hapșa.  

Cartea lui Ion Beldeanu este o luare a pulsului politic al 
relațiilor dintre România și Ucraina pe un interval de aproape două 
decenii. După 1988, ucrainienii fac unele concesii minorităților 
naționale cu care au conviețuit ca supuși sovietici în marele colos roșu, 
dar schimbă într-un chip neașteptat tactica de îndată ce devin 
independenți, șicanele lor, greu de imaginat, fiind cu preponderență 
orientate către românii bucovineni care s-au aflat de când se știu pe un 
pământ care le aparține de facto și de iure. Impresiile de călătorie, 
inserarea unor documente despre crimele staliniste de distrugere a 
românilor, luările de atitudine civică tranșantă și de demascare a 
fărădelegilor și abuzurilor mai mult decât flagrante ce se comit zilnic 
față de elementul românesc supus concertat desnaționalizării forțate și 
rapide, recenziile făcute cărților militanților nord-bucovineni care luptă 
pentru păstrarea limbii și spiritualității românești, convorbirile cu 
intelectualii terorizați de companionii lor de istorie și de suferință de 
până mai ieri, musafirii primiți în casă și tratați cu ospitalitate 
românească până ce se transformă în stăpâni cu care nu se mai poate 
discuta, toate aceste aspecte și încă multe altele fac obiectul acestei cărți  
cutremurătoare, prin forța ei demascatoare, din toate punctele de 
vedere. Infatigabilul reporter se sprijină întotdeauna pe documente 
istorice ori de câte ori ține să demonstreze o idee. În aceeași ordine de 
gânduri catalizatoare de carte face apel la memoria vie a 
supraviețuitorilor masacrului transfugilor din Ucraina către România. 
Nefastă pentru totdeauna  rămâne, în acest sens, ziua de 1 aprilie 1941 
când, la Fântâna Albă, ca și, mai apoi, în satul Lunca, au fost mitraliați 
fără milă sute de români ce refuzau fericirea adusă de ”armatele 
eliberatoare”. Mișcătoare până la cea mai tainică lacrimă sunt 
povestirile românilor bucovineni ce s-au mai întors din iadul stalinist al 
deportărilor în Siberia sau în Kazahstan. Exterminărilor fizice ale 
populației române din teritoriile ocupate li se adaugă cele de ordin 
spiritual. Procesul stalinist de  asimilare a minorităților e departe de a se 
fi încheiat chiar și acum când, practic, lagărul sovietic nu mai există. 
Astfel, românii din aceste teritorii parcă blestemate să aibă mereu alți 
stăpâni (austrieci, ruși, ucrainieni) „sunt lipsiți programatic de 
drepturile lor la limbă maternă, la cultură, la învățământ și la istoria 
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națională proprie” (p.24).  Fostul oraș Cernăuți, unul din cele mai 
puternice centre culturale românești din perioada interbelică, a fost 
literalmente anihilat din punct de vedere etnic și spiritual. Prin anii ’60 
au fost arse în regiune mii de cărți românești.  Tot atunci antenele 
îndreptate spre patria-mumă au fost date jos de pa case, abonamentele la 
reviste și ziare din România au fost interzise, Teatrul din Cernăuți a fost 
închis, istoria Bucovinei a fost falsificată în chipul cel mai grosolan cu 
putință, numărul orelor de predare în limba română în școli sau la 
Universitate au scăzut vertiginos și continuă să scadă, publicațiile 
românești au fost marginalizate și lipsite de fonduri din partea statului 
ucrainean, instituțiile culturale, precum Societatea  „Mihai Eminescu” 
(pilonul de rezistență a idealurilor naționale din Bucovina înstrăinată), 
ori librăriile cu carte românească, cum a fost, chiar în anii dominației 
sovietice, „Luceafărul”, ori bibliotecile cu carte românească pe rafturi 
au fost evacuate de la sediile lor cărora li s-au găsit de fiecare dată 
destinații mult mai naționalist-ucrainiene și mai extremiste. O veche 
biserică românească precum „Sfântul Nicolae” a fost incendiată și s-a 
mers până acolo cu nerușinarea încât să i se confecționeze un trecut... 
căzăcesc. Conducerea administrativă din Cernăuți nu face altceva decât 
să simuleze bunăvoința față de revendicările legitime ale românilor de 
aici pe care însă din venetici nu încetează să-i mai scoată. Întrunirile de 
suflet ale românilor sunt boicotate vehement și agresiv de majoritarii 
cărora li se inoculează o ură  și o intoleranță greu de imaginat. 
Memoriile revendicative prin care românii își cer dreptul la 
recunoașterea identității naționale sunt ignorate de forurile ucrainiene 
cărora le sunt adresate. 

În procesul sfruntat de manipulare a conștiințelor românilor 
nord-bucovineni, lucru vizibil în mod îngrijorător la generațiile tinere, 
falsificarea istoriei Bucovinei a pedalat pe inventarea de etimologii 
slavizate pentru majoritatea toponimelor românești neaoșe ca și a 
numelor unor mari personalități ale neamului românesc. Astfel, Mihai 
Eminescu este un Mâhailo Eminovici pe care savanții năimiți 
propagandei ucrainiene nu-l pot ierta că a fugit din propriul său nume și 
a trecut de partea celui mai mare dușman al Ucrainei, adică de 
România. Așa că n-ar trebui să mai mire pe nimeni de ce ridicarea, la 
Cernăuți, a unui monument al poetului nostru național e tergiversată în 
chip inexplicabil, așa cum se va întâmpla și cu statuia lui Ștefan cel 
Mare și Sfânt în Codrii Cosminului unde, motivează majoritarii, i-ar sta 
mai bine unei cruci care să amintească de victimele domnitorului 
moldovean expansionist. Nici inițiativa deschiderii unui muzeu 
Eminescu în casa ce-a aparținut cărturarului patriot Aron Pumnul, n-a 
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avut o soartă mai bună, ca, de altfel, nici inițiativa înființării unei 
Universități multiculturale la Cernăuți. 

Furia demolatoare și pornirile vandalice ale autorităților 
ucrainiene n-a iertat nici măcar somnul de veci al românilor, nu de 
puține ori personalități de anvergură culturală și științifică europeană, 
distrugerea crucilor și a criptelor din cimitirele cernăuțene, pentru ca în 
locul lor să fie depuse rămășițele pământești al unor bravi activiști 
sovietici și ucrainieni. 

În paginile sale incriminatoare și demascatoare la adresa fratelui 
mai mic care a devenit mare. Reporterul de maree a(l)titudine civică 
românească nu prididește să radiografieze interogativ poziția 
autorităților politice de la București față de soarta compatrioților lor din  
afara frontierelor țării. Poziția acestor autorități lasă de dorit și ea nu 
trece deloc de festivismele aparent frumoase și binevoitoare și de vagile 
promisiuni nicicând onorate faptic. Cărțile românești, cum ar fi 
transportul donat de Asociația Pro Bucovina și Basarabia din 
Constanța  zac prin depozite insalubre ori sunt mutate de ici-colo cu 
mașina gunoierilor. Arborarea tricolorului românesc pe instituții 
culturale e interzisă, Publicațiilor românești, niciodată sponsorizate de 
Consiliul Culturii, li se intentează procese dintre cele mai absurde. 
Înscenările discreționare sunt, de altfel, la ordinea zilei în acest spațiu în 
care Imperiul Roșu a sucomba, da în care activiștii săi au rămas la 
datorie și sunt mai vigilenți și mai inventivi ca oricând în arta torționară 
a șicanării și a culpabilizării a tot ceea ce este și se încăpățânează să 
rămână și să simtă românește. Un citat reprodus din editorialul 
periodicului „Plai românesc”, publicație cu mari merite în trezirea și 
menținerea conștiinței naționale în teritoriul înstrăinat, e mai mult decât 
edificator:  ... „mașinăria de măcinat oase și nervi de români, atât de 
des încercată de-a lungul regimului totalitar, a fost pusă din nou în 
funcțiune. Și să nu credeți că de niște palizi apărători ai vechiului 
regim de tipul lui Hasbulatov sau Ruțkoi, ci de oameni care se bat cu 
pumnul în piept că n-au împărtășit niciodată ideologia comunistă, că 
au fost de când se știu democrați, că sunt pentru pluralismul de idei și 
opinii” (p.129). Mașinăria birocratică de care vorbește ziaristul ce va 
deveni, pentru o perioadă de cinci ani (după cum se vede, cincinalul n-a 
încetat încă să fie unitate de măsură...stahanovistă), persona non grata 
pentru autoritățile de la Kiev, e vizibilă cu ochiul liber încă de la  vama 
din  Porubnoe ai cărei funcționari sunt de-o insolență ieșită din  comun 
față de românii care se încumetă, dintr-o parte sau din  alta, să treacă 
această graniță rimând cu o rană ce va supura veșnic în inima unui 
pământ prin excelență românesc.  
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Ce este și mai trist e că  nici disensiunile dintre  înșiși românii 
bucovineni nu lipsesc și că ele dau apă la moară ucrainienilor și 
tendințelor lor destabilizatoare. Buna intenție a României de a acorda 
burse de studiu ori bilete de odihnă unor elevi și studenți români din 
ținutul înstrăinat al Cernăuților și Herței ( aceasta din urmă leagăn al lui 
Gheorghe Asachi și Barbu Fundoianu) s-a transformat într-o afacere 
veroasă pentru cei îndrituiți să facă trierile și propunerile necesare. Un 
escroc de mare clasă s-a dovedit, la acest capitol, secretarul de stat 
Viorel Badea, șeful Departamentului pentru Relații cu Românii de peste 
Hotare (DRRH), escroc care nu numai că nu va f niciodată pedepsit, așa 
cum s-ar fi întâmplat în orice stat civilizat, dar a fost preluat și 
promovat de guvernul ce i-a urmat celui condus de Mugur Isărescu. 

Această carte despre tragedia une populații românești și care se 
intensifică sub privirile noastre stupefiate de câtă nedreptate și 
năpăstuire poate exista într-o lume a răului politic proliferant cuprinde 
și câteva portrete luminoase de români patrioți de care reporterul și 
poetul Ion Beldeanu se simte legat prin același trainic sentiment de 
justițiaritate și de neprecupețire a efortului de relevare a adevărului 
istoric în virtutea căruia românii despatriați au dreptul la ființare: poetul 
Ilie Motrescu, a cărui dispariție misterioasă, la nici cei 27 de ani ai săi, 
n-a fost pe deplin elucidată nici pînă astăzi, poetul Vasile Tărâțeanu, al 
cărui fiu, student la Universitatea din Suceava a murit în condiții la fel 
de enigmatice, marele cărturar Ion Nistor, poetul și reporterul 
radiofonic Ilie T. Zegrea, Simion Gociu, Gheorghe Bostan (Arcadie 
Suceveanu), Alexandrina Cernov, Ioan Crețu, Grigore Grigan, Vasile 
Levischi, etc, apreciați, printre altele și pentru „efortul lor de translare  
de la poezia confecționată, cuminte, maculată de suficiente accente  
teziste la discuursul eliberat de canoane, de factură modernă” (p. 275).  

Bucovina care ne doare este o carte de referință nu doar în 
bibliografia lui Ion Beldeanu și care, așa cum observa Petru Ursache 
într-o cronică apărută în Convorbiri literare (2008) „constituie a 
amplă bază de documente, sigură și utilă cititorului de astăzi și 
istoricului de mâine, o cronică vie a unei importante ramuri a 
românismului contempopran”.    
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„Această după-amiază nu-mi producea nici o încântare 
această după-amiază împarte fluturi 
pentru casele fără ieşire la mare 
şi bate potcoave în mai toate pragurile...” 

 
 
 
 

Poezii de Ion Beldeanu 
 
Dintr-o altă poveste 

 
Călăreţii duc în copite povestea noastră 
atât de cuminte croită 
n-am cum să-i ştiu nici capătul 
acum când iată iese în cale 
pâlcul acesta de zurbagii 
numai pentru tine 
şi aiureala despre care 
n-am să strig şi nici nu voi să strig 
 
Aş putea fi trist 
călăreţii poartă sub copite povestea noastră. 
atât de cuminte croită încât 
n-am cum să-i ştiu nici capătul 
 
Iată-mă deci vesel 
calul trece sigur de el 
câinele îşi face apariţia 
dintr-o altă poveste 
acum când iese în cale 
pâlcul acesta de zurbagii 
numai pentru tine şi aiureala despre care 
n-am să strig şi nici nu voi să strig. 
 
 
Nu-i nimic de făcut în faţa morţii 
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Nu-i nimic de făcut în faţa morţii 
pianul strrigă prin zorii ultimei dimineţi 
când se trezeşte oraşul 
şi reia tristeţea de la capătul tunelului 
 
Nu-i nimic de făcut în faţa morţii 
chiar dacă ţi-ai vopsit amăgirile 
şi ai închis în găoacea de noapte 
şobolanii jupuiţi ai nenorocului 
 
Tu joci şotron în faţa oglinzii 
deşi câmpul a rămas necosit 
în timp ce călăreţii atârnă în scări 
Oricum nu-i nimic de făcut în faţa morţii 
iată în marginea zilei 
gheţurile prind să se rupă. 
 
Eu ştiu 

 
Eu ştiu c ă nici o fericire  
nu mă aşteaptă la capătul poemului 
 
Miezul zilei aduce cu o felie de pepene 
somnoros 
oricum o felie 
din care muşcă vechile spaime 
 
Nimic despre paradisul micilor uimiri 
ale după amiezii 
şi nici despre refluxul indiscret 
al aromelor peste care  
tronează invincibil m ă r a r u l 
 
Oho, ce perfect punct de ochire. 
 
 
Această după-amiază 

 
Această după-amiază nu-mi producea nici o încântare 
această după-amiază împarte fluturi 
pentru casele fără ieşire la mare 
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şi bate potcoave în mai toate pragurile 
 
Dar nu voi exclama: priviţi-mă cum ard 
mistuit de cuvinte deşi mi-e sete 
şi cei care ar trebui să audă 
abia se mai văd din pădurile lor de sticlă 
 
Şi gloria? Ce culoare are gloria? 
Dintr-odată viaţa adie valsând un vis colorat 
un vis fără margini 
de-ţi vine s-o iei agale 
de-a lungul florilor de coada cocoşului 
şi să nu te mai întrebi 
dacă nu cumva e marţi şi dacă într-adevăr 
eşti ceea ce vrei să pari. 
 
 
Marginea paradoxului 

 
N-am cum să ştiu ce se petrece 
dincolo de aceste verbe 
am privit o după-amiază 
din Piaţa Dimineţii (de ce s-o fi  numind 
aşa când malurile ei urlă de singurătate?) 
şi de acolo ieşeau călăreţii 
cu ochii despicaţi de uimire 
 
Dar astăzi, mda, zi cu gene abătute 
şi câmpul ales 
când nimic nu pare început 
iată că dintr-odată 
apare iepurele cel năbădăios 
Mă întorc să-ţi aud mărturisirea 
în care trebuie să crezi 
nu tu mi-ai vorbit 
de coapsele aprige 
ale femeii fără nume şi atât? 
 
Într-adevăr acolo este chiar 
marginea paradoxului 
de care încerci să-ţi aminteşti.  
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„Trăgeam perdelele la cameră, ca să nu văd 
urâţenia de afară (în mare parte alcătuită din 
blocurile gri-cenuşii, clădiri-sedii oribile sau 
Dedeman-uri şi Praktiker-uri si mai execrabile) şi 
îmi imaginam că sunt în New York, că tocmai am 
comandat Chinese sau Mexican, în timp ce mă uit la 
Sex and The City. Pe fereastra se vede clădirea 
Chrysler...„ 
 
 
 

Consumatorii de lotus 
 

o proză de Silviu Popescu 
 

O priveam cum pregătea cafeaua cu aceeaşi răbdare, era una din 
acele dimineţi perfecte în care te aşezi la laptop, îţi verifici mail-ul, mai 
stai pe net şi îţi savurezi cafeaua. Găsisem ceva blog interesant despre 
viaţa unui John (ca să înţelegeţi, un tip banal din Los Angeles). Tipul 
scria despre zilele petrecute la el acasă (avea casă), în spate, în curte, 
unde îşi amenajase o mică terasă: câteva scaune, un şezlong, o umbrelă 
din acelea mari şi un minibar. Casa era situată pe marginea unui deal şi 
avea de acolo o privelişte panoramică asupra oraşului. În zare se vedeau 
turnurile din centrul Los Angeles-ul şi autostrada care taie oraşul în două. 

Verile din Cluj sunt fără cusur. Ca şi cele din Los Angeles. Am la 
dispoziţie un oraş întreg, copt în soarele de iulie. Mirosul de asfalt 
fierbinte şi adierea caldă de pe Someş mă determină să mă opresc la o 
terasă (poate chiar La Gazette) şi să comand un Nescafe Frappé rece. 

Şi deodată mi-am dat seama că pe ea o vreau. Ceva s-a declanşat 
în creier şi deodată eram din nou în 2004, în parcul de lângă Someş, cu o 
cafea în mână, aşteptând-o lângă pod. Ne cunoscuserăm la o prietenă 
comună. Cristina era singură pe atunci, cred ca abia iesişe dintr-o relaţie 
mai complicată. […] E ca preludiul, mai important ca sexul, ca actul în 
sine. Aştept să se termine şi nu mai ajung acolo, ca Sisif pe muntele Sinai 
(ştiu că n-are legatură, dar în delir nimic nu are sens sau logică, se 
întâmplă pur şi simplu). Ea e lângă mine, pe pat, în chiloţi şi sutien şi mă 
priveşte. Şi-ar dori să o înţeleg dintr-o privire şi să o salvez, să o duc 
departe de aici, în Wonderland poate, dar eu sunt laş şi întorc privirea. Ea 
îmi ia mâna şi mi-o duce la pieptul ei: 

- Simţi ceva, sau eşti mort şi pe dinăuntru? mă întreabă ea. 
- Îţi simt pulsul! Ţi s-a accelerat! răspund eu.  
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Ea se ridică din pat şi se duce la fereastra larg deschisă (o 
privelişte panoramică înspre Cetaţuie şi înspre sediul BRD): 

- Ce zi frumoasă. Se vede până dincolo de BRD, înspre Mărăşti. 
Mă asculţi? mă întreabă ea la final.  

De obicei BRD se vede cam greu de unde stăm noi, din cauza 
fumului de la gazele de eşapament. Dar în marţea aceea era o zi senină. 
Cristina îşi aprindea graţioas ţigara pe marginea ferestrei. Ea fuma 
Marlboro Lights. Îmi amintesc când am văzut-o prima dată, în cafenea, 
era singură la masa, vorbea la mobil şi zâmbea (sau râdea), ştiu că m-am 
îndrăgostit aproape pe loc de trăsăturile ei demenţial de perfecte. Era 
îmbrăcată cu o rochiţă şi blugi.  

- Hai, ieşim la o cafea în Flowers? Ce zici? 
 N-aş fi vrut să spun asta, dar aşa a ieşit, aşa că m-am gândit că e 

mai bine să o las aici. Nu-i plăcea să mă prezinte prietenilor ei, nu am 
înţeles nici până azi de ce. Pur şi simplu evita să mă prezinte, parcă m-ar 
fi ţinut ca pe un trofeu, doar pentru ea. Ieseam des în oraş, la film, la 
party-uri, cafenele. Mai ales la Arta unde era mai intim şi ne puteam 
săruta în timpul filmului fără să deranjăm pe cineva. Apoi ne întorceam 
la ea în apartament şi făceam sex sau ne uitam la filme. Şi fumam. 
Ocazional ne mai certam. Totul părea ireal şi eu eram intoxicat cu 
endorfine. Obişnuiam să mă prefac că sunt în New York, într-unul din 
zgârie norii de lângă Central Park, undeva pe la ultimele etaje. Trăiam 
din fotografii ale New York-ului gasite pe internet în sute de nopţi 
nedormite, în faţa laptopului. Madison Square Garden, The Mets, 
clădirea The New Yorker, Time Square, am impresia că le recunosc, deşi 
nu am fost vreodată pe acolo.  

Trăgeam perdelele la cameră, ca să nu văd urâţenia de afară (în 
mare parte alcătuită din blocurile gri-cenuşii, clădiri-sedii oribile sau 
Dedeman-uri şi Praktiker-uri si mai execrabile) şi îmi imaginam că sunt 
în New York, că tocmai am comandat Chinese sau Mexican, în timp ce 
mă uit la Sex and The City. Pe fereastra se vede clădirea Chrysler.  

- Mă simt singur! îi spun eu Cristinei. Ştiu că eşti cu mine dar mă 
simt foarte singur. Nefolositor. Depăşit, expirat. Poate am ceva început 
de schizofrenie, mai ştii? 

- Ah, asta simţi? răspunde ea, privindu-mă nedumerită. 
- Lumea e plină de ăştia ca mine. Eu m-am cam săturat. Mă simt 

orfan. Sunt un neadaptat. E o minune dealtfel că nu mi-am zburat creierii 
până acum! îi răspund eu, aruncând-o şi mai adânc în starea de panică în 
care părea că intrase.  

- Hai, vino la mine. Ai nevoie de puţină odihnă. Nu te mai 
pedepsi, îţi faci rău, zice ea cu o voce calmă şi liniştitoare. Întotdeauna 
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reuşeşte să mă calmeze cu vocea ei. Ceva reacţii chimice în creier sau nu 
mai ştiu. Discovery Science, bineînţeles. 

Mă bântuia viitorul. Nişte semne apocaliptice erau înscrise pe 
fruntea lui. Am scos cheile din contact, lăsând CD-playerul să meargă. 
Eram în faţa Catedralei, am intrat. Locul îmi părea pustiu, un fior mi se 
ridica pe spinare când mă uitam la altar. Se facea deja 5 P.M. şi mi-am 
adus aminte că aveam o întâlnire în Nordul oraşului. Am ajuns în 
parcarea din Gheorgheni. 

 Sunt încă în maşină, am dat drumul la muzică şi mă gândesc. Mi-
o imaginez venind spre mine: brunetă, suplă, înaltă. 

- Ştii la ce mă gândeam? o întreb eu. 
- Nu, dar am impresia că o să imi spui, răspunde ea scurt. Cristina 

îşi desfăcu părul şi începu să îşi treacă mâinile prin el. Era vizibil 
emoţionată sau cel puţin preocupată de ceva. 

- Mda…De ce n-am făcut noi…şi am rămas aşa, privind-o cu 
ţigara în mână. Mă gândesc la tine. Prea des. Prea mult. Tu ce părere ai 
despre asta? o întreb eu. 

- Da? Cam târziu îmi spui tu astea, nu crezi? Dacă veneai acum 
un an, poate ţi-aş fi răspuns…Adică, mi-ar fi fost mai uşor să îţi dau un 
răspuns! încearcă ea să îmi explice. 

- Ce e de explicat Cristina? Că te vreau? Că nu pot gândi decât la 
tine? Că mă trezesc noaptea visându-te…? îi răspund eu. 

Cristina se ridică de pe canapea şi se îndreptă spre mine. Cu 
privirea hotărâtă, se apropie de mine şi mă întrebă în şoaptă: 

 - Stai mult în Cluj? Ne vedem mâine în Flowers pe la 7 seara? 
Când ies de la serviciu. 
 - Abia aştept. Să mai stau? o întreb eu.  
 - Ne vedem mâine la 7, da? îmi răspunse ea. 

Plec într-un târziu de la ea şi mă hotărăsc să merg pe jos până în 
centru, sperând să mai prind vreun party sau concert printr-una din 
cafenele. Derulez în minte discuţia cu ea şi nu pot să nu mă gândesc la 
ziua de mâine şi la ce s-ar putea întâmpla. Nu pot să uit aluniţa de pe 
sânul ei stâng şi buzele uşor arse de vântul primăveratic. Mă obsedează 
ultima discuţie pe care am avut-o acum câţiva ani. Nu mai ştiu exact ce 
mi-a reproşat atunci sau ce i-am zis eu. Îmi aprind o ţigară. Lucky Lights. 
Lângă mine e o bancă şi mă aşez. Îmi scot mobilul şi caut fotografia cu 
ea. O aduc pe ecran şi o privesc în neştire în timp ce fumez ţigara până la 
filtru. Orele trec şi curând răsare soarele. 
        Andrei găsi cartea despre Geneză şi începu să o răsfoiască. 
Universul e creat dintr-o serie de lumi concentrice, una nascută (d)in 
cealaltă, sensibile precum pielea fină a Cristinei. Cosmologia lumilor lui 
Tolkien îl fascinează şi se hotăreşte să îşi aprofundeze studiul. Imaginaţia 
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lui bogată îl face şi mai curios să afle cât mai multe detalii despre aceste 
lumi inventate de maestru. Acum citea despre lumea din Stăpânul 
Inelelor… “Stratul exterior este chiar universul însuşi, numit de Tolkien 
Eä. În Eä se află multe lumi misterioase, necunoscute ştiinţei, printre 
care se află şi lumea: Arda.” Andrei se opri asupra acestui pasaj şi îşi lăsă 
imaginaţia să alerge. Cristina ştia povestea dar nu vroia să îi spună şi lui 
de teamă să nu i se adeverească visul: Eram noi doi într-un pustiu de 
nisip şi copăcei scunzi, uscaţi de arşiţa ciclică a regiunilor tropicale. Îmi 
era foarte sete, ajunsesem la capătul puterilor. Deliram deja, eram cu 
gândul la viaţa mea şi la tot ce ratasem sau nu apucasem să fac. Dintr-o 
dată, nimeresc în mijlocul unor nisipuri mişcătoare. Cristina reuşeşte să 
scape, ocolindu-le, din pură întâmplare. Mă afund repede, mai repede 
decât pot să îmi dau seama ce se întâmplă, în timp ce Cristina stă 
deoparte şi mă priveşte cum dispar, subtil, sub nisipuri. O lacrimă apare 
pe obrazul ei stâng. Ochii îi sunt roşii iar machiajul îi curge. Se abţine să 
plângă. Lângă mine era altfel. Acum că mă înec în marea asta de eşecuri, 
o simt că se depărtează, într-o barcă luată de curenţii puternici ai 
Atlanticului de Nord. Cine o poate învinovăţi? 

Andrei continuă să citească din carte. La început, Pământul 
(Ambar) era plat. Regele din Númenor, numit Ar-Pharazôn, a invadat 
Aman să fure nemurirea de la Valar (regiunea unde trăiau rasele 
nemuritoare Valar si Eldar).  

Eru Ilúvatar, Creatorul, a intervenit şi a distrus Númenor, 
aruncând Aman din cercurile universului şi remodelând Ambar în lumea 
rotundă pe care o ştim”. Andrei mai turnă o cană de cafea şi se aşeză la 
masa din camera de zi unde tv-ul se aude în surdina, Cristina doarme (îi 
place să adoarmă înainte de ora 12) ,pisica mea îşi face toaleta în balcon. 

Asta e povestea mea, banală, plină de poteci care se închid, 
scurtături înşelătoare şi reluări enervante. Frustrarea se infiltrează în 
sânge ca o maladie şi mă lupt cu dorinţa de a abandona. Mă uit împrejur, 
iarna şi-a pierdut din vitalitate, dar acum am o altă problemă: soarele 
puternic mă loveşte în ceafă, sunt nepregătit pentru optimismul 
primăverii, dar, ca orice lucru, trebuie să-l învăţ. Să las în trecut orice 
eşec sau dezamăgire şi să merg înainte, sperând la zile mai prielnice şi 
mai luminoase. Ochii mă ard şi gâtul mi-e uscat. Mă simt amorţit şi 
deconectat de natură. Stau în faţa laptop-ului, în camera de zi şi parcă as 
fi într-o cuşcă, mă simt ca un animal prins în capcana, privat de libertate, 
simt că explodez în interior. Trebuie să ies, trebuie să respir din nou, să 
miros, să simt, să trăiesc. Viaţa e o artă. Cristina iese din duş, cu un 
prosop în cap şi altul în jurul sânilor.  

 
Fragment de romanul cu acelaşi titlu, în pregătire 
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Trei evenimente editoriale 
din anul 2011 

comentate de Emil Nicolae 
 

 
 
 
 
 

 
Mereu tânărul Eminescu 

 
 Există mai multe motive pentru 
care Mihai Eminescu e considerat cel mai 
important poet român din secolul XIX şi, 
de asemenea, o referinţă de vârf a întregii 
noastre literaturi. Între acestea figurează, 
desigur, debutul său în revista Convorbiri 
literare (la 15 aprilie 1870, cu poezia 
"Venere şi Madonă") şi valoarea înaltă a 
operei lui ulterioare, consacrată în primul 
rând prin ediţiile T. Maiorescu (1883 şi 
urm.) şi Perpessicius (1939-1963, până la 
vol. VI, şi continuarea sub coordonarea 
lui Petru Creţia, din 1977), vorbind aici 
strict despre creaţia literară (fără a omite 
ediţiile interbelice prin care au devenit 
cunoscute postumele). Rezultatul a fost 
impunerea operei de maturitate, ca miză a comentariilor critice, scrierile 
de început ale poetului nostru fiind consemnate mai curând ca 
evenimente "de parcurs", totuşi de neocolit într-un tablou al formării. Or, 
dintre eminescologii actuali, Cristian Livescu e primul care pune apăsat 
problema Întâiului Eminescu, într-o carte cu acest titlu (Ed. Crigarux, 
Piatra-Neamţ, 1998) reluând cu acribie cercetarea versurilor de tinereţe şi 
argumentând convingător existenţa unui PROIECT chiar în creaţia 
eminesciană incipientă. Demonstraţia criticului se bazează în principal pe 
"Caietul vienez" pe care-l şi retipăreşte independent într-o ediţie critică 
(v. Poemele Ondinei. Caietul Vienez şi alte poezii, Ed. Crigarux, Piatra-
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Neamţ, 2003). Iar recent, într-o apariţie care se înscrie printre succesele 
editoriale ale anului trecut, Cristian Livescu revine cu o şi mai bună 
fundamentare a ipotezei sale, publicând studiul Eminescu şi enigmele 
Caietului vienez. Strategiile textuale ale debutului literar (Ed. Crigarux, 
Piatra-Neamţ, 2011; cuvânt înainte de acad. Mihai Cimpoi, postfeţe de 
Dan Mănucă şi Vasile Spiridon; 425 p.).  
 Din capul locului suntem avertizaţi: "I s-a reproşat marelui poet 
că şi-a amânat întocmirea unei cărţi reprezentative /.../, iar când acest vis 
s-a împlinit, a trebuit să ia de bun ceea ce altcineva alcătuise pentru el (T. 
Maiorescu - n.m.), făcându-i ordine în materia lirică. Asta nu înseamnă 
însă că i-a fost indiferent succesul literar şi că nu a avut în proiect o carte 
deplină, oglindă limpede şi pe cât cu putinţă fidelă atât de agitatei sale 
lumi lăuntrice. A recurs la o strategie sinuoasă, aceea a <debuturilor 
succesive>, care la un loc descriu o traiectorie aflată deloc sub semnul 
hazardului /.../. Opera - în opinia sa - trebuia să treacă prin lungi etape de 
elucidare formală, de remodelare prozodică şi decantare a unor imagini, 
până să ajungă la îndemâna cititorului. De aici mitul poetului 
perfecţionist impus de Eminescu în literatura noastră, neegalat de 
altcineva, mergând până la sacrificarea cărţii însăşi, idealul de construcţie 
al oricărei conştiinţe scriitoriceşti."  
 Pornind de aici, Cristian Livescu se apleacă atent, din nou, asupra 
manuscriselor eminesciene de început, urmăreşte raportul dintre 
"ocazional" şi peren, compară variantele, recompune mediile literare ale 
momentului, investighează procesul de structurare a identităţii auctoriale 
etc. Până la revelarea "surprizei" reale pe care o conţine "Caietul vienez" 
şi care-i confirmă ideea pe care o urmăreşte: "Sunt câteva elemente de 
detaliu biografic difuz care l-au determinat pe Eminescu să-şi ordoneze 
creaţia lirică, imediat după sosirea la Viena (toamna lui 1869 - n.m.), 
într-un caiet special, cunoscut ca <Submanuscrisul Marta 2259> sau 
<Caietul vienez>, luând aspectul pregătirii unui volum de debut, realizat 
după toate regulile unui obiectiv editorial: dispunerea textuală coerentă, 
conformă unei idei ordonatoare, numerotarea poeziilor şi datarea lor, fără 
instituirea unei linii cronologice, numerotarea versurilor, rescrierea în 
totalitate a unor poeme deja publicate, pentru a fi adaptate, omogenizate 
imaginii de ansamblu a unei cărţi, menite a încheia o etapă şi a trasa - se 
poate spune - o direcţie de viitor pentru poet." * În ambientul capitalei 
imperiale, totodată stimulativ dar şi orientat după criterii / repere 
oarecum "străine" (căci şi acolo Eminescu a rămas profund legat de 
idealurile naţionale, cf. observaţiilor lui I. Slavici), poetul a receptat în 
parte "Stilul Biedermeier, cumul de frivol, voluptate retro şi metafizic", 
cum îl defineşte Cristian Livescu: "Cele câteva poeme scrise într-o 
asemenea ambianţă - şi le putem lesne reconstitui în <Caietul vienez>: 1. 
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<De ce să mori tu?, piesa deschide proiectul volumului de debut; 16. <E 
îngerul tău or umbra ta?> (care va genera <Înger şi demon>); 18. 
<Christ>; 28. <Noaptea potolit şi vânăt> (printre primele piese din 1870) 
şi 34. <Venere şi Madonă> - descriu toate o altă exigenţă din partea 
poetului şi o altfel de abordare conceptuală a poeziei. Remarcăm lesne o 
modificare de scriitură, o amplitudine a versului şi totodată o tendinţă de 
picturalizare a imaginii, cu unele efecte baroce...". * Dar Eminescu 
rămâne ezitant şi nu merge mai departe. Criticul pune această situaţie pe 
seama modului în care a fost primită poezia "Venere şi Madonă" (la cel 
de-al cincilea său debut literar!) în redacţia prestigioasei reviste ieşene: 
"Poezia <Venere şi Madonă> apare în Convorbiri literare, an IV, nr. 4/15 
aprilie 1870, pe pagina 14 (66 după numărătoarea de colecţie anuală), la 
rubrica <Poesii>, începută pe pagina 13, cu pastelul <Bărăganul> de V. 
Alecsandri, dedicat <Măriei Sale Domnitorului>, text scris la Cannes, pe 
20 Martie 1870. Cum se vede, lui Eminescu i se face onoarea de a 
publica imediat după autorul romanticei <Dridri>, împărţind aceeaşi 
rubrică /.../. Apelul către publicul român, pentru strângerea de fonduri 
necesare înfiinţării unui teatru românesc în Austria, apel semnat de dr. 
Iosif Hodoş, preşedinte, şi Iosif Vulcan, secretar, liderii Societăţii special 
create la Budapesta. Aşadar, Iosif Vulcan este <martor>, dintr-o pagină 
vecină, la relansarea <junelui> pe care-l debutase la <Familia> în urmă 
cu patru ani şi căruia îi schimbase numele în EMINESCU. Poetul pare 
considerabil schimbat: mai stăpân pe mijloace şi mai îndrăzneţ în 
viziune; progresele sunt evidente şi în scriitură, în spiritul campaniilor 
maioresciene privitoare la <materia sensibilă>. Pentru un <necunoscut> 
cum era, pentru junimişti, atenţia ce i se acordă în revistă noului debutant 
era deosebită. Nu mult după aceasta, în nr. 12/15 august 1870, poemul 
<Epigonii> va ocupa primele două pagini, semn că poetul este acceptat 
între colaboratorii de seamă ai revistei." Această mutare a interesului 
dinspre orizontul vienez către cel moldovenesc / românesc, analizată sub 
aspect estetic în corpusul propriu-zis al studiului, e completată de critic în 
Anexa 3 ("Anul 1870 - documentar de epocă") cu o proiecţie socio-
culturală în plan orizontal, pe care se profilează / decupează momentul 
"de ruptură" intervenit în evoluţia poetului M. Eminescu.  
 Pe de altă parte, în lăuntrul "strategiilor textuale ale debutului", 
identificate în "Caietul vienez" - şi acesta e un alt nivel de lectură foarte 
interesant -, Cristian Livescu descoperă germeni şi filoane ale marilor 
teme eminesciene, care vor prinde contur în opera majoră (cele mai multe 
în "Ondina"). Dar mai ales o anumită "atitudine" în poezie va deveni 
specifică eminescianismului: "În cazul lui Eminescu, căutarea identităţii 
parcurge două trasee şi ele se regăsesc în structura <Caietului vienez>: 
unul conservă nostalgia obârşiilor, a figurilor tradiţionale, cu vocaţia 
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victimizării; celălalt este mult mai pasionant pentru poet, deoarece se 
referă la acreditarea spaţiului interiorităţii poetice, în căutarea meleagului 
vizionar, al deplinătăţii ontologice /.../. Dacă suntem de acord cu această 
modalitate de funcţionare specifică a imaginarului emineascian, putem 
remarca faptul că dubla identitate a poetului, sesizabilă în <Caietul 
vienez>, pune în evidenţă dubla sa modernitate: Eminescu închide 
canonul modernităţii <reacţionare>, compactizând o tradiţie etno-istorică 
şi ducând-o spre poetica de atitudine şi profetizantă; dar tot Eminescu 
deschide în poezia noastră celălalt canon al modernităţii, cu pasiunea de 
A CONSTRUI o lume poetică integratoare, a o cunoaşte şi în cele din 
urmă a o <locui>, tradiţie care va fi continuată de marea noastră poezie 
din secolul XX, de la Arghezi şi Blaga, la Nichita Stănescu şi Mihai 
Ursachi. La un pol se află, în cuprinsul <Caietului vienez>, ampla 
înscenare, <de o romanticitate sălbatică>, 17. <Mureşanu (poem 
dramatic)>, care poate fi considerat apogeul poeticii de tip paşoptist /.../; 
la celălalt pol se află 10. <Ondina (fantasie)>, începutul unei mari 
construcţii poetice, la relevarea căreia poetul va lucra continuu, fiind în 
ton cu aventura modernismului european de ruptură cu tradiţia...". Iată o 
concluzie care merită reţinută şi ca model de recitire a lui Eminescu în 
oglinda literaturii naţionale sau universale, dar şi invers. * După cele 
citate (şi comentate) mai sus, şi după multe alte lucruri memorabile din 
studiul lui Cristian Livescu, nu pot decât să ader la caracterizarea 
prefaţatorului Mihai Cimpoi: "Lucrarea lui Cristian Livescu, care 
abordează - cu un dar al documentării ieşit din comun şi cu o aplicare 
hermeneutică vecină cu arguţia, dar mereu direcţionată spre revelarea 
esenţei - debutul literar eminescian sub aspectul metodic al strategiilor 
textuale, produce o adevărată <revoluţie coperniciană> în 
eminescologie." Din păcate, atentă la artificiile marginale şi nu la 
spectaculosul de fond din viaţa literară, presa noastră culturală rămâne 
datoare acestei cărţi şi lui Eminescu însuşi, desigur... 
 
 

G. Bacovia într-o ediţie "adevărată" 
 
 Vreme de câteva decenii, mai precis din 1978 încoace, adică din 
momentul tipăririi ediţiei îngrijite de Mihail Petroveanu şi Cornelia Botez 
(G. Bacovia, Opere, Edit. Minerva, Bucureşti, 1978, seria "Scriitori 
români"; prefaţă, antologie, note, bibliografie de Mihail Petroveanu; text 
stabilit, variante de Cornelia Botez; 732 p.), aceasta a fost principala 
referinţă / sursă pentru exegeţii poetului. Chiar în pofida altor 
întreprinderi asemănătoare (Ion Nistor, Mircea Coloşenco, Elisabeta 
Lăsconi ş.a.) apărute ulterior. Faptul se datorează, deopotrivă, notorietăţii 
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dobândite de monografia aceluiaşi Mihail 
Petroveanu (din 1969) şi devotamentului 
profesional cu care el a întocmit ediţia 
respectivă. Deşi în alte condiţii (care 
privesc în primul rând funcţiile criticii 
literare, ajunsă la o gravă pierdere de 
acuitate a percepţiei după 1990), lucrurile 
s-au petrecut oarecum simetric în 
preocupările domnului Constantin Călin 
faţă de G. Bacovia. Întâi a publicat cele 
două volume din Dosarul Bacovia (Eseuri 
despre om şi epocă, 1999 şi O descriere a 
operei, 2004), studiu menit să modifice 
fundamental paradigma receptării operei 
bacoviene. Apoi, pe baza acestei 
experienţe, a alcătuit ediţia publicată în 

toamna anului trecut (George Bacovia, Opere. Poezie şi proză. Ate 
scrieri, Edit. Babel, Bacău. 2011; text îngrijit, argument, cronologie şi 
postfaţă de Constantin Călin; 453 p.).  
 Reacţia somnolentă a criticii faţă de eveniment contrariază, cel 
puţin în raport cu rezultatele sondajelor care remarcă o creştere 
spectaculoasă a interesului pentru poezia lui G. Bacovia în rândul 
ultimelor generaţii de cititori (atât cât mai sunt ei). Încerc să mă feresc de 
bănuiala că motivul acestui comportament ar fi apariţia cărţii la Bacău; 
pentru că dacă lucrurile stau aşa, atunci situaţia punctuală aflată în 
discuţie devine un sindrom în plus al provincialismului de care suferă 
critica noastră "centrală". Care nu a fost în stare, de astă dată, nici măcar 
să sesizeze demersul editorial programatic plasat la Bacău; adică nu doar 
în spaţiul care l-a produs (circumstanţial, să spunem, dacă facem 
abstracţie de "misterele" astrale) pe cetăţeanul Gheorghie Vasiliu, ci în 
matricea socio-culturală a bacovianismului, foarte exact documentată de 
domnul Călin în amintitul "Dosar...". Or, în "Postafaţa" recentei ediţii 
(sugestiv subintitulată "<Încetăţenirea> lui Bacovia"), exegetul scrie 
apăsat: "Aceasta este prima ediţie a Operelor lui Bacovia scoasă la 
Bacău...". Precizare de luat în seamă obligatoriu! De aici încolo, 
Constantin Călin desfăşoară o minuţioasă reconstituire (prima de acest 
fel) a recunoaşterii şi acceptării "poetului emblematic" de către 
concitadinii săi. Un parcurs dificil şi ocolit, care începe aşa: "În 
raporturile cu oraşul său, Bacovia a străbătut o cale proprie, adesea, 
<oamenilor de seamă>, ca să nu zic <profeţilor>, cea de la refuz la 
aprobare, iar mai apoi la celebrare. De la debutul în presă şi până la 
debutul în volum, adică 17 ani, el n-a fost băgat în seamă, deşi în acest 



175 

timp au apărut (e drept episodic, discontinuu) câteva ziare (...) şi reviste 
(...). Abia ieşit, <Plumb> a avut parte, în <Curierul Bacăului>, de o 
întâmpinare răutăcioasă. Anormal ar fi fost să se întâmple altminteri...". 
De-a lungul a câtorva decenii, încet-încet, lucrurile se schimbă, până la 
apariţia ediţiei de faţă care se aliniază celorlalte dovezi ale recunoaşterii 
poetului (festivaluri, colocvii, statui, articole în presă, numele / 
pseudonimul ataşat unor instituţii publice etc.). De aceea, spun, ea 
trebuia să apară la Bacău, iar cine interpretează altfel situaţia greşeşte.  
 Revenind, observ că domnul Călin nu-şi asumă (explicit) meritul 
de a fi întocmit o ediţie critică ("nu intră nici în clasa ediţiilor complete, 
nici în a celor critice" - v. "Argument"), ceea ce, din punct de vedere 
strict tehnic, e adevărat. Pe de altă parte, această ediţie e polemică sau - 
dacă se poate spune aşa - "operativ critică", în sensul că vine să corecteze 
numeroasele greşeli răspândite în diversele ediţii anterioare: "Au ajuns în 
biblioteci sau circulă încă prin librării numeroase volume cu versurile şi 
proza poetului, dar puţine din ele sunt bune. Cele mai multe sunt alterate 
de greşeli, care trec din unul în altul, fără ca redactorii lor să bage de 
seamă. Nici critica de întâmpinare nu le observă. De fapt, o critică 
pregătită să se pronunţe asupra calităţii ediţiilor nici nu mai există, pentru 
simplul motiv că nu rentează. În timpul cheltuit de cineva cu controlul 
textelor se pot scrie câteva eseuri, care, e adevărat, nu îmbogăţesc, dar 
barem aduc o anume notorietate. Ca în toate domeniile, vremea e a 
transvazărilor, a improvizaţiilor ultrarapide." Exemplele pe care le reţine 
Constantin Călin, tot în "Argument", sunt destule, uneori amuzante, cu o 
concluzie profesională fermă: "Pe lângă ochi buni, editorii au nevoie şi 
de urechi sensibile, educate prin şi pentru literatură." Aici mă opresc la 
un prim argument care face un eveniment editorial din "ediţia Călin": în 
sfârşit, avem cea mai corectă variantă a textelor bacoviene şi, dacă 
învăţământul nostru ar funcţiona normal, ea ar trebui să devină ediţia de 
lucru pentru profesorii, elevii şi studenţii ajunşi la capitolul Bacovia. * 
Anul trecut, la împlinirea a 130 de ani de la naşterea lui G. Bacovia, pe 
lângă ediţia de Opere, Constantin Călin a scos şi volumul În jurul lui 
Bacovia. Glose şi jurnal (Edit. Babel, Bacău, 2011; 380 p.). Acesta, fără 
să aparţină seriei "Dosarului...", merită şi el un comentariu separat. Dar îl 
menţionez acum pentru un motiv anume: a fost scris (parţial) în timpul 
alcătuirii ediţiei de Opere şi de aceea, probabil, găsim în el explicaţii la 
unele dintre opţiunile editorului. De pildă, în ediţia sa, domnul Călin 
preferă titlul "Decembre" (spre deosebire de "ediţia Petroveanu", unde 
acelaşi poem e intitulat "Decembrie"). Iar în "Jurnal" scrie: "<Decembre> 
(aşa pronunţa Bacovia) dă o idee despre gradul de confort..." etc. Şi tot 
faţă de ediţia standard (Petroveanu - Botez) numele autorului, în "ediţia 
Călin", este transcris întreg - pe copertă şi pe pagina de titlu -, GEORGE 
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BACOVIA, spre deosebire de formula consacrată G. BACOVIA (folosită 
de aproape toţi editorii, de la Plumb încoace). Mai multe lămuriri pentru 
această opţiune aflăm în Dosarul... (I, 1999), la anexa "Pseudonimele". 
(Într-o convorbire telefonică de zilele trecute, domnul Călin mi-a atras 
atenţia că poetul însuşi şi-a asumat explicit prenumele de GEORGE în 
mai multe rânduri, precum acestea: "Nici un studiu cât de cât serios nu 
există despre George Bacovia, nici măcar în <Mica bibliotecă critică>..." 
- v. "Fragmente dintr-un monolog (1955-1957)", chiar în ediţia 
discutată.)  
 Comparând mai departe, vom găsi şi alte diferenţe. În acelaşi 
"Argument", autorul ne uşurează căutarea: "Problema cea mai dificilă de 
care m-am lovit n-a constituit-o organizarea materialului, ci punctuaţia, 
interpretată diferit de editori. La fixarea ei am ţinut cont şi de 
comportamentul autorului faţă de propriul text: Bacovia pare, aproape de 
fiecare dată, în etapa Plumbului şi a Scânteilor galbene, grăbit să-şi 
încheie poemele, accelerând rostirea în finalul lor, şi mai lent - frângând 
versurile, subliniind vorbele, spaţiindu-le -, în etapa ce începe cu Stanţe 
burgheze. Pornind de la această constatare, am încălcat, în câteva cazuri, 
regula care spune că trebuie să se păstreze ultima voinţă a celui ce-a 
scris. Lexical, atât în secţiunea de <Poezie>, cât şi în cea de <Proză>, 
intervenţiile cu caracter de restaurare (cuvinte, versuri) s-au făcut numai 
acolo unde am observat inexactităţi, omisiuni care afectează logica 
<discursului> şi cazuri de autocenzură determinate de presiuinile politice 
şi morale ale epocii." Lucrând cu o asemenea acribie, nu e de mirare că 
domnul Călin ne-a dat cea mai "adevărată" versiune a textului bacovian. 
Uneori, chiar "curajoasă": "De exemplu, într-un moment de disconfort, el 
a notat, în <Verset prozaic>, două din bolile de care suferise odinioară: 
<Eczemă / Şi blenoră>. <E fals de la o vreme / Oricâte s-ar vorbi, / 
Grozave iscusinţi / Mereu a cântări... // Afară-i umed / Moină, / Eczemă / 
Şi blenoră / Ca şi demult, mizerii...>. De cea dintâi pomenise şi în <Nervi 
de toamnă>, de cea de-a doua mărturisea însă abia acum. Eczema e o 
boală individuală, atipică, în schimb <blenora> (blenoragia) e o <boală 
socială>, care acuză o viaţă dezordonată. Dacă la 20 de ani cineva se 
poate lăuda că a avut-o, la peste 60, a aminti de ea e jenant. A fost firesc 
deci ca, recitindu-se, poetul să renunţe la analogiile medicale şi să şteargă 
cele două versuri. Le-am <reconstituit>, deoarece, după 1990, percepţia 
s-a schimbat. Atare mărturisiri nu mai par <pornografice>, ci sunt foarte 
căutate şi-l aşază în rând cu cei mai atractivi poeţi români actuali..." (cf. 
"Argument"). În ediţia din 1978, poezia e reprodusă în varianta 
prescurtată / cenzurată. Remarc, însă, că această reconstituire a textelor 
bacoviene în spiritul şi forma lor originare reprezintă mai mult decât o 
performanţă filologică: este, în plus, o punere de acord a poetului cu 
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cititorul de azi şi, totodată, o explicaţie a spectaculoasei sale reveniri pe 
fondul noilor modificări ale gustului şi sensibilităţii publice. Iată încă o 
probă care susţine că "ediţia Călin" e un eveniment editorial.  
 De asemenea, în "Cronologia" adăugată ediţiei sale, domnul 
Constantin Călin aduce îndreptări şi corectează erori care, spune el, 
"constituie o critică" implicită a unora dintre ediţiile anterioare. De aceea, 
repet, chiar dacă nu avem de-a face, formal, cu o ediţie critică a operei 
bacoviene, aceasta este una polemică şi "critică" în raport cu ediţiile 
"uzuale" aflate în circulaţie. Respectiv, cea mai bună de până acum. 
 
 

Aurel Dumitraşcu în jurnal 
 
 

 Fără a omite posibilitatea de a 
mai exista undeva (în arhive de familie, 
sertare personale etc.) şi alte documente 
diaristice, în afara fragmentelor 
publicate ocazional, sunt cunoscute şi 
consacrate până azi trei jurnale 
aparţinând unor autori ai generaţiei / 
promoţiei literare '80 şi anume: Liviu 
Ioan Stoiciu, Mircea Cărtărescu şi 
Aurel Dumitraşcu. Fiecare dintre aceste 
jurnale are caracteristicile lui, care-i 
conferă un interes specific. Liviu Ioan 
Stoiciu (n. 1950) ne-a dat jurnalul 
implicării sale în evenimentele din 13-
15 iunie 1990 şi, apoi, în ceea ce 
numeşte "anul revoluţiei", plus 
contrajurnalul (completate / extinse la 

fiecare reeditare şi, într-un fel, prelungite prin blogul pe care-l 
administrează acum). Mircea Cărtărescu (n. 1956) tipăreşte, la intervale 
de timp aleatorii, un jurnal al gestaţiei / creaţiei operei sale, mai degrabă 
manageriat din raţiuni editoriale. Iar Aurel Dumitraşcu (1955-1990) ne-a 
lăsat, în postumitate, un jurnal al avatarurilor existenţiale din anii în care 
s-a format şi a devenit scriitor. Sub aspect cronologic, deşi toate cele trei 
jurnale conţin şi "căderi în timpul" dinaintea activităţii diaristice propriu-
zise, Mircea Cărtărescu se plasează prioritar în secvenţa 
postrevoluţionară (din 1990 încoace), Liviu Ioan Stoiciu - dacă e să mă 
refer doar la jurnalele tipărite - cantonează cu obstinaţie în perioada de 
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cumpănă şi a "rateurilor originare" din România postceauşistă, pe când 
Aurel Dumitraşcu a trebuit să se rezume, fatalmente, la anii trăiţi sub 
dictatura comunistă. În privinţa obiectivelor / accentelor predilecte, ele 
depind de amplasamentul biografic şi structural al celor trei autori. Dar 
este evident că Aurel Dumitraşcu şi Liviu Ioan Stoiciu (împărtăşind 
condiţia de "marginali", unul prin faptul că a locuit permanent în 
provincie, celălalt pentru că nu a aderat la confreriile constituite pe bază 
de interese chiar după ce s-a mutat în Bucureşti) îşi orientează mai apăsat 
notaţiile (şi) în raport cu o sumă de criteii morale. Şi e normal, căci au 
"avantajul" distanţării de ofertele vicioase care au bântuit dintotdeauna 
mediile noastre artistice. În schimb Mircea Cărtărescu, mereu poziţionat 
"central", preferă să fie foarte atent mai curând cu propria imagine 
rezultată din jurnalele sale. Pe de altă parte, dacă ar fi să cuantificăm 
disponibilitatea către dezvăluirea unor simţiri sau trăiri intime (care au 
făcut faima acestei specii literare), în combinaţie cu un referenţial 
cultural atent dozat, aici Aurel Dumitraşcu se găseşte compania lui 
Mircea Cărtărescu.  
 Până la urmă, însă, în cazul unui jurnal contează în primul rând 
autenticitatea. Iar din acest punct de vedere, faţă cu tendinţa spre 
"literaturizare" manifestată de Mircea Cărtărescu, nemţenii (unul născut 
la Sabasa - Borca, celălalt la Dumbrava Roşie) Aurel Dumitraşcu şi Liviu 
Ioan Stoiciu sunt mai "adevăraţi". Deşi există deosebiri şi între ei: 1. 
primul îşi priveşte "sinele" în oglinda lumii din jur, al doilea priveşte 
lumea în oglinda "sinelui" (altfel spus, atitudinea socială a lui LIS e mai 
"crâncen" exprimată); 2. la Aurel Dumitraşcu avem de-a face cu un jurnal 
închis, oprit prin voinţa destinului, pe când jurnalul lui Liviu Ioan Stoiciu 
este deschis, în curs de (pre)facere; 3. jurnalul lui Aurel Dumitraşcu a 
rămas "nedefinitivat", nepregătit pentru publicare, eventual ca un 
material de lucru dacă i-ar fi ajuns timpul pentru asta, în vreme ce 
jurnalul lui Liviu Ioan Stoiciu e scris gazetăreşte, pas cu pas, mereu gata 
pentru tipar. Ultima observaţie mi se pare esenţială şi ea ţine de abilitatea 
editorului (Adrian Alui Gheorghe), care a ştiut să dea coerenţă unui astfel 
de material păstrându-i originalitatea, fără să forţeze o presupusă intenţie 
publicistică (fiindcă a reţinut, desigur, îndoielile autorului: "Cumplit de 
banale cele mai multe însemnări! Jurnalul e o blasfemie a oricărui 
însingurat. Ai nevoie de aceste pagini pentru a te convinge că eşti viu. În 
rest nu au nici o utilitate. În oraş n-ai să mai ţii jurnal. Vei prefera o 
femeie. Şi lecturile."; sau: "Notaţii blegi, inutile! Ar trebui să arzi 
totul!"). * Aşadar, după cum se ştie deja, de ani buni Adrian Alui 
Gheorghe se îngrijeşte de opera regretatului său prieten Aurel 
Dumitraşcu, atât de partea ei antumă cât şi de partea postumă (poeme, 
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articole, traduceri, scrisori, jurnale). Iar în acest travaliu dureros şi dificil, 
deopotrivă, Adrian Alui Gheorghe pune şi dragoste şi pricepere. Mă 
opresc acum doar la recuperarea jurnalelor, rămase în manuscris. În 
perioada 2000-2005, sub titlul "Carnete maro", acestea au fost pentru 
prima dată aduse la cunoştinţa publicului în formă "compactă", adică de 
carte (fragmente apăruseră prin revistele literare), în patru volume tipărite 
de Editura Timpul din Iaşi. Ulterior, investigaţiile editorului au scos la 
iveală alte carnete, necunoscute, fapt care a impus completarea ediţiei şi 
repunerea ei în circulaţie cu o nouă structură, adecvată conţinutului 
întregit şi unor cerinţe tehnice mai riguros aplicate. Ceea ce s-a întâmplat 
la sfârşitul anului trecut, când piaţa editorială a înregistrat evenimentul: 
Aurel Dumitraşcu, Carnete maro: jurnal 1982-1990, volumele I-II (Edit. 
Conta, Piatra-Neamţ, 2011; 465 p. / 466 p.; ediţie îngrijită, prefaţă şi note 
de Adrian Alui Gheorghe). Reţin dintre precizările editorului: "O parte 
din materialul jurnalului de faţă a apărut în anii 2000-2005, la Editura 
Timpul din Iaşi. De data aceasta am adăugat încă vreo zece carnete, 
descoperite în arhiva familiei, la prieteni sau la diferite cunoştinţe care, 
după <plecarea> lui Aurel au simţit nevoia să ia câte <o amintire> din 
casă, am pus în ordine cronologică paginile de jurnal. Mai lipsesc pagini 
care ar trebui să acopere momente din această perioadă, e posibil ca ele 
să apară prin bunăvoinţa celor care le deţin. Carnetele sunt numerotate de 
către Aurel Dumitraşcu, care îşi <contabiliza> destul de atent trecerea 
timpului. Câteva carnete, nenumerotate, le-am semnalat cu titlul de <alt 
carnet>..."  
 Citatul de mai sus l-am desprins din finalul prefeţei semnate de 
Adrian Alui Gheorghe, care a stat în faţa acestui <material>, cum spune 
el (cu aparentă detaşare), în triplă ipostază: de prieten (martor implicat) al 
poetului, de congener (aparţine tot generaţiei optzeciste) şi de editor. Nu 
e de mirare, atunci, că a perceput jurnalele lui Aurel Dumitraşcu având şi 
avantajul empatiei, şi poziţia de "releu" / prim cititor în cadrul literar dat, 
şi obiectivitatea necesară alcătuitorului ediţiei. De aceea cred că merită 
reţinută şi interpretarea pe care o dă acestor jurnale: "... Pătrunzând în 
atmosfera jurnalului lui Aurel Dumitraşcu aerul şi viaţa devin 
irespirabile, de netrăit, ca în <perimetrul> unui lagăr. Şi <lagărul său 
natal> e România redusă la nivelul unei aşezări, Borca, sau invers, 
lagărul e Borca mărită la nivelul unei ţări. În lagăr, dacă nu te adaptezi, 
pieri. Dacă nu cauţi să-ţi provoci bucurii, mai mari sau mai mici, 
sprijinindu-te pe elementele din preajmă, disperi şi pieri. Un om care 
hălăduieşte prin ţinutul cel mănos al cărţilor intuieşte chipul libertăţii şi 
de aceea e mult mai nefericit decât ceilalţi. Ceilalţi nu ştiu ce le lipseşte, 
el ştie. Libertatea devine o chestiune de inspiraţie. /.../ Aurel Dumitraşcu 
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e un inadaptabil al <lagărului>. Adaptaţii erau cei care nu creau 
probleme, care se aşezau cuminţi la coadă la ulei, zahăr, măsline, 
convinşi că în toată lumea e o criză dureroasă de săpun, de cărţi esenţiale 
şi de citrice, după care lunecau în sânul familiei, ferindu-se să iasă în 
relief cu ceva, mândri de anonimatul atât de drag partidului. Aurel 
Dumitraşcu însă îşi pune probleme. Se trezeşte încet, dar ireversibil. În 
intimitatea sa el începe să combine <elementele necredinţei> şi observă 
că totul se transformă sub presiunea lor. Jurnalul e mărturia acestei 
treziri, simptomatică pentru o întreagă generaţie." (din prefaţa intitulată 
"Amintiri din <lagărul natal>").  
 Totodată, alte chei de lectură stau la îndemâna cititorilor 
dimprejur care, cum spuneam mai sus, compun oglinda contextuală în 
care se reflectă "sinele" lui Aurel Dumitraşcu. Unii aparţin şi ei vieţii 
literare / culturale, fiind mai apropiaţi sau mai depărtaţi de poet, dar în 
lăuntrul aceluiaşi "lagăr" (dacă e să prelungesc "viziunea" lui Adrian Alui 
Gheorghe). Îi găsim citaţi ici şi colo (sunt câteva zeci de nume, adunate 
în ordine alfabetică de editor într-o notă finală), amendaţi sau lăudaţi în 
funcţie de atitudinea avută în anumite împrejurări. Aici, aprecierile 
diaristului sunt dictate mai ales de raţiuni morale. Rezultă un tablou 
foarte sugestiv al parcursului dificil care stătea în faţa afirmării unui tânăr 
talentat din provincie, în regimul comunist. Câteva secvenţe sunt comune 
cu ale celorlalţi optzecişti, altele sunt particulare, ţinând de 
temperamentul şi de convingerile lui Aurel Dumitraşcu. În loc de alte 
exemple, care "să coloreze" comentariul, prefer să reţin un fragment 
dintr-o scrisoare trimisă poetului de Adrian Marino (în august 1987), care 
a intuit / înţeles condiţia în care se afla acesta: "Înţeleg bine, foarte bine, 
izolarea, dificultăţile şi revolta dv. Oamenii de calitatea dv apar uneori în 
contratimp istoric. Totul este de a învinge, de a rezista, mai întâi fizic. 
Trebuie să vă recăpătaţi sănătatea. Fără o bună constituţie nu veţi putea 
supravieţui nici moral. Şi ar fi păcat... Istoria nu stă pe loc...".  
 Oricum, acest jurnal, alături de cărţile de versuri (în primul rând), 
developează marea datorie uitată pe care o au foştii (pot spune acum) 
optzecişti faţă de Aurel Dumitraşcu. Desigur, prietenii (precum Adrian 
Alui Gheorghe) şi unii critici îi servesc memoria, prin reeditări, 
antologări sau recenzări în dicţionare şi istorii. Dar noile "confrerii" 
literare, foarte grijulii cu autopromovarea şi vizibilitatea lor, îl uită prea 
des. Nu este exclus să avem aici o probă a vechiului conflict dintre 
singurătate (un sentiment care l-a măcinat profund pe A.D.) şi 
solidaritate. Căci, deşi mereu în căutarea unui suport afectiv printre 
congeneri, poetul nu a renunţat vreodată la spiritul critic: "M-am gândit 
de ce discursul poeţilor apăruţi în anii '80 este atât de personalizat, de ce 
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<eul> coagulează toate potecile textului, de ce o recuperare în manieră 
romantică bântuie aceste texte, de ce lumea este înfulecată de o acută 
conştiinţă a <importanţei> locutorului?! Fiecare îşi ţine propriul 
<speech> şi fiecare nu mai are timp să-l asculte cu atenţie pe celălalt. Să 
fie vorba de o paranoizare, ca să zic aşa, a subiecţilor lirici, sau trebuie să 
marcăm negura contextului în care aceşti autori scriu, trăiesc deci, se 
raportează?! Sunt prea multe imposturi..." (dintr-o scrisoare către A. 
Marino). Analiză detaşantă şi, probabil, supărătoare.  
 O compensaţie pentru insatisfacţiile produse de lumea / viaţa 
literară pare să caute Aurel Dumitraşcu în sfera erosului. Sunt multe 
pagini în jurnal (şi destule personaje) prin care-şi mărturiseşte atracţia 
spre universul feminin. Totuşi, în pofida momentelor trecătoare şi iluzorii 
de satisfacţie, concluzia e dramatică: "Termini săptămâna epuizat. 
Vizitele puştoaicelor au continuat şi s-au repetat excesiv. A trebuit să faci 
pe disc-jockeyul şi pe mereu bine-dispusul. Şi nu erai tot timpul dispus la 
o asemenea <viaţă>. Este inhibant să pierzi o săptămână în glagorii, în 
mici <cofetării>. Sigur, toate au farmecul lor (puştoaicele), dar nu te poţi 
ocupa toată ziua de pisici, fie ele şi de rasă." Poetul nu se transformă într-
un misogin, nu, dar aplică tuturor aceeaşi "măsură" a mulţumirii / 
nemulţumirii ca şi faţă de sine însuşi.  
 O secţiune semnificativă (Addenda) e rezervată de editor, în al 
doilea volum al jurnalului, articolelor publicate de Aurel Dumitraşcu în 
timpul revoluţiei din decembrie '89 şi imediat după aceea. Sunt 15 texte 
de atitudine (toate tipărite în ziarul Ceahlăul) scrise în paralel cu ultimele 
pagini din jurnal. Iar în acestea, o scurtă reflecţie derutant de lucidă şi de 
caracteristică pentru profilul autorului: "Tot acest dezmăţ politic, toată 
gâfâiala pentru putere te dezgustă. Ai vrea să pleci în munţi uneori, să te 
uiţi singur la un pârâu limpede, să stai să-l asculţi. Singur."  
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„când vine nebuneala luminoasă 
 a dragostei 
nici tu nu mă întrebi 
nici eu 
ce vrei 
când ne cuprinde-n viaţă 
 nebuneala luminoasă 
 a dragostei” 

 
 
 

Poezii de Dinu Olăraşu 
 
 
am pus  o carte în zid 
 
am pus  o carte în zid 
poate aşa 
 nu se mai surpă 
 noapte de noapte 
 viaţa mea 
 
 
mă simt al morţii-n iarnă 
 
mă simt al morţii-n iarnă 
lumina mă răstoarnă-n mine 
 adânc tot mai adânc 
iar dacă plâng 
lacrimile-mi taie ochii 
 
mă simt al morţii-n iarnă 
 pe de-a-ntregul 
în mintea mea e-un vifor 
 în braţe am nisip 
pe chip oglinzi nebune  
 
mă simt al morţii-n iarnă 
poate că 
 spre naştere 
trupul meu blând 

alunecă 
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poetul 
 
poetul se va naşte singur 
nici o maică 
 nu va-ntreba de el 
 
 
disperarea 
 
ce desenează-nvăţătoarea 
 e-o lume infernală 
e-n viaţa care va veni 
 prin molecule prin structuri 
ce desenează-nvăţătoarea 
 cu o baghetă-n aer 
e chiar disperarea 
 
 
nu plânge 
 
nu plânge 
 nu mai plânge 
eu am furat ultimul apus din lume 

sunt hoţoman 
şi-am mai furat ceva  

o umbră mică 
 de pe şoldul tău 
nu plânge  
 nu mai plânge 
aroma ta şi fardurile triste 

şi aburul cu care spui “aha” 
sunt la mine 

miresmele gândirii tale calme 
 ecoul tot al nopţilor 
 de dragoste 
eu le-am furat 
şi tot eu le-am risipit 
 în cântece 
 
 
era un cântec 
 
era un cântec 
 primul cântec 
pe care l-am uitat 
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amiaza mi l-a şters din minte 
sau dimineaţa l-a speriat 

l-am răsucit în vrejurile nopţii 
 l-am pierdut 
 
stau la fereastră şi privesc 
toamna a trecut 
 
 
să nu mă laşi 
 
să nu mă laşi 
să fii în preajma mea 
 când pune noaptea-n toate 
 lucire diavolescă 
să mă încingi cu frânghiile 
 braţelor tale 
să te lipeşti de mine cu palmele 
 cu umerii şi cu genunchii 
să stai aşa până se luminează 
 până la prima rază 
 
 
sânii tăi 
 
cum înotam 
 o după-amiază-ntreagă 
 prin valurile aurii de grâu 
doar sânii tăi 
 ca două geamanduri plăpânde 
mă salvau 
 
 
nebuneala luminoasă a dragostei 
 
când vine nebuneala luminoasă 
 a dragostei 
şi când te-nşurubezi cu mâinile 
 în umerii mei 
şi secundele se despică 
 în două în trei 
 
când vine nebuneala luminoasă 
 a dragostei 
nici tu nu mă întrebi 
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nici eu 
ce vrei 

când ne cuprinde-n viaţă 
 nebuneala luminoasă 
 a dragostei 
 
 
în toate casele din mintea mea 
 
tu locuieşti în toate casele 
 din mintea mea 
 înmiresmată 
cu un copil în braţe 
 cântând cuminte 
 chiar aşa 
“va fi odată 
va fi fost odată” 
 
 
pe sub pământ 
 
pe sub pământ citim ziare 
 cu poze mari color 
şi peste umăr 
 pietrele citesc 
 şi râd 
“oamenii mor” 
 
pe sub pământ ne întâlnim 
 ca hoţii 
taverna e-o cavernă 
vinul e vină 
 vorba-i o pernă  
 
pe sub pământ 

cinăm literaturi cu ochii doar  
ştiind că toate deasupra 

se prăbuşesc 
 

încă un pahar 
pe sub pământ 
 
ninge 
 
ninge uşor 
şi deodată timpul se opreşte 
 ca un copil  
 la semafor 
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 „Era de departe cel mai credibil şi mai indicat 
pentru a mediatiza o apropiere a lui Pamfil 
Şeicaru cu conducerea comunistă din acea vreme 
a României. Avea  atâta credit în ochii ziaristului 
transfug că nu se punea problema unui refuz sau 
suspiciuni. Dacă securitatea avea ceva de 
comunicat ziaristului, nici nu se putea concepe o 
ocazie mai potrivită....” 

 
 
 

Filosoful Ion Petrovici şi voiajul său spaniol: 
întâlnire de familie sau misiune secretă ? 

 
un eseu de Ionel Necula 

 
O bănuială am avut de la început, dar mi-am tot prohibit tentaţia 

de recunoaşte-o cu voce tare. Dovezile erau prea sărăcăcioase pentru a 
face publică o suspiciune  astrigentă şi prădalnică. N-aş zice că între timp 
s-au cumulat dovezile peremptorii, mărturiile şi documentele necesare 
unei concluzii definitive, dar logica faptelor conduce la ideea că ultimul 
voiaj occidental al filosofului Ion Petrovici, n-a fost numai o problemă de 
familie, o întâlnire de grad zero între un părinte rămas în ţară să plătească 
pentru vini imaginare şi un fiu transfug, ce-a ales să fugă din calea celor 
ce voiau să-l facă fericit obligatoriu, dar avea în subtext, şi o misiune 
umbroasă, pe care n-o ştia decât Petrovici şi cei ce i-au înmânat 
paşaportul. 
De multe ori istoria se joacă de-a v-aţi ascunselea cu noi. Hăituieşte pe 
cei ce nu sunt de hăituit şi privilegiază impostori, farisei, edecari. Sigur 
că asta contează mai puţin.  Indiferent dacă-i dreaptă sau nu, ne supunem 
cu toţii judecăţii sale imperative. 

Reconstituim evenimentul. In august 1969, deci la un an după 
invazia Cehoslovaciei de trupele Tratatului de la Varşovia (mai puţin 
România) şi a faimoasei declaraţii rostită din balconul Comitetului 
Central al P.C.R. de preşedintele Ceauşescu, filosoful Petrovici a primit 
aprobarea pentru un voiaj în Spania pentru a-şi revedea fiul – pe 
Vladimir (Japon) Petrovici, stabilit la Madrid cu două decenii în 
urmă.Era o perioadă mai relaxată, de relativă destindere şi mulţi s-au 
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lăsat amăgiţi de speranţa unei relative liberalizări. Prin atitudinea ei 
curajoasă şi fermă în problema invaziei Cehoslovaciei, România se 
bucura de un mare prestigiu internaţional, iar preşedintele Ceauşescu era 
extrem de bine apreciat în cancelariile Europei. Chiar în acele zile 
fierbinţi, când Petrovici îşi pregătea bagajele pentru începerea voiajului, 
România primea vizita preşedintelui Nixon, ceea ce a crescut cu o octavă 
eroarea de evaluare a intelectualilor români şi a diplomaţiei 
internaţionale. 

Incă ceva. La data când securitatea  s-a hotărât să-i aprobe cererea 
de paşaport, filosoful avea deja 87 de ani şi nu mai prezenta mare interes 
securistic. Nici tracasările informatorilor nu mai aveau amploarea de 
altădată. Din cei peste 25 de informatori înşiraţi pe urmele lui, mai 
rămăsese în stare activă doi – ultimii mohicani care mai depuneau note 
informative despre el. De altfel, se pregătea deja închiderea dosarului de 
urmărire, iar trei ani mai târziu, în februarie 1972, cu câteva zile mai 
devreme de închiderea celui de al noălea cerc de viaţă, chiar va încheia 
definitiv conturile cu lumea şi cu viaţa. 
Am vorbit despre relativa şi înşelătoarea destindere prin care trecea 
România după nesăbuinţa cotropirii Cehoslovaciei de către trupele aliate 
ale Tratatului de la Varşovia, faţă de care Ceauşescu a luat o atitudine aşa 
de fermă şi curajoasă de-a stârnit admiraţia multor ţări. Dar securitatea? 
Işi schimbase în vreun fel suspiciunea generalizată şi tehnicile de 
descurajare a oricărei iniţiative neîncolonate politic şi ideologic? 

Nici vorbă, rămăsese la fel de activă, de spăimoasă şi tenebroasă 
ca-ntotdeauna.Rămăsese cea mai supusă directivelor KGB şi cea mai 
interesată să descopere comploturi, duşmai ai poporului, dizidenţi, chiar 
şi acolo unde nu erau şi, în felul acesta să-şi dovedească utilitatea, 
devotamentul faţă de partid şi faţă de capul ţării şi nevoia unei hălci cât 
mai mari din bugetul naţional  pentru salarii hipopotamice, pentru 
privilegii de tot felul şi pentru a se dota cu tehnica cea mai performantă 
existentă la acea vreme.  Impresionat de zelul şi supuşenia arătată, şeful 
statului devenise un biet captiv al acestei instituţii parazitare. Era convins 
de utilitatea ei şi n-ar fi refuzat niciuna din cerinţele reclamate, din ce în 
ce mai lăbărţate, mai nesimţite şi în dispreţ faţă de sărăcia în care se 
zbătea ţara şi cea mai mare parte a populaţiei.    

Revenim însă la voiajul lui Petrovici. Primise, în sfârşit, probabil 
tot aşa, după multe insistenţe şi amânări,  viza de călătorie şi se bucura la 
gândul că-şi va putea îmbrăţişa, pentru ultima dată, feciorul. Nu era, 
desigur, un cetăţean obişnuit, - avea un trecut, un dosar destul de greu şi 
era supus  supravegherii informative. Aprobarea putea da naştere unei 
anumite suspiciune, dar cum era cunoscut ca un caracter integru şi ferm, 
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nu cred că l-a bănuit cineva, dintre cei vechi cu care făcuse politică 
interbelică şi detenţie şi se mai întâlnea uneori la biserica Visarion sau la 
o berea duminicală  de după terminarea liturghiei, îl putea bănui de 
colaboraţionism. Nu era singurul căruia securitatea îi aprobase viza de 
ieşire în Occident, o mai acordase şi altor persoane din anturajul lui 
Petrovici. I se acordase, bunăoară fostului ministru antonescian, 
arhitectul Ion Enescu pentru a-şi vizita fii disipaţi prin Europa şi America 
Latină, şi Petrovici chiar reclamă de la securitate un tratament 
asemănător celui aplicat fostului său coleg de guvern. 

Nu i s-a acordat, e adevărat lui Ovidiul Vlădescu, dar refuzul s-a 
datorat faptului c-a refuzat condiţia impusă de securitate, aceea de a fi 
infiltrat în diaspora românească din Paris, pentru a zădărnici prin orice 
mijloace acţiunile acesteia. Cu demnitatea sa nefisurată Ovidiu Vlădescu 
a refuzat târgul, dar şi-a ruinat şi şansele de a ieşi din ţară. A preferat să 
rămână un obscur salariat pe un şantier din Oneşti, decât să facă jocul 
unei instituţii ticăloşite. Petrovici ştia, desigur de propunerea ce i s-a 
făcut prietenului său, prea era în termeni perfecţi cu petentul pentru a nu-i 
împărtăşi întreaga tevatură, şi-a mai înţeles că  toţi cei ce se plimbau 
nestingheriţi prin Europa accepase în prealabil condiţiile puse de 
securitate. 

Nu cred că odioasa instituţie l-a încercat şi pe Petrovici cu 
asemenea propuneri josnice. Il ştia prea bine pentru a nu găsi coarda cea 
mai propice, pe care s-o pună-n vibraţie şi să-i optimizeze  sensibitatea. Il 
ştia din sutele note informative primite de la informatorii puşi pe urmele 
lui, dar îl ştia şi din cenzurarea corespondenţei ce-o purta cu fiul să şi 
chiar cu Pamfil Şeicaru. De care-l lega o veche  şi-ncercată prietenie. 
Una dintre scrisorile primite de la Japon era scrisă chiar în locuinţa lui 
Pamfil Şeicaru unde Japon se afla la un festin ocazional şi-n care şi gazda 
adăugase şi ea câteva cuvinte calde,  cu nostalgice aduceri-aminte. Fiul 
lui Petrovici prelungea  în condiţii de emigraţie vechea prietenie a tatălui 
său cu temutul ziarist de la Curentul, îşi făceau vizite reciproce şi 
întreţinea cu el relaţii perfecte. 

La fel de multe lucriuri ştia securitatea şi despre Pamfil Şeicaru, 
mai cu seamă că activitatea lui din Occident era publică, la vedere şi mult 
comentată în presa europeană. Ştia bunăoară, că prin atitudinea sa fermă, 
documentată şi laborioasă aducea mari servicii publice României, pentru 
că atitudinile lui se decontau dintr-o pornire subiectivă şi nu angaja în 
vreun fel securitatea şi conducerea statului român. Autorităţile de la 
Bucureşti  se puteau folosi de prestaţiile lui publicistice, disipate prin 
lumea europeană, fără să fie nevoită să dea explicaţii, după uzanţele vieţii 
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diplomatice. Il putea încuraja chiar, sigur într-o formă umbroasă, mascată 
şi subterană. 

Petrovici ştia, sau măcar intuia  că autorităţile statului român nu 
sunt dezinteresate de travaliul lui Şeicaru. Dintr-o notă informativă 
semnată Saşa  şi depusă la 11 septembrie 1967, aflăm că filosoful fusese 
vizitat în zilele din urmă de sora lui Pamfil Şeicaru, Virginbia Munteanu 
(Verguţa), care rămăsese în Bucureşti - pentru a trece şi ea  prin Gulagul 
românesc -  care îl informează pe Petrovici că fratele său a terminat o 
carte despre drepturile românilor asupra Basarabiei şi că lucra la o altă 
carte asemănătoare privind legitimitatea drepturilor româneşti asupra 
teritoriului transilvan. Cum să nu fie apreciat de autorităţile româneşti? 
Sursa  chiar reţinuse opinia lui Petrovici care nu excludea posibilitatea ca 
statul român să fi finanţat chiar activitatea lui Pamfil Şeicaru.  Ceea ce nu 
ştia nimeni la acea dată – nici Petrovici, nici Verguţa şi nici sursa era 
gradul de apropiere dintre ziaristul transfug şi autorităţile statului român, 
că această apropiere era atât  de decomplexată încât ceva mai târziu, în 
august 1976, va fi adus în secret la Bucureşti, pentru o posibilă întâlnire 
cu Ceauşescu. A fost o acţiune riscantă şi temerară de care secxuritatea s-
a achitat onorabil, deşi, din motive necunoscute plănuita întâlnire n-a mai 
avut loc. Probabil că lui Ceauşescu i s –a părut prea periculoasă o 
întâlnire directă şi n-a avut siguranţa discreţiei, ceea ce ar fi însemnat un 
imens scandal politic, dar Pamfil Şeicaru a stat câteva zile într-o vilă 
splendidă, într-o cuşcă de aur, cum s-a exprimat aşa de plastic Rene A. 
de Fler, la acea dată director al postului de radio Europa liberă.   

Nimeni nu ştie ce-a făcut Pamfil Şeicaru în cele câteva zile cât a 
stat în Bucureşti. Nu există nici o dovadă c-ar fi văzut oraşul sau că s-ar 
fi întâlnit cu cineva dintre rudele sau vechii lui prieteni. Oricum, 
aducerea lui în Bucureşti fusese îndelung pregătită şi nu-i exclus ca 
ziaristul să fi pus condiţia graţierii sale, lucru care se petrecuse cu mulţi 
ani în urmă, prin Decretul 977 din 12 decembrie 1966, semnat de Nicolae 
Ceauşescu pe baza unei expuneri de motive semnată de ministrul 
Internelor de atunci, Cornel Onescu. Bănuiesc că Decretul de graţiere 
fusese o condiţie prealabilă impusă de Pamfil Şeicaru care, altfel, putea fi 
oricând aresat pentru executarea  pedepsei ce-o avea de executat. 
Oricum, la un an după ce s-a instalat în exerciţiul puterii, Ceauşescu a 
semnat Decretul de graţiere, aşa că nu mai era nici un pericol pentru 
Pamfil Şeicaru să răspundă ofertei securiste. Că Decretul răspundea unei 
cerinţe momentane exprese rezultă şi din faptul că n-a fost făcut public 
niciodată, a rămas necunoscut până după decembrie 1989, când a fost 
descoperit şi publicat de prof. Gh. Buzatu. Articol unic. Se graţiază de 
pedeapsă Pamfil Şeicaru, ziarist, fost director al ziarului Curentul, cu 
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ultimul domiciliu în ţară, în Bucureşti, str. General Angelescu, nr.93, 
condamnat prin hotărârea nr.2 din 4 iunie 1945 a Tribunalului 
Poporului – completul de judecată din Bucureşti, pentru crime de război, 
constând în faptul că a părăsit teritoriul naţional şi s-a pus în slujba 
hitlerismului şi fascismului şi fugind la Viena a luat contact cu aşa-zisul 
guvern naţional român prezidat de Horia Sima punându-se în slujba sa şi 
atacând România şi guvernanţii săi care au organizat actul istoric de la 
23 August 1944, atacare făcută făcută prin viu grai la Conferinţa ce a 
ţinut-o la posturile de radio germane la data de 1 februarie 1945, fapte 
prevăzute în art.2 alin.J şi pedepsită de art. III, alin.2 din Legea 
nr.312/1945 la pedeapsa cu moartea, iar pentru crima de dezastrul ţării 
prin săvârşirea crimei de război, constând în faptul că s-a pus în slujba 
hitlerismului şi fascismului, contribuind prin activitatea  sa ca redactor 
şi director al ziarului Curentul la realizarea scopurilor lor politice, cât 
şi la aservirea vieţii politice-economice a ţării în detrimentul interesului 
poporului român, fapt prevăzut în art.2 alin. Şi pedepsit de art.3 alin.1 
din Legea nr.312/1945 la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi degradarea 
civică pe timp de 10 ani, urmând a executa pedeapsa cea mai gravă, în 
conformitate cu dispoziţiunile art.101 Cod Penal.  

Revenim însă la voiajul spaniol al lui Ion Petrovici din toamna 
anului 1969. Era de departe cel mai credibil şi mai indicat pentru a 
mediatiza o apropiere a lui Pamfil Şeicaru cu conducerea comunistă din 
acea vreme a României. Avea  atâta credit în ochii ziaristului transfug că 
nu se punea problema unui refuz sau suspiciuni. Dacă securitatea avea 
ceva de comunicat ziaristului, nici nu se putea concepe o ocazie mai 
potrivită. De altfel, filosoful n-a tăgăduit niciodată c-a avut cu Pamfil 
Şeicaru o convorbire  cordială şi, desigur, lămuritoare.  

De fapt, aceasta este şi întrebarea: s-a folosit securitatea 
românească de acest prilej pentru a transmite un mesaj de bunăvoinţă lui 
Pamfil Şeicaru? Am cercetat cu  atenţie dosarele întocmite de securitate 
pe numele lui Ion Petrovici, am citit sutele de note informative întocmite 
de cei ce-l ţineau sub urmărire informativă şi n-am întâlnit nici o dovadă  
convingătoare şi concretă care să ateste că Petrovici a făcut jocul 
securităţii. Punând însă cap la cap toate celălalte fapte şi evenimente 
colaterale, nu-i exclus să fi fost însărcinat cu o misiune mediatoare. Prea 
erau avansate operaţiile preliminare de apropiere a ziaristului de politica 
statului român pentru a crede că securitatea lăsa să-i scape o asemenea 
oportunitate. 

Se schimbase ceva şi în atitudinea ei (a securităţii). Nu renunţase, 
desigur, la vechile practici cătrănite şi la obiceiul de a opera cu o 
suspiciune generalizată, dar acum era confruntată cu  alte priorităţi. 
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Proferase atâta ostilitate la adresa emigraţiei româneşti încât acum, când 
diaspora maghiară activa o atitudine aşa de cătrănită la adresa României, 
se vedea însingurată şi neputincioasă. Degeaba infiltrase exilul românesc 
cu tot felul de năimiţi că aceştia, ori erau de slabă calitate intelectuală,ori 
lipsiţi de credibilitate că nu se implicau în atitudini ferme şi punctuale la 
adresa prăpăstioaselor invective maghiare. Pentru o eventuală replică era 
nevoie de o voce puternică şi temută, de un nume cunoscut şi recunoscut 
printre pribegii români şi maghiari din Occident şi cum Pamfil Şeicaru 
răspundea cel mai bine acestor deziderate, încurajarea lui devenise 
imperativă. 

Nu ştim dacă Petrovici a avut vreun rol în această tevatură 
inflamantă, dar, presupunând c-a răspuns pozitiv ofertei securiste, gestul 
său poate fi interpretat ca o complicitate cu odioasa instituţie? Am 
cercetat multe dosare la CNSAS, am întâlnit tot felul de note informative 
şi-am  putut alcătui o adevărată  tipologie a informatorilor. Multe note 
informative erau anodine, plate, formale în sensul că nu comunicau nimic 
important din punct de vedere securistic, am întâlnit informatori abili, 
care în pană de bani depuneau chiar şi două note informative pe zi, dar 
am întâlnit şi note informative care, prin informaţiile date securităţii, 
furnizau de fapt o imagine pozitivă despre cel turnat. Un turnător care-şi 
informează superiorii că cel urmărit apreciază realizările regimului şi 
politica internaţională promovată de statul român, are alt efect în ochii 
securităţii. Am detaliat acest aspect în cartea noastră Ultimul epistoler şi 
nu mai insistăm în aceste rânduri. Stiu că nu sunt create condiţii propice 
pentru o abordare lipsită de prejudecăţi a acestor  delicate probleme. Am 
expulzat-o pe Mona Muscă din spaţiul public, dar mă tem că ticăloşii 
adevăraţi sunt la locurile lor. Ar fi nedrept să procedăm şi cu Ion 
Petrovici la fel. Repet, nu-i deloc sigur că în voiajul lui spaniol a avut şi o 
misiune securistă, dar char aşa de-ar fi fost, gestul lui se deconta din 
înţelegerea interesului naţional şi a unei drepte judecăţi istorice.  
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„Nichita Stănescu a trecut de generaţia 
sa, plasându-se într-o ascendenţă 
poetică nobilă. Decantarea liricului 
până la esenţă, depersonalizarea şi 
dispersia în etern îl înrudesc cu 
Eminescu şi Blaga...” 

 
 
 
 

 
Starea liricii lui Nichita Stănescu 

 
un studiu de Gheorghe Brânzei 

 
Starea lirică a începutului 

 
În istoria poeziei postbelice, critica şi istoria literară au identificat 

şi delimitat trei perioade: poezia realismului socialist (proletcultismul), 
neomodernismul (generaţia ‘60) şi postmodernismul (generaţia ‘80). 
Realismul socialist al poeziei a însemnat o abatere de la cursul firesc al  
acesteia prin impunerea unor unor teme, motive şi modalităţi străine 
liricii româneşti de până acum; au fost reactivate specii şi genuri desuete 
(poemul epic, oda), iar poezia a revenit la retorismul şi la discursivitatea 
specifice secolului al XIX-lea. Pe la începutul anilor ’60, are loc, pe 
fondul relativului dezgheţ ideologic, revenirea poeziei la „uneltele” ei. 
Poeţii aşa-zisei generaţii ’60 (Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana 
Blandiana, Constanţa Buzea, Ioan Alexandru) au reînnodat lirica 
românească la marea  tradiţie lirică interbelică. În aceşti ani, au fost re-
create: limbajul ambiguu, metaforele subtile, imaginile insolite, reflecţia 
filozofică, ironia şi intelectualismul. Cu toate aceste creşteri ale lirismului 
neomodernist, poeţii acestei generaţii nu au pus accent pe manifeste 
poetice şi nu au exacerbat preţul pus pe conştiinţa proprie artei lor, ci, au 
crezut că poezia adevărată se întoarce la izvoarele modernităţii 
interbelice şi se îndepărtează tot mai mult de compromisurile liricii 
realismului socialist. 
 „A venit îngerul şi mi-a zis: de atâta amar de vreme te veghez ca 
să ajungi om de ştiinţă şi tu până acum n-ai învăţat nimic!  
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 Cum să nu; am învăţat; numai că  ştiinţa pe care am creat-o este 
atât de subtilă, încât uneori se confundă cu firescul. Ea se numeşte 
hemografie, adică scrierea cu sine însuşi. (subl. n.)” (Nichita Stănescu – 
O parafrază critică). Apreciem, în această afirmaţie, îndrăzneala imaginii 
care riscă să devină pe alocuri forţare, încărcare, să degenereze în 
obscuritate. Remarcăm, de asemenea, o anume poetică a existenţei şi a 
cunoaşterii, ca într-o încercare de a defini postmodernist poeticul. 

Pentru unul dintre colegii de generaţie (de exemplu, pentru 
Nicolae Labiş, Nichita Stănescu are un adevărat cult. Când l-a văzut 
pentru prima dată, la o adunare  din amfiteatrul Odobescu de la 
Facultatea de Filologie, recitând Moartea căprioarei, Nichita Stănescu – 
cu doi ani mai în vârstă decât Labiş, autor de poezii numai în manuscris 
şi debutând numai în luna martie a anului următor morţii poetului de la 
Mălini – mărturiseşte a-l fi invidiat şi urât la culme, adăugând: „Aş fi dat 
orice pe lume să fiu eu, autorul acelei poezii. Cunoscându-l mai 
îndeaproape şi-l aduce aminte „ca pe un om de o discretă siguranţă de 
sine, neverosimilă pentru chipul lui de copil pictat pe o icoană de sticlă, 
cu o ciudată cultură şi o ciudată forţă de a se apropia de poezia franceză. 
Iată, deci, o extrem de interesantă şi primă reacţie a unuia dintre cei mai 
importanţi poeţi din generaţia lui Nicolae Labiş.”1 
 Poezia postbelică aduce cu sine o îndepărtare de universul tematic 
pe care îl presupune dragostea; prin asta se explică însăşi esenţa pe care o 
promovează neomodernismul poetic postbelic. Surprinzător, la Nichita 
Stănescu, „sentimentalismul devine o formă de modernitate.” Alex. 
Ştefănescu este de părere că acest lucru „intră în formula originalităţii 
creaţiei sale”2 Iată, completăm noi, o motivaţie a faptului că poezia lui 
Nichita Stănescu este înţeleasă şi de către cei ce nu o înţeleg. 
 
Starea lirică a Sensului iubirii 

 
Nichita Stănescu a moştenit de la poeţii secolului al XX-lea 

tendinţa de  a-şi autodefini concepţia despre artă, artist şi raportul pe care 
îl stabileşte cu cei pentru care scrie. S-ar putea afirma că, la acest poet, 
ordinea problemelor vizate de o eventuală ars poetica se inversează: el 
nu creează o lume pe care încearcă să o impună cititorului, ci, dintr-o 
atitudine de maximă receptivitate (de iubire) în faţa vieţii, se naşte 
dorinţa de a găsi o modalitate prin care să prindă frumosul într-o formulă 
care să fie accesibilă omului. De aceea, pe parcursul întregii sale creaţii, 
                                                 
1  Ion Rotaru – O istorie a literaturii române, vol. III, Editura  Minerva, 
Bucureţzti, 1987, p. 275-276. 
2  Alex. Ştefănescu – Introducere în opera lui Nichita Stănescu,  Editura 
Minerva, Bucureşti, 1980, p. 63. 
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suntem „asaltaţi”, noi, cititorii, de multiplele încercări de a defini şi 
lămuri concepţia sa despre cunoaştere prin artă. 

Primul volum de poezii, Sensul iubirii, anunţă un univers diafan, 
o poetică a translucidului, a adolescentinului cântec de „izbândă” a 
sunetului şi a luminii. Tema dominantă a volumului este ieşirea din 
somn, naşterea într-o nouă dimensiune a materiei, în timp ce motivul 
central este cel al răsăritului: „Soarele saltă din lucruri, strigând / clatină 
muchiile surde şi grave” (O călărire în zori). 

În  Mister de băieţi, asistăm la transformarea unui sentiment 
erotic difuz într-unul  puternic, de dragoste adolescentină, trăită cu 
patima pe care ţi-o dă vârsta: „Ah, din  fugă săream sub arţar, / 
smulgându-i o frunză cu dinţii!” 

Treptat, sensul iubirii de conturează.  Iubita are chipul unui înger: 
„… în calea mea, mlădie, / şi fruntea ta-n zulufi de umbră vie, /  şi ochii 
tăi ca doi paianjeni verzi…” (Joc de unu). 

Ieşirea din vârsta de aur a copilăriei se face lin, ca o adiere, nu 
dureros, ca în poezia idolului său, Nicolae Labiş:  „O, lucrurile n-au 
crescut o dată cu mine. / Mi-ajungeau până la bărbie, / cândva, în 
copilăria mea, acoperită / de ceţuri. // Şi muzica sferelor, mai intens 
clocotind, / întru sărbătorirea adolescenţei / se aude.” (Imn). 

 
Starea lirică a  Sentimentelor 

 
Zborul devine mai  îndrăzneţ o dată cu al doilea volum, O viziune 

a sentimentelor. Imaginile împrumută din frenezia Erosului, dinamica 
este o perpetuă mişcare în sus, trăirea este o „beţie albă a sentimentelor”. 
Poetul improvizează prin scurte „definiţii lirice” elementele unui tablou 
în care  Erosul se află în prim-plan. Astfel, oamenii sunt, pe rând: „o 
emoţie copleşitoare”, „nişte fructe plimbătoare”, „o lină apăsare”, 
„mişcare adăugată la mişcare”, „păsări nemaiîntâlnite, / cu aripile 
crescute înlăuntru, / care bat, plutind, planând, / într-un aer mai curat – 
care e gândul” (Laudă omului). 

Poetul cunoaşte Vârsta de aur a dragostei, când îşi simte mâinile 
îndrăgostite, când „gura mea iubeşte”, când lumea devine un dans: „E un 
dans al sentimentelor, / zeiţe ale aerului”… Întâlnirea cu dragostea se 
produce pe neaşteptate. Acum, dragostea vine la întâlnire cu viclenia 
unui animal de pradă, hotărât să devoreze prada: „Leoaică tânără, iubirea 
/ mi-a sărit în faţă. / Mă pândise-n încordare / mai demult. / Colţii albi mi 
i-a înfipt în faţă,/ M-a muşcat leoaica, azi, de faţă”. 

Cuvintele ce traduc iubirea înţeleasă ca întâmplare esenţială a 
fiinţei umane sunt translucide, pure, se revarsă într-o adevărată cascadă. 
Ele devin „umbra de aur a materiei în conştiinţă”, iar poezia, starea de 
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îndrăgostit exprimată: „Să stăm de vorbă, să vorbim, să spunem cuvinte 
lungi, sticloase…” Cuvintele nu mai desemnează obiecte, ci, devin ele 
obiecte. 

Poetul descoperă dragostea ca pe un miracol: „Ce bine că eşti, ce 
mirare că sunt / Două cântece diferite, lovindu-se, amestecându-se…”  
Este, parcă, o reeditare a străvechii legende a androginului, dar cu 
deznodământ fericit, mitul vârstei de aur a dragostei inocente, căci 
„poetul trăieşte acum sub regimul plenar al lui sunt”3. Dragostea devine o 
mişcare ascendentă, totul devine plutire, dematerializare, parcă: „Du-mă 
fericire în sus, şi izbeşte-mi tâmpla de stele…” Este aceasta constatarea 
uimită a existenţei altuia, acea mirare şi sfiiciune de a participa la 
rosturile lumii născute dintr-o „înfrigurată, neasemuită luptă  / a minunii 
că eşti, a-ntâmplării că sunt.”. 

„Întregul volum este de un lirism mai pur, totuşi, pentru a-l afla 
pe adevăratul Nichita Stănescu trebuie să mai aşteptăm puţin. Acum el 
arată faţa sa ludică, iradiantă, miturile păşesc încă timid în poem, versul, 
muzical şi imprevizibil, e înfăşurat într-un imagism de esenţă 
prerafaelită. O suavitate însă dinamică, şocantă, răsturnătoare de 
perspective. Poezia asociază motive trase din lecturi şi inventează altele, 
nenumărate, Nichita Stănescu ştiind deja să scoată izvorul liricii până şi 
din piatră seacă”.4 

Uneori, erosul nu este pur, el devine un prilej pentru a comunica 
întâmplările fiinţei: „Ploua infernal, / şi noi ne iubeam prin mansarde. 
Prin cerul ferestrei, oval, / norii curgeau în luna lui Marte” (Ploaie în 
luna lui Marte). 

Alteori, dragostea este văzută ca o boală a trupului: „Mâinile mele 
sunt îndrăgostite, / vai, gura mea iubeşte, / şi iată, m-am trezit / că 
lucrurile sunt atât de aproape de mine, / încât abia pot merge printre ele / 
fără să mă rănesc” (Vârsta de aur a dragostei). 

Suntem de părere că poezia reprezentativă pentru volumul O 
viziune a sentimentelor este Poem: „Spune-mi, dacă te-aş prinde într-o zi 
/ şi ţi-aş săruta talpa piciorului, / nu-i aşa că ai şchiopăta puţin, după 
aceea / de teamă să nu-mi striveşti sărutul?...” 

Cu Emoţie de toamnă intrăm într-o altă lume, aceea a 
sentimentului de tristeţe inefabilă, ca stare  de graţie a iubirii: “A venit 
toamna, acoperă-mi inima cu ceva, / cu umbra unui copac sau mai bine 
cu umbra ta. // Mă tem că n-am să te mai văd, uneori, / că or să-mi 
crească aripi ascuţite până la nori, / că ai să te ascunzi într-un ochi străin, 
/ şi el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin. // Şi-atunci mă apropii de 
                                                 
3  Eugen Simion – Scriitori români de azi, III, Editura David – Litera, Bucureşti 
– Chişinău, 1998, p. 86. 
4  Eugen Simion – Op. cit., p. 84. 
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pietre şi tac, / iau cuvintele şi le înec în mare. Şuier luna şi o răsar şi o 
prefac / într-o dragoste mare.” De la tristeţe până la moarte nu mai este 
decât un pas. Un pas pe care îl facem cu Ortega Y Gasset, care apreciază: 
„În actul de a iubi părăsim liniştea şi repausul din lăuntrul nostru şi 
emigrăm virtualmente către obiect. Iar această perpetuă emigrare 
înseamnă a iubi. (…) Nu e însă mai puţin sigur că iubirea uneori e tristă 
ca moartea, chin suprem şi mortal. Mai mult: adevărata iubire se percepe 
mai bine pe ea însăşi şi, aşa zicând, se măsoară şi se calculează pe sine în 
durerea şi suferinţa de care e capabilă”.5 

Poezia de dragoste este „presărată” în toate volumele lui Nichita 
Stănescu. Peste tot, cititorul este întâmpinat de o stare de graţie, care este, 
întotdeauna, dragostea. În Poveste sentimentală, „câmpul tensional 
intersubiectiv este din nou unul al transfigurării, de data aceasta prin 
cuvânt”6: „Pe urmă ne vedeam din ce în ce mai des. / Eu stăteam la o 
margine-a orei, tu / la cealaltă, / ca două toarte de amforă. / Numai 
cuvintele zburau între noi, / înainte şi înapoi. / Vârtejul lor putea fi 
aproape zărit. / … / Cuvintele se roteau, se roteau între noi, / înainte şi 
înapoi / şi, cu cât ne iubeam mai mult, cu atât / repetau, într-un vârtej 
aproape văzut, / structura materiei de la început”. 

 
Starea lirică a posterităţii 
 
 „Poezia lui Nichita Stănescu este, în primul rând, de o mare 
simplitate. Afirmaţia pare greu de susţinut deoarece timp de câţiva ani de 
la apariţia autorului Necuvintelor pe scena vieţii noastre literare s-a vorbit 
cu stupefacţie despre caracterul ei cu desăvârşire inaccesibil. Chiar şi azi, 
la diferite întâlniri, între scriitori şi public, se găseşte aproape întotdeauna 
câte un cititor nedumerit care întreabă, spre satisfacţia vizibilă a întregii 
asistenţe, ce a vrut să spună  Nichita Stănescu în… şi citează cu o dicţie 
persiflantă cine ştie ce vers”7. 
 Afirmaţiile criticului literar vizează, în primul rând, poeziile cu 
caracter filozofic ale lui Nichita Stănescu, transpuse într-o expresie 
poetică ermetică, greu de înţeles. Totuşi, cititorul intuieşte adesea, în 
aceste poezii, trăiri şi experienţe împărtăşite de majoritatea oamenilor. 
Aşa este, spre exemplu intuiţia pe care o avem uneori contemplând 
vreme mai îndelungată un peisaj, un spaţiu nemişcat, un obiect inert, 
aceea că lucrurile ce compun  lumea din jurul nostru ne sunt străine şi  
                                                 
5  Ortega Y Gasset – Studii despre iubire, Editura Humanitas, Bucureşti, 1995. 
6  Ion Pop – Nichita Stănescu, spaţiul şi măştile poeziei, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1980, p. 28. 
7  Alex. Ştefănescu – Între da şi nu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 
1982. 
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inaccesibile, ca şi impulsul de a intra într-o comunicare nemijlocită cu 
ele, de a elimina distanţele care ne separă. 
 De la simbolişti încoace, în poezia modernă s-au produs 
importante modificări în planul expresiei artistice; dacă până la simbolişti 
accentul cădea asupra sensului figurat al cuvântului şi a expresiei artistice 
a acestuia, poezia mai nouă se caracterizează mai ales prin polisemia 
limbajului şi prin ambiguitate (prin „ambiguitate” trebuie înţeleasă 
tensiunea semantică apărută între toate sensurile posibile ale unui cuvânt 
în combinaţia lui cu alte cuvinte). 
 Nichita Stănescu a trecut de generaţia sa, plasându-se într-o 
ascendenţă poetică nobilă. Decantarea liricului până la esenţă, 
depersonalizarea şi dispersia în etern îl înrudesc cu Eminescu şi Blaga; 
forţa cu care inovează la nivelul limbajului poetic îl caracterizează ca pe 
un vrednic urmaş al lui Arghezi; capacitatea de încifrare a mesajului în 
formule lirice unice, de maximă abstractizare îl aduce pe acelaşi plan cu 
Ion Barbu. „Nichita Stănescu trăieşte un asemenea moment când 
culminaţia ştiinţifică ajunge să fie într-un acord negândit cu creaţia  
artistică… de aceea, el plasticizează toate categoriile cunoaşterii, face din 
ele expresii de mare anvergură şi realizează astfel ceea ce Eminescu a 
putut numai să viseze.”8 
 Dincolo de neobişnuitul dar al improvizaţiei şi de abilitatea cu 
care se mişca în spaţiul imaginarului erotic, Nichita Hristea Stănescu a 
avut şi o viziune coerentă asupra lumii. „Dacă asemenea centri tensionali 
sunt diseminaţi în diverse părţi ale operei fără a fi găsiţi dispuşi într-o 
dispunere liniară, nu înseamnă că o anumită ordine (a cuvintelor, subl. n.) 
ar fi absentă. (…) Extrema mobilitate a viziunii autorului Necuvintelor şi 
libertăţile fără precedent pe care le-a luat faţă de convenţiile constituite, 
spontaneitatea cu care emitea poezie, eliminarea nonşalantă a graniţelor 
dintre gândire şi imagini au putut întreţine pentru unii interpreţi critici 
ideea că avem de a face cu un creator lipsit de sistem, a cărui poetică 
aleatorie ar interzice aproape orice încercare de reconstituire a unei ordini 
interioare a universului său imaginar”9 
 „Nichita Stănescu la 50 de ani, iată ceva de neimaginat! Poeţii ar 
trebui să se nască la 20 de ani şi să dispară la 30; trăind o singură zi de un 
deceniu, magnifică, solară, în delir, lăsând polenul minţii lor ca o 
trufanda celestă peste o mare de hârtie. El nu e bătrân…”10 El este 
Nemuritorul Nichita! 
                                                 
8  Edgar Papu – Caiete critice, nr. 3, 1993. 
9  Vasile Spiridon – Viziunile  “învinsului de profesie” Nichita,  Editura Timpul, 
Iaşi, 2003. 
10  Eugen Barbu – “La judecata de apoi a poeţilor” în  “Săptămâna”,  nr. 18 
(647), 6 mai 1983, p. 2. 
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Poemul EU 
 

de Ioan Florin Stanciu 
 
 
 
 
 
 
 

Dis-de-dimineaţă, 
încep să-nţeleg  
că trupul meu întreg, 
întins pe dreptunghiul 
imaculat al cearşafului, 
este doar textul  
unui poem ca o amforă    
care  mai poartă  
numele meu 
           adică,  
   Ioan Florin Stanciu,  
încerc să vă spun, 
aşa cum am descifrat  
pe peretele alb, 
la numai trei rânduri 
deasupra cuvântului  frunte 
cu care începe primul vers al    
     Poemului Eu 
Şi asta, chiar în clipa  
în care mi-am dus repede 
cuvintele palme la cuvintele ochi,  
ca să acopăr lumina prea vie de-afară.  
Acolo unde cuvântul pisică se strecura  
ca o flacără vie, 
printre cuvintele frunze ale vorbei copac 
şi unde textul tatălui meu   
mătura murmurând  
propoziţiile şi frazele  
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smulse de furtuna de ieri, 
conversând uneori cu un text din vecini, 
în vreme ce  
vorbele lor se desenau în stoluri albastre  
pe aerul ca o coală de scris 
şi se aliniau umăr la umăr, 
în primul poem grăbit  
al acestei viclene primăveri ilustrate 
care pătrunde, iată,  
cu silabe voioase de păsări, petale şi fluturi 
printre copertele pe jumătate deschise  
ale camerei mele 
unde,  
scris şi semnat deja  
cu spirale şi cu funde albastre, 
se odihneşte,fericit deocamdată,  
textul trupului meu, 
sub răbdătoarea pană de scris care 
încă îi mai ezită, gânditoare, deasupra. 
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„Strigătul (interior) prin care poetul îşi cedează dreptul la 
fericire se traduce prin chemarea la viaţă proprie, la 
identitate, la putinţa de a fi iubit chiar dacă eşti răţuşca 
cea urâtă...” 
 

 
 
 
 

Dreptul la tristeţe 
 

o cronică de Nicole Boghian 
 

Un discurs despre tristeţe s-ar putea numi noul volum al poetului 
Nicolae Sava În aripi de gală (Editura Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2011, 
seria Poeţi contemporani). O tristeţe aflată la câţiva milimetri de 
solipsism, dar trecută din fericire în alt teritoriu, pe care autorul nu l-a 
avut în vedere decât ca imagine de fundal. Trebuie spus de la început că 
Nicolae Sava îşi asumă această stare şi o consumă ca pe un combustibil 
ce îl propulsează într-un spaţiu de unde să poată împărtăşi tuturor marea 
bucurie de-a nu fi nevoit să fi vesel. Această situare nu este însoţită de 
gesturile separării, ale închiderii în cochilie sau al negării diversităţii 
gustoase a lumii şi nici de intrarea într-o morală a refuzului pasiunilor. A 
nu fi vesel egalează la Nicolae Sava cu a fi liber, a nu fi nevoit să 
semneze condica bucuriei, a fi descheiat la suflet la toţi nasturii (Suflet 
cu toartă) şi mai ales a putea gusta …clipa/ măreaţa când se desfac 
fermoarele/ cerului şi Muncitorii stelari/ intră în schimbul de noapte 
(Vine tinereţea peste mine). S-ar putea spune că fericirea este o stare de 
alienare, asemănătoare celei pe care Descartes o compară cu starea 
beatifică de a fi fetus înainte de a fi om, sau de a avea dorinţe care, după 
autorul Tratatului despre pasiuni, nu sunt sălaşul adevărului şi libertăţii, 
ci al amăgirii şi servituţii. Detaşarea de dorinţă egalează cu recâştigarea 
liberului arbitru şi ieşirea din determinismul pulsional, dar şi cu 
impunerea singularităţii ca marcă a inconfundabilului. Dar poetul nu se 
vrea separat de fericire doar pentru a se poziţiona pe o alee a singurătăţii 
epicureice, acre îi este de altfel iute ameninţată: Nu mai spune oamenilor 
că eşti singur vor crede că îţi lipsesc şi vor năvăli peste tine hai să 
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locuim singurătatea nefericitului (Sfaturile unui frate mai mare către un 
frate la fel).  

Detaşarea, chiar desfacerea sa de stratul călduţ al existenţei vin 
din impulsul de a face mereu loc altuia, de a se smulge din şuvoiul ce 
curge spre beatitudine: De timiditate nici nu m-aş fi născut/ aş fi lăsat pe 
altul în locul meu să vină/ (…)Dacă aş fi lăsat pe altul în locul meu să 
vină / aş fi iubit mai mult femeia decât ideea de,/ aş fi înfrânt mai lesne 
viciul şi pofta de-a muri/ încet, precum copacii care nu-şi mai află 
umbra. (Aş fi fost). Această cedare a locului bun pentru un altul își are 
sorgintea în situarea sa în categoria celor inconştient de cuminţi/ în a da 
prea multe detalii, fiind văzut de ceilalţi ca un ins care…nu are nicio 
problemă, n-are soţie,/ n-are copii, n-are amante/ Viaţa lui e liniară 
precum o cale ferată/ (…) El ar trebui să-şi dea demisia din viaţă (Golful 
disperării). Demisia din viaţă (sau din fericire) nu este însă sugerată ca o 
modalitate de a evada dintr-o anume stare incompatibilă cu esenţa eului 
detaşat de contingent, ci ca un act imaginar de delimitare, de situare în 
opoziţie cu starea de normalitate din jur. De altfel, în aproape toate 
poemele se sesizează acest act de delimitare, de inversare a polilor stării 
poetice: vă dărui viaţa rămâneţi în locul meu în picioare (Poemul de 
vineri) sau: Dar nu vă faceţi probleme/ sunt pregătit pentru orice 
catastrofă. Ştiu că pământul/ îmi poate fugi de sub picioare oricând/ iar 
prietenul meu cel mai bun mă va putea împuşca cu o vorbă (Pentru cine 
să îmi mai încordez cea… din nou). Situarea în singularitate porneşte de 
la o remanenţă a percepţiei prin care Indiferent dacă obiectul natural 
există cu adevărat sau nu, percepţia rămâne percepţie (…) chiar dacă ea 
se înfăţişează ca o iluzie (cf. Edmund Husserl, Scrieri filosofice alese, 
Editura Academiei Române, 1993).  

Dacă stare de fericire – vrea să spună poetul – este ceea ce dorim 
toţi a o sesiza prin percepţie, tristeţea mea este ceea ce rămâne din acea 
stare de bine, este iluzia absolut singulară pe care mi-o asum ca pe o 
alteritate: Pe vremea când făceam comerţ cu iluzii viaţa-mi era foarte 
prosperă eram fericit precum un vierme bătrân (…) fericit precum 
mirele-ntr-o poză de nuntă eram pe vremea când făceam comerţ cu iluzii 
(Romanţă). Asumarea solitudinii se face la modul imperativ, cu un 
patetism expansiv, aproape retoric: …iubit cititor de aceea îmi cânt 
numai singurătatea mea de aceea cu lacrimi te spăl bucurie a mea şi te 
uit întorcându-mă cu faţa către prietenul meu (Întâia carte către un 
prieten). De altfel, autoflagelându-se, poetul înşiruie tendenţios şi 
exagerat un lung şir de neputinţe, asumându-şi prin intropatie o anume 
infirmitate existenţială: N-am învăţat nimic toată viaţa (…) Atât am fost. 
O mare dezamăgire pentru omenire (O mare dezamăgire pentru 
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omenire), …camera mea ticsită de tăcere nu e iubită nici de o iubire (În 
aripi de gală),…şi acum sunt convins că linia vieţii din palmă/ mi-au 
desenat-o alţii (Dar de unde-am plecat?),…singur ca o notă muzicală 
luată fals mă mai plimb prin biografiile dumneavoastră ce nu mă mai 
acceptă nu nu nu (Şi parcă vă mint).  

Singurătatea, tristeţea, autocompătimirea, exhibarea neputinţelor 
ca şi îndoiala, frisonul morţii îngrozitor de banale, (auto)excluderea de la 
masa plăcerilor – toate acestea sunt pretexte pentru a semnala uriaşa lipsă 
de tandreţe a acestei lumi, faptul că nu poţi semnala nimic din ceea ce ţi 
se întâmplă decât pierzându-ţi însuşirile, devenind aceea ce realitatea din 
jur te obligă să fii. Strigătul (interior) prin care poetul îşi cedează dreptul 
la fericire se traduce prin chemarea la viaţă proprie, la identitate, la 
putinţa de a fi iubit chiar dacă eşti răţuşca cea urâtă, pentru că, în fond, 
totul depinde de privire, de percepţie, de libertatea fenomenelor de a fi 
aidoma întruchipărilor noastre: Semăn tot mai mult a copac./ Mai 
cuminte decât busuiocul/ trimit semne disperate de ajutor celor/ de pe 
ţărm, dar am să mor căutând un om/ mai singur decât mine în acest 
univers/ din care nu pot evada (Mă latră asfinţitul).  

În aripi de gală este un exerciţiu de sublimare, dar nu în sensul 
unei psihologizări a insatisfacţiilor perceptive, ci văzut ca modalitate de 
actualizare (declanşare) a unor mecanisme de apărare împotriva 
dorinţelor izvorâtoare de conflict interior, între care cea mai vizată este, 
desigur, starea de bine, fericirea, tihna traiului comod etc. Poetul îşi 
asumă toate vinile posibile printr-un act de purificare, ce este deplin 
împărtăşit de cititor, printr-o consubstanţialitate a mărturisirii. Această 
sublimare este şi un puternic catharsis, o spovedanie şi (în secret) o 
posibilă pregătire pentru accederea la acea tandreţe a lumii de care toţi 
suntem lipsiţi. Scriind despre tristeţe, singurătate şi altruism, în poeme de 
o intensă vibraţie interioară, Nicolae Sava îşi desăvârşeşte cu volumul În 
aripi de gală profilul unui poet absolut inconfundabil. 
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„Mort sunt de când ochiul cel tandru 
mi-a făcut loc în vederea lui, adâncă 
alungându-mă din refugiul însinelui 
în sicriul vieţii scobit într-o stâncă...” 

 
 
 
 
 

Poezii de Nicolae Boghian 
 
 
Starea de frică 
 
Toată haita se strânge noaptea 
şi îmi adulmecă starea de frică; 
e o continuă încoronare 
în care cel ales pe loc abdică. 
 
E un cerc larg cu vârtejuri sure 
şi ape sumbre de hyacint, 
- să spun da, să spun nu îngână lupii 
iar eu cum aş putea să nu-i mint? 
 
Dar inima, goarnă turtită, îşi suflă 
ceea ce fiarele culeg pe de-a gata – 
îşi dă acceptul dând bir cu fugiţii 
şi-ar crăpa strigând zvarova rebiuta! 
 
Ah, inima, vifor constelat al păcatului 
şi tirbuşon de scos craniul din criptă, 
ea e spaima sadic tăioasă 
ca o limbă de şarpe în vulvă de melc înfiptă.  
 
La urmă haita mă strânge în scutece 
şi mă răstoarnă în cristelniţa nopţii. 
Ca jarul aramei i se-mpurpură aura 
şi-i taie ca spada adulmecul morţii. 
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A doua venire 
 
A ars izba mea pe jumătate – 
căciulia şi grinzile s-au făcut scrum, 
s-a aprins de singurătate 
că nimănui nu i-a mai stat în drum. 
 
A rămas doar vatra, pustie 
ce-ndeamnă şi cugetul să-şi dea foc: 
- Ce ţi-a trebuit ai găsit, o Rusie 
din care şi lutul ars o ia din loc, 
 
o întindere ce îngroapă spaţiul 
şi o gură ce soarbe cu necontenire 
lugubra chemare a unui strigăt 
că va veni A Doua Venire. 
 
Cum s-o aştept, întreb pereţii 
rămaşi cu jarul abia potolit: 
pe patul-copac negrit de purtare 
pe care duhul altor vieţi l-a golit? 
 
Cum s-o aştept, ispitesc golul 
ce hălăduie pe bolta lividă: 
pe carul miruit sub icoanele 
încă nearse într-o firidă? 
 
O să stau pândă ca vreun bărbos 
ce-ncleie sicrie din lemn cioplit 
şi poate-ncrustat în coaja unui mesteacăn 
se va arăta semnul: ce aştept a venit! 
 
 
Pe gardul vremii 
 
Dacă tot nu-ţi poţi alege părinţii 
şi nu ai cum să ţi-i faci suflând peste lut, 
roagă-te cel puţin la toţi sfinţii 
să nu te deoache vreun diavol slut. 
 
şi să o iei de nebun prin pustie 
câutând pământuri şi ţări cu noroc 
unde abia văzut, uscat de sete 
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să vezi cum apa se-ncheagă pe scoc. 
 
Aşa îmi spun atârnat pe gardul vremii 
apăsat ca o salcie de cerul prea cer – 
gânduri-iscoadă mă-ndeamnă la fugă 
la zborul pe vreun fermecat lăicer. 
 
Că aşa am făcut găsind patrie 
unde pe tronul minţii să suie ţânţarii, 
în Rusia mare ca o cămilă 
ce-şi încoronează între cocoaşe ţarii. 
 
 
Furnici pe pervaz 
 
Aşa am primit vestea cea mare 
Adusă de-un fulger ce mi-a spintecat ţeasta: 
- Vei vedea ceea ce nu se întâmplă 
şi vei trăi ca mort lumea aceasta! 
 
Mort sunt de când ochiul cel tandru 
mi-a făcut loc în vederea lui, adâncă 
alungându-mă din refugiul însinelui 
în sicriul vieţii scobit într-o stâncă 
 
Dar să văd nemaiîntâmplatul 
e o prea îmbietoare nadă 
ce mi-o întinde perfid Sarsailă 
tăindu-mi spiţa de sub obadă 
 
Sau e o şi mai vicleană îmbiere 
la ceea ce, atrăgându-te, te umple de bube 
prin chiar patima ce te înhamă 
în locul calului căzut pe hulube 
 
E ca şi cum aş face din cer prelată 
cu care să-mi înăbuş de necaz 
răzorul dulce, sfinţit de begonii 
şi-aş cultiva furnici pe pervaz 
 
Sau pe limba de clopot aş bate 
graiul meu aşa iute-ofilit 
iar uşile s-ar da de perete 
uitând că mai-nainte am ieşit. 
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 „La bătrâneţe, stătea pe scaunul de la poartă, 
urmărind trecerea tăzlăuanilor. O piatră de pe 
şuşă a ricoşat din roata unui camion, gonind 
aiurea, şi s-a izbit de gard la un metru de el. Se 
vede treaba că moartea îşi trimisese scrisorile de 
acreditare, deoarece la câteva luni de la 
catapultarea bolovanului, o bestie de cojan beat, 
întorcându-se de la crâşmă, s-a legat tam-nisam 
de bătrân şi l-a izbit de peretele casei....” 

 
 
 

Bucovineanca 
 

o proză de Constantin Ardeleanu 
  

El, un bărbat la 30 de ani, în totă plinătatea cuvântului şi vârstei, 
odată ce trecuse prin trei războaie (cele două balcanice  plus primul 
răzbel mondial). Scăpase de moarte, după ruleta întâmplării belice, deşi 
crezuse că sfârşitul i se va trage de la tifosul de pe frontul bulgăresc. 
Despre prăpădul de la Mărăşeşti, nimeni care nu a fost acolo nu-şi poate 
imagina acel iad. Slavă Domnului, s-a întors acasă teafăr, s-a însurat şi, 
iute, deşi nu prea avea ce să moştenească, i-a venit pe lume 
un...moştenitor. Urmând o şcoală de jandarmi şi ajungând plutonier, a 
fost trimis cu serviciul în satul Pojorâta, în nordul Moldovei(nici pe 
atunci ordinul nu se discuta), lăsându-şi tânăra familie la Tazlău. Venea 
rar pe-acasă şi avea promisiunea de la superiori că la prima ocazie va fi 
mutat în plasa Neamţ. Nu datorită faptului că ochii care nu se văd se uită, 
cât uitătura îndrăzneaţă, provocatoare, a unei frumuseţi din zonă, de 
numai 15 ani, la hora satului, a tulburat mintea soţului pribeag prin natura 
meseriei. Era chipeş, cu mustaţa severă tunsă scurt, păr deja bătând 
înspre argintiu, dat peste cap, cu uniforma venindu-i ca turnată, sorbit din 
ochi de femei. Juna bucovineancă juca hora de îi sfârâiau călcâile, lăutarii 
vestiţi ai locului, Ilie Cazacu şi Isidor Andronicescu se arcuiau pe 
instrumentele lor, fetele şi flăcăii bătătoreau podelele cu credinţa că „tot 
pe loc, pe loc, pe loc, să răsară busuioc”. Sânii mărişori se modulau după 
cardiograma jandarmului căzut, fără de voie, în mreje. O luă la o sârbă, 
se zvârcolea şerpeşte în braţele lui, mai aruncându-i câte o ocheadă. 
Deabia reuşiseră să schimbe câteva cuvinte, în iureşul şi vălmăşagul 
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dansului. Când toba opri cavalcada, plutonierul îi spuse mândreţei de 
fată: „Îmi pare rău că va trebui să-ţi întrerupi pentru câteva minute 
zbânţuiala. Eu sunt în exerciţiul funcţiunii şi va trebui să te duc la postul 
de jandarmi să te legitimez,dumneata fiind din altă localitate”. „Cred că 
şuguieşti, omule”. „Ca să mă crezi, vrei să-ţi pun cătuşele?” „Vai de 
mine, dacă ştiam că dau la horă la Pojorâta peste jandarmi ca mata, nu 
mai băteam drumul de la Fundu-Moldovei. De asta sunteţi plătiţi de stat, 
ca să stricaţi cheful omului, când îi e lumea mai dragă?”. „Să nu ne 
căinăm degeaba: durează doar câteva minute, e o cercetare de rutină”.  

Cu autoritatea locală nu te joci, aşa că fata îl însoţi la primărie. 
Nici nu băgase de seama că şeful de post o invitase două uşi mai la 
dreapta de intrarea în biroului său oficial, unde îi era locuinţa provizorie. 
„Buletinul, te rog”. „Domnule jandarm, ştiţi, îl ţin în sân”. „De acolo dă-
mi-l! Dacă nu te deranjează, ţi-l scot eu” şi ne mai aşteptând 
încuviinţarea, mâna flăcăului tomnatec se făcuse căuş pe unul din sânii 
ei. Cămaşa înflorată de borangic îi căzuse la pământ şi restul hainelor se 
ţinuseră după ie. Confruntarea îşi consumase etapele în fracţiuni de 
secunde, până ce armonia corpurilor intrase într-o instinctivă unduire. 
Când bucovineanca îşi aşezase, roşie în obraji, îmbrăcămintea şi buletinul 
iarăşi la locul lui, îl întreba ironic: „Aşa se face legitimarea aici? O să mă 
interesez la plasă la Suceava şi nu cred că te vor felicita şefii”. Îi ceru, 
hotărât, buletinul, fără a o mai ajuta de astă dată, trecându-i datele într-un 
registru. Au mai urmat vreo câteva hore şi legitimări la Pojorâta, ca apoi, 
preventiv, delicventa, devenită tot mai periculoasă, să fie arestată la 
domiciliul jandarmului.  

Părinţii fuseseră puşi în faţa faptului împlinit şi le venea să intre 
în pământ de ruşine, cât erau ei de Mândrilă, că fata lor le fugise de 
acasă. Cu îndrăgostita de 15 ani nu te puteai înţelege. Degeaba 
blestemele curgeau ca torentele furioase de munte din Fundu-Moldovei, 
o Moldovă întreagă nu se putea ţine de fundul în călduri al unei femeiuşti 
zăpăcite. Deabia trecuse un an şi iubirea lor vinovată se dovedise a nu fi 
în zadar: un prunc voinic tulburase liniştea postului. Tocmai venise şi 
ordinul de mutare la Tazlău, iar noua familiei se instalase în casa 
jandarmului, care-şi alungase prima nevastă cu întâiul lor fecior. Fără 
prea multe explicaţii. Bucovineanca pretinse să i se spună „doamnă”, şi 
nu obişnuitul „ţaţă”, şi aşa onomastica de sub munţii Tazlăului sporise cu 
o adresare stranie: „Madamjandar”. După scenariul trasat de Ursitoare, îi 
mai dărui bărbatului cucerit încă un băiat şi o fată. Acest al doilea băiat al 
lor va muri, după ce poliţistul îl pedepsise, fiindcă îi rătăcise caii pe 
Cociorvei, închizându-l în pivniţă casei, unde a căpătat o pneumonie 
gravă, ce s-a dovedit a fi fatală. Ori de câte ori aveau să se certe, primul 
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reproş al femeii suna la fel: „Ucigaşule, mi-ai omorât băiatul!” Fata 
fusese înfiată de sora ei mai mare de la Câmpulung Moldovenesc, fără 
copii, căreia soţul, tot jandarm, îi murise în cel de-al doilea război 
mondial. La care participase şi bărbatul din Tazlău al bucovinencei, de 
unde se întorsese teafăr, cu două trofee: un pumnal şi o sabie de ofiţer, 
având ca mâner un cap de pajură. Timpul de pace risipise, nimeni nu ştie 
unde,  acele „te pup de mii de ori” de pe cărţile poştale militare, 
expediate de pe front de şeful mitralior, topit de dor. 

Întotdeauna un om chibzuit,  după 1944, apărătorul ordinei de 
drept burgheze ajunsese paznicul unor cabane sau şantiere socialiste. Se 
părea că ştia cel mai bine să păzească! Dar el nu se păzea, ducându-i-se 
veste că, deşi trecut de 60 de ani, se întâlnea cu ibovnice de 30-40 de ani, 
pe la rugurile de mure de la bucata lui de pe Racila, acolo unde el, 
chipurile, apăra de hoţi o postată cu cartofi. Jignită în amorul propriu, 
„Madamjandar”, deşi abandonată de cel ce-o zăpăcise în adolescenţă, tot 
mai găsea  câte un muntean curios să guste din bucatele rezervate fostei 
protipendade a satului. Lejer, se putea umple un raft cu dulceaţă de 
coarne în cămara comună a rătăcirilor. Nimic nu-l mulţumea pe ursuzul 
şi exigentul paznic, iar primul cal de bătaie era fecioru-su, ajuns director 
de fabrică, pentru că ar fi pierdut prea mult timp pe lângă tejghea. Nu 
conta că datorită poziţiei fiului, bătrânul mereu obţinea servicii bunicele 
pe lângă exploatările forestiere. Oricâte cheltuieli ar fi avut în casă(în 
special pregătirea de iarnă: cotiugile de lemne şi putineiul de brânză de 
oaie), acesta păstra în sertarul său încuiat, într-o cutie de tablă Mendo, 
cam vreo sută de bancnote de 100 lei, rezervă din care împrumuta deseori 
doar „oamenilor condiţionali”. Cel mai rău îl enerva faptul că 
bucovineanca nu închidea cum trebuie „uşa la bordei”, şi căldura pentru 
care cheltuise atâţia bani, se strecura afară. Izbucnea înfuriat:  „închide 
uşa ca lumea, fire-ai al dracului”, iar ea şi mai abitir uita să facă 
operaţiunea (cred că de aici s-a inspirat Liiceanu în „Uşa interdeschisă”). 
Nici pe fraţii lui nu-i menaja: unul mai mare ca el îi furase pere din 
grădină şi de ciudă jandarmul a tăiat părul cu pricina; altul, mezinul, i-a 
furat fân din grajdurile păzite de el la gura  Şoimului,  Frumoasa se 
numea poiana(iată cum Tazlăul se întinde între două Frumoase) şi 
descoperindu-l, fostul jandarm l-a dat pe mâna miliţiei. O urmă de 
bunătate, cât mai rămăsese în sufletul lui mereu cătrănit şi stors de 
sentimente, o rezervase celor doi nepoţi de pe lângă casă, cărora le mai 
dădea câte un ban de buzunar, dar exclusiv contra servicii: aducerea de 
caş de la stâna lui Gâţu de pe Bobeica, căratul de lemne de foc pentru 
iarnă de la Ploştina cu clopoţei cu boii lui Neculai Sârmă, transportul de 
sfoară, vopsele, cuie de la magazia lui Machidon, adunatul de  fân pe 
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bucata din Chiriana. I-au spus doctorii din Iaşi că are cancer la nas şi n-a 
comentat decât atât: „Fiara mă-sii de viaţă, dacă aşa mi-o fost scris, aşa 
să fie”. 

La bătrâneţe, stătea pe scaunul de la poartă, urmărind trecerea 
tăzlăuanilor. O piatră de pe şuşă a ricoşat din roata unui camion, gonind 
aiurea, şi s-a izbit de gard la un metru de el. Se vede treaba că moartea îşi 
trimisese scrisorile de acreditare, deoarece la câteva luni de la 
catapultarea bolovanului, o bestie de cojan beat, întorcându-se de la 
crâşmă, s-a legat tam-nisam de bătrân şi l-a izbit de peretele casei. Asta i-
a însemnat sfârşitul, toate măruntaiele zdruncinându-se în trupu-i 
gârbovit. Vrând să dea lovitura financiară a vieţii, s-a ocupat şi de stupi, 
având-o ca îndrumătoare pe Maria lu’ Pâsoi, ibovnica haiducului Baltă, 
dar a prins câteva ierni lungi şi geroase, de-a fost nevoit să cumpere, 
suplimentar, zahăr, ca să nu-i moară albinele. Jumătate de grădină din 
spatele casei a cultivat-o cu vie, dar când a plantat butucii, beţivul lui 
Crăciun, săpând în pământ, a dat peste scheletul unei puşti îngropate. Cu 
toate că l-a omenit cu bani, mâncare şi haine, în schimbul promisiunii că-
şi va ţine gura, primul drum al nevolnicului l-a făcut la postul de miliţie, 
ca  să-l pârască pe bătrân că deţine o armă ascunsă. Strugurii micii vii 
improvizate nu se coceau niciodată pe deplin, aşa că vinul acrişor de 
atunci i-a ambiţionat  pe nepoţi să persevereze, cu credinţa că or exista pe 
pămât şi vinuri bune. Tot el se îndoia de posibilitatea ca sufletul omului 
să străbată cele 7 văzduhuri: „când americanii cheltuiesc miliarde ca să 
ajungă, iaca acolo, la doi paşi, pe Lună, de unde să găsească duhul meu 
resurse valutare ca să se înalţe atât de sus?”. După ce scria nepoţilor săi 
favoriţi, la liceu sau facultate, epistole în care propăvăduia cele 10 
porunci creştine, o adăuga şi pe cea de-a 11-a: „eu, azi, mâine, o să mor, 
să nu mă uitaţi”. Enunţ, adaptat la cei cu care se ciocnea zilnic prin 
ogradă: „mai aveţi răbdare puţin, că m-o lua şi pe mine odată dracu’ ?!” 
Se ştia prea încărcat de păcate, spre a spera într-o eventuală deturnare de 
destinaţie către Rai. După 7 ani îl urmase şi bucovineanca, ispita de 
demult, ca să nu-şi facă prea mult de cap printre galaxii. Fapte de 
odinioară, cu farmecul şi cruzimea lor. Par a fi întâmplări de pe vremea 
bunicilor... 
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„Gândacul cu cinci pene roz 
a pornit la vânătoare de eter 
şi-a lustruit inima dreaptă, şi-a îngropat inima 
stângă 
între buze o ţigară timidă, plină de tâlc 
era frumos gândacul cu cinci pene roz...” 

 
 
 

Poezii de Daniel Săuca 
 
 

Să ne uităm înăuntru 
 

Doamna cu ciorapi negri 
care ne-a servit cu cinci mii de beri  
la crâşma de la marginea lumii  
spală acum geamurile iadului 
cu sodă caustică 
şi ne întreabă dacă vrem să ne uităm înăuntru 
ne uităm pe geamul spălat cu sodă caustică 
şi vedem cum 
Doamna cu ciorapi albaştri 
care ne-a servit cu cinci mii de beri 
la crâşma de la marginea lumii 
spală acum geamurile raiului  
cu sodă caustică 
şi ne întreabă dacă vrem să ne uităm înăuntru 
ne uităm pe geamul spălat cu sodă caustică 
şi vedem cum 
Doamna cu ciorapi galbeni 
care ne-a servit cu cinci mii de beri 
la crâşma de la marginea lumii 
fumează liniştită 
sodă caustică 
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Poem cu bere neagră & Albă ca Zăpada 
 

Beau bere neagră 
în „Albă ca Zăpada” 
şi citesc 
că „Diavolul se îmbracă 
acum 
de-adevăratelea 
de la Prada” 
 
Beau bere neagră 
în „Albă ca Zăpada” 
din ligheanul cu viermi 
catifelaţi 
îmi spui că mă iubeşti 
cancerigen 
 
Beau bere neagră 
în „Albă ca Zăpada” 
şi scriu cu un pix roşu 
şi ascult 
„Ce bine că eşti 
ce mirare că sunt” 
 
Beau bere neagră  
în „Albă ca Zăpada” 
pe stradă 
eteru-i o umbră beteagă 
înăuntru 
din ligheanul cu viermi  
catifelaţi 
îmi spui că mă iubeşti  
cancerigen 
să nu mai scriu 
cu pixul roşu 
şi să nu mai ascult 
şi să nu mai citesc 
şi să te arunc 
şi să vă arunc 
toţi diavolii în pahare 
 
Să-i purtaţi în maţe 



213 

să le coafaţi coarnele 
cu bere neagră 
în „Albă ca Zăpada” 
 
După care să vă miraţi 
că nu mai sunteţi 
nici măcar umbre 
nici măcar viermi 
şi că nu mai aveţi  
nici măcar lighene 
în care să vă spălaţi 
maţele 
 
Beau bere neagră 
în „Albă ca Zăpada” 
eteru-i singura umbră 
de-o vară, beteagă 
 
 
Gândacul cu cinci pene roz 
 
Gândacul cu cinci pene roz 
a pornit la vânătoare de eter 
şi-a lustruit inima dreaptă, şi-a îngropat inima stângă 
între buze o ţigară timidă, plină de tâlc 
era frumos gândacul cu cinci pene roz 
pornit la vânătoare de eter 
doamnele îşi întorceau privirea spre răsărit 
domnii aruncau spre cer săbii din cele vechi 
gândacul cu cinci pene roz trecea nepăsător pe străzi 
la vânătoare de eter 
gândacul cu cinci pene roz era totuşi prea trist 
spre cartierul vestic al iadului 
nici măcar văzduhul nu se lepăda de gânduri 
cetatea dintâi îşi lumina măruntaiele 
Gândacul cu cinci pene roz 
a pornit la vânătoare de eter 
şi-a lustruit inima dreaptă, şi-a îngropat inima stângă 
între buze o ţigară timidă, plină de tâlc 
era frumos gândacul cu cinci pene roz 
pornit la vânătoare de eter 
doamnele îşi întorceau privirea spre răsărit 
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domnii aruncau spre cer săbii din cele vechi 
gândacul cu cinci pene roz trecea nepăsător pe străzi 
la vânătoare de eter 
gândacul cu cinci pene roz era totuşi prea trist 
spre cartierul vestic al iadului 
striga în zadar după Dumnezeu 
să coboare la uşa sunetelor 
să urle împreună 
Gândacul cu cinci pene roz 
a pornit la vânătoare de eter 
şi-a lustruit inima dreaptă, şi-a îngropat inima stângă 
între buze o ţigară timidă, plină de tâlc 
era frumos gândacul cu cinci pene roz 
pornit la vânătoare de eter 
doamnele îşi întorceau privirea spre răsărit 
domnii aruncau spre cer săbii din cele vechi 
gândacul cu cinci pene roz trecea nepăsător pe străzi 
la vânătoare de eter 
gândacul cu cinci pene roz era totuşi prea trist 
spre cartierul vestic al iadului 
bătăile inimilor erau prăfuite 
de liniştea umbrelor... 
 
 
Un danţ târziu 

 
S-ar putea, în seara aceasta 
să răcnim împreună un psalm 
încet, prea încet 
echilibrul perfect al Universului pe o notă 
falsă? 
turla eterică dinlăntrul Cuvântului 
răpusă de o notă adevărată? 
nu-ţi acoperi trupul golit de veşnicie 
nu plânge, dragostea mea... 
 

(din volumul, „Clopotele raiului”, în curs de apariţie la Editura Eikon) 
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DICŢIONAR 
 
 
 
 
 
 
 

 
Despre bucolic 

 
de Vasile Spiridon 

 
 BUCOLIC fr. bucolique (< lat. lit. bucolicus – „pastoral“; cf. 
gr. boukolikos < boukolein – „a paște boii“); engl. bucolic; germ. 
bukolisch, hirtenmässig.  
  1. a) Termen care definește un model de perfecțiune originară, 
paradiziacă, beatificantă, prin proiecția imaginară a unei utopii regresive, 
într-o vârstă de aur. Prin extensia înțelesului, b. reprezintă ceea ce ține de 
caracteristicul vieții de la țară (câmpenească; rustică; idilică; pastorală), 
conceptul putând fi situat, ca variantă a idilicului, alături de liric și de 
elegiac. În zilele noastre, caracterizarea prin termenul de b. dat unei 
creaţii literare presupune o anumită intenţie de a o minimaliza (de a o 
confunda cu pășunismul), cuvântul neavând însă cu totul sens peiorativ.  
 b) B. se regăsește în necesitatea idealizării relațiilor spiritului și 
sufletului cu natura protectoare în fața agresiunilor istoriei (războaie, 
instabilitate socială). Odată cu intrarea în vârsta de aur, starea de otium – 
apropiată de aceea a lui pastor otiotus – ar garanta sentimentul siguranței 
individuale. Este atributul caracteristic întoarcerii într-un timp adamic, 
nealterat și într-un spațiu al armoniei și echilibrului cu valori pastorale și 
virtuți contemplative (trimițând și la sensul spiritual de păstor, de ex., 
pastor protestant).  
 2. a) Unul dintre principalele atribute ale acestei poeziei b. 
amintește de păstorii de vite, pe care elinii îi numeau „bukoloi“. Creațiile 
populare bucoliasmòi, care stau la baza poeziei b., erau cântate întru 
preamărirea zeiței Artemis de doi cântăreți care își dădeau replici 
simetrice, improvizate pe subiecte rustice, până în punctul în care unul 
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dintre protagoniști se recunoștea învins, iar arbitrul ales (ad)judeca. 
Stesihor foloseşte pentru prima oară acest termen, în jurul anului 600 î.C. 
Apariția b. a corespuns trecerii de la sistemul polisului autonom la 
sistemul monarhiilor statale. Atunci, epopeile homerice și tragedia au fost 
resimțite drept inadecvate noii sensibilități a perioadei elenistice, lor 
fiindu-le opus interesul pentru viața cotidiană a oamenilor simpli, pentru 
condițiile arhaice și fruste ale unei clase libere ce trăiește în abundență. 
Inițiatorul b., Teocrit, va idealiza convențional poezia pastorală 
(îndeosebi întrecerea poetică între păstori, pe tema dragostei), dar îi va 
accentua și caracterul realist. Vergiliu, în Bucolicele sale [37, î.C.], 
inspirate de Idilele lui Teocrit – de unde preia nume, situații, teme și 
motive – va contura drept cadru provincia mitică a Arcadiei și un viitor 
saturat de potențialități utopice. O tonalitate dramatică şi tendinţa de 
refugiu într-o lume idealizată revin în poezia trubadurescă. Un secol mai 
târziu, subiectivitatea şi maniera b. vor fi preluate de Petrarca în cele 12 
egloge latine din Bucolicum carmen, scrise între 1346 și 1357. Se insistă, 
în acea perioadă, pe detaliile alegorice şi se utilizează, pe urmele lui 
Vergiliu, chei pentru descrierea istoriei contemporane, în scopul de a 
diminua trăsăturile realiste existente la Teocrit. Integrarea b. între cadrele 
poeziei sacre se face numai în forme ce continuă tradiția panegirică. La 
începutul sec. XVI, Jacopo Sannazaro, cu Arcadia sa [1502], își leagă 
numele de capodopera acestui gen. După aproape un veac, acelaşi titlu îl 
reia Sir Philip Sidney, după care, Galatea lui Cervantes [1585] va avea 
cadrul b. tot mai restrâns. Spațiul literar francez se face cunoscut prin 
Pierre de Ronsard (Odes – 1550), Honoré d’Urfé (Astrée, publicată între 
1607 și 1627) şi André Chénier (Les Bucoliques, apărute postum, în 
1819). Virgil Nemoianu observă constituirea unui model idilic, a unei 
„idile societale“, între 1750 și 1850, drept „versiune stilizată a unei 
realităţi «ideale», croită după dimensiuni umane, o radiografie completă a 
lumii (o secţiune transversală prin realitate, la toate nivelele sale 
ontologice, având o coerenţă internă şi o anumită uniformitate a mediului 
fizic, a tipurilor de sentimente, a structurii sociale şi a premiselor 
intelectuale“ (Micro-Armonia, 1996)“. Odată cu poemul b. Daphnis 
[1754], Solomon Gessner marchează, pentru sec. XVIII, ultima înflorire 
a poeziei pastorale, în perioada modernă, cu accentul pus pe 
subiectivitate, pe descrierile particulare ale peisajului și pe virtuțile 
morale ale unei umanități inocente. În acest fel, Gessner în precede pe 
preromanticul J.-J. Rousseau în privința sensibilității ce se colorează 
melancolic. Lamartine și Chateaubriand vor racorda sensibilitatea 
pastoralei cu trăsăturile romantismului (solitudine, natură, iubire). Apoi, 
genul b. a căzut în desuetudine. Analizând uimitoarea putință de 
metamorfozare, datorată lipsei de rigidictate a genului, Gabriela Danțiș se 
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întreabă ce i-a permis b. să dăinuie bimilenar într-o varietate de atitudini 
și forme și găsește răspunsul în „acea forma mentis a spiritului european 
de idealizare a relaţiilor sale cu o natură protectoare, în care individul îşi 
află refugiul ori de câte ori se simte agresat de vicisitudinile istoriei. 
Integrarea într-un spaţiu natural simplificat, eliberat de tensiuni majore, 
năzuinţa spre armonie şi fericire individuală sunt corelativele acestei 
viziuni ce-l situează pe om, ca fiinţă participatoare, prin meditaţia lui 
singulară, la pulsaţiile eterne ale cosmosului“ (Poezia bucolică 
românească, 2000). 
 În literatura română, începuturile poeziei b. sunt marcate de 
eclectismul fazei specifice de „ardere a etapelor“ de la jumătatea sec. 
XIX, atunci când se fac acumulări, sedimentări, reformulări și, în fond, 
imitări ale convențiilor pastoralei occidentale. Apariția Zburătorului 
[1844] lui I. Heliade-Rădulescu reprezintă și primul moment de 
apropriere a b., în timp ce pastelurile lui V. Alecsandri vor duce poezia 
noastră b. la maturizare. G. Coșbuc își alege ca spațiu predilect pentru 
desfășurarea idilelor sale, cu caracter obiectiv, cadrul rustic, iar nu cel 
pastoral. Pentru Eminescu, peisajele bucolice oferă cadrul propice 
întâlnirilor erotice (așa cum se întâmplă în profundul poem Sara pe deal 
[1885], care are în poezia b. doar un punct de plecare, depășindu-i 
acesteia cu mult limitele). Prefigurată de pitorescul etnografic și 
decorativismul convențional, caracteristice sămănătorismului paseist, 
poezia interbelică va cultiva chtonismul, mai ales în cercul de la 
„Gândirea“ și în creația poetică a lui I. Pillat. „Apartenenţa la un anumit 
spaţiu originar, preponderent rural (dar şi păstoresc), cultivarea 
ancestralităţii ca regăsire a legăturii afective cu strămoşii şi 
reconsiderarea eresurilor magico-legendare, păstrate de o tradiţie 
populară milenară, sentimentul înfrăţirii cu firea, până la dorinţa 
definitivei contopirii cu marele tot cosmic sunt câteva dintre motivele 
htonice ale poeziei noastre interbelice, resuscitate şi în perioada 
postbelică“ (Gabriela Danțiș, op. cit.). Zaharia Stancu, Virgil Carianopol, 
Emil Giurgiuca, George Lesnea, Ion Horea duc mai departe acest filon 
bucolic, pe linia poeziei tradiționaliste, mai mult sau mai puțin 
intelectualizate.   
 b) Atitudine comportamentală din partea orășenilor, care văd 
în evaziunea în natură și la țară drept un refugiu temporar într-un 
locus amoenus, iar nu o alternativă reală la modul lor de viață, nu o 
urmare a îndemnului progresist labor omnia vicit. Ei sunt atrași acolo 
de senzualismul aparențelor frumoase și de promisiunile epicureice. 
 c) Atribut stilistic ce defineşte o expresie poetică relativ 
simplă, de dimensiuni reduse, iar în imaginar, o reprezentare specific 
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pastorală, solară, de factură clasicistă, idealizând frumusețile, calmul, 
simplitatea și tandrețea în dragoste specifice vieții rurale. 
 d) Metrul b. (referitor la cezură) se găsește după al patrulea 
picior într-un hexametru, instituit de Teocrit ca metru specific. Cultul 
pentru versul bucolic a condus la o poezie edulcorată de factură 
neoclasică, pe care mai târziu romantismul o va contesta. 
 
 Sinonime: idilic, pastoral, campestru.  
 Antonim: urban. 
 Corelate: rustic, oțium, vârstă de aur. 
 Domenii: istorie literară. 
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Adrian G. Romila vă propune … 
 
Radu Aldulescu, Îngerul încălecat 
(Cartea Românească, 2011) 

Noul roman al lui Radu Aldulescu readuce gustul savuros-
poetic al socialului de joasă speţă, pe care-l ştim deja drept specialitatea 
autorului. Rudari săraci şi muncitori şmecheri, parveniţi gata să 
recupereze originarul ruralism mizer asaltând capitala, ori fete mediocre 
în căutare de fanţi potenţi, care să le salveze onoarea pătată de vreo 
sarcină nedorită. Toţi aceştia recompun lumea colorată a satelor sudice şi 
a suburbiilor bucureştene de dinainte de 1989, în care blondul Robert 
Stan (Satan, cum i se spunea la ospiciul ce-i ţinuse loc de orfelinat, 
cândva) e reîncarnarea unui înger căzut, priapic rătăcitor, tâlhar şi 
criminal, încălecat de trupurile pătimaşe ale lumii. De la Groapa lui 
Eugen Barbu nu s-a mai scris un atât de viu şi de spectaculos roman al 
periferiei, pigmentat cu scene tari şi cu limbaj frust, perfect integrat în 
atmosfera aromată a unei „felii” de viaţă adevărată. 

 
Cornelia Pillat, Ofrande  
(Humanitas, 2011) 

La a doua ediţie, îngrijită şi de data aceasta de Monica Pillat, 
fiica autoarei, memoriile Corneliei Pillat întregesc saga celebrei familii 
de scriitori şi lărgesc harta sensibilităţii feminine interbelice, mai discretă 
intelectual. Cu efect compensatoriu şi deopotrivă estetic, „poveştile” 
soţiei lui Dinu Pillat amestecă dureros bucuriile unei perioade a 
normalităţii, când oamenii inteligenţi şi rafinaţi îşi puteau urma destinul 
pe care-l doreau, cu suferinţele unei istorii brutale, care a irupt în 
mijlocul lor, devastând suflete şi prăbuşind lumi. Alături de 
corespondenţa familiei şi de romanele „de generaţie” ale fiului marelui 
poet, „ofrandele” biografice aduse de Cornelia Pillat dovedesc puterea de 
a depăşi traumele timpului prin calitatea mărturiei şi prin vocaţia 
creatoare. 

 
Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea 
(Humnanitas, 2012) 

Reeditarea relatărilor secretarului de la „Convorbirile 
literare”, după atâţia ani (prima ediţie a apărut prin 1921-1923, apoi au 
fost scoase încă vreo două, la intervale mari, din care ultima, inevitabil, 
cenzurată de regimul comunist), nu are nimic desuet. Impactul e acelaşi: 
avem de-a face cu o binevenită împrospătare a memoriei istoriei 
naţionale. E vorba despre tinereţea unei ţări nou apărute, ca stat, în 
Europa, o ţară în care absolut totul era de făcut. Cei din generaţia lui 
Iacob Negruzzi s-au achitat de sarcină temeinic, atunci, cu ceea ce 
învăţaseră în Apusul pe care-l refuzaseră ca domiciliu, după studii, pentru 
a veni acasă. Şi cele mai multe lucruri cunoscute despre vestita grupare 
culturală ieşeană patronată de Titu Maiorescu, în a doua jumătate 
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asecolului XIX, provin din aceste amintiri. Despre constituirea „Junimii” 
şi primele şedinţe de cenaclu în casa lui Vasile Pogor, despre discuţii 
aprinse, critici acide, prelegeri publice şi descoperiri de talente, despre 
ironii, glume şi „ziceri” memorabile, despre Eminescu, Creangă şi 
Slavici, despre banchete, întâlniri, polemici şi inamiciţii, toate le aflăm 
din povestirile, antologiile şi portetele celui care s-a ocupat mereu de 
„bucătăria” societăţii. Fără a fi un scriitor prolific, de calibrul tatălui său, 
de pildă, sau de talia colegilor de generaţie (unii deveniţi, se ştie, 
„clasici” ai literaturii), Iacob Negruzzi a lăsat posterităţii pagini cvasi-
memorialistice care egalează importanţa altora, nescrise. Ele oferă, pe 
lângă multe altele, instantanee în sepia din viaţa Iaşiului de altădată, într-
o Românie care se clădea, atunci, din mers.    

 
Angelo Mitchievici, Decadenţă şi decadentism 
(Curtea Veche, 2011) 

Tânărul universitar şi critic literar Angelo Mitchievici a dat 
prin studiul despre decadenţă un tom masiv, dens şi bine articulat, care va 
fi greu de egalat, de nu imposibil. La origine teză de doctorat, cele peste 
580 de pagini analizează impactul românesc al fenomenului, pornind de 
la teoretizările occidentale ale secolului XIX, în special franceze, trecând 
prin textele unor Ilarie Chendi, Dobrogeanu-Gherea, Gheorghe Savul, 
Elena Bacaloglu-Densuseanu şi Izabela Sadoveanu, foarte puţin 
cunoscute, dar şi prin cele ale criticilor interbelici consacraţi (Lovinescu-
Perpessicius-Călinescu). Decupajul literar, pe care e profilat volumul, 
porneşte de la poezia romantică, trece prin cea simbolistă (cea mai 
generoasă etapă) şi sfârşeşte în epica de tip Ion Vinea şi Mateiu 
Caragiale, după scurte opriri în teatrul şi cinematografia de profil. Fiind 
inseparabile, decadenţa ca direcţie filozofică şi decadentismul ca direcţie 
estetică sunt proiectate aproape exhaustiv pe o imensă plajă artistică şi 
teoretică, pe care foarte uşor am putea-o considera ca pe-o abordare 
inedită a întregii modernităţi literare româneşti.    

 
Nicolae Turcan,  Credinţa ca filosofie. Marginalii la 
gândirea Tradiţiei (Eikon, 2011) 

După convingătoarea carte despre „excesul” cioranian şi după 
o alta despre „mărunţişuri” teologice, eseistul Nicolae Turcan se 
legitimează cu o antologie de texte publicistice pe tema credo-ului 
ortodox, în relaţie cu modernitatea culturii laice şi cu Tradiţia Bisericii. 
Atins deopotrivă de morbul filosofării libere şi de cel al pietăţii creştine, 
fidele unui anume tip de perspectivă, discursul autorului urmăreşte, în 
speţă, două lucruri: să demonstreze că „failibilismul credinţei” e 
inadecvat interiorităţii, unde opţiunile ţin de fine şi profunde mişcări 
spirituale, şi că proclamatul relativism al gândirii moderne nu a reuşit să 
cucerească reduta hermeneuticii christice. Volumul reprezintă, până la 
urmă, o mărturie necesară şi curajoasă a unui intelectual credincios, în 
propria-i cetate. 
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“Vine demonul galben în salon. Surâde. Îți ascultă sângele 
prin tinichele. Brusc vezi pleava cutreierându-ți  
anii. Brusc răsar în aer păpuși bucălate. Fac 
piruete. Fac reverențe. Fac gesturi  obscene....” 

 
 
 

Milaroza 
 

un poem de IonPotolea  
 
Când noaptea stivuiește lingouri 
trece luna printre mitocanii flegmatici, 
Când noaptea stivuiește lingouri 
trece doamna Claudia Milaroza, 
merge  pe stradă privindu-și umbra rochiei pe ziduri 
ca pe o floare a hazardului. 

- Există un atlet longilin care aleargă  
în fuleu de la 5 a.m. pe cheul vânăt 
 și gol ca o pistă de aeroport. 
 

Trece doamna Claudia  Milaroza 
printre cadrane și cabluri, printre trabajadores 
bucăți de soare cad pe acoperișul spălătoriei 
pietrele se încalecă și gem sub pantofii stacojii. 
În urma ei roiuri de frunze se fac roiuri de  
oglinzi foșnitoare – merită să le asculți așa cum  
auzi în fiecare dimineață ușa trântită în spatele tău. 

- Există pachebotul care pleacă fără 
un pasager la Palma de Mayorca 
într-o după-amiază de septembrie. 
 

Trece doamna Claudia  Milaroza 
un trepied își amintește o cameră foto  
o cameră foto își amintește o pereche de miri. 
Prin  ninsorile uitării  “ –  Zâmbiți vă rog!   “ 
Se cunună pustiul cu scara de aur. 

- Există vilegiaturiștii de pe continent 
care ciocnesc pahare de cocteil 
în separeurile de sticlă din  
Piața Santa Catalina. 
 

Doamna Claudia  Milaroza  locuiește în celule mistuitoare 
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îmbracă schelete, ticluiește concerte, face dragoste 
în cimitirele de mașini. Poartă, prin divane cu 
arcuri,  albuminele, hemoglobina și limfa amanților ei. 
  -    Există baba Zinca măturând trotuarul 

pe Calle  Arbaleda cu lunga ei cămașă de noapte. 
 

Doamna Claudia Milaroza intră, aproape 
de ora închiderii, într-un supermarket. 
Sperie cumpărătorii. Are o sabie înfiptă-n cap, 
pătrunsă prin frunte ieșită prin occipit. 
”E doar un truc!” strigă casierul zornăind  
liniștit monezile prin sertare.O, dar... 
Un truc ratat: sabia nu  a nimerit fanta invizibilă 
Dintre emisfere. Câteva picături de sânge pe gresie 

- Există în port gigantice panouri 
publicitare la uleiurile Castrol 
 

Caută un perete de care să te lipești când ți-e frică.  
Înfrigurată memorând obiecte. 
 O mână ceva mai subțire poate 
să-ți pipăie moartea care e în definitiv un proces  
chimic. ”Claudia Milaroza”  numește de fapt  
compunerea și descompunerea zilnică 
a unor baze, acizi și săruri. Vom fi pete de 
 rugină pe geamurile Universului. 
Timpul furnicii se varsă în pulsarii. Și nu striga. 
Tot ce poți face e să aștepți. Și să fii atentă. 

- Există înainte de zori clipe de  
liniște când auzi în pântecul cargourilor 
plânsetul copiilor de pe alte planete. 
 

Visezi un scaun pe un câmp înflorit. 
Și apoi noaptea care stivuiește lingouri, 
noaptea în care inima ta bate tot mai 
greu din aripi târziu întorcându-se acasă în trup  
de pe pajiști cosite Înfrigurată memorând obiecte. 

- Există o femeie singură care citește 
întinsă pe plajă lângă farul de la Cap Blanc. 

 
”Am fost odata cerșetorul orb de la capătul străzii 
Am fost odată cântecul mierlei incendiind fereastra 
și pentru o clipă am fost ochiul de spaimă al 
morților neînviați”  Claudia Milaroza 
se va ruga întunericului. 

- Există un matelot care iese pe ușa 
metalică  a tambuchiului și privește 
aplecat peste copastie la salturile 
acrobatice ale delfinilor. 
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Acum șobolanul electric cuibărește în pieptul 
pustiu. Sub sânii palpitând altădată de atingeri 
Și totuși în camera asta se aude foșnet de aripi. 
  -      Există o gagică cu cizmele roșii 

în dosul barului de noapte al lui 
Antonio. Are bulanele reci și face  
sex oral pentru 10 dolari. 
 

Demult pământul se rotea mai încet. Zilele 
erau mai lungi, serile cădeau pe un peron  
ca niște lampioane imponderabile. Depărtarea 
prefăcea  trenurile în vulpi  albastre. Mergeai 
printre copaci ca printre foste iubiri. 

- Există zornăitul cavernos al lanțurilor 
de ancoră pe turnichete. 
 

Și nu mai e timp pentru Claudia  Milaroza să 
vadă  filmul acela cu eșarfe fluturând peste 
rigole și berlinete, filmul artistic în care ea 
 a jucat atât de credibil rolul mai multor  
personaje modeste. 

- Există radiotelegrafistul care transmite  
regulat, navelor aflate în larg, 
lista scrisorilor sosite la Agenția Paukner 
în alfabetul Morse. 

 
Vine demonul galben în salon. Surâde. Îți ascultă sângele 
prin tinichele. Brusc vezi pleava cutreierându-ți  
anii. Brusc răsar în aer păpuși bucălate. Fac 
piruete. Fac reverențe. Fac gesturi  obscene. 
Zboară deasupra pieptului tău. Te întreabă  
dacă le vezi, dacă le auzi și ce mai ții minte  
din viața ta. 

- Există jăratecul prietenos  
al unui muc de țigară licărind în beznă   
pe coverta pescadorului. 
 

Zâmbești. Îngerul tău pricăjit tace și zâmbește și el 
într-un colț. Și-ți amintești: era o căldare cu apă. 
Aștepta singură pe marginea drumului în locul cerșetorului 
orb. Demult  într-o dimineață de toamnă. Se clătina 
imperceptibil. Un epilog la o secundă de grație.  
Când noaptea stivuiește lingouri, 
când timpul furnicii se varsă în pulsarii 
când mergi pe stradă și-ți privești umbra pe ziduri 
ca pe o floare a hazardului. 
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Spiritualitate 
 
 

 
 
 

Jurnalul unei asceze 
 

de Gheorghe Simon 
 

Nu ştiu cum aş începe, pe îndelete sau repede, scurt sau 
învăluitor, sufletul, oricum, se întrevede, chiar şi atunci, tînjind a se 
ascunde, oriunde, răzbeşte, pînă la noi, o rază de dincolo de aparenţa 
firească a transparenţei, a clarităţii, care, mai mult ascunde, conturînd 
ceea ce nu poate fi văzut, pătruns, înţeles, cuprins, asumat, exprimat, în 
vădit contrast, cu ceea ce ne orbeşte, ne fascinează, ne adulmecă, precum, 
în adăstare fiind, în sălaşul unei ilumionări, suntem şi conţinut şi 
conţinător, fără înşelare de sine, aură nerăzleţită a încununării. Drept 
urmare a însoţirii precare, aleatorii, în văzduhul unei suspendări atroce, 
orişicînd, răpit, străin fiindu-ţi sufletul, primenindu-te doar prin expresia 
ratată a unei simulări, fără revers pervers, fără răsfrîngere, fără oglindire, 
fără amintire, revelîndu-se făptura vie a cititorului, care îşi urmează calea  
încîntării, aşa cum firul firav al rîului, fără întrerupere, spre asfinţire, în 
agonia clipei, înfiorată de întrupare, surprinsă, eşuează şi ratează clipa 
următoare, precum fără urmare e silabisirea din abecedare, la fel cum, 
fără îndemn sau ispită, clipa pripită se precipită pierzîndu-şi nimbul 
învecinării, al înveşnicirii, al neîmpietririi, fiind moarte curată, clipă 
înaripată, înfrigurată, lăsîndu-se furată şi figurată, prin levitare în uitare, 
spre cuibul gol, cuibul sălăşluirii, cuibul odihnirii sinelui, cuibul 
neadormirii, cuibul neînrobirii, precum e mormîntul gol, doar giulgiul 
rămas de pripas, Verb nerăspîndit în răstimp, întrupat şi neîntrerupt, clipa 
de acum, răsfăţată, în amintirea cititorului de altădată, din lumea cealaltă. 
 
 

A da tîrcoale unei mănăstiri, a-i cerceta intrarea, poarta masivă şi 
grea, care ar putea strivi orgoliul sau curiozitatea, nesăţioase, şi, atunci, 
aştepţi, cumva, ca, altcineva să-i încerce ermetica-i apărare, mai mult 
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furişîndu-te şi tu printre ei, străin, obosit şi cuprins de acelaşi gînd, la 
strîmtoare fiind, deodată, poarta nu mai pare a fi încuiată, iar închinătorii 
anonimi, cu faţa lor stoarsă în lumina păcatului, se strecoară, ca, mai 
uşoară să li se pară povara imposturii, lăturiş, precum i-a răspuns măicuţa 
nedumeririi lui Noica, de cum e posibil să nu tulburi îngrădirea, deschisă 
fiindu-ţi calea, într-o lume fără de ieşire, prea strîmtorată pentru gîndurile 
de izbelişte, trezindu-te, deodată, precum din întîmplare te-ai regăsi într-
un loc de îndurare, în sălaş de neadumbrire, într-un cuib de împăcare cu 
sine, uitînd cu totul de străinul care erai la intrare, prosternat în faţa 
neclintitei porţi a Istoriei istovitoare. 

Cu gînduri cernite şi-n veşminte primenite, cu sufletul strecurat în 
Sihăstrie, fără de urmă te urmează uitarea şi risipirea neîmplinirii, 
nearătîndu-te şi vădindu-te doar în clipa supremei dezvăluiri, cînd nici un 
cuvînt nu te mai susţine, surpîndu-se straşnic goliciunea gîndului, în 
priveghere şi nefurişare, prin imagini rătăcitoare, fiind doar ecou de 
răstignire mută, doar metanie şi aplecare, metanoia, ca îndurare şi 
îndurerare, precum nimicul e răpus prin nimicire, iar în cimitire vesele, 
precum la Săpînţa, neamul rău şi-a pierdut sămînţa, cu morminte golite 
de rest pămîntesc. Aici, se resimte răcoarea rostirii şi a pomenirii 
numelor, toate, făcînd să se audă doar clinchetul rimonimului, sau, toaca 
de lemn mărunţind asfinţitul, pînă în crugul necuprinderii, iar, ceea ce ni 
se părea adineauri, ca ieşire din fire, fiindu-ne nouă înşine, faţă şi revers, 
scutiţi de oglindire, cuprinşi de mirajul nefiresc al frîngerii de sine, cînd 
Fiul se recunoaşte în Părinte, cînd nu mai e nici un acum, nici precum, ci 
doar viaţa ca o veşnică pomenire, într-o neîngrădită şi nesfîrşită Sihăstrie, 
fără de rest şi fără de simbrie.  
 
 

Doar printr-o gîndire fără rest sau prin cugetare smerită, numai 
aşa se poate ajunge în Zona interzisă, unde, musai, ar fi zis Monahul de 
la Rohia, e să laşi totul la intrare, totului tot, ca partea ta, nepărtinitoare, 
să ţi se pară întreagă, întregit, integrîndu-te unei rînduieli neimpuse, 
mînecător minor (rog a nu se citi mîncător de…litere), în chip de 
închinător, sub bolta atotţiitoare, în creştetul Logosului, Pantocrator, în 
rodnicia, neuzurpată, a soarelui negru, interior, neorbitor, obturat doar de 
catapeteasma vreunui nor trecător, precum prind aripi cuvintele-n rostire, 
iar tu, în chip de paşnic cititor, adulmecîndu-le sensul, care le precede, în 
versete şi în surate neînserate, neobositoare, însoţitoare, în primejdioase 
clipe, răpitoare. 
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Nerăpitor fiindu-ne gîndul, neînmărmurit cuvîntul, nepironită 
litera, neţintuită mintea, nemărginită cugetarea, dezmărginită 
contemplarea,  doar scriptorul (copistul), în neaşezare şi necontenire 
scriere, din a cărui nisiparniţă, avînd două capete, nisipul, fiind mărunt, 
nu se toceşte, precum arde lumînarea la două capete, şi nu se istoveşte, 
cum e doar unul în nedeosebirea din  Treime, iar moartea survine doar 
prin răsucire sau prin răsturnare, iar in clepsidră, moartea nu mai poate fi 
grabită, nici presimţită, dar nici oprită, decît, prin decapitare, prin 
fracuturare, prin fractal, fără ezitare. Sau, precum cerneala care se usucă, 
sau precum ceara sigilată, pe care rămîne imprimată Figura Unică a 
Pecetitorului, marama transparentă, timbrul sec al prefigurării, în clipele 
de adîncă tristeţe, iar pe simezele eternei înscenări,  rămîn doar prăfuitele 
înrămări şi însăilări de scenarii, fără de urmări. 
 
 

Marama subţire a înţelesului, înfiripată din păreri şubrede, 
umbrite de îndoiala atroce a cugetului, membrana care ascunde, ocrotind, 
secretul, subînţelesul, presupusul, imaginea vie a înaripării, marama 
maramureşeană care, prin învăluire, mai mult descoperă, tăinuind, prin 
survenire, inocenta răsărire a ceea ce mai mult sporeşte, prin adeverire, 
decît marama musulmană, care, acoperind, mai mult ispiteşte, prin ceea 
ce ne trece prin gînd, gîndul nefericit al presupunerii, că, de dincolo, ne 
iscodesc alţi ochi, o altă privire, care nu ar aparţine figurii feminine, ci, 
parcă unei prezenţe străine, fiind o altă prezenţă, ocrotită de mlădierea 
siluetei, în mişcare, fiind de fapt o tînguire a complezenţei, făcînd act de 
prezenţă subreptice, alunecîndu-ne din zarea privirii şi aruncîndu-ne în 
priveliştea, fără orizont, a ispitirii şi a dezgolirii gîndului. 
 
 

În răstimp, fără să fie anihilat, sufletul se pierde în haosul 
necuprins al imaginii migratoare, al expresiei  seducătoare, de fiecare 
dată, surprinsă fiind de privirea lacomă a privitorului /cititorului, 
imaginea e ţintuită în priveliştea nehotărîrii, pînă în clipa supremei 
asumări, risipindu-se orice urmă de tergiversare, în timp ce, receptorul, la 
rîndu-i, fericit şi înmărmurit, îi acordă o altă valenţă, în vibrare ursitoare, 
conformă cu umoarea clipei, recuperatoare şi restauratoare. 
 
 

Sufletul e cel care ne încearcă fiinţa, despovărînd-o totodată, cel 
care ne tulbură pînă la opacizarea oricărei licăriri de sine, pînă la 
epuizarea anonimă a ceea ce numim eu, un eu din care nu mai rămîne 
nici o frîntură din ceea ce a fost odată genuinul fulgurant, din copilăria 
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agrestă ori celestă. Sufletul e ardorea de sine a survenirii celuilalt, la fel 
de înstrăinat şi strîmtorat, dar, care, odată dezvăluit, devine în mod 
surprinzător, din tăinuitor, alter-ego-ul tău, denunţător. În registrul 
straniu al acestei învederări, corupător nu ne este gîndul, coruptibil nu ne 
este sufletul, vulnerabilă e doar făptura, expresia mutuală a închipuirii : 
ceea ce se vede, cu privirea liberă, pare a fi mai tranşant decît ceea ce ne 
este dat să vedem, prin cel de-al treilea ochi, interior, fiindu-ne etern, 
acesta, prin neizbăvire şi prin făgăduire : eon sau avatar, secunda secundă 
umbrind cadranul solar. Într-atît de neortodoxă, pe cît şi de ocultă, şi nu 
doar subminare a  îndreptării mărturisitorului, mi s-a părut a fi una, din 
cele trei restricţii paisiene, ale sihastrului de la Sihla : Să nu spui tot ce 
vezi ! Celelalte, două, referindu-se tot la protecţia , nezăvorîtă, a 
sufletului : Să nu crezi tot ce auzi ! şi Să nu dai tot ce ai ! 

Sau, mai dreapta ispitire, fără de izbîndire, a neuzurpării 
sufletului, însumeţită şi însemeţită, de către vulnerabilul şi venerabilul 
recipiendar al dezintegrării, printr-o purificare neadumbrită, prin 
cuminecare vremelnică din cupa deşertăciunii, precum şi din cea a 
înzestrării şi a îndestulării subreptice : Calendarul incendiat al 
Avramescului, ca un nou Avraam, descălecat din văzduh, neasediat, încît, 
mai bine şi mai degrabă ar fi să nu ne lăsăm seduşi de frontiere 
mişcătoare, de limitări orbitoare, aşa cum ne-au propus aztecii,  de a face  
din clipa prezentă prezenţă postumă, prin arborescenţa  şi prin înfrăţirea 
cutumă, graţie ermeticelor şi ereticelor oximoroane, a consoanelor 
fecioare, fără de vocale, presupunîndu-ne cititori abili şi avînd harul unor 
analizatori subtili, descumpăniţi doar prin neaderare, şi, nehotărîţi, prin 
neadecvare ! Ceea ce descoperim, acum, descîlcind literele şi silabisind, 
ca din stranii abecedare, e doar tăcerea asurzitoare, nisipul din clepsidre, 
în stagnare, fără de urmă, şi nici urmare, fără umbră de mirare !  
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„Când e sărbătoare, întotdeauna bate vântul să fluture 
steagurile.  
Altă bucurie mai mare nu există pentru steaguri. 
Altă bucurie mai mare nu există pentru vânt. 
De aceea sunt puse steagurile, să fluture....” 

 
 

Poezii de Nelu B. Căciuleanu 
 
Iarnă  grea în ţara mea 
 
Zăpada călare pe ramuri le rupe  
penelul prea gros puse albul pe ele  
şi prea firav a pictat copăcelul  
Precum se vede de la fereastră acum cerul  
pe sticlă-i albastru deschis printre florile de gheaţă cu petale de-argint  
dar fără parfum  
În urmele tălpilor  
alergând cu avântul ştiut de noi toţi  
spre locuri de muncă sau spre un alt început  
scârţâie gerul şi vântul 
aşa-i de bine scrobit cearşaful zăpezii  
Respiraţia lor îngheaţă pe dată şi cade pe trotuarele străzii  
E bine totuşi că nu mai şuieră vântul  
Din când în când câte o talpă mai ia cuvântul  
şi fiindcă nimeni n-aude nu vede  
îl înghite în sec  
sau îl sfarmă sub ea 
 
Ce iarnă grea e-n ţara mea! 
Oare cât va dura? 
Oare cât va mai durea?... 
 
Balada melcului 

 
 

Melc melc fără picioare  
cu casa la cingătoare ce-o cari singur în spinare 
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Melc melc n-ai nici nas ca să-ţi miroase trupu-ţi este fără oase 
Melc melc cu corniţe-atât de fine  
doi ochi mici negre rubine 
Cum un avion în zbor are-n urma-i lungă salbă  
risipidu-se ca fumul 
Melc melc pentru cine laşi în urmă-ţi pe tot drumul dâră albă? 
Melc melc tu n-ai păr pentru a-l tunde  
nici prin ierburi und’ te-ascunde 
Melc melc toţi te calcă în picioare toţi te vor ca demâncare 
Melc melc scoate coarne boiereşti şi arată cine eşti 
Urcă-te pe un buştean şi mănâncă leuştean 
să te faci un bourean 
să-i izbeşti cu coarnele 
pe cei ce-ţi iau urmele 
Melc melc urcă-mi-te pe al meu umăr 
pân’ce urmele număr 
risipite pe delean 
Foaie verde cu dudău 
vom scăpa de omul rău 
de om laş  de om meschin 
scăpa-vom de om viclean 
şi de omul ucigaş 
într-o ţară fără hoţi 
Dumnezeului mă-nchin 
 
Asta-i tot ce ne-a rămas 
Ăsta-i leacul de alean 
Să trăim bine cu toţi 
Amin. 
 
 
Vântul 
 
Când e sărbătoare, întotdeauna bate vântul să fluture steagurile.  
Altă bucurie mai mare nu există pentru steaguri. 
Altă bucurie mai mare nu există pentru vânt. 
De aceea sunt puse steagurile, să fluture. 
De aceea este vânt să vânture. 
Vântul acesta bolnav de singurătate,  
plictisit să facă frunzele să tremure, se joacă de-a fluturarea. 
 
Uite-aşa s-au născut aripile, îmi zic. 
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Recenzii 
 

Un haijin român: Mircea Petean 
  

Poetul clujean Mircea Petean se 
prezintă în faţa cititorilor cu al 
paisprezecelea volum de poeme şi cu al 
doilea volum trilingv de haikuuri, Linişte 
redusă la tăcere/ Quitness silenced/ Calme 
reduit au silence, apărut în anul 2011, la 
Editura Limes, al cărei director este, 
versiunea în limba franceză fiind asigurată 
de Mircea Goga şi Letiţia Ilea, iar cea în 
limba engleză de Cristina Tătaru. 

Observând că primul volum de 
haikuuri i-a apărut în anul 1998 şi 
parcurgându-i cu real interes şi cu deplină 
satisfacţie, cartea de faţă, putem spune că 
Mircea Petean este un vechi şi experimentat 

haijin (autor de haiku), familiarizat cu tehnica acestui micropoem de 
origine niponă, care, în concordanţă cu filozofia budistă, are darul de a te 
transgresa în Nirvana, în acea stare de linişte deşăvârşită (vezi titlul), de 
fericire, de eliberare definitivă de suferinţă, de grijile vieţii, obţinute prin 
contemplaţie şi asceză. 

Apărut în Japonia, în urmă cu peste 300 de ani, ca un reflex al 
concepţiilor filozofice şintoiste, confucianiste, daoiste, buddhiste şi 
zeniste, dar trăgându-şi sevele şi din literaturile populare chineză şi 
japoneză, haikuul este un micropoem alcătuit din trei versuri, dintre care 
primul şi al treilea conţin câte 5 silabe, iar cel din mijloc este format din 
7 silabe. 
 Schema 5-7-5 exprimă armonia şi echilibrul acestui tristih, care se 
încadrează în specia lirică a pastelului şi izvorăşte din nemărginita 
dragoste a omului pentru natură, menţinându-se în spaţiul laconic al 
aforismului şi al poemului într-un vers. Natura reprezintă, aşadar, 
principala sursă de inspiraţie a haikuului, dar nu este exclusă nici viaţa cu 
multiplele ei faţete: naşterea, dragostea, suferinţa, despărţirea, dorul, 
aşteptarea, moartea ş.a. 

Haikuul clasic include, în mod obligatoriu, un cuvânt care să 
indice sau să sugereze anotimpul. Alături de acesta, e necesar să se afle 
un cuvânt sau o sintagmă care să delimiteze spaţiul şi un altul care să 
numească obiectul. Altfel spus, un haiku veritabil răspunde la trei 
întrebări: când?, unde? şi cine? (ce?). În construcţia acestui poem, se 
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adevereşte celebra aserţiune care conchide că nu scrisul lung e greu, ci 
cel scurt. 

Întrebarea când? rezultă din timpul verbului, chiar dacă acesta 
este subînţeles, întrucât o altă regulă recomandă folosirea cu multă 
parcimonie a acestei părţi de vorbire. Aceeaşi zgârcenie se cere şi în 
legătură cu semnele de punctuaţie. 

Unii specialişti în arta haikuului afirmă că nu poate exista haiku, 
oricât de perfect ar fi din punct de vedere formal, dacă autorul acestuia 
nu este familiarizat cât de cât cu filozofia ZEN, ale cărei reguli estetice 
recomandă, în primul rând, folosirea perechilor antinomice: etern – 
efemer, plin – gol, cauză – efect, alb – negru, sus – jos, pământ – cer, 
întuneric – lumină, laic – divin, viaţă – moarte etc. Acestora li se adaugă 
o serie de caracteristici pur estetice: altruismul, singurătatea, resemnarea, 
tăcerea, contradicţia, umorul, simplitatea, materialitatea, dragostea, 
curajul ş.a. 
 De asemenea, filozofia ZEN consideră că realitatea adevărată şi 
unică nu poate fi cunoscută decât pe calea directă a meditaţiei, iar 
procesul de creare a haikuului nu se bazează doar pe simpla percepere, 
recunoaştere şi descriere a naturii. Realitatea empirică trebuie să fie 
„prinsă” imediat de poet în impulsul ei dinamic (clipa întâlnirii dialectice 
dintre subiect şi obiect). Cu cât poetul a scris mai puţin, cu atât cititorul e 
nevoit să gândească mai mult. 
 De aceea, figurile de stil nu sunt recomandate, iar rima este 
interzisă cu desăvârşire. Oricât ar părea de ciudat, haikuul este, de fapt, 
antipoezie, întrucât realitatea trebuie să fie prezentată fără prelucrări, fără 
cosmetizări, adică aşa cum se găseşte ea, în stare frustă. E necesar ca 
fondul poemului să tindă spre echilibrul ideatic, adică să ne introducă în 
starea de traversare ZEN, de la etern, abstract, plenitudine conceptuală 
spre trecerea timpului, perisabilitate, efemeritate; un balans continuu de 
la divin la laic, de la eternitate la vremelnicie, de la viaţă la moarte etc. 

În finalul unui studiu publicat în revista Haiku, nr. 36, Valentin 
Nicoliţov concluzionează, pe bună dreptate: „se poate observa că 
majoritatea poeţilor moderni de haiku, deşi nu sunt subjugaţi 
tradiţionalismului, nici nu au intenţia de a renunţa la el.” Sunt însă şi 
destui teoreticieni care afirmă că important este să ai talent, să scrii în 
spirit haiku şi să laşi posibilitatea oricărui cititor să umple spaţiul liber 
din jurul poemului cu fantezia sa, pe măsura intelectului său.  

În această categorie se înscrie poetul M. P. care preferă să meargă 
pe urmele lui Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Gheorghe Tomozei şi 
mai puţin pe ale lui Basho (1664-1694) considerat părintele haikuului 
japonez. Poetul clujean mizează pe o puternică tensiune interioară a 
poemului, pe o sensibilitate poetică de excepţie, pe surprinderea unei 
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clipe unice de viaţă, pe ritmul şi muzicalitatea  inegalibilă a cuvintelor 
folosite, pe cantitatea de emoţii profunde, pe care le-a trăit, pe bucuria de 
a simţi cu fiecare nerv,  cu fiecare bătaie de inimă. El ştie că realitatea 
este duală: fericire-tristeţe; dragoste-ură; frumos-urât; bine- rău; adevăr – 
minciună, ca şi yin şi yang care se întrepătrund. Pentru a înţelege întreaga 
realitate, trebuie percepută atât partea luminoasă, cât şi cea întunecată a 
vieţii.  

Mircea Petean se prezintă, aşadar, cu o vastă experienţă 
profesională, în prezenta carte, dovedindu-se un fin şi atent observator al 
peisajului, un poet sensibil la amănunte, descifrând în juru-i impresii 
nebănuite. Observaţiile sale sunt concentrate  în  tristihuri inspirate care, 
deşi se abat de la  prozodia haikuului tradiţional, se dovedesc haikuuri 
libere (moderne) în care sugestia şi impresia generală apar pe primul loc 
şi rămân definitorii. 

Volumul său se înscrie în marele cânt al lumii,  într-un dans-
balans de tăcere şi cuvânt, depăşind cadrul auster stabilit de clasicii 
haikuului. Mircea Petean se adresează sensibilităţii sufleteşti a fiecărui 
cititor, dezvăluindu-i lumea mirifică şi puţin  explorată a lucrurilor 
simple. Poetul îşi exprimă dragostea sa pentru oameni, dar şi pentru 
celelalte fiinţe,pentru natura întreagă : “pe fluviul din uliţă/ copiii au 
construit/ o hidrocentrală”; ”în apa bălţii/ se spală nişte vrăbii-/ drum în 
septembrie”; ”un bătrân în prag/ şi câteva tăbliţe sparte/ în zăpadă”; 
”culcuş de iepure /în zăpadă – caldă/ urma trupului”; ”astă fulguială 
/bagă ziua-n noapte/ ninsoare de mai”; ” nu-s decât aglicei/ ghiocei 
bănuţei şi brânduşe-/ zăpada zăpezilor unde-i”; ”lângă iezer a înflorit/ 
rododendronul- gata să intre/  în conul de umbră al unui nor”. 

Dând dovadă de o sensibilitate practică de excepţie, tensiunea 
interioară se poate observa cu uşurinţă în multe dintre poemele sale în 
care sunt surprinse clipe de viaţă unice, momente esenţiale ale vieţii : 
“pasărea ploii ţipă- / nu mai încapi nicăieri/ de furnici”;”plouă peste râu-/ 
plină ochi luntrea totuşi/nu se scufundă”;”auzi-răpăie /întruna de zile-n 
şir-/ vaier de muribunzi”. 

Haikuurile lui Mircea Petean conţin nebănuite valenţe poetice, 
mai ales atunci când autorul evadează din constrângerile poemului 
japonez, pentru a da întâietate trăirilor momentului : “delir controlat/de 
un poet cu clondir – alcool /îndoit cu apă de ploaie”;”în autobuz/un obraz 
cu pielea creponată/ravagiile iernii”; ”ninge/ prin spărturile eului-/ne-a 
acoperit cerul lui Dumnezeu”; ”de când / n-am mai scris nimic/ pe 
zăpada lacului îngheţat”; ”astă fulguială /bagă ziua-n noapte-/ ninsoare de 
mai”. Mircea Petean ştie ca haikuul te obligă la concentrarea gândirii şi a 
simţurilor, te ajută să vezi nevăzutul şi să sesizezi insesizabilul, ştie să 
scoată în evidenţă relaţia dialectică dintre clipa efemeră şi eternitate, una 
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dintre cerinţele esenţiale ale filosofiei ZEN: “casă la munte/ între 
cărămizi ploaia/ în chip de mortar”; ”culeg umbra zeului/ dintr-o urmă/ în 
nisip- ah funigeii”; ”un fluture pe Biblie/ Doamne- /un fluture uscat”; 
”da- o poezie/ ferită de zgomot/ şi de-ngâmfare”; ”un bob de nisip/ înecat 
într-o lacrimă-/ am fost cândva pământ”. 
Munte şi ploaie, umbră şi zeu, fluture şi Biblie, poezie şi zgomot, lacrimă 
şi pământ sunt perechi de cuvinte contrarii desemnând eternul şi 
efemerul, după caz. 

O altă regulă estetica inspirată din filosofia ZEN se referă la 
perechea antonimică plin-gol pe care o ilustrăm cu un haikuu admirabil : 
”cârd de fete goale/ lângă ciubere pline/ cu apă de ploaie”. 

La fel de bine ilustrată este şi perechea de contrarii sus-jos: ”de pe 
muchea cascadei/ Dumnezeu/ se prăbuşeşte-n hău”; ”cad în somn în 
fânar-/ ploaia caută munţii /la izvoare”; ”urmă de paşi în nămol-/urcând 
la stână cobor/ in cripta muntelui”. Perechile  antogonice fac sarea şi 
piperul haikuului. Am întâlnit şi un tristih care conţine două perechi de 
contrarii: ”o avalanşă/ a făcut pârtie prin pădure-/ ţipăt de corbi”. Alături 
de relaţia dialectică dintre efemer (avalanşă, pârtie, ţipăt) şi veşnic 
(pădure), apare şi perechea pluralului ( corbi) cu singularul (avalanşă, 
ţipăt ). 

Un haijin veritabil trebuie să fie familiarizat şi cu filosofia 
şintoistă, religia naţională a Japoniei, care consfinţeşte sacralitatea 
naturii, fără de care haikuul este văduvit de esenţa sa. Conexiunea cu 
natura în haiku reprezintă universalul, iar legătura cu natura umană 
reprezinta particularul. Această caracteristică a universal-particularului 
reprezintă o unitate  a relativului şi absolutului, conferind tristihului o 
profunzime energetică, invitându-l pe cititor la continua meditaţie: 
”lumină dă peste margini/ la amiază-/ orb în zăpadă”; ”mă-ntorc acasă/ 
de-a lungul râului-/ râd şi cânt cu noduri”; ”urme de paşi în nămol-/ 
urcând la stână cobor/ în cripta muntelui”. Ultimele două versuri sunt 
rezultatul unei sensibilităţi poetice de excepţie, surprinzând un moment 
esenţial,  echivalent cu o întreagă lume. Privit din altă perspectivă,  acest 
poem conţine şi perechea efemer (urme de paşi) –etern (cripta muntelui). 
 Antiteza îi facilitează adesea poetului posibilitatea reliefării a două 
planuri: terestru şi astral, contrastul dintre acestea fiind sugerat de 
cromatica unuia şi splendoarea celuilalt. Pornind de la un concept al 
Zoharului, cartea fundamentală a Cabalei, poetul consideră însă că şi un 
fir de iarbă îşi are destinul său, şlefuind cuvântul cu migală proprie 
giuvaiergiului. 

Din însemnările poetului însuşi,  care ţin loc de prefaţă, dar 
reprezintă un adevarat poem în proză, reţinem că  “haikuul este mai puţin 
o practică artistică, un joc – fie chiar superior – cât o practică spirituală”, 
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care îţi oferă prilejul “de a vibra în faţa celor mai umile, banale şi 
derizorii înfăţişări ale lumii ca în faţa prundului originar, dublată de darul 
de a mânui cuvintele ca şi când  acum ar fi rostite pentru întâia oară”. 

O altă idee  fundamentală afirmată şi demonstrată  prin textele 
sale, se referă la “terapia prin haiku: mentală şi scripturală; salvarea prin 
haiku, ca oameni şi ca artişti”. 

Linişte redusă la tăcere este una dintre cele mai reuşite cărţi de 
haiku apărute după anul 2000 şi îl situează pe Mircea Petean în rândul 
celor mai proeminente nume ale haijinilor români. 

Mihai Merticaru  
 

 
 

Excelenţă şi vigoare* 
 

Cartea Roluri de compoziţie 
(„Marele premiu al Festivalului 
Internaţional „Titel Constantinescu”) 
debutează cu o lovitură de teatru: Ruth 
Gigurtu, un fel de muză bună la toate, 
nelipsită din  preajma protagonistului 
David Cernica, deconspiră numele 
adevăratului autor, nu altul decât Geo 
Vasile, acuzându-l de fraudă literară, care 
poate fi la o adică şi un fel de halucinaţie. 
David Cernica îşi atribuie în calitate de 
lector şi interpret al mai multor romane 
europene din ultimele decenii rolul de 
Şeherazadă postmodernă ce deapănă 
destinul unor personaje celebre, având 
grijă să puncteze şi strategiile narative 

ale scriitorilor preferaţi. Meandrele istoriei literare dovedesc că o astfel 
de fraudă de catifea a avut loc şi la case mai mari, tip Shakespeare, 
marchizul de Sade, care plagiat, spre a fi la rândul lor plagiaţi.  

Fascinaţie şi incitare totodată, începutul romanului este absolut 
delirant. Lipsa dialogului este, după spusele lui Cernica, lipsa de 
comunicare dintre oameni, principala maladie a postmodernităţii. 
Motivaţia cărţii ar fi, aşa cum a înţeles Ruth Gigurtu: „viaţa maestrului 
Cernica n-a fost decât o lungă succesiune de roluri de compoziţie”. Între 
Cernica şi Geo Vasile există un subtil sistem de vase comunicante, 
începând cu prevestirea morţii şi opţiunea pentru această specie confesiv-
testamentară, împănată cu trepidante digresiuni livreşti (naraţiuni, de 
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fapt), uneori chiar mai acaparante decât „o viaţă de om aşa cum a fost” a 
primului, relatată când şi când în cheie psihanalitică (tablouri în general 
sumbre din copilărie, adolescenţă, studenţie petrecute în regimul-lagăr al 
tuturor precarităţilor şi interdicţiilor). Dramatică, sfâşietoare este 
concluzia de la sfârşitul capitolului „Miriam intră în scenă”: „statul 
comunsit semăna mai puţin cu o închisoare, ci mai curând cu un ospiciu”.  
            Opţiunea pentru proză a lui Geo Vasile are o explicaţie credibilă: 
„proza mimează coerenţa într-o lume prin excelenţă incoerentă”. 
Adevărul este că interesul cititorului este întreţinut de pendularea 
narativă între copilărie şi maturitate, de interferenţele între realitatea 
(vieţii lui Cernica) şi ficţiune, pâinea de toate zilele a lui Geo Vasile, 
împărţită şi împărtăşită cu Ruth, discipol (ce-şi întrece maestrul!), 
complice şi urmaş fidel al dedublării şi fraudei protagonistului, dar şi de 
acel dezinvolt remember al provocărilor din ultimele două decenii ale 
României. 
           Interesante ni s-au părut paginile dedicate istoriei tarotului 
(italienistul Geo Vasile nu putea să lipsească la un astfel de symposion), 
revendicat până şi de mişcarea hippy; aflăm totodată că acest joc de cărţi 
poate vindeca afazia şi salva... arta naraţiunii. O altă” bombă” narativă 
pare a fi capitolul „Cazul Gustave”, în care asumându-şi premeditat o 
hiperconştiinţă, prin anularea propriei personalităţi, cedează locul unei 
personalităţi psihotice, grav distorsionate de o întreagă gamă de 
disimulări, ce nu poate avea decât un singur epilog: săvârşirea unor 
inimaginabile crime. 
              Din nou intră în scenă Cernica cu mustrările sale de conştiinţă şi 
felurite revelaţii (laice, dar şi religioase tip tracul Grigorie, războiul 
dintre pasiuni şi virtuţi, asceza etc.); ni se oferă detalii ale stagiului 
militar de la Bacău în condiţii cvasi subumane („Caricatură cu AKM”), 
ale îndrăgostirii-obsesie de deja amintita Miriam („vigoare dulce, de fruct 
al pământului, seducător prin culoare, parfum, sevă, carnaţie”), ale 
singurătăţii de fond a lui Cernica estompată sau sporită prin frecventarea 
diverselor restaurante şi baruri bucureştene (Capşa, Trocadero, Cireşica, 
Turn etc), dar şi fostul Bulevard 6 martie, contactând fauna respectivă, 
pernicioasă, imundă, dacă nu de-a dreptul penală,  inclusiv 
peripateticienele vremii. Romanul se scrie între halucinaţie, hazard, 
evadare şi paroxismul inspiraţiei, creând impresia unui delirant tăvălug. 
Personajele, inclusiv dindomeniul literaturii vremii, se succed cu o 
iuţeală fantastică, pe măsura nerăbdării cititorului grăbit şi dornnic de 
senzaţional. O frază memorabilă, frapantă rosteşte profesorul navetist 
Cernica atunci când recunoaşte că are „voluptatea eşecului”. Suntem 
convinşi că nu s-a referit şi la prezentul roman. 
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            Un fel de eseu erotic pare a  fi capitolul „Colecţie la purtător”; nu 
lipseşte nici plonjonul în fantastic („Ucigaşa de autostopişti”). Datorită 
potopitorului bagaj de cunoştinţe risipite nonşalant şi cu oarecare 
ostentaţie şi de interpretări, procese de conştiinţă, Geo Vasile poate fi 
numit, păstrând proporţiile, un fel de Thomas Mann postmodern.  
          O secţiune din „Acaparatoarea imprecizie a realului” poate fi un 
eşantion al felului de a-aşi doza fluxul romanului: „Umbra,  acest etern 
antagonist, acest mysterium tremens fascinans, neliniştitor, ce nu 
recunoaşte niciun fel de ordine, norme sau reguli, aflat la originea 
majorităţii conflictelor tale psihice, îşi impune confruntarea cu ceea ce ai 
fi vrut să nu ştii despre tine însuţi, confruntare din care poate să se 
producă o formă de trezire, o cunoaştere aprofundată de sine, sub 
înfăţişarea unei istorii epice, de pildă, tu care scrii aceste cuvinte, mai 
precis umbra ta, nu eşti alcătuit doar din tendinţe condamnabil moral, ci 
dispui şi de o seamă de calităţi şi anume: instincte normale, reacţii 
adecvate, percepţii conforme cu relitatea, impulsuri creatoare etc. Răul îşi 
face apariţia pe această treaptă a cunoaşterii mai degrabă ca răstălmăcire, 
schimonosire, denaturare până la caricatură a unor fapte în sine naturale, 
dar care în virtutea lor de forţe impure, magice sau sacre, au când un 
efect rău, când unul bun, le-ai simţit pe propria piele, opoziţia lor fiind 
cea a sexelor, ele constituie o pereche de opuşi, imperativă tocmai 
datorită atracţiei reciproce proprie acestui tip de opoziţie”  
            De fapt romanul nu poate fi analizat decât referindu-ne amănunţit 
(am încercat, dar prin sondaj) la fiecare din  cele şapte trepte/capitole pe 
care le conţine, fiecare din ele impunând o anumită personalitate 
stilistică, morală, un anumit mesaj, tipic pentru inedita ars narrativa a 
autorului.       
 
 

Radu Cange 
 
Un pariu romanesc* 

 
 Constatând că avem de-a face cu un autor „priceput”, „de temut” 
chiar, dedulcit la subtilităţile narative, cu o scriitură fluentă şi accesibilă, 
Constantin Dram descoperea în recentul roman al suceveanului 
Constantin Arcu (Cocteil în cranii mici, Paralela 45, 2011) mai multe 
romane. Observaţie, negreşit, valabilă, de reţinut, placată pe o altă 
constatare, şi ea inevitabilă. Îmbrăţişând, pe alocuri, turnura unui 
policier, refuzându-se unei lecturi rutiniere (mânată de o acreală 
snobardă), cartea din urmă semnată de redactorul-şef al Bucovinei 
literare e, neîndoielnic, o reuşită. La trei decenii de la debut (cu proză 
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scurtă, în 1981, la Opinia studenţească), 
potenţându-şi succesul printr-o a doua ediţie, 
revăzută, a deja faimosului roman Faima de 
dincolo (tot la Paralela 45, 2011), acum cu 
un titlu rezecat, ignorat (inexplicabil!) în 
DGLR, Constantin Arcu se dovedeşte un 
atent observator al spectacolului vieţii, un 
scotocitor al culiselor şi, în aceeaşi măsură, 
un abil regizor, manevrând dezinvolt strategii 
şi perspective narative. 
 Protagonistul cărţii este judecătorul 
Adam F. („judele”), un ins obosit, dilematic, 
incoruptibil, complicat, acuzând – în 
reprizele sale de luciditate – „lucrarea 
destinului” şi care trăieşte în miezul unei 

obsesii. Fără adâncimi abisale însă. E vorba, fireşte, de o tentaţie erotică, 
fisurând carapacea sobrietăţii afişată de dl. Lex. O „nimfă parşivă” 
(Delia) îl aruncă în nebuneală, într-o legătură specială iar declicul în 
cauză, incapabil fiind să-şi înţeleagă sentimentele de seducător tomnatic, 
îi aprinde imaginaţia. Încât cei doi F intră în conflict; profesionistul 
conştiincios vs judele „devastat”, considerându-se alesul, prins în plasa 
visătoriei. Un maestru sexagenar, acuzând fundătura, rutina, căzut în 
starea de adoraţie, devenind un magistrat hedonist, un „nătâng înamorat”, 
brusc întinerit, avid de a-şi savura raţia de fericire. Şi dacă acasă e 
confruntat şi tracasat cu „aria divorţului”, fluturelul (cum îl „alintă” 
soţia), obosit, încercănat, cu mustaţa cănită şi explozii de vitalitate, iscate 
de „parşivenia cuceritoare” a colegei de la Completul de apeluri, trece 
prin toate stările. Prin Delia Dogaru redescoperim faţetele feminităţii: 
isteaţă, dulcică, înebunind bărbaţii, bestie, imaculată etc., „o fufă cu 
sânge viperă”, spulberând visele judelui. Cu o claie de păr mov, cu un soţ 
enigmatic (fantomaticul Mihnea), suspectată de lesbianism, văzută ca un 
„dar divin”, interesată de iarbă. Judecătorul F. alunecă în acest vis 
coşmaresc, dar, finalmente, se redresează. 
 Romanul lui Arcu, citit febril, aparent á la légère, cu o scriitură 
şlefuită, trăieşte şi prin personajele, fie şi episodice, aduse în prim-plan. 
Să amintim de ziaristul Danciu-Trakl, doritor să ajungă în Irak, aflat „în 
război cu toată lumea”, „rufosul” omuleţ (şantajist, bârfitor) fiind, în 
ochii Ursoaicei (concubina), un parazit, aruncându-i în stradă boarfele, 
după certuri şi împăcări repetate. Cu economie de mijloace, prozatorul 
fixează memorabil alţi actanţi: un Emil Mancaş, avocat şters, cu patalama 
de revoluţionar, parlamentar; sau, în viesparul de la tribunal, cu 
prezidentul Găinuşă în frunte, o Anicuţa Colan, gata de a descâlci iţele 
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judiciare, „rahaturile alea de speţe”, ca şi inspectoarea Goreac, aterizată 
din Capitală, întrerupându-şi brusc verificările; ori franţuzoica Régine, 
imposibil de a fi „priponită”, apoi poetul avangardist al urbei, fluturând 
propuneri năstruşnice, cazul decanului Bodron, Miruna cea ameninţată şi 
generalul-protector Mandea, colegul Ovidiu, rotofei şi bonom ş.a. Nu 
poate fi omis din acest pomelnic tânărul Cosmin Anca, ocupându-se de 
Revista de drept, interesat de avocatură şi visând la o spectaculoasă 
carieră universitară. Avându-l ca model pe judele F., zis şi Domnul Lex, 
cândva impenetrabil, acum un sexagenar-copil (îl taxează Delia), cu 
„mintea îmbârligată”. 
 Cum altădată prozatorul ne oferea o saga a Rodeştilor, un orăşel 
liniştit peste care se abătuse, „cu furie”, un şir de nenorociri, fundalul 
epic vizează aici un „sat electrificat”, un târg descris realist-satiric, 
developând mizeria, falsitatea, corupţia, populat cu figuri (iute 
recognoscibile) care flanează prin urbe. Aflat, aşadar, la graniţa ficţiunii 
(deseori încălcată), cu irizări fantastice şi bizarerii, romanul lui C. Arcu, 
delicios la lectură, poate fi citit şi ca o epopee (lamentativă) a 
îmbătrânirii. E drept, expediată, decorativă mai degrabă, fiindcă judele 
F., în pragul pensionării, este „absorbit de o idee fixă”. Lovestorysmul, 
presupusa rivalitate amoroasă îi procură un lanţ de dezamăgiri, funcţia-
cocon pare ameninţată de cei care, „lucrându-l”, îi vor răul, întinzându-i 
o „plasă perfidă” (inclusiv consumând iarbă prin baruri). Chiar 
tribunalul, asaltat de bârfe „în surdină”, este bântuit de un duh malefic. 
Fostă puşcărie comunistă, veritabil osuar, clădirea conservă prin vaiere şi 
ţipete, prin petele sângerii care invadează igrasios pereţii amintirea unui 
trecut tenebros, provocând irascibilitate. În registru ironic, C. Arcu nu 
ratează anecdotica, viaţa cancanieră a Sucevei, şi asemănările 
„întâmplătoare” (cum ne avertizează şăgalnic) ar ispiti, probabil, 
incursiuni detectivistice. Fără rost, însă. Cu un final precipitat, cu un 
limbaj dezinhibat (aliniat modei), el nu propune o carte de vacanţă. Ci, 
după propria-i reţetă, avansând pe un culoar personal, bifează un nou 
succes: aparent scris uşor, un roman „lucrat”, invitând la o lectură 
agreabilă într-o epocă sedusă, vai, de savantlâcuri tehnice, cu romane 
obeze şi indigeste, abandonând păgubos tocmai plăcerea povestitului. 
Prin astfel de cărţi, credem, nu pot fi recuceriţi cititorii. Iată marele pariu 
(câştigat) al lui Constantin Arcu; naraţiunea curge firesc, cu un bun dozaj 
al efectelor, cu o cazuistică reală (preluată şi prelucrată) colcăind în rama 
ficţiunii. Dar, se ştie, nicio victorie nu e definitivă... 

Adrian Dinu Rachieru 
 
 
 



239 

Sonetele lui Adrian Munteanu 
 

Imaginea sonetistului este deseori 
asemuită cu cea a sculptorului în marmură. Din 
lespedea masivă şi opacă, cel din urmă scoate la 
lumină o lucrare vie şi expresivă, urmărind ca 
fiecare firişor al conglomeratului să fie pus în 
valoare şi, astfel, întregul să devină unicat. 

Aceeaşi muncă migăloasă îl aşteaptă şi 
pe creatorul ce vrea să-şi desăvârşească opera 
încununând-o cu nobila specie a sonetului. Cel 
ce se încumetă pe această cale trebuie să taie în 
materia expresiei poetice adevărate bijuterii, ce 
vor străluci nu doar prin formă şi rigoare, ci mai 
ales prin mirabila îngemănare dintre idee şi 

„muzica sferelor”, într-o aflare a idealului de poezie.  
„Lucrez ca într-un material tare, ca într-o piatră, urmărind vinele 

mai slabe, pe care vrei să le scobeşti, şi nu eşti stăpân pe ceea ce vrei să 
faci, ci ca într-o migală de camee capriciile limbii îţi impun figurile 
desenului poeziei. Această limbă admirabilă trebuie mereu lucrată, 
mlădiată, subţiată, intelectualizată cu orice risc”, scria într-o 
corespondenţă poetul V. Voiculescu, cel ce a lăsat literaturii române un 
adevărat monument al acestui gen - „Ultimele sonete închipuite ale lui 
Shakespeare”. 

Sintetizator de esenţe, sonetul impune o combustie specială, ale 
cărei componente se trag, în primul rând, dintr-o vastă cultură, asimilată 
la cel mai intens travaliu intelectual. Numai un „nucleu” aflat sub 
presiunea unei mase critice dată de mari acumulări filosofice, literare etc. 
poate declanşa acea reacţie specială de acord sublim între idee şi formă, 
între energia expansivă speculativă şi magnitudinea armoniei. Numai aşa, 
pătrunzi în „misterul sfânt al Universului”, cum spune Carlyle, poetul 
poate săvârşi acel magic şi sacru ritual de androginizare prin atingerea 
beatitudinii în sonet. 

Am făcut această scurtă introducere după citirea unui mic volum 
de sonete a lui Adrian Munteanu, intitulat simplu „7” (Editura Anania, 
Braşov, 2011), care încheie un ciclu de tot atâtea cărţi publicate în ani 
consecutivi. După cum precizează într-un cuvânt de deschidere, cu acest 
„7”, număr ce semnifică o lume completă, poetul închide cercul operei 
sale, realizând o „distribuţie mozaicată a temelor şi direcţiilor lirice”, 
valorificând totodată o mare parte din sonetele necuprinse în volume prin 
rescrierea sau refacerea textelor. Ansamblul arhitectural al cărţii este 
prezentat, conform uzanţelor, în „macheta” de deschidere: „Suav sonet, 
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m-ai prins decis de mână./Luntraşi dibaci ai rimei şi-ai măsurii,/ Al trudei 
ce-şi arată-n versuri nurii,/Ai vrut să fim de-o vreme împreună.//Aprins 
sonet, urzit în cerul gurii,/Luceferi risipeşti prin nopţi cu lună,/Trezeşti 
din somn o trândavă lagună/Ca să-şi aşeze în eden condurii.” (Suav 
sonet) 

Adrian Munteanu survolează aceeaşi triadă spaţio-onto-
temporală, fixându-se alternativ pe fiecare dimensiune şi adăugând de 
fiecare dată privirea dinafară ca element de balans între punţile filosofiei 
şi ale inspiraţiei genuine. Ilustrativ este sonetul Cum m-a iubit lumina, 
unde spaţialitatea („Cum m-a iubit lumina în amiaza/Ce-a ars retina 
poftelor zălude”) şi temporalitatea („Mai blând e ceasul care 
rugineşte/Sub frunza clipei lăcrimând smerit”) se unesc în invocarea 
înţelepciunii ca străfulgerare a creaţiei („Iar bufniţa ce albă-n nopţi 
goneşte/Un car de foc prin timp neprihănit”). Timpul însuşi nesurprins în 
ciclicitatea sa („Mă-nghite, timpul  veşnic mă alungă/Scuipând cu silă 
rostul strâns în mine”)(Mă-nghite timpul) şi destăinuit ca „Tumult de 
aripi pe un fir de aţă/Lovind în poarta orelor de ceaţă/Şi cuibărind fiinţa 
în visare” (Un răsărit de soare) sau comparat cu un zeu „ţâşnit din vag 
afund” spre a sufla peste lume amăgirea clipei. 

Mişcarea continuă, infinitatea, adâncimea insondabilă a gândului 
sunt corespondentele triadei de care aminteam, purtând în sine nu doar 
potenţialitatea fenomenelor, ci erupţia lor, în spaţiul ideatic: „Sunt doar 
un punct ce pentru-a câta oară/Stă matematic în adânc de sine/Şi nu mai 
ştie dacă-i rău sau bine/Să fii vehicul spaţiului de-afară.” (Îmi ţes 
veşmântul) 

Adrian Munteanu îşi dezvăluie cu atentă dozare ceea ce aproape 
toţi autorii de sonete nu au ocolit: zbuciumul interior, vâltoarea 
întrebărilor despre viaţă, moarte, iubire, creaţie, damnare şi izbăvire. Nici 
un moment însă orchestra sinelui nu trădează partitura, spre a intona 
jelanii ori tânguiri, după cum nici respectarea sobrietăţii formei fixe nu 
impune strângerea în chingi a exprimării poetice. O armonie bine 
temperată se degajă în toată alcătuirea volumului; accentele grave şi 
solemnităţile sunt secondate subtil de inserţii ludice, de trimiteri la 
elemente simple, dar cu mare impact emoţional. Poetul reface drumul 
autodefinirii, încredinţându-se perfecţiunii sonetului ca şi cum ar renaşte 
din „oceanul de cuvinte”, dar şi travaliului anevoios. Iubirea, atât de 
zbuciumat destăinuită în sonetele lui Petrarca, este atinsă cu mai atenuată 
învăpăiere şi mai reţinute convulsii, poetul optând pentru ipostaza de 
jertfire a pasiunii în folosul trăirii meditative: „Iubirea mea de linişte 
deplină/Apare-n trup din legi mereu înalte./E o iubire neoprită-n 
halte,/Îmbietor de tandră şi senină.” (Iubirea mea de linişte deplină). 
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Contrastează însă, în echilibrul bine conturat al volumului includerea 
sonetelor despre Braşov, a căror alăturare este întrutotul discordantă. 

Adrian Munteanu, cu acest al şaptelea volum de sonete, poate 
privi cu justificată împăcare în urmă, pentru că, indiscutabil, a dăltuit o 
operă menită să dureze. 
 

Nicolae Boghian 
 

Ion Scorobete – Singurătatea abisului 
 

Ion Scorobete s-a născut la 26 mai 
1947 în satul Meria, jud. Hunedoara. După 
absolvirea Universitatea din Bucureşti, 
Facultatea de Drept, s-a stabilit la Timişoara, 
unde lucrează în cadrul baroului avocăţesc. A 
debutat editorial cu versurile adunate în 
volumul  GEOMETRIA ZĂPEZII, după care a 
publicat numeroase volume de poezie şi proză 
(romane). A înfiinţat Fundaţia culturală 
„Traian Vuia”, despre viaţa şi creaţia căruia a 
conceput trilogia monografic-eseistică 
DECOLAREA, din care a publicat primul 
volum, ZBOR INTERIOR. 

Volumul bilingv, româno-albanez 
„Exerciţii de singurătate”/1/ (traducerea datorându-se inimosului poet 
Baki Ymeri) constituie un fel de antologie lirică în selecţia autorului.  

Critica literară a remarcat eleganţa stilului şi rafinamentul cultural 
al autorului. Nu s-a subliniat îndeajuns faptul că poezia lui Ion Scorobete 
este una de cunoaştere. 

Din punct de vedere gnoseologic, poetul se situează în cotidian 
dar priveşte esenţele, interiorul existenţei: „Alerg printre cuvinte deloc 
lejer / împrejurul unei realităţi / înfiorător de tenace / dacă mă 
atenţionează fervent / că mă aflu la o distanţă / de tuşă” (Comunicare). 
Relaţia poetului cu exteriorul este una de revoltă în faţa mizeriei sociale 
şi  morale contemporane, în care valorile tradiţionale au fost pulverizate.  

Retractil la relaţiile sociale nefaste creaţiei artistice, poetul îşi 
exersează singurătatea pe calea meditaţiei. Curiozitatea îl determină să 
sondeze esenţele prin mijloace lirico-metafizice. În interiorul existenţei 
poetul descoperă cu uimire legi matematice: „şi ce e mai ispititor / decât 
a nu înţelege / cum o distorsiune cu grad ridicat / de risc / încorsetează 
matematic parfumurile / esenţiale” (Discret). Legităţile fizice, chimice şi 
biologice încorsetează fiinţa umană într-un destin muritor, fără scăpare: 
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„de fapt numai înăuntru fiind pot / căuta ieşirea spre un neunde / bine 
intenţionat / eu lent cum mă ştiu şlefuiesc / îndărătul uşii instrumentul / 
care se va potrivi / la spart nuca miezului amânat / sine die” (Discret). 

Legităţile lumii par totuşi să fie de sorginte ideatică, platoniciană, 
întrucât constituie prototipurile lucrurilor şi fenomenelor reale: „Chipul 
lucrului geme în trunchiul ideii” sau de natura logosului: „un priunc de 
amănunte zâcneşte / în adâncul luminii / trage de mine cuvântul / în 
miezul acestei răspântii” (Zeul).  

Acceptând soarta, Ion Scorobete trăieşte existenţa la modul 
apolinic, format la şcoala filosofiei antice greceşti: „n-am nici o şansă să / 
modific unghiurile / planurilor / altfel de cum le-a înfăţişat / pe duna de 
nisip milesianul Thales” (Umbră).  

Apropierea mării constituie cadrul ideal pentru meditaţiile 
poetului. Zbuciumul valurilor simbolizează şi trecerea timpului aducător 
de nostalgii.  

Ascendenţa artei poetice a lui Ion Scorobete o găsim la poeţii 
italieni Eugenio Montale şi Giuseppe Ungaretti, Subtilele refereinţele 
culturale nu îngreunează textul, oferind desigur, delicii în plus, cititorului 
avizat: „fără scop curge lumina / din trupil încins / şi ce e mai adânc 
decât / un astfel de ţâşnet frumos / în albia lui heraclit (Îmbrăţişare). 

Lucian Gruia  
 
 

Mihai Pascaru – Apocalipse ludice 
 

Mihai Pascaru s-a născut la 2 august  
1959 în Topoliceni, comuna Galu (azi, Poiana 
Teiului), judeţul Neamţ, debutând editorial în 
1996  cu volumul de poeme Gânduri scăpate 
de sub control, Editura Gallus, Alba Iulia. În 
2009 a publicat volumul Grămadă ordonată, 
la Editura Artpress din Timişoara, cu reluarea 
selectivă a unor poeme din volumul de debut, 
anul 2011 fiind cel al  antologiilor bilingve, 
româno-albaneză (Definiţii/Definicione, 
Editura Limes, în traducerea lui Ymeri Baki) şi 
româno-franceză (Sentinţe/Sentences, Editura 
Dacia XXI, în traducerea Anei-Maria Oprea). 

Mihai Pascaru a publicat şi două volume de proză scurtă: Piramida. Satul 
şi copilăria lui Andrei Dumitriu, la Editura Eikon din Cluj-Napoca, şi tot 
la Editura Eikon, în 2011, volumul Cuţitul de vânătoare. Întâmplări din 
Munţii Apuseni.   
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Vom începe  comentariile noastre cu observaţia că poezia, de 
orice gen, conţine ludicul ca pe o componentă intrinsecă. Chiar şi în 
poeziile grave, scrise în vers liber, ludicul apare ca joc al sonorităţilor, 
aliteraţiilor, imaginilor şi ideilor. 

Ludicul poate juca şi un rol mult mai important, mai ales în 
poeziile cu tentă umoristică.  Ludicul concret ţine de fantezia imagistică, 
cel abstract, de jocul ideatic. Ana şi Mircea Petean analizează nu mai 
puţin de 50 de variante creative lirice, bazate pe experimentarea ludicului 
(Ocolul lumii în 50 de jocuri creative, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2010).  
Ludicul are şi el logica lui, alta decât aceea ştiinţifică şi cine nu o 
respectă, iese din scenă. 

Mihai Pascaru este un poet ludic prin excelenţă. Ludicul său este 
abstract, un joc scăpărător de idei asociate umoristic, dincolo de 
gravitatea în sine a nucleelor tematice. Au remarcat acest lucru, direct sau 
indirect, mai mulţi dintre criticii poeziei sale. Astfel, despre Grămadă 
ordonată Avram Cristea scria: „Volumul Grămadă ordonată se poate citi 
în mai multe feluri deoarece e o carte deschisă pentru toate gusturile, 
pentru ingenui, pasionaţi, umorişti, gânditori, melancolici, realişti 
ş.a.m.d. Fiecare pagină este o provocare să te alături poetului şi să-i 
dezvolţi ideea, să-i cauţi dedesubturile, să despleteşti sensurile poemului, 
să ripostezi sau să râzi în hohote la surprinzătoarele jocuri poetice în care 
eşti atras.” (Avram Cristea, Gând Românesc, Nr. 5 (17), ianuarie 2010, p. 
17). Paraschiva Livadaru observa şi ea: „Mihai Pascaru este poetul 
răsfăţului lexical, retezând din start, fie şi printr-o singură literă, ceea ce 
ar părea să ne amuze, când, de fapt, prin umor subiacent, totul este atât de 
grav, încât doar prin surprindere şi răsturnare ludică, face să ne răcorim şi 
să ne odihnim neliniştea, respirându-i aerul dintre cuvinte, până la tăcerea 
mântuitoare.” (Paraschiva Livadaru, Ateneu, Anul 48, Nr. 5, Mai 2011, p. 
6). 

Volumul Sentinţe/Sentences (Editura Dacia XXI, 2011), pe care îl 
comentez în cele ce urmează, cuprinde cinci capitole, dintre care trei vor 
fi exploatate mai mult în comentariul de interpretare creativă (ludică!) pe 
care îl voi face în continuare: Definiţii, Sentinţe şi Apocalipse. Îmi 
propun să demonstrez, după o logică poetică proprie, că între acestea 
există o strânsă legătură, ca de la cauză la efect, desigur, după logica 
poetică intrinsecă. 

Iată cauzele exprimate prin definiţii: evoluţia: „O maimuţă / 
coborâtă / din Pomul Cunoaşterii.” (Darwin); legile întoarse ale fizicii: 
„Carul Mic / răstoarnă / Carul Mare “; hazardul „neîntâmplător”: “Un zar 
măsluit / de Ordine.” (Hazardul); principiul de incertitudine juma-juma: 
„Cap cu pajură” (Incertitudine); compromiterea: „Necaz cu public.” 
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(Caz); paradisul etnic autohton: „Pasărea paradisului / românesc.” 
(Cioara) şi poetul ludic: „Un escroc / semantic.” (Poetul).  

Ce Sentinţe/efecte rezultă în universul imaginar al poetului Mihai 
Pascaru, univers care reprezintă un comentariu în răspăr al celui real? 
Incertitudinea conduce la următoarea concluzie: „Dumnezeu / e mai 
prezent / tocmai acolo unde / i se simte lipsa / mai puţin.” (Relativitate) 
Tot sub imperiul incertitudinii e pusă existenţa Demiurgului, pe când 
industria rentabilă, rezultată din credinţă, aparţine necesităţii: „Nu e păcat 
/ să nu crezi / că există Dumnezeu / ci e păcat să crezi / că există / şi să 
trăieşti în ascuns / bucuria, / sentinţa, / că bună afacere-i totuşi / 
credinţa.” (Credinţa). 

Iată sentinţa rezultată din fizică: „Orice lumină / la o adică / dacă 
nu cade, / pică.” (Fizică) şi din matematică: „Mai bine să fii / un zero / 
decât o mulţime vidă.” (Algebră). Activitatea lirică te face să devii fie 
geniu, fie mulţimea vidă: „Când limba-ţi intră-n / existenţă / e rost de 
geniu / sau de penitenţă.” (Limba – 2). Cu asemenea cauze şi efecte, 
musai că Apocalipsa (în mai multe variante!) este aproape.  

Dar până la ea, poetul menţionează geneza ludică a universului: 
„La început a fost/ Cuvântul/ care se juca/ cu Fapta.” (Geneză).  Într-o 
logică întoarsă, abia după geneză apare Creatorul (atunci când l-a 
descoperit mintea noastră), care e cam tăcut (deus otiosus): „E tristă 
lumea / fără tine, / Doamne, / n-avem cu cine / să schimbăm / o vorbă.” 
(Abandon). Şi iată apocalipsa în toată grozăvia ei, noroc că Dumnezeu, 
ca un ţăran gospodar, deretică laboratorul creaţiei: „Toată / se va sparge-
odată - / pulberi, zaruri / şi cenuşă / ce-o va strânge / Creatorul / după 
Uşă.” (Lumea). 

Dar cea mai surprinzătoare versiune a apocalipsei o reprezintă 
rescrierea formulei lui Einstein, desprinsă din teoria relativităţii: „E = 
mc3.” (Apocalipsa 3). Formula ne spune că materia poate trece în energie 
şi viceversa, adică, universul poate exista fie în stare energetică, fie în 
ipostază substanţializată. Ingenioasa găselniţa lirică dovedeşte că poezia 
lui Mihai Pascaru vizează gnoseologicul. Apocalipsa ar putea veni prin 
audodistrugere, datorită orgoliului nostru nemăsurat de a şti totul, de a 
deveni Dumnezeu: „Sfârşitul lumii / va veni / când vom şti totul / despre 
ea.” (Apocalipsa 1). Ne rămâne totuşi speranţa ciclicităţii universului: 
“Începutul/ şi sfârşitul/ încep/ să se pipăie.” (Apocalipsa 2).  

Sunt de părere că Mihai Pascaru ar putea să-şi întregească 
viziunea ludică asupra lumii elaborând un ciclu de silogisme, în care 
tezele, antitezele şi sintezele să se îmbârlige ironic şi halucinant. 

Să mai amintim faptul că în primul capitol al cărţii, intitulat 
semnificativ Despre poet şi poeme,  nici confraţii de breaslă nu scapă de 
ironia ideatică, ludică şi tandră, cu care Mihai Pascaru îi mângâie 
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condescendent, pentru munca lor neobosită, întrucât nici în perioada de 
criză cronică pe care o traversăm, vocaţia nu-i lasă în pace deloc: „Rufe 
murdare-ntinse / la uscat, / bordeluri - magazin de haine; / poeţii doar / 
mai ies la agăţat /  de taine.” (Criza). 

În concluzie, ludicul este dimensiunea dominantă în stilul lui Mihai 
Pascaru şi ea se întrezăreşte încă de la volumul de debut, Gânduri 
scăpate de sub control, unde putem citi un poem precum: „În secolul 
acesta / al navetismului, / fiecare dintre noi este, / mai mult / sau mai 
puţin, / plecat de-acasă.” (Boală).  

Lucian Gruia 
 

 
Nicolae Bunget – Întâmplări de nicăieri 

 
Nicolae Bunget, a debutat editorial în anul 2009 cu 

piesa de teatru Năravul naţional – Comedie inspirată din 
mofturile şi năravurile personajelor lui I. L. Caragiale 
(Editura SemnE, Bucureşti, 2009), în care se încumetă să 
pună personajele lui Caragiale în situaţii contemporane, 
într-o manieră personală.  

A debutat cu proza Ţeposul în revista „Steaua 
Dunării” din Tulcea, în anul 1999. După o pauză 
îndelungată, a revenit la proză, în anul 2010, publicând în 
revista „Climate literare” din Târgovişte şi antologiile 
Boema 33 (editate sub auspiciile aceleaşi reviste), textele 
adunate în această carte, sub incitantul titlul,  Întîmplări de 
nicăieri (Ed. Limes, Cluj-Napopca, 2011). 

Dacă în piesa de teatru menţionată, autorul îi confrunta pe Caţavencu, 
Tipătescu, Pristanda şi ceilalţi cu jungla capitalismului românesc actual şi intrarea în 
Uniunea Europeană, în textele de proză scurtă, personajele se zbat într-o perioadă de 
tranziţie, caracteristică oricărei societăţi. La prima lectură, întâmplările povestite par 
fantastice şi absurde, dacă nu ar interveni neprevăzutul: un soldat se luptă cu 
moartea folosind împotriva ei muniţie de război, dar şi moartea atacă soldatul fie cu 
obuze, fie cu napalm, fie cu stihiile naturii (Camarazii); un „paria” al societăţii se 
plimbă seara prin cimitir îmbrăcat în frac, purtând joben şi baston, cu scopul de a 
speria vizitatorii nocturni, plătindu-şi astfel chiria la „vila cu cruce” (cel mai 
important cavou din cimitir), pe care i-l închiriase paznicul cimitirului, dar tot el 
făureşte flori nemuritoare (Ţeposul); un tânăr de o frumuseţe nepământeană apare de 
nicăieri şi cere pescarilor peşti pentru ştima apelor (Vidma), un personaj anonim se 
trezeşte într-un convoi ce se îndreaptă implacabil spre o barieră indefinită (Infinit).  

Prozele din volumul Întîmplări de nicăieri pot fi grupate astfel: Vidma şi 
Ţeposul descriu un univers magic, în care credinţele şi legendele populare prind 
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viaţă, personajele primesc nume concrete iar Camarazii şi Infinit sunt alegorii ale 
peregrinării noastre prin lume, personajele purtând nume generice: soldatul, femeia, 
ofiţerul, moartea, autorul-narator. 

Vidma nu simbolizează altceva decât destinul fiecărui om de a-şi realiza 
menirea în această viaţă, indiferent că e geniu sau simplu muritor. 

Condiţia geniului rămâne neînţeleasă pentru oamenii obişnuiţi care fie se 
înspăimântă, fie îşi bat joc de el. Ofiţerul cinic îşi însuşeşte raţia soldatului din Oaza 
Morţii, femeia care se dovedeşte nedemnă, îl face să dezerteze dar se debarasează de 
el ca să-şi realizeze scopul, ba îl lasă fără ultima picătură de apă în mijlocul 
deşertului, orăşenii cumpără terenurile eliberate de soldat, la licitaţie. Paznicul 
cimitirului îşi însuşeşte florile Ţeposului şi le vinde, rotunjindu-şi venitul.  

Tema romantică a geniului, surprinsă de Nicolae Bunget în prozele sale, este 
tratată cu mijloace moderne. Dacă în romantism, geniul apărea ca un tânăr frumos, 
trist, îndrăgostit nebuneşte de o muză dar şi de absolut, neînţeles de societate, 
Nicolae Bunget îl portretizează foarte vag dar îi materializează faptele: soldatul 
eliberează o porţiune din deşertul stăpânit de moarte, Ţeposul creează flori care nu 
se ofilesc odată cu trecerea timpului. Locurile în care se petrec întâmplările nu sunt 
numite, ele pot fi situate nicăieri ori pretutindeni. 

Contrastul dintre real-fantastic conferă o tensiune dramatică întâmplărilor. 
Nuvelele încep abrupt, aruncându-ne într-o întâmplare neaşteptată, iar 
deznodământul se află întotdeauna situat în ultima propoziţie, prin aceste mijloace 
epice, povestirea ţinând cititorul în tensiune până în ultima clipă a lecturii. 
Sintagmele liric-descriptive, alternează cu dialoguri fruste, uneori ironice la adresa 
minţilor înguste ale contemporanilor mediocri. 

Lucian Gruia 
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„acele ceasornicului își roteau anotimpul printre migrații: 
ora începătoare colinda prin saloanele goale.” 

 
 

Poezii de Victor Ioan Scurtu 
 
 
Şi fără singur 
 
Întristare dinspre înserare; 
întristare dinspre înzărire de ziuă- 
întristare căzută din întomnirea zăpezii 
întristare din lacrimă zămislită 
De ce atâta întristare și fară singur?-întrebam 
Ca să fiți unu la unu! 
răspunse îngerul 
și el trist 
de duelul în gol ce se prevestise 
către noaptea născătoare de zori. 
 
 
Să ne reinventăm 
 
Să ne rostogolim de-a soarele imaginând un anotimp incert. 
Să ne împletim printre nori pași căutători de disperări deșarte. 
Să ne împodobim sărutul cu iubiri 
Să ne reinventăm  
trup lângă trup 
asemeni verdelui de iarbă. 
Să ne fim amândoi  
asemeni 
ploii cu norul 
sa ne fim doar- 
 
 
Rădăcini de silabe 
 
Îmi alerga gîndul 
de-atâta tăcere, 
zvârcolindu-se printre cuvinte; 
și gîndul izbit de sobra privire 
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dinspre uitarea iubitei. 
Îmi alerga gîndul; 
rădăcini de silabe 
 

 
Ora începătoare 
 
S-a pregătit timpul pentru sărbătoare 
Secundele şi-au luat straie de uitare- 
acele ceasornicului își roteau anotimpul printre migrații:  
ora începătoare colinda prin saloanele goale. 
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„În contemporaneitate, este rândul limbii engleze să traverseze spaţii carpatine în 
forme lexicale concrete, cuvinte ori structuri lingvistice, mărci ale unor semnificaţii 
particulare...” 
 

Despre „cuminţenia” limbii române 
 

un eseu de Leonard Rotaru 
 

Cu vreo câţiva ani în urmă am întâlnit o persoană care munceşte în 
Italia. Revederea părea să ne aducă bucurie. Au urmat obişnuitele 
întrebări despre călătorie, sănătate, muncă. Aplecat spre taifas, 
interlocutorul îmi relatează, într-un debit verbal impresionant, secvenţe 
de viaţă personală. Spre surprinderea mea, limba în care se exprima era 
un fel de hibrid româno - italian, fluent şi expresiv. Persoana care se afla 
în faţa mea spunea că a călătorit cu o  carozza con letti ,  a cărat trei 
valigie,  şi-a cumpărat un aparat despre care nu ştie come si chiamera în 
limba noastră, că trebuie  facciare  acomodare. Şi multe altele …   

Întâmplarea m-a pus pe gânduri. Ca filolog, înţelegeam fenomenul. 
Mai ştiam că orice limbă maternă, bine însuşită, înrădăcinată în minte, 
inimă şi suflet, nu poate fi uitată. Este ca un ADN.   

O istorioară dintr-o carte despre istoria spionajului spune că o 
frumoasă rusoaică, una dintre cele mai bune în respectiva profesie, a fost 
lansată ca informator tocmai în ţara cu care patria ei se afla în război. 
Calităţile amintite i-au uşurat ascensiunea,  încât a ajuns să pătrundă şi să 
acţioneze într-un spaţiu decizional de înalt nivel. Informaţiile ajungeau la 
destinaţia stabilită fără a fi bănuită câtuşi de puţin. După ceva timp, un 
ofiţer superior german o îndrăgeşte şi o cere în căsătorie. Centrul 
moscovit, căruia i s-a cerut să stabilească  varianta optimă de acţiune, a 
răspuns afirmativ. Situaţia le convenea de minune! Dar în scurt timp, 
nefericită conjunctură, tânăra rămâne însărcinată. La naştere, în timpul 
durerilor, când raţiunea pierde controlul, femeia devine confuză şi scapă 
în disperare de mai multe ori cuvântul rusesc mamocica ( măicuţă ). 
ADN-ul lingvistic a ieşit la iveală şi a provocat deconspirarea! 

Lexicul este compartimentul  cel mai puţin stabil al unei limbi. E 
un fel de depozit din care ies sau intră  cuvinte. Acolo e un „du-te – vino” 
permanent! Apar noi cuvinte, altele îşi schimbă sensul ori intră într-un 
con de umbră. De asemenea, prin frecvenţă, unele capătă un surprinzător 
privilegiu. 

Este cunoscut faptul că între indivizii care aparţin unor naţiuni 
diferite relaţiile de comunicare se desfăşoară  prin intermediul unei limbi 
care, la momentul respectiv, se bucură de o poziţie avantajoasă la nivel 
internaţional.  O limbă care se află în plină expansiune, dominatoare, să 
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zicem, ca arie de răspândire.  În spaţiul european, o asemenea limbă s-a 
numit,  fie latină, fie rusă, fie spaniolă sau franceză, după condiţiile 
politice, economice şi culturale ale vremii. În zilele noastre, la început de 
secol douăzeci şi unu, este cazul să discutăm despre limba engleză care a 
câştigat întâietate, chiar la nivel mondial. 

Limbilor care nu reuşesc să capete un asemenea statut internaţional 
nu le rămâne decât să se adapteze, să adune în propriul depozit lexical 
numeroase împrumuturi de la cele aflate „pe val”. Într-o asemenea 
situaţie se află şi limba română. În perioade istorice diferite, cuvintele de 
origine străină au pătruns în lexicul românesc, căpătând, ulterior, statut 
definitoriu. Remarcabil prin urmări, anii paşoptismului au înregistrat, la 
nivelul limbii române, o sumedenie de împrumuturi din limba franceză 
care s-au aşezat confortabil în casa limbii noastre. La momentul 
respectiv, pentru spaţiul românesc, limba franceză devenise cea mai 
importantă în comunicarea internaţională.  

Fenomenul a fost analizat şi apreciat ca atare. Au fost puse în 
discuţie chiar şi deficienţe  precum  utilizarea unor termeni în contexte 
nepotrivite ori  în enunţuri hibride.  Conştiinţele înaintate ale neamului, 
în asemenea situaţii,  au considerat  invazia lexicală franceză  drept un 
pericol pentru acurateţea limbii române.  

În ziarul Timpul, din 22 ianuarie 1880, Eminescu se apleacă asupra 
respectivului fenomen, evidenţiind unele aspecte nepotrivite. Apărător 
consecvent al limbii neamului nostru, cam veche, cu sintaxa ei frumoasă, 
dar grea, cu multele ei locuţiuni,  poetul susţine că aceasta îi cam  jena 
pe prietenii noştri  care au   dat-o  de o parte şi am primit o ciripitură de 
limbă păsărească cu sintaxa cosmopolită pe care cineva, dacă ştie niţică 
franţuzească, o învaţă într-o săptămână de zile. Durerea poetului era cu 
atât mai mare cu cât ştia că limba română este una cu o unitate 
admirabilă,  fără dialecte propriu-zise şi  aceeaşi în palat, în colibă şi-n 
toată românimea.  

Individul, ca vorbitor, foloseşte în comunicare enunţuri care se 
raportează la cultura sa, la zestrea lingvistică acumulată. Limbajul, în 
aceste condiţii, capătă aspecte particulare, iar cuvintele oferă variante 
semantice surprinzătoare.  Fiind un fenomen social, limbajul actualizează 
o atitudine, o cultură.  Şi alţi scriitori au sesizat şi  au ironizat, dacă a fost 
cazul,  anumite invenţii lingvistice nefireşti. De pildă, Alecsandri 
satirizează în comediile sale nu folosirea în comunicare a unor termeni 
străini, în speţă franţuzeşti, ci utilizarea unor forme  inventate, artificiale 
şi eronate  precum  furculition  sau lingurition. 

În contemporaneitate, este rândul limbii engleze să traverseze spaţii 
carpatine în forme lexicale concrete, cuvinte ori structuri lingvistice, 
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mărci ale unor semnificaţii particulare. Ele nu trebuie evitate. Nici nu se 
poate. Cele mai multe s-au adaptat  fonetic şi morfologic regulilor limbii 
române, altele şi-au păstrat forma originală.  

Intervenţia noastră vizează acelaşi  fapt lingvistic ca în perioada 
postpaşoptistă. Doar limba s-a schimbat. Astăzi  elementul lexical de 
origine engleză se foloseşte chiar şi atunci când nu este necesar, 
aşezându-se peste forme şi structuri lingvistice româneşti aflate în largă 
circulaţie. Fenomenul este evident, mai ales, în lumea tineretului şcolar 
care utilizează frecvent comunicarea virtuală. Numeroşi elevi stăpânesc 
bine comunicarea în limba engleză, dovedind competenţe lingvistice. 
Fapt care trebuie apreciat. De asemenea, există neologisme provenite din 
limba engleză care şi-au căpătat statutul de cuvinte indispensabile. Din 
domenii variate precum tehnologia informaţiei ( computer, monitor, 
laptop, e-mail, internet, server, click, card ), muzică ( jazz, rock and roll, 
rap, pop, hip-hop, blues ),    profesii ( manager, bodyguard, broker, 
hacker, marketing  ), sport ( fairplay, rugby, starter, derby, fitness, set ), 
alimentaţie ( ketchup,  hot-dog, sandwich, hamburger, chips, pop-corn, 
whisky, cocktail ). Exemplele sunt  aleatorii şi pot continua. Numărul lor 
nu are importanţă. Circumstanţele folosirii lor, da!  Una este să le 
utilizezi într-o comunicare adecvată  şi alta în împrejurări în care ele nu-
şi găsesc rostul. Apar deseori contexte jumătate în limba română,  
jumătate în limba engleză. Poţi auzi pe stradă discuţii, de felul celei care 
urmează,  punându-se în confuzie stânjenitoare cel puţin unul dintre 
interlocutori,  dacă nu pe amândoi:  

- Tinere, ce magazin e acesta? -  întreabă un orăşean mai în vârstă 
oarecum derutat de numele firmelor care i se înfăţişau în mersul său pe 
trotuarul unei străzi centrale. 

- E un fast- food, domnule!, răspunde tânărul, fără a se opri.  
- Ce înseamnă asta?, întreabă iar orăşeanul şi mai nedumerit. 
- Se poate lua un breakfast sau un….Tânărul îşi dă seama că nu 

este înţeles, se opreşte  şi continuă: fast-food  înseamnă „ mâncare 
rapidă”. 

- A, „la minut” sau „la botul calului” cum se spunea pe 
vremuri…intervine omul mai în vârstă. 

- N-am auzit de aşa ceva, răspunde tânărul. Se uită la ceas, adaugă 
My God, i am sorry, mă grăbesc! 

- Ce-o fi vrut să spună…îşi zice pentru sine vârstnicul şi păşeşte 
nesigur în direcţie opusă.         

Mi s-a întâmplat să-mi arunc ochii pe o emisiune concurs a unei 
televiziuni particulare. Între concurenţi se aflau doi actori de comedie 
foarte cunoscuţi publicului nostru. Fiind vorba de expresia media 
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planner, unul dintre ei, pentru a se edifica asupra sensului, întreabă cum 
se traduce în româneşte. De menţionat că în aceeaşi emisiune, realizată 
de români pentru români au fost folosiţi numeroşi termeni englezeşti… 
Mă îndoiesc de faptul că toţi privitorii emisiunii respective cunoşteau 
sensurile lor… Nu mai vorbim de o serie de termeni care se aud destul de 
des precum mailează, printează, xeroxează pe care, deocamdată, nici 
dicţionarul nu îi precizează. 

Cu siguranţă, în unele situaţii vorbitorii fac regula, dar nu cred că 
vom ajunge să vorbim  un fel de „ciripitură”. 

Cu siguranţă, nu! Vor veni etape de cuminţenie, ca şi altădată! De 
pildă, cuvântul  drujba  era pe buzele tuturor tăietorilor de lemne înainte 
de 1990. Cuvântul rusesc  drujba  înseamnă prietenie, iar în cazul de faţă 
el slujea drept marcă a unui fierăstrău mecanic de provenienţă sovietică. 
Cuvântul drujbă căpătase aceeaşi semnificaţie cu substantivul compus 
fierăstrău mecanic.  Ulterior, importurile de fierăstraie mecanice s-au 
diversificat. Astăzi, mai multe mărci se află în competiţie. Acum  nimeni 
nu mai pronunţă „ mi-am cumpărat o drujbă”.  Cam acelaşi lucru se va 
întâmpla, bănuiesc, cu un cuvânt precum  xerox, marca unui copiator care 
în momentul de faţă deţine monopolul pe piaţa românească. Posibil ca 
verbul  a xeroxa  să nu aibă viaţă prea lungă…   

Împrumuturile se vor aşeza la locul potrivit. Cu excepţionala sa 
cuminţenie şi  capacitate de adaptare lexicală, cu o morfologie şi o 
sintaxă aşezată în tipare de peste două mii de ani, limba română va fi 
mereu „oglinda sufletului naţiei române” (I. Pillat),  „cartea de nobleţe a 
neamului” (V. Alecsandri), „întâiul mare poem” (L. Blaga) al poporului 
român.        
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Literatură şi dictatură 

 
 
 
 
 
 

Vieţi frânte 
 

un eseu de Mariana Rânghilescu 
 

Herta Muller (n.1953) şi Andrei Makine (1957) scriu despre 
universul dictatorial, după ce l-au părăsit sau i-au supravieţuit prin 
emigrare. Scriu pentru oameni care n-au trăit în acelaşi context socio-
politic şi cultural. Andrei Makine scrie pentru a pătrunde într-o altă 
literatură, iar Herta Muller, „în memoria prietenilor români care au fost 
ucişi”. 

În literatura română, romancierii canonici au redus tema fie la 
„obsedantul deceniu”, fie la o abordare indirectă, recurgând la parabolă, 
la limbaj esopic, codificat, sau la aluzii a căror descifrare presupune o 
experienţă comună scriitorului şi cititorului. Andrei Makine vine din 
„Imperiul răului”, din „barbaria cu chip uman”, din „imperiul 
dezintegrat”, în timp ce Herta Muller, din Banatul românesc. Unul scrie 
în franceză, cealaltă, în germană. Romanele supuse analizei sunt 
traduceri făcute de Emanoil Marcu şi, respectiv, Nora Iuga. 

Titlurile: Muzica unei vieţi, de Andrei Makine, şi Animalul inimii, 
de Herta Muller, sunt metaforice. Primul face legătura între soarta omului 
şi muzică. Al doilea susţine ideea că „fiecare are un animal al inimii” 
care poate fi stăpânit, controlat sau potolit. Naraţiunile au perspective 
homodiegetice, naratorul subiectiv face cunoscut cititorilor săi povara 
unui trecut niciodată uitat, niciodată ocolit. 

Muzica unei vieţi „prinde” cititorul cu povestea unui om zdrobit 
de epoca sumbră din istoria Rusiei, dar încrezător în valorile umaniste. 
Un singur fir narativ, prezentat cronologic, accentuează virtuţile eroului. 
Fundalul dramatic care reliefează acest personaj este mult mai interesant.  

La Herta Muller nu rămâne povestea construită pe momente ale 
subiectului. La nivelul temporalităţii şi al intrigii se înregistrează colapsul 
coerenţei narative, fragmentarismul, convertirea epicului în descriptiv şi 
simbolic. 
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Eroii celor două romane vin din spaţii în care pare absurdă „orice 
tentativă de a acţiona. E o băltire umană” care înghite totul. Timpul şi 
sistemul nivelează destine, proiecte. Răzbate Homo sovieticus sau 
căpitanul Piele-om şi câine. 

Semnele vremii („bezna totală”, „zeci de drapele, pancarte cu 
portretele conducătorilor de partid, toată recuzita defilărilor” – Andrei 
Makine sau „coruri muncitoreşti răsunau de la tavan la perete, de la 
perete la paturi, până se lăsa noaptea(…) difuzoarele văd şi aud tot ce 
facem”, „lângă patul Lolei se îngrămădeau broşurile de partid” – Herta 
Muller), le poţi încurca în minte, încât nu mai au importanţă cine le-a pus 
pe hârtie. Rămâne de reţinut doar preocuparea scriitorilor pentru 
destinele unor oameni obişnuiţi, trăitori în realitatea netrucată a societăţii. 
Pentru început, cititorul se familiarizează cu două nume, Lola şi Alexei 
Berg. 

Lola – eroina Hertei Muller – „venea din sudul ţării şi pe chipul ei 
se putea citi ţinutul acela sărac”. Era studentă în anul patru, făcuse patru 
ani de rusă. Ajunge „membru de partid şi-şi arată carnetul roşu”. Ţine un 
jurnal, este căutată de bărbaţi, trezeşte interesul profesorului de 
gimnastică. La un moment dat, apare un altfel de bărbat:” mânca la 
universitatea de partid, nu se urca în nici un tramvai, nu o urma niciodată 
pe Lola în hăţişurile parcului, avea maşină şi şofer.”. Nu este greu de 
bănuit cine este misteriosul personaj fără nume. 

Lola se spânzură de cordonul unei colege în şifonier. Colegii ei 
sunt aduşi în aula universităţii. Post-mortem, este condamnată şi 
dispreţuită pentru fapta ei. Mâinile colegilor se întrec în a se ridica pentru 
a vota în unanimitatea excluderea. Frica celor care erau în aulă se 
transformă în demenţă:” Îşi ţineau mâinile în sus până când degetele 
oboseau şi cădeau în faţă, iar coatele atârnau grele în jos. Priveau în jurul 
lor şi, pentru că nimeni nu-şi lăsa  încă braţul să-i cadă, îşi îndreptau din 
nou degetele şi-şi ridicau coatele.”. Suntem în plin absurd. 

Alexei Berg – protagonistul lui Andrei Makine – provenea dintr-o 
familie de intelectuali: tatăl, autor dramatic, mama susţinea recitaluri, iar 
pe un afiş era numele lui, pentru un prim concert. Împlinise paisprezece 
ani, când „în jurul familiei, oraşul devine de plumb.”. Primul semn îl 
constituie scoaterea din toate bibliotecile a Dicţionarului teatrului pe care 
tatăl său l-a publicat la începutul anilor ’30. „ Anumite cuvinte sunt puse 
la index”, „o parte din numele citate în el trebuie să dispară, căci tocmai 
au dispărut cei care le purtaseră.”. Urmează atmosfera de plumb de la 
cursuri: colegii lui se mută în alte bănci ca să nu rămână lângă el. „Fac 
rocade, se gândeşte cu amărăciune.”. Privirile celor de la conservator 
amintesc de „ măşti cu nasuri lungi, înfricoşătoare, pe care le purtau 
locuitorii oraşelor bântuite de  ciumă”. Frica a pus stăpânire pe prietenii 
lui, Alexei devine un ciumat. Ai lui trebuie să distrugă vechea vioară 
numai pentru că mareşalul Tuhacevski cântase la ea. 
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Trăieşte, pentru o scurtă vreme, o poveste de iubire cu Lera. Însă 
„ghiceşte” că ea nu-i va aparţine niciodată lui. Dacă se va însura cu Lera, 
va trebui să uite „melodia corzilor plesnind în flăcări” şi să asculte 
muzica compusă „pentru o defilare pe stadion.”. Subtil se face diferenţa 
dintre cele două familii: cea a lui Alexei este purtătoarea unor valori 
vechi, iar a Lerei reprezintă „omul nou”. 

Este rememorat „jocul cu vapoarele”, o alegorie a instalării fricii 
şi  arestărilor care se făceau. Se apropia ziua concertului:” O zi fără 
culori, fără viaţă.”. Părinţii îi sunt arestaţi, din motive obscure, dar 
întotdeauna suficiente pentru un sistem opresiv. Se afla de câte un denunţ 
făcut pentru a lua postul şi apartamentul cuiva. „Oamenii – mistreţ” îşi 
duceau ameninţările până la capăt. La întoarcerea de la repetiţie, fusese 
avertizat de un bătrân să nu se ducă acasă. În bucătăria lor, Alexei 
„distinse un ofiţer care, de sus în jos, observa curtea”. Trebuie să se 
autoexcludă din acea lume. 

Se refugiază în miez de noapte, la Lera. Acolo, „totul era pregătit, 
parcă, pentru a primi un oaspete”. Absenţa de acasă a Lerei şi a mamei ei 
îl determină să-l suspecteze pe profesor de un denunţ. Frica l-a făcut să 
încalece pervazul ferestrei şi să fugă. Intuiţia lui l-a salvat la timp. Din 
stradă, auzi zgomotul unui motor, apoi vocea profesorului:” Tovarăşi, 
mi-aţi promis…E un tânăr foarte fragil.”. 

Alexei şi-a amintit de rudele sărace din Ucraina. Deghizat în 
şoferul unui personaj sus-pus, trece uşor de posturile de miliţie. Ajunge la 
mătuşa sa şi  acolo „îşi dădu seama că-i pregăteau deja, cu câteva gesturi 
rapide, existenţa clandestină în casa lor.”. În hambar, unchiul îi prezintă 
„valiza cu fundul dublu” şi-l avertizează că va trebui să-şi deprindă 
„nasul fin de moscovit cu mirosul de bălegar. Pun bălegar împrejur, în 
caz că ar veni cu un câine…”. De maşină a scăpat, scufundând-o într-un 
lac. Izbucneşte războiul, rudele fug, lăsându-l în ascunzătoarea lui. Pleacă 
cu gândul unui furt de identitate. Umblă printre soldaţii morţi, căutând 
unul să-i semene. De fapt, Alexei Berg murise odată cu fuga din 
Moscova. Fu prins în goana haotică a unor soldaţi. Era unul ca ei. În 
primele săptămâni, nici nu avu sentimentul că este în plin război. „Cizma 
smulsă cadavrului fusese pentru el un vaccin dureros, dar inevitabil.”. 
Duce viaţa celui căruia îi purta numele, primeşte scrisori la care nu 
răspunde, este rănit. Nu se duce „acasă”  şi trăieşte izolat o vreme. Cel 
mai greu îi este să nu-şi trădeze pasiunea pentru muzică. Salvează un 
general, devine şoferul Serghei Malţev. Cu alte cuvinte, supravieţuieşte 
în minciună. 

Lola, studenta de la litere, n-a avut puterea lui. Pentru că nu se 
ştie, cauza sinuciderii ei o putem bănui. Lola avea tot viitorul, era o 
fărâmă din omul nou, din omul de import Homo sovieticus. Cunoscătoare 
a limbii ruse, cu un fizic plăcut, Lola a trezit interesul omului cu „cămaşă 
albă”. Se poate ca acesta să-i fi cerut o colaborare, şantajând-o pentru 
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ieşirile ei cu bărbaţii. Că n-a fost o sinucidere, crede şi o parte din 
studenţii „din pătrat”. 

Grupul de prieteni, format dintr-o fată, vocea care narează, şi 
Edgar, Georg, Kurt – duc pe umeri păcatele generaţiei precedente. 
Părinţii lor, şvabi, fuseseră soldaţi SS. Aceştia s-au împrăştiat în lume, 
prin ţară. Despre tatăl ei, fata relatează că „întors acasă, făcuse cimitire şi 
părăsise repede localităţile”. Acel „făcuse cimitire” poate fi interpretat 
atât în sens denotativ, cât şi conotativ – cimitirele pot desemna 
metonimic  victimele unei ideologii. 

Cu Edgar, Kurt şi Georg, fosta colegă de „pătrat” a Lolei citeşte 
caietele acesteia găsite în cufăr. Ei repetă obsesiv versurile lui Gellu 
Naum:” avem câte un prieten în fiecare bucăţică de nor/ de fapt aşa sunt 
prietenii când e atâta spaimă pe lume/ mama spunea şi ea că e normal şi 
că nu acceptă să mă fac prieten/ mai bine m-aş gândi la ceva serios.”. 

Într-o grădină cu o căsuţă de vară, cei patru se întâlnesc. Acolo îşi 
ascund cărţi din străinătate, poezii, fotografii considerate periculoase de 
către regimul comunist. Securistul Piele începe să-i urmărească şi să-i 
ancheteze. 

La terminarea facultăţii se despart, intrând în câmpul muncii: 
Edgar, profesor, Georg, inginer în prelucrarea lemnului, Kurt, inginer la 
abator, iar fata – vocea naratoare – traducătoare într-o fabrică.  
Comunicarea se face prin scrisori. Şi-au făcut un sistem de semne. Firul 
de păr trebuia să fie dovada că scrisoarea n-a fost desfăcută. Tot ceea ce 
voiau să-şi spună se regăsea printre rânduri. Înainte de a citi scrisorile, ei 
căutau virgula de după „dragă”, cuvintele „frizerul meu” şi „forfecuţa 
mea de unghii” pentru a şti dacă totul este în ordine. Scrisorile primite de 
la mama aveau şi ele cu mesajul lor. Fiecare boală spunea câte ceva. 

Au parte de percheziţii, de urmărire continuă şi de ameninţări. 
Fata, Edgar şi Georg sunt concediaţi. În ei încolţeşte gândul emigrării, 
până când animalul inimii începe să strige cu disperare „locul meu nu-i 
aici”. Cel mai greu a dus-o Georg. A fost interogat, învinuit de lene şi de 
mania persecuţiei. Este adăpostit când de unii, când de alţii. A luat 
hotărârea să plece. Chiar şi după emigrarea în Germania, urmărirea şi 
ameninţările nu încetează. Asupra morţii lui Georg ( la Frankfurt) şi a lui 
Kurt (în România) planează suspiciunea unor crime. Au crezut că pot trăi 
într-o enclavă numită cultură. 

Încercând să ascundă misterioasa casetă, „grupul” pătrunde şi în 
alte medii: la croitoreasă  (care nu-şi divulgă originea: unguroaică), la  
Margit – gazda unguroaică a fetei, la Tereza. Toţi o duc rău, cu excepţia 
familiei Terezei. Acolo nu se cunoşteau lipsurile, pentru că tatăl ei 
„comanda alimente la cantina partidului” şi „i se aduc în fiecare 
săptămână cu maşina la poartă”. Este o familie de nomenclaturişti şi 
Tereza e o colaboratoare a securităţii. Se ştia cine intră în casa lor, cine 
are voie să vină sau nu. Interesantă este şi meseria tatălui Terezei „turna 
monumente”,ceea ce ar putea însemna că ea informator. 
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Şi în romanul lui Andrei Makine este o oază de linişte, de bine – 
atmosfera din casa generalului. Ascuns sub numele de împrumut, Serghei 
se îndrăgosteşte de fiica protectorului său. Jucându-se de-a profesoara, 
adolescenta vrea să-l înveţe să cânte la pian. El n-are voie să-şi scoată 
masca ridicolă şi să-şi arate chipul de prinţ. Pasiunea lui Alexei/Serghei 
pentru muzică îl va trăda. La urechile generalului ajunseseră ceva zvonuri 
legate de identitatea şoferului său. Este trims într-un lagăr de muncă din 
Siberia. De aici, povestea nu mai place şi nici naratorul nu mai este 
convingător. 

În schimb Herta Muller surprinde mai multe aspecte ale unei lumi 
fără perspectivă, confruntată cu minciunea şi lipsurile zilnice. Relaţia 
individ şi sistem este mai bine exploatată. Apare şi numele lui Ceauşescu. 
Numele lui se leagă de peregrinările prin lume. Acestea nu sunt 
considerate vizite de lucru, ci căutări de leacuri pentru bolile sale. În 
boala dictatorului, oamenii şi-au pus speranţa de mai bine. În rest, frica 
este sentimentul dominant al cărţii. 

N-am putut să trec cu uşurinţă peste unele preferinţe lingvistice 
ale Hertei Muller. De fiecare dată când vorbeşte despre fuga în 
străinătate, despre lumea din afara României, apar cuvinte care sugerează 
spaţii mari, câmpuri recoltate, Orient, nori, apă (voia să treacă Dunărea 
înot până ce apa devenea străinătate). Ceea ce era românesc şi 
supravegheat era mic sau absurd:” oi cu picioare roşii”, „ oi de tablă”, 
„pepeni de lemn” – toate metafore ale unei lumi pe dos, ale unei munci 
fără rost. 

Românii sunt reduşi la categorii generice:” bărbaţii Lolei”, 
„băutorii de sânge” sau „oameni care săltau coşuri şi saci pe scări şi 
urcau în vagoane. Uşile erau deschise, capetele atârnau unul lângă altul 
pe ferestrele culoarului. Femeile mâncau mere, copii scuipau pe peron, 
bărbaţii scuipau pe pieptini şi se pieptănau.”. E clar că asemenea descrieri 
nu s-au născut decât dintr-o  greaţă  pe care nu şi-a putut-o masca. (Asta 
n-am putut să-i iert naratoarei.). 

Vocea delegată să povestească în numele Hertei Muller este mai 
mult decât implicată în re-modelarea unei lumi în concordanţă cu  atâta 
„spaimă pe lume”. 

Naratorul din romanul lui Andrei Makine este uşor detaşat. Aduce 
o poveste din care se reţine fuga, laşitatea, lipsa de iniţiativă. Totul se 
petrece în spatele unei măşti care se lasă greu smulsă. 

Deşi fără vină, toate personajele sfârşesc prost. Sunt vieţi frânte, 
pentru că au pierdut lupta cu un sistem concentraţionar, privit, deşi trăit 
acolo, în final din afara lui. 
 

Bibliografie: 
1. Herta Muller, Animalul inimii, editura Polirom, 2006, 
2. Andrei Makine, Muzica unei vieţi, editura Humanitas, 

2002 
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Versuri de Irina Nuţu 
 
 
Altfel de purgatoriu 
 
Sunt bine. 
E propoziţia pe care o spun automat de-atâtea ori pe zi 
de parcă aş apăsa pe un buton şi ar răsări soarele la miezul nopţii 
când cineva mă prinde de încheietură şi nu-mi mai dă drumul 
în timp ce alerg pe culoarul liceului 
cu părul pe faţă şi fruntea plecată 
 
La goană după linia orizontului! cu mâinile întinse 
degeaba, doar privirea o poate atinge 
braţele deschise s-o cuprind 
zadarnic, singura contopire e doar reflexia-i de pe retină 
Mă-nvârt inefabil în cerc, 
forma aia geometrică fără început sau sfârşit 
despre care m-au învăţat la matematică tot 
-numai ce trebuia nu 
în fundătura asta rotundă mişcarea de rotaţie şi mişcarea de revoluţie 
mi-s tot una 
M-agăţ de garduri şi plâng tot ce mi-a părăsit mintea dar mi-a rămas în 
suflet 
şi până le urlă de durere rugina nou-născută 
mă izbesc de ziduri şi le lovesc cu pumnii 
până li se rupe şi lor inima şi ne prăbuşim împreună 
de-aş avea un cuţit aş tăia norul ăsta care mă urmăreşte 
fără niciun strop de remuşcare 
deşi îmi place ploaia şi mi-e tot timpul sete, 
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mai degrabă aş mânca cenuşă de umbră 
azi noapte voiam să arunc cu funia spre cer 
şi să pescuiesc stele 
dar ceva îmi spune că furia mea parşivă sperie peştii 
şi poate că la urma urmei dorinţa nu-i o momeală suficient de bună 
 
Hansel şi Gretel 
nu o să înţelegeţi niciodată cum e să fii singur 
şi mâncat de propriile firmituri 
N-ai cum să fii plin când tot ce-a rămas din tine sunt găuri 
Lui eu îi e prea greu fără mine. 
 
Nu sunt bine... 

 
Soare cu dinţi 
 
Ce mult nu te-ai schimbat, 
cu pleoapele ce se închid ca o avalanşă de frunze 
ochii care vorbesc în sunetele ploii, 
de fiecare dată când vântul cântă despre noi 
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cum dai mereu timpul înapoi la sfârşit de octombrie 
încercând să mă faci să cred că aduci lumină între noi 
când de fapt, mi-o iei încet pe toată. 
şi poate dacă nu aş număra zilele din calendar, 
când ale mele nu merită renumele , 
într-un alt azi 
te-aş invita la o cafea, poate chiar mai amară 
decât ultima dată. 
Dar dacă eşti aceeaşi, 
iar vii, mă usuci cu griuri plumburatice şi pleci fără să zici la revedere. 
Eşti foarte toamnă azi, ţi s-a mai spus ? 
 
 
Cei din urmă 
 
Nici nu ştiu cum am ajuns la tine în braţe 
imediat ce am aflat că am pierdut. 
Te îmbrăţişez, învingătorule 
dar nu ca să-ţi şoptesc ,,mă bucur pentru tine" 
căci nu ştiu să mint şi tu nu ai învăţat încă să crezi 
Adevărul e că numai frenezia victoriei tale 
e în stare să zdrobească într-o strânsoare 
un gram amar din plumbul meu. 
Ce candidă să îţi dau mâna când 
m-ai invitat la dans şi-apoi 
mi-ai murdărit pantofii de catifea... 
Ce naivă să nu ştiu că dragostea-i un joc 
să cred că în ea rămân, până la sfârşit, 
doi câştigători, 
de parcă Romeo şi Julieta au trăit fericiţi până la adânci bătrâneţi. 
Am încetat demult să cred că apa şi ueliul se pot contopi, 
că Soarele şi Luna se plimbă de mână prin Univers, 
că Luceafărul a găsit altă Cătălină, 
dar nu mai e timp pentru asta. 
...nu ştiu să dansez... 
Strânge-mă până rămân din mine numai cioburi 
în care să calci când uiţi de unde ai plecat. 
 
Despărţire 
 
Mâna mea scria tât de singură încât mi-a spus : 
Eu nu sunt tu! 
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Eu am făcut ce tu nici n-au gândit 
şi am scris ce ai fost prea laş să spui. 
Prin carnea mea a trecut sabia când tu ai pierdut scutul, 
a mea a fost durerea când sângele pe care l-ai făcut să se verse 
m-a ars şi-a trecut prin mine! " 
Ah, şi de s-ar fi rupt apoi doar de umăr, 
dar ea s-a smuls de mine 
înainte să apuc măcar 
să o ansteziez cu pete de cerneală. 
Scrie! i-am strigat 
privind-o cum se îndepărtează. 
Scrie! am plâns 
simţind cum s-au rupt literele de alfabet. 
 
 
Un pas înapoi 
 
Tu, tu eşti mai fragilă decât un balon de săpun 
când te asiguri că nu calci nici măcar o furnică 
şi mai tăcută decât peştii 
când stai picior peste picior şi-ţi bei cafeaua de după miezul nopţii 
Tu, tu poate mă auzi, dar sigur nu mă asculţi 
Îţi dai părul din ochi şi nici măcar nu te uiţi la mine 
când vorbesc 
Tu ai veşnic o a două şansă în buzunar,  
deşi o foloseşti atât de des 
Ţi-aş fi cântat o serenadă dacă ai fi avut un balcon 
căci chiar nu ştiu să dansez 
Dar tu, oh, tocmai tu prinzi mâini şi  
sari direct din paşi pe stradă în paşi pe sârmă 
când iubeşti. 
Te descopăr ca pe o mandarină pe care am desfăcut-o cu poftă 
şi am abandonat-o când am văzut că are prea mulţi sâmburi. 
 

* 
 
Irina Nuţu este elevă, clasa a IX-a, a Colegiului Naţional „Calistrat 
Hogaş”, din Piatra Neamţ  



262 

Pictorul Petru Diaconu 
 
 Cel puţin trei componente principale („de bază”) caracterizează 
pictura lui Petru Diaconu: 1. cromatica vie, explozivă, nealterată de 
îndoielile / ezitările clarobscurului; 2. rigoarea desenului (construcţiei) 
care „închide” sau fixează definitiv subiectul; 3. fantezia combinativă, 
urmărind mai degrabă să în-semneze imaginarul, să-l organizeze într-un 
cod bine definit, decât să-l lase la discreţia sugestiei volatile, supuse 
influenţelor de moment. 
 Din această perspectivă, se poate spune că avem de-a face cu un 
artist dominat de senzualitate, pe care o ţine însă în frâu cu mijloace 
tehnice sigure şi îndelung exersate, rezultatul fiind un discurs vizual care 
promovează un fantastic temperat şi fără complicaţii inutile. De aceea 
prima impresie pe care o lasă Petru Diaconu trimite la „decorativism”, ea 
fiind adevărată numai dacă rămânem la suprafaţă, captivi ai coloritului 
tranşant şi ai recuzitei formale de extracţie naturistă. Dar la nivelul 
următor vom descoperi că pictorul are profunzimile lui, nu neapărat 
abisale, că mizează pe o simbolistică subtilă şi că nu-i sunt străine 
analogiile surprinzătoare, în pofida faptului că modulul plastic de 
referinţă (fluturele, mărul, frunza, floarea, bufniţa ş.a.m.d.) rămâne 
dominant.  
 E de reţinut că „reflecţiile” lui Petru Diaconu sunt, cel mai des, de 
sorginte livrescă, părând un fel de „fabule” deloc moraliste. De aceea e 
semnificativă absenţa figurii umane propriu-zise din tablouri, ea fiind 
înlocuită cu o stare / atmosferă generală de „omenesc”, descifrabilă în 
privirea bufniţei, în atitudinea fluturelui sau în prudenţa rostogolirii unui 
măr. Aş risca să afirm că pictura lui Petru Diaconu este o pledoarie 
pentru „dreptul natural” la frumos. Şi nu despre „imitaţie” vorbesc, ci pur 
şi simplu despre un artefax care-şi recunoaşte originea. În acest sens, 
artistul e mai mereu optimist (v. „vântul de libertate” care-i străbate 
lucrările, concretizat în tendinţa / tentaţia / dorinţa „zborului”), sau cel 
mult meditativ (în câteva viziuni cosmice), dar niciodată pesimist.  
 Muncitor şi inventiv, cu un număr impresionant de expoziţii 
deschise în ultimii ani, Petru Diaconu şi-a identificat şi a ocupat un loc al 
său în gruparea plastică nemţeană. 
 

Emil Nicolae 
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Victor Brauner şi 
Jacques Hérold, 
vedetele expoziţiei de la 
Strasbourg 

 
 
 
 
 

Două secole de ocultism în Europa 
 

un comentariu de Emil Nicolae 
 
 Oraşul Strasbourg (Franţa) este unul dintre cele mai dense nuclee 
ale ocultismului şi esoterismului european, concentrând în istoria lui 
legende, evenimente, locuri şi personaje ale acestei tradiţii, deopotrivă 
misterioase şi interesante. Vizitatorul contemporan, atins de modele new 
age-ului (horoscoape, numerologie, vrăjitorie etc.), îşi vede satisfăcută 
curiozitatea dând cu ochii de casa contelui Cagliostro (la nr. 12 de pe rue 
de la Rape), unde celebrul alchimist şi inventator a locuit între 1780 şi 
1783, sau de "stâlpul subţirimii" care sprijină cea mai veche farmacie 
franceză (1268), chiar în preajma grandioasei Catedrale (142 m înălţime), 
sau de Podul Corbului (zis şi "al supliciilor"), loc al execuţiilor publice 
medievale ş.a.m.d. Mai mult, intrând în muzee, biblioteci sau în incinta 
vechii Universităţi, acelaşi vizitator va constata bogăţia relicvelor 
enigmatice păstrate în colecţiile lor. Iată doar o parte dintre argumentele 
care motivează deschiderea, tocmai la Strasbourg (în perioada 8 
octombrie 2011 - 12 februarie 2012), a vastei expoziţii monografice 
L'EUROPE DES ESPRITS OU LA FASCINATION DE 
L'OCCULTE, 1750-1950 (Europa spiritelor sau fascinaţia ocultului, 
1750-1950), probabil evenimentul cultural internaţional cel mai 
important al momentului.  
 Ca să ne dăm seama de amploarea proiectului iniţiat de Muzeul 
de Artă Modernă şi Contemporană al oraşului Strasbourg, în coproducţie 
cu Zentrum Paul Klee din Berna (Elveţia) - dar şi în colaborare cu 
Biblioteca Naţională şi Universitară şi cu Jardin des Sciences de 
l'Universite de Strasbourg (sub patronajul secretarului general al CE, dl 
Thorbjorn Jagland) - e suficient să amintesc faptul că expoziţia reuneşte 
500 de opere artistice, 150 de obiecte ştiinţifice şi 150 de cărţi, plus o 
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sută de documente, etalate în 
sălile primelor două nivele ale 
clădirii muzeului (pe o suprafaţă 
de 2500 m.p.). Sub coordonarea 
celor doi comisari ai expoziţiei, 
Serge Fauchereau (istoric de artă, 
cunoscut în România prin 
traducerea cărţii sale Introducere 
în poezia americană modernă, 
Ed. Minerva, Bucureşti, 1974; col 
BPT) şi Joelle Pijaudier-Cabot 
(conservator şef al patrimoniului, 
directoarea Muzeelor Oraşului 
Strasbourg), materialul a fost 
distribuit în trei capitole / volete: 
1. creaţia artistică (pictură, desen, 
sculptură, gravură, fotografie - 
sub 160 de semnături) şi literară 
care exprimă iraţionalul şi obscurul; 2. tradiţia esoterică revizitată din 
perspectivă cronologică, prin textele fondatore şi iconografia imprimată; 
3. relaţii între fenomenele oculte şi ştiinţă, evocând figuri de savanţi, 
experimente şi instrumente folosite.  
 Serge Fauchereau: "Credinţa în forţele oculte, benefice sau 
malefice, din jurul omului este cu siguranţă la fel de veche precum 
umanitatea însăşi, şi, odată cu ea, dorinţa de a le împăca în vederea unor 
avantaje. Asta se explică prin teama oamenilor în faţa fenomenelor pe 
care nu le înţeleg, cum ar fi moartea sau descompunerea elementelor, 
credinţa lor în zei sau în forţele ascunse ca atâtea alte secrete care sunt 
cuprinse în natură. Fiind copii, am avut gustul misterului şi al tainei. Ne-
am bucurat când am reuşit să speriem pe cineva! Dacă toate acestea ar fi 
dispărut din noi, n-am fi pierdut o parte preţioasă din visul inerent 
condiţiei umane? Din fericire, diversele progrese ştiinţifice şi tehnologice 
n-au schimbat şi nu vor schimba nimic. Credinţa că există şi altceva 
dincolo de moarte şi de lumea sensibilă, ceva care ne înspăimântă, care 
ne veghează şi care vrea să ne conducă urcă departe în timp, în toate 
civilizaţiile, pe toate meridianele, cum o mărturisesc cele mai vechi 
gravuri rupestre şi primele texte sacre... (cf. "Intervenţia spiritelor", în 
catalogul L'Europe des esprits ou la fascination de l'occulte, 1750-
1950, Editions des Musees de la Ville de Strasbourg, 2011, 450 p.).  
 Din intervalul de timp pe care-l acoperă (1750-1950) şi din 
comentariile / explicaţiile însoţitoare, înţelegem imediat că expoziţia are 
şi o conotaţie polemică, demonstrând convingător că legătura fiinţei 
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umane cu iraţionalul nu s-a rupt după apariţia raţionalismului iluminist. 
În detaliu, parcursul expoziţiei se desfăşoară pe trei secţiuni: "Europa 
spiritelor, arte şi literatură" (romanticii şi ocultul / simbolismele / 
abstractul şi alte expresii ale avangardei / constelaţii suprarealiste); 
"Istoria şi iconografia ocultului: o lume de înscrisuri şi imagini" 
(încercarea conştiinţei / încercarea transgresiunii / invizibilul vizitat / 
fascinaţia morţii ); "Când ştiinţa măsura spiritele" (o lume a tuturor 
posibilităţilor / fiinţa umană: obiect al experimentului / oamenii de ştiinţă 
şi medium-ul / timpul dezbaterilor şi afirmarea ştiinţei). Exponatele 
provin din 126 de fonduri / colecţii instituţionale, organizaţionale şi 
particulare aflate în 21 de ţări europene (cele mai multe din Franţa, 
Germania şi Elveţia).  
 Firesc, în acest labirint am căutat prezenţa românească. Şi am 
găsit-o! Piesele care ne reprezintă au fost oferite de trei muzee din ţară 
(Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, Muzeul de Artă Braşov şi 
Muzeul de Artă Craiova), dar şi de muzeele străine care deţin lucrări ale 
autorilor de origine română. Numele lor: Dimitrie Paciurea (1873 - 1932, 
sculptorul himerelor dintre care impresionează mai ales "Himera 
pământului"), Victor Brauner (1903 - 1966), Jacques Herold (1910 - 
1987) şi Jules Perahim (1914 - 2008, prezent cu "L'Arcane 12: le 
pendu"). Iar faptul că nemţenii ocupă poziţii cheie în secţiunea dedicată 
suprarealismului e, de asemenea, îmbucurător.  
 O "Himeră" (1939 - v. foto) de 
Victor Brauner, ieşită parcă din chiar 
frazele şefului mişcării ("e posibil ca 
viaţa să se ceară decriptată precum o 
criptogramă", sau "vă cer să observaţi 
că cercetările suprarealiste prezintă o 
remarcabilă similitudine de scop cu 
cercetările alchimice"), deschide 
parada falangei lui Andre Breton (Max 
Ernst, Salvador Dali, Andre Masson, 
Man Ray, Roberto Matta, Wilfredo 
Lam ş.c.l.). Tabloul (ulei pe pânză, 
65x50 cm) face parte din colecţia 
MAMC din Strasbourg, care deţine 30 
de lucrări ale artistului nostru (picturi, desene şi o sculptură). Relaţia lui 
Victor Brauner cu oraşul alsacian nu e întâmplătoare şi nici recentă. Să 
ne amintim că, în ianuarie 1941, pictorul s-a declarat de origine alsaciană 
ca să poată obţine o carte de identitate falsă, cu ajutorul căreia reuşea să-
şi viziteze prietenii din Marsilia. Dar legătura cu locul actualei expoziţii 
are resorturi mai profunde: preocupările ezoterice declarate şi manifeste 
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ale artistului au atras atenţia colecţionarilor şi muzeelor din zonă. După 
accidentul din 1938, în care şi-a pierdut ochiul stâng, Victor Brauner a 
pictat un ciclu întreg de "himere" în manieră "vaporoasă" (flou), cu 
personaje fantastice având contururile pierdute în clar-abscur ("Jeux 
magiques" şi "Au Crepuscule" în 1938; "College de l'invisible", 
"Fascination", "La vie interieure", "Mitsi", "Espace onirique" în 1939; 
"La Pierre philosophale", "Chimere", "La femme en chatte" în 1940; altă 
"Chimere" în 1941 etc.), confesându-se într-un catalog de expoziţie: 
"Profunzimea fără profunzime, iată spaţiul nou studiat prin calităţile 
multiple ale flou-ului /.../ Acesta va juca un rol foarte important în 
metamorfoză. El va fi acela care va lega forma nou născută cu vechea 
formă în mişcare." (cf. "Manuscris uitat în spatele conştiinţei", Galeria 
Attico, Roma, 1964). 

  Referitor la aceeaşi etapă de 
creaţie, Sarane Alexandrian (care 
primise şi el în dar, de la pictor, 
"Himera" realizată în 1941) preciza: 
"Perioada Himerelor, stabilită către 
1938, şi numită de asemenea <perioada 
crepusculelor>, pentru folosirea intensă 
a clar-obscurului, e cu siguranţă cea 
mai suprarealistă din opera lui, şi 
Breton nu pregeta să o considere 
ilustrarea pură a teoriilor sale. În 
consecinţă, el s-a supus cu totul acestei 
reguli care face dintr-un tablou o 
fereastră deschisă către o altă lume, 
fără alt scop decât <depăşirea 
senzaţiei>". (cf. "Victor Brauner 
l'illuminateur", 1954).  

Interesant e că tot Sarane Alexandrian îl menţionează pe artist în studiul 
său "Istoria filosofiei oculte" (Histoire de la philosophie occulte, Ed. 
Seghers, Paris, 1983; ed. rom. 1994) într-o postură de "pictor şaman", 
menţionând că "Victor Brauner făcea obiecte împotriva farmecelor şi 
pentacle, creând picturi de ceară pline de simboluri ermetice...". Ceea ce 
pare să fie adevărat, chiar după mărturisirea protagonistului, care-i 
mărturisea lui Alain Jouffroy: "Pentru mine, tabloul e mai mult decât un 
tablou, este o tehnică iniţiatică ce mă împinge spre zonele mele interioare 
secrete şi mă face să descopăr în mine lucruri foarte importante /.../ E 
sigur că tablourile mele au aproape totdeauna un sens vrăjitoresc, anti-
farmece, de magie atrăgătoare şi de magie protectoare." (cf. "Victor 
Brauner le Tropisme totemique. Rencontre", Ed. B. Dumerchez, 1995). 
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Aşadar, în expoziţia de la Strasbourg, se poate spune că prezenţa lui 
Victor Brauner e mai mult decât "artistică", el continuând să oficieze 
peste timp, enigmatic, atât prin "Himera" deja menţionată, cât şi prin 
celelalte două tablouri la fel de uimitoare, "L'Animal moderne" (1942) şi 
"Strigoi. La Somnambule" (cu trimitere la legenda somnambulei din 
Făticeni), provenite şi ele din colecţia alsaciană. * Pe de altă parte, există 
în expoziţie şi o altfel de implicare (indirectă?) a lui Victor Brauner, prin 
relaţiile istorico-biografice pe care le-a avut cu anumite piese. Astfel, 
printre exponatele tridimensionale sunt etalate câteva "mese rotitoare" 
(purtând şi denumirea de "gheridoane" în Europa orientală), folosite la 
şedinţele de spiritsm. Or, în copilăria de la Piatra-Neamţ, viitorul artist 
cunoscuse un asemenea obiect în casa de pe str. Col. Roznovanu nr. 30, 
unde tatăl său organiza şedinţele cu pricina, se ştie. Mai mult, în 
"cabinetul de artă grafică", improvizat într-o subsecţiune a expoziţiei de 
la Strasbourg, muzeografii prezintă câteva desene executate de medium-
uri celebre (desene ţinând de "arta brută", care i-a pasionat pe 
suprarealişti), între care şi acelea din seria "Paysages martiens" (v. foto) 
semnate de Helene Smith. Şi aici e momentul să ne amintim că, în cadrul 
"Jocului (de Tarot) de la Marsilia", pus la cale de Andre Breton, pictorul 
nostru realizase două "cărţi", subiectul uneia dintre ele fiind chiar Helene 
Smith! (Iar lucrarea lui Jules Perahim, "L'Arcane 12: le pendu", poate fi 
considerată şi ea o prelungire a temei respective).  
 În sfârşit, parcursul triumfal dedicat suprarealismului se încheie 
cu impresionanta statuie din bronz a "Marelui transparent" (Le Grand 
Transparent, 1947 - v. foto), creată de Jacques Herold. Ea fusese realizată 
special pentru Expoziţia Internaţională a Suprarealismului de la Galeria 
Maeght (Paris, 1947), unde a figurat printre cele 13 "altare" (alături de 
binecunoscutul "Lup-masă" al lui V. Brauner). "Marele transparent" nu 
face decât să transpună într-o variantă materială teoria cristalelor, 
cultivată de mediile suprarealiste: o siluetă mistică, asexuată, compusă 
din multiplele faţete ale cristalului, susţinând viziunea lui Andre Breton 
despre fiinţele viitorului "care provoacă obscur, în lăuntrul nostru, teama 
şi sentimentul hazardului" (v. "Prolegomenes a un Troisieme Manifeste 
du Surrealisme ou non").  
 Marea expoziţie interdisciplinară şi monografică "Europa 
spiritelor sau fascinaţia ocultului, 1750-1950", de la Strasbourg (care, în 
perioada 31 martie - 15 iulie 2012, va fi deschisă şi la Zentrum Paul Klee 
din Berna), constituie o performanţă în domeniu şi va fi consemnată ca 
atare. Iar prezenţa românească în cadrul ei, cu accentele nemţene amintite 
mai sus - un motiv de mândrie: suntem în Europa!  
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EVENIMENT 
 
Premiul naţional de poezie „Mihai Eminescu” pe anul 2011 

 
Pe 15 ianuarie 2012 a avut loc la Botoşani, pe scena Teatrului 

„Mihai Eminescu” din Botoşani Gala de decernare a Premiului Naţional 
de Poezie „Mihai Eminescu”-Opera Omnia, ediţia a XXI-a. Juriul de 

acordare a premiului, format din Nicolae Manolescu, Mircea Martin, Ion 
Pop, Cornel Ungureanu şi Mircea A. Diaconu, avînd în vedere 

următoarele nominalizări: Nicolae Prelipceanu, Vasile Vlad, Ovidiu 
Genaru, Ion Mircea şi Doina Uricariu, a decis ca pentru anul 2011 
laureatul să fie poetul Ion Mircea, căruia i s-a decernat şi titlul de 

Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani.Totodată, s-a decernat şi 
Premiul Naţional de Poezie „Mihai Eminescu” – Opera Prima, ajuns la 

ediţia a XIV-a. Juriul, format din Al. Cistelecan, Mircea A. Diaconu, 
Daniel Cristeahe, Andrei Terian şi Vasile Spiridon, nominalizînd pe 

Andrei Dosa, Crista Bilciu, Matei Hutopila, Vlad Tăuşance şi Georghe 
Nechita, a decis premiul pe anul 201 ex-aequo poeţilor Andrei Dosa, 

pentru cartea Când va veni ceea ce este desăvârşit, Ed. Tracus-Arte, şi 
Cristei Bilciu, pentru cartea Poema desnuda, Ed. Cartea Românească. 

Gala s-a încheiat cu un concert extraordinar susţinut de pianistul Mircea 
Tiberian şi interpreta Nadia Trohin. 

 
* 

Domnul Gellu Dorian, „artizanul” Premiului Naţional de Poezie 
„Mihai Eminescu”, ne-a pus la dispoziţie cuvîntul rostit de dl. Mircea 

Martin la înmînarea premiului poetului Ion Mircea. Le mulţumim. 
 

 
Laudatio pentru Ion Mircea 

 
de Mircea Martin 

 
 

Accesul lui Ion Mircea la acest premiu a fost unul de lungă 
aşteptare. Din 2001 a fost nominalizat la fiecare ediţie. (Deschid o 
paranteză spre a insista asupra faptului ca nominalizările vin spre juriu 
de la Botoşani, după un sondaj ce se derulează pe durata întregului an 
precedent; juriul naţional alege dintr-un număr de cinci poeţi; prin 
urmare, există două trepte, respectiv două instanţe care apreciază şi 
decid, adică împart povara răspunderii, decizia finala, după votul secret, 
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revine, cum e şi normal, juriului naţional.). Astfel, Ion Mircea este poetul 
cu cele mai multe nominalizări din istoria de douăzeci şi unu de ani a 
acestui premiu. 
 Ceilalţi doi colegi de promoţie echinoxist-clujeană ai lui Ion 
Mircea, Adrian Popescu şi Dinu Flămând, au primit deja premiul „Mihai 
Eminescu” şi ţin să remarc prezenţa amândurora acum şi aici şi s-o 
interpretez nu doar ca pe o formă de solidaritate, de confraternitate, dar şi 
ca pe un mod de atestare colegială. În acest moment de bilanţ fericit, nu 
pot să nu evoc prima lor apariţie publică simultană la Bucureşti, în cadrul 
primului Festival de literatură studenţească din 1969, unde au confiscat 
toate cele trei premii, Ion Mircea luând atunci chiar premiul I.  
 Debutant în 1971 cu un volum intitulat Istm, foarte bine primit de 
critica momentului, Ion Mircea n-a publicat, în 41 de ani, mai mult de 
şase volume de versuri – plus unul antologic – cel mai recent volum 
Manuscrisul din insula Elefantina apărând chiar în ultimele zile sau 
săptămâni. Îmi place să văd în acest ritm un exemplu de prolificitate 
controlată, de concentrare şi de autoexigenţă la care destui poeţi mai 
tineri sau mai vârstnici s-ar cădea să mediteze.  

Dominantele carierei sale poetice sunt date, cred eu, tocmai de 
această capacitate de concentrare ce se repercutează în densitatea texturii 
poemelor, şi de o atitudine ceremonioasă, ceremonială chiar, uneori. 
Poetul pune o surdină sentimentelor în loc să se lase în voia lor, îşi 
călăuzeşte simţurile în loc să le deregleze; în schimb, dă frâu liber unei 
gândiri extrem de imaginative. Insolitul asociaţiilor sale e atât de mare, 
încât se apropie de 
„cuvintele în libertate” 
ale avangardelor. Iată, 
dacă vreţi, o secvenţă 
dintr-un film suprarealist: 
„....presentimentul că ne-
am născut peste 
noapte/adulţi, în 
costumele noastre negre, 
de miri, prin cezariană/pe 
o plajă/şi alături marea 
agonizând lângă placenta 
ei de nisip. 
privirea/sângele invizibil 
care ne curge din cap.” 
Reţin alte câteva imagini 
tot din cel mai recent 
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volum pentru că este necunoscut aproape tuturor: iată-l pe autorul nostru 
invitându-ne să bem vin, un vin negru „diontr-o cizmă înaltă de sticlă”, 
ori să privim ecranul unui televizor care se transformă „într-un patinoar 
întins pe o plajă”, să urmărim „o fregată evoluând ca o peniţă uşoară 
printre tendoanele destinului.”  

E caracteristic pentru Ion Mircea faptul că nu-şi secvenţializează 
poemul, nu-l opreşte în momentul unei analogii şocante sau al unei aporii 
spre a produce un interval rezonator, ci îl poartă mai departe, 
„halucinează” în continuare. Aşa cred că se explică şi punctuaţia ciudată 
a poemelor sale. Punctul, la el, nu e urmat de o literă capitală, funcţia lui 
nu e una separatoare, dimpotrivă, e o marcă a continuităţii: „....ei bine, 
nimicul este peste tot la el acasă. ca odinioară-n specluncile portuare sau 
pe terasele-ntr-o rână ale falezelor, pescari şi oameni ai mării, veniţi de la 
celălalt capăt al pământului şi pripăşiţi pe aici ca ruinele printre ruine, 
joacă table printre cafele şi dorobanţi cu rom de jamaica, schimbă valute 
de la Facerea Lumii şi mint de îngheaţă apele. cu precizie de ceasornic, 
moartea şi speranţa – ca două cargouri splendide – acostează în portul 
fiecăruia dintre ei. nimeni nu pleacă, toţi se întorc de undeva unde nu au 
fost niciodată.” (Plaja e subînţeleasă). 

Toate aceste imagini – şi multe altele –  sunt spectaculoase şi 
hazardate, dar, odată poemul încheiat, ne dăm seama că el a fost cu grijă 
strunit şi că niciun moment continuitatea gândirii n-a fost întreruptă. 
Aluviunile ce par întâmplătoare au fost trecute printr-un filtru intelectual. 
Perspectiva lirică predilectă este una contemplativă, dar, mă grăbesc să 
precizez că e vorba de contemplarea unor peisaje inventate, interioare; 
autocontemplare, dar nu narcisism. Cred că pot identifica un fel de artă 
poetică în următoarele versuri: „....sunt un lucru transparent care 
gândeşte/o mână nevăzută mă poartă prin materie/descrie lucruri pe care 
nu le vede nimeni.”  

Cuvântul „materie” e deseori folosit în poemele lui Ion Mircea, 
dar – deloc surprinzător pentru familiarii poeziei sale – ca o entitate 
abstractă, ca o soluţie de a îndepărta de la sine, de a se scutura, în fapt, de 
povara materialităţii. Poezia lui ilustrează în mod aproape exemplar ceea 
ce misticii au numit „fuga din carne”. Poemele lui înaintează în plină, în 
pură i-materialitate. Nu e vorba, însă, în contextul operei sale de asceza, 
de sfâşiere, de suferinţă. Atmosfera rămâne în genere senină, calmă, mai 
degrabă jubilatorie decât tragică. Dar poemele sale parcurg un lung şi 
mereu reiterat „exod în afara materiei”. Această de-materializare tenace 
este însă realizată cu mijloacele modernismului târziu şi, mai nou, chiar 
ale postmodernismului. Iar aici el se înscrie într-un contratimp energic cu 
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tendinţa dominantă astăzi care constă în gestul contrar, acela de 
descoperire şi afirmare, uneori ostentativă, a visceralităţii.  

La Ion Mircea, corporalitatea se resoarbe, se interiorizează: „...şi-
n ultima secundă, pragul suprem al mângâierii – o reciprocă neatingere – 
ce i-ai putea cere omului cu mâinile pe dinlăuntru:/să te îmbrăţişeze?” 
Îmbrăţişsarea, mângâierea sunt gesturi ce încep şi sfârşesc în virtualitate: 
„sub cuvânt că totul în universuri e mângâiere/la poalele ei m-a pus să 
semnez/şi am semnat/prin urmare, mângâie-mă/n-aş putea spune când a 
început totul, care a fost momentul/ în care deodată braţe n-ai mai avut.” 
(Prin urmare, mângâie-mă). Într-un altn poem, ce-l evocă pe Maxim 
Mărurisitorul, trupul „străveziu” al pustnicului, „prin căldura sa”, 
„incendiază coliba”.  

Poetul nu lucrează cu obiecte, ci cu imaginile lor, cu răsfrângerile 
lor: „Am luat târnăcopul din oglindă şi am dat cu el o gaură în zid...”. Şi 
pentru că poemul este splendid, citez în continuare: „....am dat alte şi alte 
găuri în zid: prin toate se vedea cerul,/a doua zi în zori, când din zid n-a 
mai rămas nimic, prin nimic se vedea cerul şi atunci am putut vedea 
fiecare, dar absolut fiecare, ceea ce eu văd zilnic, dar nimeni nu mă 
crede: soarele ca o gaură neagră învelită în ziare.”  

Alteori soarele devine transparent ca atâtea alte corpuri şi obiecte. 
Pământul însuşi poate deveni transparent prin efortul intens al privirii 
aţintite în jos: este aici un secret şi un privilegiu al poeţilor. Şi, adaugă 
autorul, „al femeilor care au fost cândva foarte frumoase.” De altfel, Ion 
Mircea este şi unul dintre poeţii noştri galanţi importanţi, câteva laude 
aduse iubitei sunt, într-adevăr, memorabile.  

Este în poezia lui Ion Mircea o nevoie acută de transparenţă. 
Transparenţa e mereu evocată şi râvnită. Dar – şi aici intervine 
inteligenţa lui de poet – niciodată pe deplin realizată. Rămâne, de fiecare 
dată, ceva neelucidat, o fărâmă de opacitate: o opacitate însă activă, 
promiţătoare, provocatoare. În imanenţa sensului poetic, ceva ni se oferă 
şi ceva ni se refuză. Şi în loc să fim nemulţumiţi, dezamăgiţi, rămânem în 
aşteptare, ne complacem în această stare de stârnire neistovită. Este 
efectul oricărui poem adevărat.  

Un poet pe care Ion Mircea îl citează – şi sunt sigur că-l apreciază 
– René Char – definea în acest fel poemul: „Poemul este dragostea 
realizată a dorinţei rămasă dorinţă.”  



272 

Un om din Anzi: Omar Lara 
 

Când în prima parte a anilor 70 chilianul 
Omar Lara  sosea  în exil la Bucureşti, împreună cu 
numeroasa lui familie, noi cei de aici nu ştiam mare 
lucru despre dictatura lui Pinochet, de care el 
scăpase riscându-şi viaţa. Şi se poate presupune că 
nici el nu ştia multe, sau probabil chiar nimic, 
despre dictatura din viitoarea sa ţară  de refugiu, 
una din acele ţări ale comunismului real pe care, în 
nefericirea lor, fugind de propriile lor dictaturi, 
mulţi latino-anericanii încă le idealizau. Probabil că 
auzise vag  şi despre acel lider Ceauşescu, agreat şi 
de americani şi de sovietici, ce afişa o relativă 
independenţă, iar de la distanţă putea fi considerat 
om de bine! Era hăituit, se salvase cu mare 
dificultate în Peru, perpectiva unui azil european părea soluţia salvatoare. 

Venirea lui Omar se producea însă la puţin timp după ce dictatorul 
român, încă „timid” dar puternic impresionat de rezultatele unei vizite asiatice, 
tocmai hotărâse aplicarea strictă, în Carpaţi, a unui soi de neo-proletcultism de 
ispiraţie nord coreană, depăşit chiar şi în restul lagărului comunist – o îngheţare 
generală a spiritului. În acea perioadă românii erau total plonjaţi în stupoare, 
nimeni nu mai înţelegea nimic. După o paranteză de cinci ani de relativă 
deschidere, când se revenise la o oarecare normalitate, fuseseră regăsite 
tradiţiile şi creaţiile interbelice, ba chiar se  reluase contactul cu restul lumii şi 
se restabilise dialogul cu alte civilizaţii – iată că Partidul Comunist Român 
schimba brusc direcţia, cu intenţia vădită de a impune o nouă izolare, o nouă 
dictatură socială şi culturală. Inexplicabil şi neexplicat rămânea şi gestul 
găzduirii acelui val de imigraţi latino-americani, deci o deschidere spre alte 
meridiane decât cele asiatice. Nu-mi amintesc să fi văzut vreun anunţ în presa 
oficială care să justifice azilul lor, nici măcar prin referinţe la şabloanele despre 
solidaritatea internaţională, fraternizarea cu forţele democratice oropsite de 
regimurile capitaliste etc. Totul se făcea oarecum în secret, chiar şi un articol în 
care voiam să-mi exprim indignarea după asasinarea lui Allende îmi fusese 
refuzat. Regimul din România accepta  un val de refugiaţi sud-american, dar în 
totală discreţie, fără să-şi exagereze rolul de salvator, cum se întîmplase cu un 
deceniu şi jumătate înainte, când atâţia sciitori sud-americani de stânga fuseseră 
primiţi cu braţele deschise în multe ţări dincoace de Cortina de fier, iar apoi li se 
popularizase insistent  prezenţa.  

Cert este că nefericiţii exilaţi soseau într-o ţară unde oamenii erau 
convinşi că orice alt regim, chiar şi regimurile dictatoriale sau militare de pe 
continentul sud american era mai bun şi mai uman decât regimul comunist din 
România. Nu-i va fi fost simplu nici lui Omar Lara şi nici prietenilor să reziste 
la întrebările insidioase sau ironice, din partea românilor, care le reproşau, în 
esenţă, noilor veniţi, cu toţii militanţi de stânga în ţările lor de origine,  un ideal 
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ce se dovedea atât de mincinos pus în practică! Cum să se explice pe 
meleagurile româneşti  acei oameni autentici de stânga, umiliţi şi torturaţi în 
patriile lor fiindcă respingeau alte forme de totalitarism, dar mai aveau şi 
slăbiciunea să viseze un alt fel de comunism? Într-un poem Omar însuşi face 
referinţă la o asemenea discuţie în contradictoriu, avută la Bucureşti, despre 
personalitatea celebrului Che. Căci, în vreme ce mitul respectiv cucerea 
Occidentul şi devenise o adevărată religie în lumea latino-americană, în 
România era privit cu mult scepticism. E numai un exemplu, între multe altele, 
despre uriaşul decalaj de concepţie care îi aştepta pe aceşti refugiaţi în ţara 
viitoarelor lor speranţe. Şi, tot aşa, nu se înţelegea bine antiamericanismul  
generalizat pe care îl afişau noii veniţi, într-o ţară care aşteptase, e drept că 
zadarnic, venirea salvatoare a americanilor, unde lipseau şi informaţiile şi 
posibilitatea de comparaţie, precum şi orice dispoziţie de a mai crede că există 
un comunism perfectibil. Dar românii sunt curioşi şi primitori, iar prieteniile cu 
nou veniţii s-au înjghebat repede, depăşind doctrinele şi pasiunile politice. Iar 
diferenţele de mentalitate s-au estompat şi mai bine atunci când s-a ajuns la 
limbajul comun al artelor, al literaturii, al spiritului. Din acel moment, exilaţii 
au fost efectiv integraţi în societatea românească. 

Nu  mai ştiu când şi cum s-a produs contactul meu iniţial cu Omar. Cert 
este că, de la un timp încolo, cele două apartamente meschine puse la dispoziţia 
familiei Lara în unul din acele cartiere proletare impersonale de la marginea 
Bucureştiului, pe care regimul le construia în ritm frenetic, au devenit un 
fermecător loc de întâlnire între câţiva tineri scriitori români şi câţiva din aceşti 
minunaţi exilaţi. Găseam totdeauna câteva sticle de vin roşu să le punem în 
comun, uneori chiar cu vin din Chile. Omar făcea o „sangria” socializantă care 
dezgheţa limbile şi întărea prieteniile, uneori găseam, adusă cu mari sacrificii 
din fosta Yugoslavie sau din Occident, chiar şi cafea autentică, marfă rară într-o 
societate românească hotărâtă să nu mai importe nimic din exterior. Sărăcia 
comună ni se părea mai uşor de suportat în timp ce schimbul de idei, de cărţi, de 
discuri sau procesul accelerat al aprofundării limbilor de contact, realiza chiar 
miracole. Omar m-a pus să-i citesc pe Vallejo, pe tânărul Neruda, altul decât 
poetul doctrinar de mai târziu, pe Lezama şi pe Drummond, pe Huidobro şi pe 
Gabriela Mistral, iar apoi am alcătuit împreună în româneşte o antologie latino-
americană care a influenţat câteva generaţii de poeţi români. Între timp, el îşi 
aprofunda studiile la Bucureşti, intra adânc în experienţa lirică a avangardei 
româneşti dar şi în misterul creaţiilor noastre folclorice, pe care a reuşit uneori 
să le redea în echivalenţe spaniole fără egal.  

A fost singurul caz în care se poate deduce un merit din efectele 
colaterale ale unor dictaturi. Avea dreptate Borges când afirma: „dictatura e 
mama metaforei”. Adversităţile ne-au obligat să fim mai subtili şi mai profunzi 
decât asernalul opresiv al ideologiilor andine sau carpatine – poezia noastră, 
experienţa noastră poetică, sensibilitatea noastră literară, chiar şi sensibilitatea 
noastră socială, rezervele noastre de empatie şi de solidaritate s-au îmbogăţit în 
acel deceniu, în care câţiva chilieni se exilaseră împreună cu câţiva români în 
incredibila şi ascunsa lor prietenie din acest no mans land – Drumul Taberei! 
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Unele poeme concepute de Omar la această margine a Bucureştiului le 
cunoşteam. Nu bănuiam că obsesia îl va urmări şi mult după repatriere, de unde 
şi numeroasele texte inedite cuprinse în această antologie. Ce bine că Omar 
continuă să ne scrie din Drumul Taberei, „invitat pe un scaun la marginea 
irealităţilor”, chiar şi după ce pare să fi reajuns în acea altă utopie geamănă, 
Portocaliu, la care visa când era în România! Şi totul este ca înainte: porumbeii 
stau în „porumbarul” lor, cuvintele  stau bine aşezate în „cuvântarul” lor, o 
boare dulce, ca de limbă străină ezitantă, trece pe deasupra lor şi le prevesteşte 
viitoarea ieşire din găoace; ca şi cum totul este doar o infinit de precaută 
naştere, cu acea eleganţă a nuanţelor din tonul suav melancolic al lui Omar, 
când poezia vorbeşte doar cu un fel de flux al propriei sale emergenţe. 
 

Prezentare şi traduceri de Dinu Flămând 
 
 

Dacă tu ești realitatea 
 
Cicatricile nu mai spun nimic. 
Sunt uneori neîndemânarea unui sinucigaș  frustrat 
Imprudența unui copil căruia i-a intrat o țeapă 
Sau pur și simplu  o boală tratată prost 
În sinea lor nu ne spun nimic. 
 
 
Nimic 
 
Brusc mi s-a înfăţişat 
înfofolită  într-un  jalnic palton cenușiu 
altădată era într-un costum de scafandru 
am rupt cu furie cauciucul 
în dreptul unui sân 
l-am sărutat era rece 
cum m-am putut eu pricepe am dat s-o dezbrac 
o apăra  un soi de hăţiş 
m-am întrebat dacă nu e moartă 
”te-nșeli” mi-a  zis 
”sunt vie și sunt frumoasă” 
într-adevăr 
ceva zvâcnea în ea și mă chema 
dar exista în obiecte o dușmănie ce ne separa 
continuau să iasă deasupra resturi submarine 
mușchi/pietre mărunte/sticle cu mesaje 
unul din ele zicea ”ia-o cu tine pe această femeie 
și nu fă prostii de exemplu  nu pune întrebări 
sigur că la drept vorbind ea nici nu există  
dar nimeni nu e perfect”. 
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Maternități 
 
Nimicul nu are formă, zice Soyda. 
Pe înălțime coincidem, dar în lățime 
îmi prisosește sau îmi lipsește ceva. Când o îmbrățișez 
rămâne o parte de Nimic  în afara mea, 
o parte ce îmi scapă iremediabil. 
Bănuiesc că are alt miros, altă 
temperatură, alt puls, 
eu nu reușesc să cuprind acest ceva. 
Mă tulbură partea ce nu poate fi prinsă 
despre care nu știu nimic. 
 
 
Ne plimbăm iubirea 
 
Este adevărat că plimbăm iubirea noastră 
prin  toate colțurile țării 
legată ca un câine (iubirea) 
cu o botniță de fum 
printre miile de cerșetori din Portocaliu 
printre vrăjitoarele  din Nohualhue 
printre copiii  slăbănogi din Puerto Hambre 
mergea iubirea mea înveșmântată în alb 
și eu cu ea 
protejată de saliva mea mereu abundentă 
de balele mele groaznice 
iubită angro și cu amănuntul 
iubirea mea înveșmântată în alb 
printre Morți și printre Feţele Pictate 
printre  văduvele în veșminte negre 
învelită în respirația mea. 
Iubirea  mea înveșmântată în negru. 
 
 
Mamă, eu știu că nimic 
 
Mamă, 
eu știu că nimic 
nu ai de-a face 
cu lumea asta. 
Nu tu ai făcut-o, mamă, 
și nici eu, 
e o lume fără tată 
e o lume fără mamă 
(dacă aș avea acel râu 
dacă convulsionata mea copilărie 
ar păstra acel râu). 
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Să plecăm, mamă 
să  plecăm 
într-un grup cu bunicul Juan 
și dumneata, mamă 
zdrelindu-ți unghiile în pământ. 
Această viziune, mamă 
nu este despre mine,   
este a celuilalt care eu am fost... 
 
Astăzi stau singur, mamă 
în fața acelei oglinzi 
ce curge ca și râul pe sub nori, 
eu vâslesc în acea oglindă 
spre insula Visului 
unde mă pierd și mă găsesc 
unde mă găsesc și mă pierd. 
 
Vine  pasărea tue-tue. Vine și cobeşte, 
vine  căluțul cu clopoței, 
vine  vrăjitoarea cu imensa ei năpârcă, 
vine omul negru ce abia îngaimă, 
vine marele vrăjitor cu armăsarii lui, 
vine Braganza cu corabia lui fermecată. 
 
Să plecăm mamă, 
Să plecăm. 
 
 
Mamă, ea era 
 
Mamă,  
ea era cel mai frumos val 
al râului tău 
și eu o iubeam 
cum clopotul îşi iubește  infinitul 
sau pribeagul drumurile prăfuite 
sau hoțul de vite luna furișă 
sau copilul cercul lui 
sau aerul voluptuozitatea lui 
sau glonțul abisul lui 
sau râul delta lui 
sau lumina dansul ei 
așa o iubeam eu 
așa o iubeam eu 
cel mai frumos val  în înserarea 
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sinuoasă și efemeră. 
 
Erau 
 mamă 
vremurile 
murmurului înalt 
al plopilor, 
vremurile  nopții grele din Nohualhue, 
ale cailor sălbatici ai lui Juan, 
 
 
Lasă-le, mamă 
 
Lasă-le, 
mamă 
să mă plângă, 
lasă. 
E ploaia 
în așteptarea fratelui tău 
pierdut în furtună 
și e tatăl tău în curcubeul turbulenței 
și e  mama ta în grădina cu spinii ei. 
Mamă, se iscă o tulburare, o pasăre 
numită plânset 
precum o flacără palidă și stamina ei 
și semințele ei 
mamă 
ce  se vor duce  pe undeva 
undeva. 

 
 

Pe viitor, mamă 
 
Pe  viitor, mamă, 
eu voi sta în mijlocul mării 
ca și când m-ar aștepta 
toți  peștii nevăzuți și muți 
pe sub valuri și curenți. 
 
Şi încă o dată voi înota 
cu chipul tău ritmând brasul mâinilor mele 
cu gesturile tale cele mai mici și cu restul. 
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Eu 
 mamă 
mă privesc în tine însăți. 
 
Acest înot în tine îl cunoşteam deja 
dar repet iar și iar gestul 
în cele mai submarine și spasmodice 
furtuni  ale venirii și ale celor pe cale să vină . 
 
Eu trag de frânghia asta iar tu 
o ții în mâna ta foarte suavă de palmier 
colihue 
salcie 
trestie. 
 
 
Sâmbătă în portocaliu 

Lui Sola Sierra 
Istoria s-a oprit la poarta 
orașelor de mizerie 
guri arse de tăcerea 
trupurilor asediate în abis 
praf de oase în aer. 
 
E frig în Portocaliu 
un frig de sâmbătă singură 
tinerii disperați 
dansează singuri și disperați 
pe o muzică disperată. 
E frig în Portocaliu. 
 
După ploaie străzile 
o pornesc spre pădurea sacră 
adio îngeri și miracole 
adio ceasuri oprite. 
 
În ceasurile care au stat 
se află semnele altor vise 
umbre irecuperabile. 
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Denise McSheehy s-a născut în Brighton, a studiat în Irlanda 
iar în prezent locuiește în Totnes. A început să se dedice 
serios poeziei în 1990 și, între a-și creste fiicele și lucrul ca 
liber-profesionistă, și-a văzut operele publicate și a fost 
câștigătoarea a multor competiții. 
 
În 2006 a obținut o bursă constitenta de la Consiliul de Arte 
din Anglia pentru a-și continua munca și astfel a câștigat mai 
mult timp pe care să-l dedice scrisului. Compozițiile sale din 
această perioadă au câștigat competițiile de poezie Writers 
Inc., The Poetry Can,  The Mirehouse/Words by the Water și 
a fost recomandată  în competițiile Arvon, Second Light și 

Poetry on the Lake. A continuat să fie publicata în reviste precum Smiths Knoll, Planet, 
Stand etc. 
 
Pamfletul său, Salt Prints a fost publicată de editura Jones (editor Gerard Woodward) 
în 2000 iar prima sa colecție completă, Salt este publicată de către Poetry Can. 
 
 

Versuri de Denise McSheehy 
 
Afundându-mă 
 
Ce am știut 
despre începutul lucrurilor 
cu excepția că, în frig 
 
și umezeală, mâna 
mi se întindea sub buruieni 
în transparența 
 
de gheață a râului 
pipăind după atingerea gelatinoasă 
a punctelor negre embrionare. 
 
Zile pândind după schimbare 
stând ghemuită în nămolul umed 
cu iz de pește 
 
apa 
deodată plină de viață cu măzgălituri 
urme subțiri de rahat 
 
în timp ce mormolocii se mișcau 
în zig-zag și se-ntorceau 
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îndopați în grăsime de slănină. 
 
Cum au crescut, ca niște bulbi 
diformi, până când 
un picior le-a apărut, apoi și celălalt –  
 
dar unii au căpătat o 
culoare albă-albăstruie 
precum un ochi orb 
 
plutind greoi 
în gunoiul trecător. 
Pe supraviețuitori –  
 
i-am transplantat 
pe o farfurie întinsă 
așezată pe o piatră 
 
și în timp 
micuțele broscuțe 
s-au dezvoltat perfect. 
 
 
În sinea mea sunt mulțumită 
 
Căldura camerei mamei mele 
este anormală 
ca și cum 
aducem ceva în  
 
camera ei deranjând 
acolo unde nu pot merge –  
vasul galben 
de budincă mă înspăimântă. 
 
De dimineață s-a terminat 
casa 
eliberată 
ca o afluență de lichid 
 
un val de apeluri 
sunetul ușilor  
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deschizându-se închizându-se 
cineva plângând. 
 
Afară e întuneric din cauza zăpezii 
îmi este permis 
să merg sus iar mama-i 
în pat purtând o cămașă moale 
 
toate lămpile din  
camera ei ca o cuvertură 
tata este glumeț 
și copilul ca un 
 
băț roșu se vaită jalnic. 
Încă un băiat spun 
și în sinea mea 
sunt mulțumită. 
 
Mama își reîncheie puloverul 
încheiat gresit 
îmi împarte părul cu mâna –  
în creștetul capului 
 
și mă întind după atingerea ei ca o pisică. 
 

 
Întotdeauna a fost un pian la noi în casă 
 
Clape albe ca laptele 
line si netede 
 
unele îngălbenite un pic 
pe margini, ca și cum s-ar fi acrit. 
 
Și clapele negre, scoteau ele 
vreun sunet diferit? Se blocau 
 
pe măsură de îți plimbai mâinile 
peste suprafața lor, ca un obstacol. 
 
Clapele albe ale pianului 
au coborât 
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în timpul nopților de vară 
 
dar erau și cele negre 
furioase și agitate, încontinuu. 
 
Câteodată stau în cameră 
cu pianul închis 
 
și liniștit, și citesc 
umplându-mi mintea 
 
cu lebede sălbatice, sirene, cu povestea 
Morții care a furat copilul 
 
mama care l-a urmărit, urmărit. 
Și atunci îmi doresc ca pianul să nu fie închis 
 
ridic încet capacul 
să vad din nou clapele albe ca laptele. 

 

Traducere de Florina Sămulescu  
 

 
Aceste poeme sunt traduse în cadrul Proiectului Internaţional Poetry PRO, coordonat 

de Lidia Vianu, Director al Masteratului pentru Traducerea Textului Literar 
Contemporan - Universitatea Bucureşti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



283 

Spectacol de reviste 
 
România literară, nr. 1/ 2012. Nicolae Manolescu în editorialul 
„Despre poezie”: „Cuvântul poetului e magic pentru că este, ca într-un 
fel de unitate primordială, o sonoritate care trezeşte alte sonorităţi, un 
înţeles care evocă alte înţelesuri, un semnal simplu şi o expresie 
complexă, un lucru în sine şi un lucru în relaţie, o identitate şi o 
alteritate, un fapt natural şi un fapt cultural, şi toate în acelaşi timp, ca 
muzica unei orgi.” De asta, cînd suflă vîntul într-o „pădure de simboluri” 
nu se mai aude urletul lupilor. 
Argeş, nr. 1, ianuarie 2012. Un ELOGIU (Luca Piţu la 65 de ani), 
semnat de Şerban Foarţă: De la „Tout est perdu, fors l’honneur” 
încoace, – mai că nu am citit vreo altă frază tot atât de demnă ca aceasta 
(dintr-o Declaraţie, dată în stare de arest, la 18 mai 1983, de către Luca 
Piţu): „Deşi organele de cercetare mi-au pus în vedere că declararea 
numelui acestei persoane [care-i va fi dat «în dar, în luna octombrie 
1982», Schimbarea la faţă a României, n. m.] nu produce nici o 
implicaţie juridică, totuşi, având în vedere că este un foarte bun prieten 
al meu, concepţia mea despre demnitate şi onoare mă împiedică să-l 
nominalizez.” * Catrenul (cam prozaic) ce urmează se vrea, numai, un 
modest omagiu adus marelui nostru prieten: În timp ce alţii, mulţi, vor fi 
buşit-o/ (e vorba de onoare), – unul, printre/ puţini, au dreptu,-n acest 
neam, să intre/ în paginile Codului Bushido! * Dragă Luca, mă bucur 
că-ţi sunt prieten şi că-ţi pot spune, azi, La mulţi ani buni!” Şi noi. Cu 
drag. 
Familia, nr. 1, 2012. Excelent eseul lui Traian Ştef, Cum soluţia 
comodã ajunge soluţie conformã: Dupã dicţionare, omul comod este 
acela care nu vrea sã facã un efort în plus, care se mulţumeşte cu starea 
tihnitã, care nu iese din ritmul lui obişnuit, din obişnuinţele lui. În 
acelaşi timp, omul comod pentru ceilalţi este acela care nu-ţi face nici o 
surprizã, de care te poţi folosi cu uşurinţã. Este un fel de prescurtare, de 
unealtã mai puţin sofisticatã de care tu însuţi te foloseşti din comoditate. 
Bãrbatul comod este acela a cãrui pozã îl aratã stînd în fotoliu şi citind 
ziarul, a cãrui prezenţã în casã este discretã, iar femeia comodã este 
buna gospodinã de la cratiţã şi de la masa de cãlcat, niciunul neavînd 
vreo temere sau altã aşteptare faţã de celãlalt. Prin comoditate, omul 
acceptã prescurtarea condiţiei lui, intrã într-o sintaxã unde morfologia a 
rãmas inertã. Cetãţeanul comod este fie acela mulţumit întotdeauna, fie 
cel care nu e mulţumit niciodatã. Nici unul, nici celãlalt nu aleg. (…) Să 
ridice piatra cine nu se recunoaşte în (auto-) portretul lui Traian Ştef.  
Contemporanul. Ideea europeană, ianuarie 2012. Din articolul 
“Virtuozi şi amatori” semnat de Magda Ursache: “Impostura covârşeşte 
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în publicaţiile-tomberon, unde intră orice şi oricine. există o întreagă 
generaţie de cărcălici fără complexe pe care-i trage aţa să facă exact ce 
nu ştiu să facă. E act de inconştienţă să-ţi dai cu presupusul unde nu te 
pricepi. Vrei să faci performanţă filosofică, publici compilaţii indigeste, 
luate te miri de unde, omorând pagini întregi, în nesocotinţa regulii 
modului: discurs inteligibil, ordonat, concis. Vorba eseistului Marinică 
Popescu, semnatar intr-o revistucă de familie: Fără percepere nu e 
purcedere. Aţi perceput? Şi mai sunt traducătorii! Tipi care nu ştiu nici o 
limbă (nici româneşte) fac transpuneri din toate, de la macedoneană la 
chineză, de la turcă şi daneză la tătară. Recordul socialist al cuiva care 
traducea din 7 limbi + coreeană a fost doborât. competenţa? Pe ultimul 
plan. se trece peste ea, ca şi peste regula modului. Traducători excelenţi, 
de la Romulus Vulpescu la Christian Schenk, au de ce să fie oripilaţi…” 
Vom vorbi, în curînd, despre „cultura de sms”, despre „cultura de 
facebook” ...! Agramatismele de azi vor fi numite, cu duioşie, peste cîţiva 
ani, „licenţe poetice”. 
Zon@ literară, nr. 1-2, ianuarie-februarie, 2012. Revistă nouă şi vie. 
Redactor şef: Paul Gorban. Din editorialul „La telefon cu Eminescu”, 
semnat de Marius Ştefan Aldea: “Cum să vă spun, aseară l-am sunat pe 
Eminescu şi am vorbit despre generaţia asta nouă de poeţi şi scriitori, de 
la 2000 încoace. Am tot discutat problema aproape o oră iar Eminescu 
îmi spunea din când în când aldea, stai numai puţin, mi-a amorţit mâna, 
stai s-o schimb, şi de aici am tras concluzia că Eminescu nu are hands-
free. În tot acest timp am sorbit trei sticle de vin roşu, luceafărul era şi el 
prezent, ciocnea cu noi, mai băga din când în când câte o înjurătură la 
adresa insurecţiilor noii generaţii. În schimb, Eminescu îmi zice: bă, 
aldea, poezia este o chestiune politică, generaţiile se formează în 
funcţie de timpul lor politic.” Să fie atent tînărul Marius Ştefan Aldea, să 
nu vorbească prea mult (preţ de trei sticle de vin! sună cam a comă 
alcoolică!) că Eminescu telefonează întotdeauna cu taxă inversă ...! 
Viaţa românească, nr. 1-2, 2012. Din interviul luat de Marian Drăghici 
admirabilului cărturar Solomon Marcus: „Nu mai ţin bine minte cum l-
am cunoscut pe Nichita, cred că mi s-a întâmplat să nimeresc într-un 
grup din cadrul revistei Gazeta literară, devenită ulterior România 
literară, grup din care facea parte şi Lucian Raicu. Aflându-mă de 
câteva ori în preajma lui Nichita, i-am descoperit o trăsătură pe care o 
identificasem şi la Ion Barbu, pe vremea când îi fusesem student. Şi unul, 
şi altul aveau tendinţa de a transforma comunicarea cotidiană, exclusiv 
utilitară, în comunicare poetică. Trebuia să ai la tine în permanenţă un 
carneţel, să notezi. Ion Barbu vorbea în limbaj poetic şi cu femeia de 
serviciu, şi cu portarul. Nichita mi-a relatat că frecventase un Cerc de 
matematică organizat de profesorul său de şcoalã, Ion Grigore. L-am 
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cunoscut personal şi pe acesta, fusese unul dintre cei mai buni profesori 
de matematică din România. Prin Ion Grigore, Nichita s-a iniţiat în 
aritmetica transfinită, care se află în spatele ciclului Alef la puterea alef, 
din Laus Ptolemaei. În acest ciclu, se exprimă poetic ideea că operaţia 
de ridicare la putere (trecerea de la o mulţime la mulţimea părţilor ei), 
repetată suficient, poate conduce la numere transfinite oricât de mari... 
Adevărul e unul simplu: matematica ne dă să mîncăm, dar poezia ne 
învaţă să trăim.  
Poesis internaţional, nr. 7. Din editorialul Moartea editorialiştilor, de 
Dumitru Păcuraru: Unii scriitori, deveniţi comentatori politici, nu se 
ridică peste media editorialiştilor de duzină. Îşi irosesc timpul şi talentul 
ca să cîştige un ban în plus şi niţică notorietate dincolo de mica lume a 
literaturii. Cum poţi scrie cînd nu simţi nevoia să transmiţi nici un 
mesaj? Nu vrei să schimbi nimic, nu eşti deschis pentru nici o schimbare. 
Cu toate acestea te numeşti editorialist. Mai bine lipsă. Aşadar, pe viitor 
arunc această corvoadă în spinarea altora. Poate voi găsi o altă formulă 
prin care voi reuşi să transmit ceva. Ce anume, nu ştiu, aşa cum nu ştiu 
nici alţi confraţi. Nu ar trebui să-i invit la o grevă generală? Cu 
siguranţă, se vor găsi destui spărgători de grevă. Să vedem cine l-ar 
putea înlocui pe Nicolae Manolescu, editorialistul României Literare? 
Dar pe Augustin Buzura de la revista Cultura? Andrei Pleşu este de 
neînlocuit? Dincolo de farmecul limbajului se întinde un nesfîrşit deşert 
al plictisului şi, de ce nu, al dispreţului faţă de efemer. Dar ce nu este 
efemer? Se poate, deci, scrie un editorial despre dispreţul faţă de 
editorial? De ce nu. Dincolo de asta, revistele care nu au editorial sînt, 
din punctuleţul meu de vedere, ca nişte biete păsări berce ....! Înapoi la 
editorial! 
Convorbiri literare, ianuarie 2012. Din excelenta conferinţă „Junimea, 
azi”, susţinută de Solomon Marcus, în octombrie, la Iaşi: „Blaga nu şi-a 
dat seama că trebuia să-şi publice teoria sa a metaforei şi într-o limbă 
internaţională, într-o revistă occidentală, şi nici Noica nu a făcut ceva 
similar cu filozofia sa. Filozofii români au continuat, în cea mai mare 
parte, să rămînă pedominant locali şi în ultimele două decenii, la fel 
economistii, sociologii, juristii, lingvistii. Asa se face că ocupăm locuri 
periferice în monitorizările internationale si europene, în contrast cu 
superlativele pe care ni le acordăm în evaluările proprii, cum se poate 
vedea în rapoartele de activitate ale diferitelor institute de cercetare si 
ale universitătilor noastre. Ne aflăm în prezenţa unei insuficiente 
conexiuni între naţional şi universal, incapabili de a depăşi o tradiţie 
păguboasă.”. Nici literatura noastră nu stă mai pe roze ...! A zis George 
Călinescu că se intră în universal prin naţional? Din păcate e aşa de 
călduţ „în naţional”, că nu ne mai obosim să evadăm în universal...! 
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Dilema veche, 22 februarie 2012. Din Eşecul intelectualilor politici, 
de Sever Voinescu: „Datoria intelectualului faţă de cetate este de ordin 
civic. De acolo, intelectualul nu are voie să lipsească. Iar civismul 
devine politic şi intrarea politicianului în politică este necesară, într-o 
singură situaţie: cînd libertatea în cetate e ameninţată grav. Atunci, 
intelectualul e dator să ia armele politicii şi să lupte pentru salvgardarea 
libertăţii. Altfel, cred că intelectualii nu au ce căuta în politică. Dacă, 
însă, sînt dispuşi să-şi piardă aripile de înger pentru coarnele de drac, 
atunci da, pot intra. Dar să le fie clar: odată deveniţi oameni politici, au 
încetat să mai fie intelectuali.”  Totuşi, politicienii „de carieră” nu sînt 
intelectuali? Că doar n-or fi clasa muncitoare înfrăţită cu ţărănimea 
cooperatoare? Cred că dl. Voinescu face o confuzie de termeni, confundă 
artistul, creator de opere (muritoare, nemuritoare) cu intelectualul 
„generic”. Sau poate că ştie dînsul ce ştie ...?! 
Din Tiuk, nr. 33. Un basarabean, Iulian Ciocan, vorbeşte despre 
“viitorul” Moldovei: “Moldova din ultimii 20 de ani e un spaţiu al 
provizoratului, un loc în care lucrurile se fac de mîntuială, în grabă, 
tocmai pentru că viitorul e incert. Să te implici în realizarea unui proiect 
grandios care să dea roade peste ani  e de-a dreptul neserios într-un 
mediu în care mai toţi caută profitul imediat.” Cred că acest sindrom 
bîntuie şi spaţiul de dincoace de Prut şi – ce-i mai trist – se întinde spre 
Europa.   
Luceafărul de dimineaţă, nr. 2, 2012. Din Inchiziţia consensului, de 
Ioan Buduca: „Noi, care am cunoscut indexul inchiziţiei comuniste, avem 
antrenament destul ca să recunoaştem şi alte forme de cenzură. De ce nu 
o facem? Pentru că nu ajunge să ai de-a face cu Inchiziţia ca să ştii că s-
ar putea să fii cu adevărat un spirit liber. Nu eşti cu adevărat liber în 
spirit decât atunci când reuşeşti să pipăi zidurile puşcăriei mentale în 
care te afli, să le spargi apoi şi, în cele din urmă, evadând, să-ţi dai 
seama că alergi spre alte ziduri, înăuntrul unei puşcării mai mari. Avem 
şi această experienţă. Ne-am eliberat din puşcăria comunistă şi acum 
înţelegem că suntem evadaţi de acolo, dar prizonieri într-alta: aşa-zisul 
sistem al capitalului. Abia acum, având ambele experienţe, începem să 
înţelegem de ce se porniseră spiritele libere ale secolului al XIX-lea să 
critice capitalismul. Mai temători la început, am decretat, în interiorul 
consensului procapitalist, că ideea aşa-zis capitalistă e bună în sine, dar 
este rău aplicată la noi. Era, în acest spirit temător, un recurs: unii 
spuneau, în interiorul altui consens, că ideea comunistă fusese bună, dar 
rău aplicată...” Decît un comunism bine aplicat, mai bine un capitalism 
mai anarhic...! Părerea mea! 
  

Presstator 
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Litera – Tura – Vura 
 

Dar cu „opera omnia” ce-aţi avut ? 
 
         Editura Tipo-Moldova a demarat (mai) anul trecut un program 
(proiect) de publicare a poeziei româneşti contemporane într-o serie care 
să poarte pe copertă îmbietorul titlu de „opera omnia”. Începutul a fost 
entuziast, urmarea e, din păcate, una în coadă de peşte (pescuit pe 
Bahlui!). Seria de „opera omnia” s-a transformat într-un talmeş-balmeş 
de autori abia debutaţi, cu autori consacraţi, cu poeţi care publică a doua 
carte deja în colecţia „opera omnia”. După definiţia marca DEX, „opera 
omnia” înseamnă totalitatea operelor unui autor reunite într-o ediție, un 
volum etc. [< lat. opera omnia – toată opera]. Asta, însemnînd, probabil 
un fel de capat de carieră, dacă nu, măcar un apogeu …! În ritmul acesta 
Editura Tipomoldova ar putea publica şi o serie de postume ale 
autorilor… în viaţă. Confuzia de valori nu face bine nimănui, poate doar 
celor cu valoare incertă: la grămadă toți poeții și toată poezia sunt cam la 
fel, sub aceeași etichetă. Deși vrem să credem că nu acesta a fost scopul 
inițial…! Pînă la urmă, nu ne e că ar fi compromisă ideea de valoare în 
poezia română actuală,  dar nu ar trebui golită de conținut sintagma 
„opera omnia” care rezistă, totuşi, de cîteva mii de ani în culturile 
serioase ale lumii.  (Alaric) 
 
 

Topul cărţilor proaste 
 
         În numerele trecute ale revistei noastre am (tot) încercat să stabilim 
nişte locuri pe un (ipotetic) podium ridicat (înălţat) în „onoarea” cărţilor 
proaste care apar, care convieţuiesc (paşnic) pe rafturi de biblioteci 
alături de cărţile care nu au fost dovedite ca (să zicem) neinspirate. 
Aproape la fiecare apariţie am înregistrat reacţii din partea autorilor (nu 
şi a cărţilor, că noi de cărţi vorbeam, nu de autori! de ce nu lăsaţi cărţile 
să vorbească, să protesteze?), chiar ameninţări mai mult sau mai puţin 
elegante. Ca să evităm, pe viitor, să mai supărăm pe autorii de cărţi 
proaste, o să ne referim (de data asta) la cărţi de la care, sperăm, să nu 
avem reacţii.  
 
Locul I. Mersul trenurilor. E o carte extrem de ubicuă, plină de trasee 
care nu duc nicăieri, cu foarte multe nume de localităţi greu de ţinut 
minte. Credem că doar o minte nevrozată a fost în stare să pună în 
aceeaşi pagină localităţi atît de diferite din zone ale patriei noastre, fără 



288 

să spună nimic despre vreun personaj real/ ficţional care să se încumete 
să străbată acele trasee incoerente. E posibil ca această carte, Mersul 
trenurilor, să prefigureze vreun curent literar nou care să implice toate 
orizonturile dintr-o dată în ceea ce Borges şi anticii greci numeau punctul 
unic Aleph. Sau cum spunea divinul Vergiliu: „Alerg după hymere, ca 
iedul după mere”, concurat în timp de graiul maramureşan: „Hai ş-om 
mere!”. E o carte goală de conţinut, abracadabrantă ca formă. Dacă o uiţi 
în gară nu-ţi pare rău.   
 
Locul II. Cartea de telefoane. Poate fi oricare carte de telefoane, din 
oricare ţinut din lume. Cartea de telefoane s-ar vrea o carte de proză, 
deoarece e plină de personaje, deşi textul e dispus sub formă de vers, în 
general vers alb. Oricît te-ai strădui, nu pricepi ce fac acele personaje, atît 
de multe, într-un text lipsit de elementare proiecţii verbale. Cîteva forme 
adjectivale alăturate numelor înviorează puţin atmosfera îmbîcsită a 
paginilor: strada Armoniei, strada Veseliei, Intrarea Luminoasă etc. 
Marele noroc al şcolarilor este că această carte nu a intrat încă în 
programa şcolară, să trebuiască să înveţe pasaje sau chiar pagini din acest 
text inept şi lung, să le memoreze, să le analizeze, să le interpreteze. Sau 
să facă ceea ce în limbajul didactic s-ar numi caracterizarea personajelor 
...? Efectul ar fi unul sigur: s-ar tîmpi iremediabil toată lumea, şi cei din 
carte şi cei care au numărul „la secret”.   
 
Locul III. Cartea radioamatorului, Editura Ştiinţă şi tehnică, 1984. O 
carte descoperită într-o ladă cu vechituri şi inutilităţi. Subiectul e vetust, 
purtătorii cravatelor roşii cu tricolor sînt îndemnaţi să descopere lumea 
miraculoasă a undelor radio, să comunice unul cu altul prin mesaje 
sonore pînă la o sută de metri, cărînd în spate un echipament de circa 
şaptezeci de kilograme. Dacă instalaţia nu funcţionează, pot să încerce 
valorile corzilor vocale. Probabil că această carte, în epoca internetului şi 
a telefoniei mobile este inutilă, dar după Apocalipsă poate să fie luată ca 
o veritabilă „amintire din viitor” şi va fi semnată de un nou Erik von 
Daniken. Cartea e plictisitoare, să recunoaştem, cele mai reuşite lucruri 
par a fi desenele alb-negru reprezentînd nişte copii cu băşti pe cap şi cu 
privirile aţintite în gol, ca pensionarii dintr-un azil pentru irecuperabili. 
De reţinut, totuşi, citatul din tov. Nicolae Ceauşescu care se adresează 
tuturor radioamatoriştilor din ţară, spre ciuda celor din întreaga lume: 
„Radioamator cu motor, ne-ntîlnim în viitor ...!” 
 

  Alaric 
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Dor de ... dictatură 
 
       De pe blogul lui Răzvan Ţupa (Poetic) aflăm rezultatele unui sondaj 
despre „practica” lecturii la români, azi. E cam trist, mai ales că poezia 
pare a fi preferată, între genuri, doar de un procent dintr-o sută de 
ipotetici cititori. Ca un posibil răspuns la lipsa de apetenţă pentru poezie, 
am să reiau cîteva „replici” dintr-un dialog purtat, în revista „Rost”, de 
Claudiu Târziu cu venerabilul Demostene Andronescu, unul dintre cei 
mai lucizi români dintre foştii deţinuţi politici, care a trecut prin mai toate 
închisorile epocii comuniste. „- Domnule Demostene Andronescu, astăzi 
ştim că în temniţele din România comunistă s-a dezvoltat un fenomen 
unic şi uimitor: cel al poeziei din închisori. În condiţii de tortură fizică şi 
psihică permanentă, oamenii şi-au găsit libertatea, alinarea şi speranţa 
într-un vers. Cum a fost posibil? - În detenţie, omul moare întâi 
sufleteşte. Nemaiavând nici un licăr de viaţă spirituală, se prăbuşeşte în 
depresie, disperare, ură, apoi cedează şi fizic. Ca să se salveze, mulţi s-au 
îndreptat, mai degrabă instinctiv, spre tot felul de activităţi spirituale. S-
au salvat mai întâi cei care au avut vocaţia rugăciunii, dar nu toţi putem 
trăi rugăciunea ca pe o flacără interioară, care să le dea puterea de a 
merge mai departe. Şi atunci, cei mai slabi rugători am coborât cu o 
treaptă mai jos, de la etic la estetic, de la rugăciune la poezie. Poezia fiind 
mai uşor de păstrat în minte, a devenit, alături de rugăciune, una din 
formele de viaţă spirituală a deţinuţilor. - Înlocuiaţi rugăciunea cu 
poezia, pentru că vă era mai la îndemână sau pentru că simţeaţi că are 
ceva transcendent şi mistic în ea, care tot rugăciune era?- Prin poezie 
parcă intram în legatură cu Dumnezeu mai uşor. Puteam să-mi exprim 
momentele de revoltă, de încântare, de îndoială... Prin rugăciune, trăiam 
evlavie şi credinţă. Dar aveam mult mai multe momente în care eram 
răscolit de revolta şi deznădejde, decât de umilinţă şi împăcare. [...]”. 
Concluzia? Dă-ne, Doamne-o dictatură, să ne întoarcem la literatură ... ?  
(AAG) 

 
Mamele eroine şi prolificitatea tribală 

 
        Circulă pe internet un text atribuit lui Lucian Mândruţă, cunoscut 
“televizionist”. M-am străduit să-l contrazic, dar nu ştiu cum se face că 
toate contra-argumentele mele s-au pitit bine, lăsînd loc unei enervări 
fără ecou: “Sîntem sub ocupaţie, dar nu se vede nici o armată. Sîntem 
colonizaţi de o populaţie certăreaţă şi nesimţită, venită din nici o stepă. 
E ca şi cum undeva, în secret, cineva ar fi dat drumul la o maşină de mîl 
uman, care acoperă încet, încet naţiunea lui Sadoveanu, Eliade, 
Nichita... Sîntem o ţară ocupată de hoarde sosite din pîntece de mame 
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eroine. Marginea lumii s-a răzbunat dînd buzna în centru, pusă pe jaful 
identităţii naţionale, întocmai ca barbarii care năvăleau în Roma. 
Populaţia care ne înlocuieşte nu mai este nici măcar ridicolă. E dincolo 
de asta, în sensul cel mai rău şi primitiv cu putinţă. Scriitorul nu mai 
poate face nimic: e nevoie de etolog, de veterinar, de dresor. ...(ei) se 
pregătesc să dea asaltul final, spre puterea oficială, după ce au pus mîna 
pe cea simbolică: ascultăm muzica lor, ne refacem reperele după valorile 
lor, sîntem călcaţi de maşinile lor. Undeva, departe, UE şi moda 
corectitudinii politice ne învaţă să mulţumim frumos pentru asta şi să ne 
ştergem la gură. Am fost o naţiune, devenim o sumă de triburi.”  Cred că 
acest text – sau altul asemenea – prinde acum şi în Spania, Italia, 
Olanda…! Europo, venim! (Alaric) 

 
Cine a mai trecut prin patul Reginei 

       Din însemnările lui Pablo Neruda, în anii `60, în vizită în 
România: “Am fost invitat în România şi am acceptat invitaţia. Scriitorii 
mi-au oferit găzduire în casa lor de creaţie, în mijlocul frumoaselor 
păduri de pe Valea Prahovei. Reşedinţa scriitorilor fusese iniţial palatul 
lui Carol, acel zănatic ale cărui iubiri extraconjugale au făcut ocolul 
lumii. Palatul, cu mobilier modern şi băi de marmură, se afla acum în 
slujba gândirii şi a poeziei din România. Am dormit ca un prinţ în patul 
Majestăţii Sale, Regina, iar a doua zi am vizitat alte castele, 
transformate în muzee şi case de odihnă. Sunt însoţit de poeţii Jebeleanu, 
Beniuc şi Radu Boureanu. În dimineaţa verde, la umbra brazilor din 
fostele parcuri regale cântăm în voie, râdem tare, recităm versuri în 
toate limbile pământului. Poeţii români, cu lungul lor trecut de suferinţe 
sub monarhi sau fascişti, sunt cei mai curajoşi şi mai veseli poeţi din 
lume. Acei trubaduri, liberi ca păsările codrilor, patrioţi calzi, 
revoluţionari decişi şi îndrăgostiţi de viaţă au fost o revelaţie pentru 
mine. În puţine locuri din lume mi-am făcut atâţia fraţi într-un timp aşa 
de scurt”. Bă, dar prietenoşi şi ospitalieri mai erau poeţii noştri pe 
domeniul altora! Jebeleanu plus Beniuc, încă unul şi mă duc! (Ruda 
Neruda Paparuda) 

 
 




