
re
v
is

ta
 C

O
N

T
A

   
   

   
   

   
   

   
n

r.
 1

7/
20

14
BIG

        ISSN: 2067 - 7480

literatura & arte & atitudini

Nr. 17 / 2014 / apare la Neamt

BIG

Constantin Abăluţă
Adrian Alui Gheorghe
Angela Baciu
Stoian G. Bogdan
Nicolae Boghian
Leo Butnaru
Valentin Ceauşescu
Rita Chirian
Marius Chivu
Theodor Codreanu
Eugen Cojocaru
Florin Colonaş
Dumitru Augustin Doman
Gellu Dorian
Bogdan Federeac
Dinu Flămând
Radu Florescu
Traian-Ioan Geană
Vlad A. Gheorghiu
Dimitrie Grama
Natasha Grama
Matei Hutopila
Daniel D. Iacob
Ştefan Lujinschi
Pablo Neruda
Emil Nicolae
Irina Nuţu
Peter Anton Orlovsky
Gheorghe C. Patza
Ion Pecie
Arcadie Răileanu
Mariana Rânghilescu
Adrian G. Romila
Pavel Sava
Cornelia Maria Savu
Gheorghe Simon
Cassian Maria Spiridon
Delia Tărcăoanu
Vasile Tudor
Magda Ursache
Igor Ursenco
Alexandru Ovidiu Vintilă
Isabel Vintilă
Dionisie Vitcu
Răzvan Voncu

E
d

it
u

r
a

 C
o

n
ta

 /
 c

o
p

e
r
ta

 C
o

n
ta

 n
r.

1
5

-
1

6
 /

3
0

0
g

 +
 f

o
li
e

 m
a

ta
cy
an
m
ag
en
ta
ye
llo
w
bl
ac
k

1
8

.0
8

.2
0

1
4

 /
 2

5
0

 f
o

rm
a

te
 -

  
F
A

T
A

cy
an
m
ag
en
ta
ye
llo
w
bl
ac
k

9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 144 4 4 43 8 8 8 87 7 7 76 6 6 65 5 5 5

BIG BIG



Adresa:
b-dul Republicii, nr. 15

Piatra-Neamt
Telefon: 0233-21 03 79
Mobil: 0744-22 70 54

0740-18 70 80
E-mail: adrianvlad@ambra.ro

emil_nicolae2004@yahoo.com

Redactia:

Adrian Alui Gheorghe
(director)

Emil Nicolae
(redactor sef)

Adrian G. Romila

Nicolae Sava

Vasile Spiridon

Vlad A. Gheorghiu

Tehnoredactare
Bogdan Dãnilã

Corectura
Dan D. Iacob

Apare trimestrial
Nr. 17 (oct.-dec.) 2014

E
d

it
u

r
a

 C
o

n
ta

 /
 c

o
p

e
r
ta

 C
o

n
ta

 n
r.

1
5

-
1

6
 /

3
0

0
g

cy
an
m
ag
en
ta
ye
llo
w
bl
ac
k

1
8

.0
8

.2
0

1
4

 /
 2

5
0

 f
o

rm
a

te
 -

  
V

E
R

S
O

cy
an
m
ag
en
ta
ye
llo
w
bl
ac
k

9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 144 4 4 43 8 8 8 87 7 7 76 6 6 65 5 5 5

Coperta: “Compozitie”, ulei pe panza 
(100x80) de Arcadie R ileanuã

                   

Revista               apare sub egida 
Uniunii Scriitorilor din România

CONTA

Editor: Biblioteca Judeteanã ”G.T. Kirileanu”
          Neamt
În colaborare cu:
           Asociatia Culturalã “Conta ”

Arcadie Rãileanu



 
 
 
 
CUPRINS 
 
3 – Nu se poate (un editorial de Adrian Alui Gheorghe) * 4 – Nicolae 
Manolescu – 75. Un nume cât o literatură (Adrian Alui Gheorghe) * 5 – 
O conspiraţie (o proză de Răzvan Voncu) * 19 – Invitatul revistei: „Nu 
am deloc impresia că avem o nouă literatură. Au apărut câțiva 
scriitori noi, însă codul literar a rămas acelaşi din anii optzeci” 
(Răzvan Voncu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe) * 32 – Poeme de 
Leo Butnaru * 37 – Andreea (La scara 1/1) (o proză de Constantin 
Abăluţă) * 54 – De dragoste şi moarte (un poem de Cassian Maria 
Spiridon) * 57 – Verigheta din Rodos (un poem de Gellu Dorian) * 59 – 
Invitatul revistei: “Ficțiunea și critica literară sunt fața și reversul 
literaturii” (Marius Chivu în dialog cu Adrian G. Romila) * 67 – Sezon 
viu (o cronică literară de Adrian G. Romila) * 70 – Poeme de Rita 
Chirian * 74 – Diavolul şchiop al cenzurii (un eseu de Magda Ursache) 
* 79 – Poeme de Alexandru Ovidiu Vintilă * 84 – Norul des de fluturi 
albi (o proză de Dumitru Augustin Doman) * 89 – Un poem de Matei 
Hutopila * 90 - „Oamenii iubesc mult focurile uriaşe de artificii. Dar 
eu am rămas la gândul că e mai folositor să te încălzeşti la focul din 
cuptorul lui Heraclit” (Theodor Codreanu în dialog cu Angela Baciu) * 
101 – Poeme de Radu Florescu * 104 – Poezii de Vasile Tudor * 107 – 
În aşteptarea ism-ului. Cum apare o generaţie literară? (o provocare 
de Bogdan Federeac) * 110 – Phallusiada sau epopeea iconoclastă la 
Ion Creangă (un eseu de Ion Pecie) * 124 – Poeme de Angela Baciu * 
127 – Adrian Alui Gheorghe. Prăvălia cu poezii (recenzii la cărţi 
semnate de Liviu Ioan Stoiciu, Gellu Dorian, Magda Cârneci, Nicolae 
Coande, Mircea Bârsilă, Matei Vişniec, Vasile Gogea, Claudiu Komartin, 
Andrei Codrescu, Radu Vancu) * 184 – Poeme de Igor Ursenco * 188 – 
Erotismul suprarealist (un studiu de Isabel Vintilă) * 193 – D. Trost: un 
interludiu „realist” din 1940 (un eseu de Emil Nicolae) * 200 – Poezii 
de Stoian G. Bogdan *  
 
 
 
 
 
 
 



 2

 
 
 
 
 
 

205 – Vasile Lovinescu, treizeci de ani de la moarte (o evocare de 
Daniel D. Iacob) * 209 - Poezia suplă sau Obsesia purităţii într-un 

fermecător ev impur (o cronică de Răzvan Voncu) * 214 – Adrian G. 
Romila vă recomandă (cărţi de Florin Pîrjol, Mihai Radu, Florin Irimia, 
Angelo Mitchievici, O. Nimigean, Varujan Vosganian) * 222 – Un poem 
de Cornelia Maria Savu * 223 – In memoriam Cornelia Maria Savu 
(Gheorghe C. Patza) * 225 – Energiile sensului (o cronică de Nicolae 

Boghian) * 227 – Jurnalul unei asceze (fragmente de Gheorghe Simon) 
* 238 - Roland, un erou „cum nu a mai fost altul” (un eseu de Mariana 

Rânghilescu) * 242 – România de la capătul gîndului (un eseu de 
Dimitrie Grama) * 246 - Pablo Neruda: Din „Sonetele pentru Matilde 

Urrutia” (traducere de Dinu Flămând) * 252 - Poeme de Peter Anton 
Orlovsky (traducere de Vlad A. Gheorghiu) * 257 - Un artist al teatrului 

clasic românesc: Regizorul Gabriel Negry (o rememorare de Dionisie 
Vitcu) * 262 – Tineri poeţi: Valentin Ceauşescu * 266 – „Cenaclul de 

Joi” (Delia Tărcăoanu, Pavel Sava, Ştefan Lujinschi, Irina Nuţu, Natasha 
Grama) * 275 – „Cu lapte, fără zahăr”, un film de Andrei Florescu şi 
Răzvan Macovei (Vlad A. Gheorghiu) * 277 - Gravity şi Interstellar (o 

cronică-eseu de Traian-Ioan Geană) * 283 - Corespondenţă de la 
Stuttgart: Premiera trupei de teatru „Neat“, cu „Death“ de Woody 

Allen (Eugen Cojocaru) * 285 – LITERA-TURA-VURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 3

 
 

 

 

Nu se poate 
 
 
 
 
 

 

un editorial de Adrian Alui Gheorghe 
 

Nu se poate, nu se poate ca în lumea asta 
de cînd e ea lume 
o privighetoare să nu fi ucis o pisică - 
tocmai îi înhăţa puii 
 

Nu se poate, nu se poate ca în lumea asta 
care e aşa de mare  
cu o lovitură de coadă 
vreun peşte să nu fi întors fluviul 
îndărăt 
 

Nu se poate, nu se poate ca în lumea asta 
despre care ştim atît de puţine 
într-o dimineaţă în timp ce topeai 
soarele în cafea 
să nu fi simţit brusc că e atît de tîrziu 
de parcă nu a fost niciodată 
 

Nu se poate, nu se poate ca în lumea asta 
de cînd e ea lume un om să nu fi luat 
în palme un bulgăre de pămînt şi să-l întrebe: 
nu vrei să fii din nou inima mea? 
Şi nu se poate, nu se poate 
ca în lumea asta,  
de cînd e ea lume 
măcar o dată  
bulgărele de pămînt 
să nu fi răspuns 
da 
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Nicolae 

Manolescu – 75. 

Un nume cât  

o literatură 
 

 
          
 
 

E posibil ca şi criticii literari să îmbătrânească...! Important e ca 
literatura pe care o promovează ei să nu îmbătrânească. Aceasta e condiţia 
care le asigură valabilitatea şi locul într-o cultură, într-o literatură.  
          Criticii literari care îşi asumă mize mici, ating orizonturi mici. Cei 
care văd literaturile ca universuri sociale şi umane, au control asupra lumii 
întregi. 
          Criticul literar e soldatul de la graniţa unei literaturi: dacă el aţipeşte, 
inamicii atacă cultura literară, care se umple de gândaci, de umori, de 
paraziţi care se dovedesc mortali pentru ramura sau fructul care creşte. Şi 
mai ales de mediocritate şi imoralitate se umple o literatură nevegheată de 
ochiul critic. 
          Într-o literatură nu pot exista mai mult de unu, doi critici literari într-
un secol, spunea Thibaudet, unul din reperele morale şi profesionale ale lui 
Nicolae Manolescu. Vrem să credem sau nu, vrem să cîrtim sau nu, vrem 
să contestăm sau nu, literatura română şi-a asigurat această susţinere 
critică şi coerenţa istoriei intime din secolul XX prin două nume: George 
Călinescu şi Nicolae Manolescu. 
          Acelaşi Nicolae Manolescu spune într-un articol dedicat lui 
Thibaudet: „Fără istorie, operele s-ar risipi ca mărgelele de pe un colier 
rupt; fără critică, literatura ar semăna cu un antrepozit uriaş şi haotic în 
care nimeni n-ar găsi ce caută şi, asta, presupunând că ar şti ce caută.” 
Nimic mai adevărat. 
          La mulţi ani, Nicolae Manolescu! Cât va trăi „Istoria critică a 
literaturii române” … !  (Adrian Alui Gheorghe) 
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O conspiraţie 
 

 
           
 
 
 
 

o proză de Răzvan Voncu 
 

Băleanu m-a luat cu el, în primele zile ale lui februarie 1989, la 
casa sa din nordul Olteniei, de la Şindiliţa, „lângă culele de la Măldăreşti”, 
cum a ţinut să-mi precizeze, ca într-un album turistic, ca să dea o oarecare 
aură de verosimilitate unei invitaţii, până la urmă, surprinzătoare, dat fiind 
faptul că nu aveam nimic în comun. Mi-a propus şi să vizităm împreună 
Hurezii, Bistriţa şi Tismana, unde mi-a promis că îmi face cunoştinţă cu 
nişte călugări şi călugăriţe deosebite, de la care voi afla despre „o altă 
Românie decât asta oficială”. Ipochimenul putea să pară foarte profund 
când voia, mai ales pentru cei inculţi ca şi el, ai fi zis că nu mai poate 
dormi de grija bietei ţărişoare, că e un om spiritual, cu toate că traseul său 
în viaţă, mai mult decât lucrativ, depunea mărturie că omul era un perfect 
egoist. Când, cu opt clase şi o şcoală profesională, ajungi să locuieşti în 
Cotroceni, la numai 30 de ani, e de presupus că ştii să te descurci mai bine, 
pe palierul șmecheriei, decât universitarii care stau în Drumul Taberei sau 
Balta Albă. Fiind eu însumi un egoist exemplar, l-am simţit de când l-am 
cunoscut, ba chiar dinainte, de când omniprezenţa sa în spaţiul public m-a 
determinat să îl investighez mai pe îndelete. Cum investigaţiile se opreau 
totdeauna înaintea unui prag dincolo de care nu mai aflam nimic – de 
pildă, cum a scăpat, mergând mereu în sus, de epurările activiştilor fără 
şcoală, din anii ’60-’70, mai ales că era nepotul lui Ionel Negureanu, 
consilier şi apoi ministru al lui Dej –, mi-am spus că, în fond, numai omul 
însuşi mi se poate dezvălui mai bine decât informaţiile pe care le-am 
primit de la surse, deci am acceptat imediat propunerea de a-l însoţi în 
Oltenia. Cu atât mai mult cu cât Băleanu a ţinut să îmi precizeze că şi 
generalul Dalea ar fi vrut să vină cu noi, însă anumite obligaţii (sau 
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prudenţa?) îl împiedică. Am înţeles, fireşte, că avea aprobarea lui Dalea, 
dacă nu cumva inițiativa pornea chiar de la general, şi, prin urmare, am 
consimţit pe loc. Am anunţat la birou că plec într-o inspecţie în ţară, la 
Asociaţia Scriitorilor din Craiova, şi, într-o dimineaţă rece de februarie, 
iată-mă în maşină, alături de cel mai „disident” membru al Comitetului 
Central. 

Care, curios, deşi nu avea vreo funcţie oficială, în aceste vremuri 
de economie şi austeritate de sus până jos – când însuşi Ceauşescu a 
renunţat la Cadillac-ul din anii ’70, cu care îi plimbase pe de Gaulle şi 
Nixon –, avea maşină neagră cu şofer. Şoferul nu era de la noi, dar era cu 
siguranţă securist, după carură, tunsoare şi, mai ales, după privire. Poate că 
era de la Informaţiile Externe sau de la Transmisiunile Speciale, în ultimul 
timp şi ăştia începuseră să lucreze tot pe intern, de când cu greva de la 
Braşov, din ’87. Ne călcam adesea cu ei pe bombeu, îi găseam mai mereu 
înaintea noastră în diverse locuri, de parcă eram două echipe rivale, nu una 
şi aceeaşi instituţie a Securităţii statului. De nu ştiu câte ori am avertizat, în 
şedinţe, că această redundanţă nu produce decât confuzie în informaţii şi 
că, dacă tratăm România ca pe o ţară ocupată, ea va ajunge, la un moment 
dat, să se comporte ca atare. În zadar. O mână nevăzută – unii vorbeau de 
oamenii lui Pacepa, alţii de serviciile străine, alţii de prostia congenitală a 
lui Postelnicu, provocatorii o acuzau chiar pe Ceauşeasca – oprea orice 
iniţiativă de revenire la normalitate. Cel mai tare mă enerva când eram 
gata să pun mâna pe vreun scriitor de doi bani, care frecventa prea mult 
ambasadele occidentale, şi mi se răspundea să îl las în pace, că e omul 
Externelor. Şi erau tot mai mulţi din ăştia! Parcă eram în Germania lui 
Hitler, în care Abwehr-ul nu ştia ce face Gestapo-ul şi invers. Împins de 
instinctele mele, voiam să fac puţină curăţenie în viaţa literară, să mai 
elimin dintre impostorii care făceau pe rezistenţii sau, dimpotrivă, pe 
credincioşii partidului, pentru că nu ştiau să scrie, iar Externele îmi 
comunicau, sec, că scriitorii Cutare şi Cutărescu acţionează în virtutea unui 
mandat primit de la ei, din raţiuni superioare. Care raţiuni, mie, tartorul 
vieţii literare, nu îmi erau nici măcar notificate!  
          Şoferul lui Băleanu, care ştia perfect cine sunt (avea poate acelaşi 
grad ca şi mine şi mă sfida, făcând pe inocentul), îmi confirma încă odată 
nebunia la care ajunsese Securitatea noastră, în care spionii erau la rândul 
lor spionaţi, de aceleaşi organe ale statului, pentru care spionau ei înşişi. 
Suspiciunea se generalizase, ca pe o corabie avariată, în care nu există 
suficiente bărci de salvare şi fiecare îşi bănuieşte colegul de cabină că îl va 
da la o parte, ca să prindă un ultim loc sigur. 

Am pornit la drum, cum spuneam. În maşină, în faţă şoferul, maior 
sau colonel, uitându-se, din când în când, pe sub sprincene, în oglinda 
retrovizoare („privire de Băneasa”, o botezasem eu cândva), iar în spate 
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noi: eu şi „scriitorul naţional”. Mi-a propus imediat să ne tutuim şi mi-a 
dictat repede programul „itinerariului iniţiatic”, cum îi spunea el, mimând 
un bagaj cultural inexistent. Urma să mergem, prin Piteşti, la Craiova, de 
acolo, prin Filiaşi, la Târgu Jiu, iar de acolo întâi la Tismana, apoi la 
Hurezi. „Pe urmele lui Tudor Vladimirescu şi ale lui Bălcescu”, zicea 
companionul meu, zâmbind ciudat, în colţul ochilor. Apoi făceam un mic 
popas, „de două-trei zile, mai vedem o culă, mai vorbim, ne mai 
împrietenim”, a zis Băleanu, la casa sa din Şindiliţa, lângă Măldăreşti, 
urmând să coborâm, nu ştiu de ce, prin Bălceşti, spre Slatina, înapoi spre 
Bucureşti.    
          După întâlnirea de la generalul Dalea, intervenisem pentru piesa lui 
Băleanu pe lângă dobitocul de Dulea, să i-o joace fără alte comentarii. 
Deşi nu era de resortul meu – eu mă ocupam numai de scriitorii cât de cât 
periculoşi pentru regim, nu de politruci –, l-am sunat pe zbirul culturii pe 
telefonul direct, mizând pe surpriza care îi dă totdeauna peste cap pe 
birocraţi. L-am sunat personal, nu prin secretară, şi l-am luat dur, pentru că 
ipochimenul e uns cu toate alifiile. I-am zis: „ascultă, tovărăşele, sunt 
maiorul Stancu, de la Interne, ştii că mă ocup cu bunul mers al lucrurilor în 
literatura română contemporană. Sunt informat că mătăluţă blochezi fără 
motiv o piesă la Teatrul Mic, a tovarăşului Băleanu, un scriitor cât se poate 
de devotat cauzei noastre.” „Păi, ştiţi…”, a dat să replice Dulea, dar aveam 
pe birou fişa lui psihologică şi, în consecinţă, am plusat rapid, contând pe 
respectul faţă de autoritate, de care dădea dovadă în orice împrejurare: „Nu 
ştiu nimic, tovdulea. Nu ştiu nimic despre înţelegerile dumitale cu alţi 
dramaturgi, mai puţin talentaţi şi mai puţin devotaţi partidului, ca să nu fie 
jucat Băleanu, care are prea mult succes. Când estimezi că voi avea 
plăcerea să fiu invitat la avanpremieră?” „Cât de curând, tovarăşu’ maior. 
Voi da dispoziţii…” „Nu, tovdulea, la noi nu merge cu promisiuni şi 
angajamente din gură, ca la voi. Piesa e gata să fie jucată?” „Da, mi s-a 
raportat că repetiţiile s-au încheiat. Dar mai sunt unele aspecte…” „Nu eşti 
bine informat, tovdulea. Nu mai e nici un aspect. Azi e marţi, zi cu ghinion 
pentru cabala amicilor tăi. Joi seara vreau să văd avanpremiera. Dacă nu, 
cineva va avea de suferit.” „ Să trăiţi”, a dat-o Dulea pe linguşeală, „joi 
veţi fi prezent la avanpremieră. Voi da dispoziţii explicite teatrului. Dar 
dumneavoastră răspundeţi dacă apar probleme”, a strecurat, perfid, 
politrucul. „Dumneata vezi-ţi de răspunderile dumitale, lasă-le pe ale mele, 
că te depăşesc. Şi să nu-ţi închipui vreodată că eşti mai presus de orice 
bănuială.” I-am închis telefonul în nas, fără să-i mai las timp de replică, 
fiind convins că va raporta pe canalele lor, la Tovarăşa lor dragă. Însă 
ştiam şi că va da drumul piesei, nu-i convenea că aflasem de şpăgile pe 
care le lua de la unii dramaturgi ca să-i joace sau – culmea imbecilităţii! – 
ca să nu-i joace pe alţii, sub diferite pretexte. 
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         Nu-i spusesem, fireşte, lui Băleanu de intervenţie, pentru că nu mă 
interesa să văd dacă e educat şi ştie să mulţumească pentru ajutor. Mă 
interesa mult mai tare dacă şi cât este de informat, şi pe ce canale. Pentru 
că, dacă reuşise să penetreze reţeaua lui Dulea, care ajungea direct la 
Cabinetul 2, însemna că tipul e tare de tot. 

Şi bineînţeles că o penetrase! Cum am ieşit din oraş, pe autostradă, 
fără să se ferească de şofer şi fără să se îngrijoreze că-mi oferă o 
informaţie esenţială, mi-a spus direct: „Îţi mulţumesc, Filip, pentru ajutor. 
Nu mă aşteptam să fii atât de săritor şi să ai o aşa de mare influenţă. Mi s-a 
spus că Dulea a făcut pe el de frică după ce a vorbit cu tine şi că a 
spumegat până seara, când s-a dus glonţ la Ceauşeasca şi i-a raportat că l-
ai ameninţat. N-ai avut, probleme, sper, din cauza mea. Oricum, eşti 
singurul om care a mişcat un deget pentru piesa mea, care are un succes 
colosal, se joacă numai cu casa închisă, pe o lună înainte. N-am putut să îţi 
mulţumesc public, înţelegi şi singur de ce, dar îţi mulţumesc în particular, 
acum.” „Nu aveţi pentru ce, maestre.” Mizasem, din nou, corect pe 
slăbiciunea lui pentru această vocabulă, a protestat doar formal, cu un gest, 
dar nu m-a întrerupt. „V-am promis în faţa generalului că, dacă pot fi de 
folos, în restabilirea normalităţii comuniste în literatura momentului, o voi 
face. Probabil nu aţi crezut că o să mă ţin de cuvânt. Să ştiţi că nu fac decât 
promisiuni pe care le pot respecta.” „Mi s-a spus că ai fi urlat la Dulea şi l-
ai ameninţat că îl bagi în puşcărie sau că-l împuşti, cel puţin aşa i-a 
raportat dobitocul Tovarăşei.” „Nu l-am ameninţat cu puşcăria, nu e o 
ameninţare care să mai sperie pe cineva în ziua de azi, la cât de lentă şi 
clementă este justiţia noastră socialistă, poţi să şi mori liniştit în patul tău, 
până îţi vine sentinţa. Dacă îţi mai vine. Dar am informaţii că tovdulea îşi 
exploatează în interes personal dreptul de a cenzura anumite spectacole şi 
cărţi şi l-am prevenit că aş putea să dau curs acestor informaţii. Fireşte că, 
subliminal, i-am transmis să aibă grijă pe unde trece strada, dar asta numai 
pentru că e căpos şi nu obţii nimic de la el cu binişorul. Bănuiam că se va 
duce la Cabinetul 2, însă n-am avut, până acum, probleme cu Tovarăşa.” 
„Eşti tare, Filip. Nu mă aşteptam să-l încaleci pe Dulea. Îţi dai seama că 
marii noştri scriitori, membri ai Comitetului Central şi ai Marii Adunări 
Naţionale, tremură de grijă că ăsta o să le ciumpăvească opurile, de n-or să 
şi le mai recunoască, pe raft, în librărie? Îţi dai seama că ăsta i-a provocat 
lui Buzura un edem cerebral, după ce l-a ţinut patru ore în anticameră şi i-a 
retras Drumul cenuşii din librării?” Băleanu râdea cu poftă, răsturnat pe 
spate, ceea ce contrasta cu ţinuta lui corectă, onctuoasă, de ţârcovnic plin 
de evlavie. Am zâmbit şi eu, ca să nu-i las impresia că a fost mai mult 
decât o glumă, ce i-am făcut lui Dulea. „Nu cred că Dulea e atât de 
influent şi n-am avut niciodată impresia că textele lui Titus Popovici, în 
rarele ocazii când binevoieşte să ni le comunice, sunt proaste pentru că le-a 
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cenzurat amicul nostru. Şi-apoi”, am adăugat, ca să adâncesc atmosfera de 
intimitate „eu nu sunt scriitor, nici membru în C.C.. Sunt un simplu maior 
de Securitate, care încă mai crede în valorile instituţiei şi ale socialismului 
victorios.” Băleanu a râs din nou, cu aceeaşi poftă, de parcă nu mai era 
individul ascuns şi calculat care era de fapt, ci îşi dăduse drumul la toate 
zăgazurile. În lunile care au urmat, aveam să îi aud deseori acest râs, care 
contrasta cu toată fiinţa lui, în fond, arogantă, calculată şi plină de 
importanţă. De ce să mint, râsul îl umaniza şi îl făcea oarecum mai 
simpatic. „Itinerariul iniţiatic” începea, aşadar, sub cele mai bune auspicii. 
          Şoferul se uita, cum spuneam, prin oglinda retrovizoare, la noi şi 
mai ales la mine, şi am simţit că e momentul să rup această falsă 
complicitate. L-am atacat scurt: „Tu de unde eşti, tovarăşu’, de la Externe 
sau de la Transmisiuni? Că de la noi nu eşti…” „De la Transmisiuni, să 
trăiţi, sunt şoferul lu’ tovarăşu’ colonel Grumaz, dânsul are grijă de 
maestrul şi mă mai trimite din când în când cu maşina prin ţară, să ne mai 
odihnim şi să căpătăm inspiraţie pentru piesele viitoare.” Tipul zâmbea 
fără griji şi eu începeam să mă simt ca un actor într-o piesă în care toţi îşi 
ştiu rolurile, în afară de mine. N-am avut de ales, trebuia să joc mai 
departe. „Ce grad ai? Căpitan sau maior, că nu mai eşti nici tu tinerel?” 
„Maior, ca şi dumneavoastră, dar nu am funcţia dumneavoastră. Şi ştiţi că 
funcţia bate gradul. Aşa că vă rog să-mi permiteţi să fac mai departe pe 
şoferul, e bine să nu ne depăşim limitele. Tovgrumaz vă respectă foarte 
mult şi eu la fel.” 
          Băleanu a intervenit zâmbind enigmatic, cum făcea când dorea să 
pară important. „Îţi dai seama, Filip, la ce grad de paranoia aţi ajuns, dacă 
maiorii fac pe şoferii coloneilor? La ce foloseşte toată secretomania asta? 
Crezi că e normal ca securiştii să ajungă să se deghizeze în miliţieni, ca să 
se camufleze?” Nu puteam decât să râd, ideea deghizării în miliţieni fusese 
ultima găselniţă a tipilor de la Dezinformare, însuşi marele Ioşca ne 
explicase într-o şedinţă ce acoperire colosală e cea de miliţian, care îţi 
dezvăluie apartenenţa la Interne, dar o ascunde pe cea la Securitate, tocmai 
pentru că nimeni în lume nu se gândeşte că un miliţian stupid ar putea fi, 
de fapt, un securist foarte inteligent. Am râs, deci, în continuare, 
scriitorului naţional îi plăcea să treacă drept un tip cu umor şi nu se făcea 
să îl dezamăgesc. De ce să mint, îmi plăcea că Băleanu îmi oferea unele 
indicii care mă interesau, cu toate că mă deranja certitudinea că el conduce 
jocul şi voi afla foarte greu ceea ce, de fapt, voiam să aflu în ce-l priveşte. 
Am dat-o imediat pe literatură. „Aveţi de gând să scrieţi o piesă şi pe tema 
asta, maestre?” Băleanu a râs din nou cu poftă, dar răspunsul lui, sec şi cu 
destule asprimi, a marcat imediat limita la care avea de gând să se 
oprească. „Dragă, dacă m-ai citit, ştii că eu am spus că activistul este 
personajul reprezentativ al societăţii noastre actuale. Nu securistul. N-am 
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intenţia să zgândăresc degeaba rahatul. Nici măcar tu n-ai putea face să se 
joace o piesă despre voi, cu toate că vă duce mintea la tot felul de 
perversităţi.” 
          Autostrada, plină de gropi după o iarnă grea, era aproape pustie şi 
maiorul-şofer gonea netulburat, imun la eventualele radare sau echipaje de 
miliţie. De-o parte şi de alta a autostrăzii, lanuri cultivate până în buza 
asfaltului şi oameni la lucru. L-am întrebat pe „scriitorul naţional” ce 
părere are despre situaţia din agricultură şi despre această întoarcere a 
politicii de stat, dinspre industrializarea de acum câţiva ani, înspre 
cultivarea pământului. „Dragă Filip”, a început Băleanu, „dacă vrei cumva 
să mă tragi de limbă despre absenţa alimentelor de pe piaţă, o să-ţi dau 
satisfacţie: da, sunt şi eu nemulţumit, ca orice om, că nu se mai găseşte 
nimic de mâncare şi nici măcar băutură. Aseară am intrat la Capşa şi nu 
am găsit decât peşte congelat şi şniţel făcut din parizer. Ca băutură, mi-au 
oferit bere Bucegi şi vermut. Îţi dai seama ce cred străinii, când intră în 
acest templu al gastronomiei, care, orişicât, încă mai e cunoscut afară, şi li 
se oferă ciorbă de legume şi plachie de cod congelat, cu garnitură de 
cartofi fierţi. Dar să ştii că derbedeii de la Europa liberă, care mă înjură zi 
de zi, mint când vorbesc de o criză a agriculturii. Agricultura n-a mers 
niciodată mai bine, chiar dacă ştii şi tu cât se minte în această privinţă. N-
am făcut 50 de milioane de tone de cereale anul trecut, cât a raportat 
Ceauşescu – pe baza datelor pe care le-a primit și el, de la cei care trebuiau 
să-l informeze corect –, dar vreo 15 milioane îţi garantez eu că s-au făcut. 
Din Europa, numai Franţa, Italia şi Spania au o productivitate mai mare 
decât noi. Dacă am sparge cooperativele şi am da înapoi pământul din 
IAS-uri, nu ştiu dacă am mai face 6-7 milioane de tone de cereale. Iar 
zootehnia, pe agricultură individuală, ar fi terminată. Am importa păpică la 
greu, în loc să exportăm, ca acum. Problema e, deci, nu că se produce 
puţin, ci că se exportă prea mult, iar ce rămâne e distribuit aiurea. Ştii că 
sunt judeţe, ca Sibiul sau Mureşul, în care nu există probleme, deşi nu sunt 
mari judeţe agricole, în timp ce amărâţii din Bărăgan sau din Oltenia crapă 
de foame? A ajuns Nea Mărin să mănânce fulgi de creveţi, importaţi din 
Vietnam, în loc de zacusca lui de ardei, strămoşească. Dar toate astea n-au 
să mai dureze mult. Eu am teoria mea: poţi să-i iei românului drepturile, 
poţi să-l scoţi pe stadioane, să facă spectacole-mamut, ca pe vremea lui 
Carol al II-lea, şi nu se va revolta. Dar dacă îi iei păpica de la gură şi 
vinişorul din debara, o să iasă în stradă şi o să dea la cap. Când i se pune şi 
cui se nimereşte.” „Aveţi perfectă dreptate, cam asta e psihologia 
românilor, nu-mi place să o recunosc, dar n-am ce-i face. Totuşi, 
mărturisesc că nu-mi pică bine când o aud pe Blandiana recitând noi 
suntem un popor vegetal. Fireşte, e altceva când o spuneţi dumneavoastră. 
Înseamnă că aveţi informaţii temeinice că starea de nemulţumire se 
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amplifică. Avem şi noi, de ce să mă ascund de dumneavoastră şi de 
colegul de la volan, care trage politicos cu urechea.” „Lasă naibii 
informaţiile, că ele te mint la fel de uşor ca oamenii, Filip. Trebuie să simţi 
ce se petrece, ca să poţi preveni. Şi realitatea e că mulţi de la voi nu simt 
nimic. Continuă să-l îndobitocească pe Ceauşescu cu false raportări şi nici 
măcar nu o fac deliberat, după un plan, o fac de frică şi din comoditatea 
asta românească, de care nu ne mai vindecăm. De-aia am vrut să vii cu 
mine în această scurtă vacanţă, vrem ca mai ales tu să vezi că există, sub 
România asta oficială, o alta, care merită recuperată până nu se pierde de 
tot.” „Dar dumneavoastră de unde o cunoaşteţi, cum aţi avut acces la ea?” 
„Asta e o altă poveste. Să spunem că, păstrându-mi casa de la Şindiliţa, am 
cunoscut alţi oameni decât în Bucureşti. Şi, chiar dacă n-am învăţat eu 
multă carte (lasă, nu protesta, ştiu că asta se spune despre mine, că am 
scris mai multe cărţi decât am citit), am o intuiţie ţărănească mai puternică 
decât toată doxa deştepţilor ălora de esteţi de la Uniune, care trăiesc în 
cloaca lor literară ca într-un acvariu! Românul simte că nu e normal ca ţara 
să facă politică mondială, iar el să crape de foame. Şi că nu-i de vină 
tovarăşul Ceauşescu, ci ăia despre care tot scriu eu şi despre care scria şi 
Păunescu în Flacăra, până l-au dat afară.” 
          Băleanu s-a închis imediat în el, enigmatic, după această scurtă 
declaraţie angajantă. Afară, peisajul cenuşiu, bacovian, de sfârşit de iarnă, 
defila mai departe, în timp ce şoferul-maior gonea ca nebunul, fără să îi 
pese de nimic. M-am hotărât să tac şi eu, să văd ce urmează, chiar dacă 
tăcerea ar fi putut deveni penibilă. Mulţi dintre noi au o adevărată spaimă 
de tăcere, de momente goale, şi adesea, pentru a umple aceste spaţii goale 
ale comunicării, vorbesc vrute şi nevrute. Ăstea sunt momentele cele mai 
periculoase, când spaima de ridicol sau de o eventuală atmosferă ostilă te 
fac să îţi pierzi controlul şi să spui ce nu trebuie. Noi suntem antrenaţi să 
tăcem, să îl lăsăm pe celălalt să facă primul pas, să se deschidă. Băleanu, 
însă, tăcea şi el şi se uita pe fereastră, brusc abstras de la ce se petrecea în 
interiorul Daciei sale de protocol, cu număr mic şi staţie de emisie-
recepţie. Nu-mi rămânea decât să tac şi mai abitir. 
          Am tăcut aşa preţ de vreo jumătate de oră, timp în care ne-am 
apropiat serios de Piteşti, se vedeau deja instalaţiile combinatului 
petrochimic şi flăcările lămpilor de control. Şoferul-maior mersese tare de 
tot, indiferent la gropile care decorau autostrada şi imun la eventualele 
filtre sau controale ale miliţiei. De regulă, mă enervau asemenea maşini în 
trafic, mai ales că noi aveam indicaţii să ne dăm la o parte, să nu ne 
deconspirăm prezenţa. Mă călcau pe nervi ştăbuleţii de doi bani de pe la 
sindicate sau cooperaţie, care, la adăpostul culorii negre şi a numărului 
mic, dădeau pe toată lumea la o parte. Acum făceam eu însumi parte dintr-
un asemenea echipaj. Noroc că autostrada era aproape goală şi nu 
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deranjam pe nimeni cu mârlănia noastră de activişti ajunşi, de belferi ai 
socialistului. 
          Când să intrăm în Piteşti, Băleanu a hârâit adânc (încerca să 
sugereze nu numai boieria, ci şi senectutea înţeleaptă), după care a început 
din nou să vorbească. „Filip dragă, îţi propun să nu ne oprim până la 
Craiova. Acolo o să tragem la Jiul, te duci la Asociaţie şi-ţi faci treaba, iar 
eu mă duc la mitropolie, să pregătesc totul cu Înalt Prea Sfinţitul. Te 
aşteptăm la masă. Vezi să intri prin spate, pe la clădirea veche, prin faţă 
intră doar funcţionarii. Las eu vorbă să te aştepte cineva. Popii sunt mai 
bine organizaţi ca voi, n-avea grijă!” „Bine”, am zis, uşor contrariat că 
disidentul de partid şi de stat îmi ştia până şi alibiul cu care plecasem, 
„cum spuneţi dumneavoastră. Puteam mânca şi la Jiul, sau la Minerva, la 
masa profesorului Piru, dar dacă dumneavoastră vă place bucătăria 
monahală, n-am nimic împotrivă. Îl cunosc şi eu pe Înalt Prea Sfinţitul 
Nestor, dar n-am fost niciodată invitat la el la masă, se spune că se 
mănâncă foarte bine şi are întotdeauna un vin bun.” „Bine? Nici la 
Ceauşescu la palat nu se mănâncă aşa bine ca la Înaltul! Omul ţine post, nu 
gustă carne, însă pentru invitaţi are toate bunătăţile pământului. Ia zi, de 
când n-ai mai mâncat o piftie de raci? O să mănânci acum!” Băleanu râdea 
din nou cu gura plină, se vedea că îi place să te uimească şi că resimte un 
soi de mândrie în a o face pe boierul, el, ţăranul semi-alfabetizat din 
Şindiliţa Olteniei. „Înaltul e nu numai mitropolit, e şi om de carte, a umblat 
pe la schiturile din nordul Olteniei şi a adunat cântece bătrâneşti şi legende 
vechi. A descoperit şi cărţi de bucate din secolul al XVIII-lea şi le-a pus pe 
măicuţe să înveţe reţetele. E haios, o să-ţi placă. Îl chemăm şi pe Tudor 
Gheorghe, să ne cânte cântecul oastei lui Tudor Vladimirescu, pe care n-
are voie să-l cânte pe scenă, dar pentru noi o să se producă, stai liniştit.” 
 

* 
 
          Eram liniştit şi aveam să rămân liniştit pe tot parcursul acestei 
călătorii neverosimile, de la un capăt la altul. Acum, când mi-o reamintesc, 
în împrejurările create de revoluţia ăstora, toate se leagă, dar nu pot scăpa 
de senzaţia de straniu, de ireal, pe care am avut-o atunci. Simţeam că 
oamenii ăştia trăiesc într-o lume a lor, una pentru care trudim noi, cei de 
jos, de la ruperea oaselor, şi pe care troglodiţii de la partid sau din guvern 
nici nu o bănuiesc. Şi nici noi, oamenii obişnuiţi, care ne sculăm la şase 
jumătate ca să mergem la serviciu şi tragem la şaibă opt sau zece ore, şi 
duminica, dacă e nevoie, nu avem habar că ăştia o duc ca boierii. Pe tipii 
ăştia, care au funcţii oficiale mai de mâna a doua şi sunt prinşi în toate 
sistemele de putere ale statului, nu îi controlează nimeni, ca şi cum ar avea, 
în interiorul României socialiste, un stat al lor, în care fac ce vor. Eu 
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însumi, cu tot rafinamentul meu decadent, cu ceasurile mele şi cu colecţia 
de vinuri, cu puterea mea de a ancheta şi a băga groaza în oasele oricărui 
om de cultură din ţara asta, eram un biet lefegiu pe lângă ei, un om lipsit 
de orizont şi supus timpului. 
          Oare ce o face acum Băleanu? O fi căzut tot în picioare? Ştiu că 
Ioşca îi pregătise din timp pe băieţii care urmau să îl scuipe pe Păunescu, 
în cazul în care s-ar fi dus spre Ambasada americană, conform înţelegerii 
pe care o avusese cu Michael Parmley, despre care bardul de la Bârca 
credea că este ataşat cultural, dar care era, în realitate, rezidentul CIA în 
România, pe care îl pilotam în orb şi îl dezinformam masiv, prin tot soiul 
de semi-disidenţi inventaţi de noi. Însă pentru Băleanu nu am aflat ce se 
pregătea. Pur şi simplu, despre el nu se vorbea în nici un capitol al marelui 
plan, ca şi cum nu ar fi contat, cu toate că eu ştiam cât era, de fapt, de tare. 
Destinul „scriitorilor naţionali”, cei care scriseseră despre regim şi despre 
Ceauşescu, dar şi cei adevărați, care ilustraseră onest performanţa şi 
valorile noastre autentice în literatură, fără să aibă vreo legătură cu 
propaganda şi cu comunismul, avea să fie mai dificil în primii ani de după 
revoluţie. Tipii de la Dezinformare considerau – le-am citit analizele, toate 
treceau pe la mine – că sunt „expiraţi” şi e necesară schimbarea „gărzii”. 
Am simţit că există unii artizani secreţi ai planului, cărora nu le convenea 
faptul că ne pregăteam să ieşim din comunism cu o literatură, cu o cultură, 
cât de cât, mai de Doamne-ajută şi cu o ierarhie literară corectă, bazată pe 
valoare, nu pe temenelele făcute partidului, ca în Uniunea Sovietică. 
Venise, se pare, rândul unora ca Dinescu, Dan Petrescu sau mai ştiu eu 
cine, era nevoie de sânge proaspăt şi „disident”, nu conta că primul e o 
hahaleră, iar celălalt nu are operă. Parcă ăia din anii ’50 avuseseră, şi ce 
carieră făcuseră!  
          Unii dintre ăştia din anii ’50, de altfel, ca Deşliu, Bogza sau 
Jebeleanu, intrau din nou în calcule. Când le citeam numele în materiale, 
ca propuneri pentru „noul front literar”, democratic, de astă dată, mi se 
făcea greaţă. Deşliu este, o ştiau până şi inginerii care se formaseră pe 
manualele din anii ’60, o nulitate penibilă, complet lipsită de talent literar 
şi, în fond, de ruşine. Când scrii imbecilităţi ca „Şi scrie fără grijă, că-i 
călimarul plin/ Ş-ăst scris îl înţelege tovarăşul Stalin!”, cred că singura 
salvare rămâne sinuciderea, dar Deşliu se bagă în faţă, face pe disidentul, 
se îmbată la Uniune şi îl critică pe Ceauşescu în numele democraţiei, el, 
lingăul ruşilor şi imnograful de serviciu al stalinismului!  
          Bogza, la rândul lui, avea păcate grele în spate. Eu însumi 
descoperisem în arhivele Siguranţei dovada faptului că fusese agent al 
NKVD-ului încă din anii ’30 şi militase camuflat pentru destrămarea 
României Mari, în timp ce făcea pe avangardistul. I-am arătat personal lui 
Ceauşescu copia carnetului lui de membru al Partidului Comunist din 
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România, membru al Cominternului, şi copiile pe care Siguranţa le făcuse, 
în anii 1938-1940, după chitanţele plăţilor pe care ambasada sovietică i le 
vărsase, desigur, nu pentru Jurnal de sex sau Poemul-invectivă. Dar 
Bogza, vizibil mai talentat decât Deşliu şi fără înclinaţii pentru zeul 
Bachus, ştiuse să se redreseze la timp, să rămână în calcule, nu la fel de 
bine ca în anii stalinismului, totuşi acolo… Ceauşescu, pe care puţini 
îndrăzneau să îl contrazică, fusese de câteva ori redus la tăcere de Bogza 
şi, când i-am dat dosarul lui, l-a pus pe masă (eram la Snagov, la vila 
prezidenţială), a privit în altă parte şi m-a întrebat de altceva, fără legătură 
cu subiectul. Mi-am dat seama că împotriva ăstora trebuie jucat tare, tipii 
n-au legătură cu literatura, se folosesc doar de ea pentru a face carieră şi 
tot felul de jocuri, pe care puţini le înţeleg. Secretomania lui Ceauşescu, 
care devenise un soi de marcă a regimului, m-a împiedicat să aflu mai 
multe. Informaţiile erau fracturate între tot felul de departamente şi direcţii 
şi nu mă puteam duce la Externe, de pildă, să-i întreb ce e cu Bogza şi 
Jebeleanu şi de ce sunt menţinuţi în faţă, deşi e limpede că nu sunt loiali 
regimului şi, câteodată, nici ţării. 
          Oare chiar atât de mare să fie demonul autorlâcului, mă întrebam, 
când mai descopeream, din întâmplare, câte o ticăloşie a unor scriitori, 
încât să-i împingă pe oameni la orice turpitudine, de dragul carierei 
literare? Sau lenea, frica de muncă, neputinţa de a face ceva cu mâinile şi 
capul lor, îi stârnea şi îi împingea la cele mai mari trădări, pe lângă care 
tâlhăriile şi crimele vieţaşilor de la Jilava erau de-a dreptul inocente?  
          Nu i-am înţeles niciodată pe aceşti oameni şi i-am contrat pe unde 
am putut, cu toate că am simţit, mereu, că sunt susţinuţi de forţe obscure, 
pe care nu le puteam identifica. În 15 ani, cred că am făcut peste 20 de 
informări despre Jebeleanu, care, fără funcţie executivă precisă, tăia şi 
spânzura la Uniune şi în lumea literară, ca un patriarh negru, după planuri 
care nu se potriveau cu ale noastre, însă se potriveau bine de tot cu ale 
Europei libere. Însă toate informările mele se opreau, fără alte consecinţe, 
la Constantin Manea, şeful de cabinet al lui Ceauşescu. Când i-am dat – ce 
prostie din partea mea! – lui Eugen Barbu cópii după articolele ăstora 
publicate în ziarele legionare (căci băieţii au primit ordin de la Moscova, 
în anii ’40, să treacă la legionari, împreună cu echipa muncitorească a lui 
Dumitru Groza), Barbu s-a dus cu ele, ca fraierul, la Dumitru Popescu-
Dumnezeu. Rezultatul: cineva din cabinetul lui Dumnezeu a ciripit, iar din 
colecţiile de la Academie ale respectivelor publicaţii au fost decupate cu 
lama articolele „ilegaliştilor”. N-am reuşit să obţin nici măcar fişele de 
lectură de la bibliotecă, să văd cine a trecut prin colecţii şi le-a „periat”! 
Toate dispăruseră. Doar cu copiile, fără putința de a pune pe masă 
originalele, era inutil să merg mai departe, puteam fi acuzat de manipulare 
a probelor, nemaivorbind că mi-aș fi deconspirat inutil sursele. Până şi 
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romanul lui Barbu, O lume de câştigat, în care nara cu cheie toată tărăşenia 
năpârlirii legionare a marilor ilegalişti ai literaturii române, început în 
foileton în SLAST şi în Almanahul Săptămâna, a fost cenzurat şi, în cele 
din urmă, oprit. Nu de mine, evident! Se spune că Barbu ar fi ascuns până 
şi manuscrisul, undeva, nici nevastă-sa nu ştie unde. Iar Barbu, pe lângă că 
lucra direct cu noi, se vedea personal cu Ceauşescu, cam o dată pe 
săptămână! Singurul lucru pe care îl mai puteam face era să le răspund la 
fel „disidenţilor ilegalişti”, subversiv, ca o gherilă. Şi sunt, eram, mai bine-
zis, securist, nu om de pe stradă! 

Toate astea sunt, acum, după numai câteva zile, istorii fumate şi 
mi-e lehamite să le mai adâncesc. Mă arde propria piele, nu destinul 
literaturii române. Şi cu atât mai puţin, destinul viitor al României 
„democratice”, care mă lasă de tot rece. Puşca mea cu lunetă e mai 
importantă, iar lucarnele rotunde ale podului Băncii Comerciale sunt 
singurul meu orizont politic. De el trebuie să mă ţin. 
           Totuşi, nu-mi pot reprima un zâmbet când mă gândesc ce figură le-
am făcut, împuşcându-l pe Dalea. Bătrânul se pregătea să preia controlul 
sistemului de informaţii, garantând în faţa ruşilor şi americanilor că 
România nu va ieşi de pe traseul stabilit la Malta. Parmley îl aştepta ca pe 
Mesia, ca să poată raporta la Washington că România a apucat-o pe calea 
democraţiei. Fără Dalea, au avut câteva zile de groază, deşi nu sunt deloc 
sigur că Măgureanu nu s-a dus direct la ei, cu securitatea României plocon. 
Însă el nu ştie, săracul, că americanii nu lucrează cu oameni nesiguri, 
oricât de tentante ar fi ofertele pe care le-ar face aceştia. Va mai dura luni 
bune, poate ani, până vor avea încredere în Măgureanu, dacă ăsta nu face 
vreo prostie. Ani în care situaţia ţării va fi foarte proastă, problematică: 
americanii ne vor ţine în „sticks and carrots”, iar guvernele vor sta pe 
muchie de cuţit. Pe de-o parte, promisiuni şi bătăi pe umăr, pe de alta, zero 
investiţii şi o atmosferă internaţională, mai ales în presă, infernală. Le-am 
făcut-o, revoluţionarilor lu’ Calache… 
          Dar dacă, împuşcându-l pe general, n-am făcut altceva decât să 
execut o comandă subliminală, care îmi fusese indusă încă dinainte de a 
intra în complot? Dacă rolul meu tocmai acesta a fost, să îl elimin, la 
momentul oportun, pe Dalea? Înseamnă că tipii mă citiseră bine de tot, cu 
toate că sunt, psihologic, de nepătruns, ca o carte scrisă, vorba lui Nichita 
Stănescu, într-o limbă moartă! 
 

* 
 

Roxana a fost una dintre cele mai bune amante pe care le-am avut. 
Însă noaptea petrecută cu ea, de revelion, a fost foarte stranie. Se arunca în 
amor cu capul înainte şi era dulce şi moale ca la prima întâlnire din viaţa 
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ei. Senzualitatea ei era amestecată cu puseuri ciudate de rigiditate, de 
respingere, când mă îndepărta de ea, apoi mă trăgea din nou deasupra şi se 
agăţa de mine ca şi cum aş fi fost ultimul bărbat din viaţa ei, ultimul bărbat 
din lume. Suferea de spasmofilie, mi-a spus-o după câteva ore de sex, avea 
orgasme multiple, însă se temea de decalcifiere şi avea, în numai câteva 
secunde, reacţii cu totul contrare, de supunere şi respingere. Gemea uşor, 
ca un alint, se abandona, apoi redevenea brusc agresivă, cerşea o 
mângâiere, după care fugea de ea şi se închidea într-o tăcere opacă, în care 
până şi ochii i se întunecau şi nu mai puteam ghici nimic. 
          A fost lungă şi zbuciumată noaptea cu ea, dar dimineaţa m-am trezit 
răcorit ca după o ploaie de vară. Nu m-a trezit din vârtej nici măcar 
rugămintea ei intempestivă de a o duce acasă, dimineaţa la şase. Simţea, 
nu ştiu de ce, că nu mai poate sta nici un minut în casa mea, nu s-a uitat la 
tablouri, nici la cărţi, nici pe geam. Azulejo-ul cu care o ademenisem a 
rămas nebăgat în seamă, vinul nebăut, discurile neascultate. Pe cât de 
repede şi de direct a venit către mine, trăgându-mă cu totul în ea, tot aşa a 
şi vrut să plece, să nu lase nimic în urma ei. Strategie femeiască sau teamă 
de urmări? N-aveam s-o aflu niciodată, cu toate că am mai revăzut-o de 
câteva ori, în întâlniri amoroase la fel de zvăpăiate şi de imprevizibile.              
O femeie pe care am consumat-o fără să o înţeleg cu adevărat. 
          Anul 1989 a început, aşadar, într-un mod cu totul neaşteptat pentru 
mine, care mă pregăteam pentru încă 365 de zile de rutină. În locul rutinei, 
am avut parte de o răscolire totală a raţiunilor mele, a stilului meu de viaţă, 
chiar a modului meu de a gândi. De aceea, poate, m-am întors acum, în 
ultimele zile ale lui 1989, la ceea ce ştiu şi la ceea ce am crezut în tinereţe. 
Nu vreau să merg mai departe, nu vreau să mă schimb, nu vreau să mă 
adaptez, am mers destul pe nisipuri mişcătoare, nu e un sport elegant. Am 
fost antrenat să trag şi am tras. Scrupulele de conştiinţă le las pe seama 
celor cu inima uşoară, care-şi pot modifica opţiunile la minut, care pot 
spune pe loc contrariul celor gândite cu 10 secunde în urmă. Sunt un om al 
ordinii şi ordinului. Mă supun, cum a spus cu mândrie Garibaldi, rănit în 
bătălia din Aspromonte de colonelul Pallavicino. 
            Costa a plecat de mult, am amorţit de frig şi de nemişcare. E ora 
prânzului şi afară s-a făcut mai rece, cu toate că e un soare obraznic, care 
îmbie la plimbare, nu la crimă. Mă uit pe geam şi văd cum oraşul revine, 
încet-încet, la ritmurile lui dintotdeauna. Bulevardul e mai aerisit decât de 
obicei, din cauza baricadelor făcute de „revoluţionari”, care împiedică 
traficul, fără să ne împiedice, din fericire, şi pe noi să ne facem treaba. 
Vizita lui Costa m-a readus, cumva, în circuit, simt din nou, la modul fizic, 
cum începem să legăm pe dedesubt firele reţelelor noastre, chiar sub nasul 
fraierilor care cred că ne-au învins. Sub beţia de putere, triumfătoare, a 
noului regim, puterea noastră se extinde ca un cancer galopant şi mă simt 
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îmbărbătat de gândul că i-am şi învins deja pe „democraţi”. În câteva luni, 
or să se simtă, pe bună dreptate, legaţi de mâini şi de picioare. Cu banii 
noştri, vom deschide primele magazine particulare şi, în câteva luni, poate 
un an, cam tot ce mişcă pe piaţă va fi în mâinile noastre. Mă cam supără 
gândul că derbedeii de la Externe vor pune mâna pe economie – doar îi 
ştiu cât sunt de lacomi şi de necinstiţi! –, însă, decât ăştia noi, tot ei sunt 
mai de încredere, pentru că îi cunosc şi îi pot şantaja, tot atât cât mă pot 
şantaja şi ei pe mine. Suntem în aceeaşi barcă, nu au spaţiu de manevră. Ei 
se vor îmbogăţi, vor intra în politică, vor deveni directori de conştiinţe, 
însă nu ştiu ce îi aşteaptă, nu ştiu ce presiune formidabilă va exercita 
asupra lor presa şi opinia publică. Vor trăi permanent cu ghilotina 
dezvăluirilor deasupra capului şi vor trebui să plătească pentru tăcerea mea 
şi a altora ca mine. Vor plăti din greu. Important este doar să ies viu de 
aici. 
          „Teroriştii” noştri din Piaţa Palatului şi de la Inter parcă au intrat şi 
ei în pământ, nu se mai aud decât împuşcături răzleţe, de departe, dacă nu 
or fi cumva aparatele acustice, care imită sunetul mitralierei, pe care le-a 
instalat colonelul în perimetrul central, cu vreo două săptămâni în urmă. 
Nu ştiu de unde le avea, nu erau pe inventar, ştiu doar că într-o zi a intrat 
în biroul meu cu un maldăr de fire şi cutiuţe în braţe, ca un Moş Crăciun. 
L-am şi întrebat dacă nu cumva vrea să împodobească vreun brad, în 
sediul Securităţii, să facă Postelnicu infarct când vine la birou. „Habar n-
ai, lepră, ce-am aici. Chestiile ăstea mici imită perfect sunetul mitralierei, 
tehnologie americană, împiedică sunetul să se disipeze, direcţionându-l 
exact ca laserul. Dacă dau drumul la una din ele, se goleşte sediul mai 
repede decât dacă ar ateriza ruşii. Caşalotul de Teclu s-ar pişa pe el de 
frică. Ajută-mă să le car la maşină, n-am încredere în nimeni altcineva. Le 
pregătim revoluţionarilor o surpriză de zile mari: terorism fără terorişti. Nu 
te uita urât, ăstea or să vă salveze pe voi, în misiune. Or să le caute de-or 
să-nnebunească, în timp ce voi vă faceţi treaba şi vă tiraţi. Altfel, v-ar 
căuta şi-n gaură de şarpe şi tot v-ar găsi. Ce ţi-o fi trebuit ţie Piaţa 
Universității? Nu puteai să vii cu mine în Drumul Taberei, să dirijăm 
coloanele de oameni ai muncii de pe platforma Militari către Comitetul 
Central? Ne luam dup-aia certificate de revoluţionari, ieşeam câteva luni 
din ţară să golim conturile lui Ceauşescu (ce-o să mai rămână după d-alde 
Voiculescu!), dup-aia făceam bişniţă cu ceasuri elveţiene și scoteam 
dolarii din țară, înapoi în Elveția, curați… Te-ai apucat să faci pe eroul, 
lepră. Nu te văd bine, dar nu mă bag. E alegerea ta. Şi când te gândeşti că 
voiam să te fac partener de afaceri… Găsisem şi un teren pe malul lacului 
Băneasa, ne trăgeam un restaurant, cu piscină, umbreluţe, aşteptam în 
linişte sfârşitul lumii, la un şpriţ şi-o ciorbă de burtă.” „Ştii că nu beau 
şpriţ, colonele, n-o mai face pe interesantul. Şi mai ştii şi că unele chestii 
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sunt dinainte hotărâte. N-am chef să fac afaceri cu tine şi, ca să fiu sincer, 
nu ştiu nici dacă de democraţie am chef… Îmi fac treaba, salvăm ce se mai 
poate salva din statul ăsta nenorocit, după care… Dumnezeu cu mila.” 
„Treaba ta, Filip. Nu uita însă că nu am investit atât în tine ca să mori ca 
un tâmpit. Logica sistemului îţi cere să te scoli şi să mergi mai departe, 
mai ales că, din punctul nostru de vedere, nu s-a schimbat nimic. Ne facem 
datoria şi-atât. Sacrificiul nu intră în ecuaţie decât dacă te-ai scrântit sau 
dacă ai chef să te sinucizi. Chestie în care eu nu mă bag.” 
          L-am ajutat să care nenorocirile ălea de plastic în portbagajul 
maşinii de serviciu şi nu am avut nici măcar curiozitatea să ciordesc una, 
să văd cum funcţionează. În fond, are şi vidanjorul demnitatea lui, aceea 
de a trage pe bune, nu de a face teatru. Ce sens mai are revoluţia, dacă nu 
curge sânge? Iar acum aud din când în când împuşcături, probabil de la 
dispozitivele colonelului, pentru că nu mai văd oameni trântindu-se brusc 
la pământ, nici patrule alergând înspre locul unde cineva cade într-o baltă 
de sânge. Fleacuri. Frecţii. 
 

(Fragment din romanul Fratele, în pregătire) 
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Invitatul revistei 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

„Nu am deloc 
impresia că avem 
o nouă literatură. 
Au apărut câțiva 
scriitori noi, însă 

codul literar a 
rămas același din 

anii optzeci” 

 
Răzvan Voncu în dialog cu Adrian Alui Gheorghe  
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„Mi-am dorit să fiu, pe rând, mecanic de locomotivă, 
pilot de raliu, apoi ziarist...” 

 
 

- Dacă ar fi să îţi transformi viaţa ta într-o scurtă poveste, dragă 
Răzvan Voncu, cam cum ar suna aceasta...? De ce ai ales calea 
periculoasă a literaturii şi nu ai ales să fii lup de mare, de exemplu? Sau 
pirat? Sau vînător de monştri marini? 

- Dacă prin "lup de mare", "pirat" și "vânător de monștri marini" ai 
intenționat să faci aluzie la faptul că sunt constănțean, ai reușit. Într-
adevăr, sunt născut și crescut la Constanța, și numai traseul profesional al 
tatălui meu (inginer proiectant de automobile) m-a dislocat din cel mai 
vechi și cel mai frumos oraș al României. Dar marea, deși îmi place 
enorm, nu a reprezentat niciodată o atracție profesională. Nu știu de ce. 
Mi-am dorit să fiu, pe rând, mecanic de locomotivă, pilot de raliu, apoi 
ziarist (această din urmă profesie am și practicat-o, fără mare pasiune, un 
număr de ani). Cum am mai povestit și cu alte ocazii, mi-am dorit să devin 
critic literar - nu scriitor, în general, ci fix critic și istoric literar - în urma 
unei vacanțe de iarnă prelungite, în 1985. Când, având timp suficient să-i 
lecturez pe îndelete pe Marin Preda și Nichita Stănescu, mi-am spus, la 
finalul lecturii: trebuie să mă fac critic literar, ca să pot scrie despre acești 
scriitori. Cum despre Preda n-am publicat decât o culegere de mici eseuri, 
iar despre Nichita Stănescu n-am scris decât câteva studii și articole, 
consider că mă aflu încă în intervalul edenic dintre dorință și realizare...  

- Te rog să încerci să îţi faci un autoportret de om, cetăţean, 
profesor. Dacă vrei poţi să îl faci şi sub formă de desen, dacă îţi e mai 
uşor decît în forma descriptivă, în cuvinte...  

- Nu-mi place să vorbesc despre mine însumi. Consider că suntem 
înconjurați de prea mulți oameni minunați, despre care avem privilegiul să 
putem vorbi (cum spunea același Nichita Stănescu) în timpul vieților 
noastre, ca să ne pierdem timpul cu autoportrete. Singurul lucru pe care 
cred că îl pot spune despre mine fără teamă de a greși este că, în toate 
ipostazele în care m-a pus viața, am încercat să îmi fac datoria. Dacă am 
reușit sau nu, prefer să îi las pe alții să judece.  

- Eşti profesor universitar, la una dintre universităţile importante 
din România. Ce poţi să spui despre studenţii tăi, cei care iau în piept 
muntele literaturii române? Cum  (crezi că) e profesorul văzut prin ochii 
studenţilor săi? Cum sînt studenţii văzuţi prin ochii profesorului? Cum e 
profesorul văzut prin ochii ... profesorului? 

- Am, într-adevăr, șansa de a fi profesor de literatură română la cea 
mai importantă universitate din țară. O universitate prin care, numai la 
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Facultatea de Litere, au trecut, de la Titu Maiorescu la Nicolae Iorga și de 
la G. Călinescu la Nicolae Manolescu. Am fost, un timp, coleg de catedră 
(mult mai tânăr și neînsemnat, ce-i drept) cu președintele de atunci al 
Academiei Române, criticul Eugen Simion, cu directorul Bibliotecii 
Academiei, regretatul medievist Dan Horia Mazilu (conducătorul meu de 
doctorat) și cu președintele Uniunii Scriitorilor, criticul Nicolae 
Manolescu. Dar și cu alți critici și istorici literari de anvergură, ca Paul 
Cornea, Eugen Negrici, Mircea Anghelescu, Mihai Zamfir, Florin 
Manolescu, Dumitru Micu, George Gană. Astăzi, am plăcerea de a fi coleg 
cu Ioana Pârvulescu, Mircea Cărtărescu, Liviu Papadima, Mircea 
Vasilescu, Ion Manolescu, Paul Cernat, dar și cu mai tinerii Cosmin 
Ciotloș și Ștefan Firică. O asemenea moștenire și un asemenea grup de 
colegi onorează, dar și obligă. Din păcate, am tot mai mult impresia că ne 
onorează și ne obligă numai pe noi, profesorii. Ca și societatea, studenții s-
au polarizat în două tabere: un grup de circa 10%, ai cărui componenți sunt 
mai buni decât tot ce găsești în universitățile similare din Occident, și o 
majoritate de 90%, care nu pare a înțelege că libertatea e în fiecare din noi 
(nu în condiționări externe), iar carierele și locurile de muncă sunt numai 
fructul eforturilor personale. Se dă vina pe școală, pe nivelul precar de 
cunoștințe cu care studenții vin din liceu etc. Tocmai existența celor 10% 
foarte buni, care vor putea, la finalul studiilor, să predea într-o universitate 
sau să lucreze într-un colectiv de cercetare, e o dovadă că nu numai școală 
e în culpă. Ci și familia - despre criza familiei în România de azi nu 
vorbește nimeni, constat - și, mai ales, o etică socială gregară, care solicită 
mereu ipotetice "drepturi", înainte, însă, de a sufla un cuvințel despre 
obligații.  
          Ce e cu adevărat grav, în polarizarea de mai sus, este că rareori 
avem ce le oferi celor 10% foarte buni. Dintr-o întreagă promoție de 
doctoranzi excelenți, de-abia dacă poți păstra unul sau doi în facultate și 
încă unul sau doi în cercetare. Pe ceilalți fie îi împingi să plece din țară, fie 
îi scufunzi în Molohul preuniversitar, fie (și mai rău) îi trimiți către 
profesiuni lucrative, fără legătură cu cultura: publicitate, gazetărie, relații 
publice... Ce poate face profesorul, în acest peisaj fracturat? Nu 
împărtășesc pesimismul și sinistroza unor colegi de-ai mei: profesorul 
poate face enorm pentru toți studenții săi. În primul rând, poate oferi un 
model, care, prin contrast cu contra-modelele pe care le oferă media, 
lumea politică și mediul de afaceri, să îi ajute să aleagă un alt drum în 
viață. Pe cei 10%, poate și chiar trebuie să îi ajute să își urmeze vocația 
până la capăt, devenind universitari, cercetători, editori, critici și istorici 
literari, scriitori. Pe ceilalți 90%, cu tact și respect, îi poate ajuta să își 
depășească handicapurile de tot felul și să devină profesioniști mai buni, 
indiferent ce fac. Profesorul nu poate avea diferențe de atitudine față de 
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studenți, însă e obligat de împrejurări să dea dovadă de flexibilitate, 
adaptându-și metodele la nivelul și orizontul studenților săi. 
 
 
 
 

 
„Nu cred că poate fi cineva critic - critic autentic, 

vreau să zic -,  dacă nu este un bun critic de poezie...” 
 
 
 
  -  Eşti critic literar, respectat, opiniile tale sînt adevărate sentinţe... 
Ce alte genuri ai ratat pînă să ajungi la critică şi istorie literară? Ce 
reprezintă critica literară pentru o literatură? Cît de mare e 
reponsabilitatea unui critic literar care ia în piept marea unei literaturi? 
Cum şi cînd ai conştientizat această responsabilitate? 

- Convenisem să purtăm un dialog, iar tu mă îndemni, gentil, să 
scriu o carte... N-aș lua cunoscuta afirmație a lui G. Călinescu chiar așa,  
ad litteram... Nici el însuși, de altfel, nu înțelegea prin "a rata în mai multe 
genuri" o obligație a criticului, ci un îndemn ca acesta să facă, in petto sau 
virtual, experiența creației, spre a putea înțelege fenomenul producerii 
operei literare. N-am ratat, așadar, nici un alt gen, înainte de a deveni critic 
literar, pentru simplul motiv că nu le-am practicat. Am publicat, ce-i drept, 
un volum de relații de călătorie (Jurnalul unui an satanic, în 2001) și un 
altul, de versuri, dar în limba sârbă (Srpski govoreci, în 2009). Primul are, 
mai degrabă, legătură cu activitatea mea de gazetar, iar cel de-al doilea nu 
are de-a face cu literatura română. Sunt, însă, un cititor asiduu de poezie. 
Iubesc literatura în întregul ei, dar pentru poezie am o pasiune aparte. Nici 
nu cred că poate fi cineva critic - critic autentic, vreau să zic -,  dacă nu 
este un bun critic de poezie. Pentru literatura noastră, care strălucește în 
primul rând prin poezie, e chiar vital să avem critici care să citească poezie 
cu amor intelectual și cu o largă comprehensiune.  

- Tot vorbim, după cum se vede, despre critică. Să însemne asta că, 
în cultura noastră, cel puțin, critica e importantă?  

- În mod paradoxal, Maiorescu, întemeietorul ei, nu era de aceeași 
părere. Prin simplul fapt al apariției scriitorilor adevărați (Eminescu, 
Creangă, Caragiale, Slavici), spunea la un moment dat mentorul junimist, 
necesitatea criticii încetează. Nu avea desigur, dreptate, chiar dacă el se 
referea mai degrabă la critica de tip normativ, aceea care se ocupă cu 
consacrarea valorilor și cu descurajarea non-valorilor, decât la critica 
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propriu-zisă, analitică, al cărei rol începe de-abia după ce cea normativă și-
a făcut datoria. În culturile mari, critică nu ocupă locul de prim-plan pe 
care îl ocupă la noi, mai ales prin genurile ei de actualitate: cronica 
literară, recenzia, critica de întâmpinare în sens larg. La noi,  însă, ea a 
jucat (și joacă în continuare) un rol esențial. Pe de-o parte, datorită 
necesității pe care o resimte cultura noastră,  a unei "locomotive" care să 
tragă literatura afară din fundăturile în care, câteodată, a băgat-o istoria, iar 
pe de alta, datorită importanței pe care o are identificarea și promovarea 
valorilor estetice, într-o literatură care a stat prea mult sub semnul 
culturalului. Se înțelege că și responsabilitatea criticului este dublă: mai 
întâi, să judece bine și să evalueze corect valorile estetice, construind în 
jurul lor acea calilogie de care vorbea același Călinescu, iar apoi să nu 
piardă din vedere orizontul european al literaturii, al ideilor. Am devenit 
conștient de această responsabilitate încă din facultate, când am avut șansa 
să mă formez în preajma unor mari critici ca Nicolae Manolescu, Eugen 
Simion sau Mircea Martin.  

- Cît de respectat/ ascultat mai este un critic literar astăzi? Cît de 
influenţat este un autor de opinia critică? Cît influenţează un critic literar 
opinia generală despre literatura momentului? 

- Nu-mi dau seama cât mai este de ascultat criticul literar astăzi, cel 
puțin de scriitori și de editori. Dacă mă iau după munții de literatură 
proastă care se publică, adesea chiar la edituri mari, aș zice că deloc. Dar 
cititorii, în special cei profesioniști - profesori, studenți, intelectuali - îmi 
transmit adesea semnale că urmăresc mersul ideilor critice.  

- Care sînt vulnerabilităţile literaturii române actuale? Care sînt 
vulnerabilităţile criticii literare actuale? 

- Pe lângă (prea) multele vulnerabilități sociale, literatura română 
mai are, astăzi, o vulnerabilitate capitală: a pierdut bătălia pentru școală. 
După ce, timp de două secole, națiunea noastră s-a construit și consolidat 
bazându-se pe binomul școală-literatură, școala românească de azi, în 
temeiul unor teorii pedagogice discutabile, nu mai cultivă nici lectura, nici 
cultura generală. Cine să mai citească, peste o generație sau două, dacă 
tinerii nu sunt învățați să citească, dacă nu sunt ajutați, cu pasiune și cu 
înțelegere, să descopere lumea spiritului?  
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„Instituția literară românească nu cucerește teritorii 
peste hotare pentru că, întâi și-ntâi, ea bate în 

retragere pe frontul de acasă. Înaintând pe calea 
aceasta,  s-ar putea să câștigăm Premiul Nobel, dar să 

nu ne folosească la nimic” 
 
 

- Poate un critic literar, de unul singur, să impună un autor, o 
direcţie? Mai avem critici de direcţie? Dacă ar fi să îţi defineşti propria 
direcţie în literatura actuală, cam care ar fi coordonatele? 

- Nu cred că un singur critic mai poate impune un autor, deși 
cunosc vreo câțiva colegi de generație care sunt convinși că ei pot. Nici în 
trecut, de altfel (în orice caz, începând cu epoca interbelică), n-a mai fost 
posibil ca un singur critic să impună un autor.  Cu toată excelență 
individuală a unor critici ca Nicolae Manolescu și Eugen Simion, 
impunerea generației șaizeci a fost, în realitate, un succes de echipă, la 
care au participat și alți critici, ca Lucian Raicu, Valeriu Cristea, Gabriel 
Dimisianu, Mircea Iorgulescu, Mircea Martin. La fel, impunerea generației 
optzeci, la care Nicolae Manolescu, Ovidiu. S. Crohmălniceanu, Eugen 
Simion și Mircea Martin (pentru "falanga" nouăzecistă) au contribuit, 
fiecare cu mijloacele sale, într-un efort de salvare a literaturii autentice în 
fața amenințării re-ideologizării vieții culturale. În ce mă privește, nu am 
pretenția de a aduce sau de a ilustra vreo direcție în literatura noastră de 
azi, în afara unor comandamente generale, care țin mai mult de etica 
profesiunii de critic decât de morfologii sau forme literare. Cred că 
literatura de azi este o piață liberă a textelor, pe care concurează scriitori 
de toate vârstele și orientările. Misiunea criticului este să ofere un inventar 
corect, pe cât posibil racordat la evoluțiile în plan european.  

- Cam cum ai vedea, din punctul de vedere al criticului şi 
istoricului literar, reevaluarea literaturii române contemporane, după 
dezideologizarea societăţii noastre ieşită din comunism de un sfert de 
veac? S-a produs, la vreun nivel, această reevaluare? De ce crezi că „se 
întîrzie” recuperarea decisivă a valorilor româneşti care au „performat” 
în afara graniţelor? Cioran, Ionesco, Eliade, Tristan Tzara, alţii... Cui îi e 
frică de aceste mari nume? 

- Nu am impresia că nu s-a schimbat chiar nimic în felul în care ne 
raportăm la valorile istorice ale literaturii române. Înțelegem altfel Evul 
Mediu, secolul romantic, avangarda. Cei trei mari exilați s-au întors, totuși, 
acasă prin reeditări și chiar ediții științifice, ca și prin numeroase cercetări 
monografice sau tematice. Începem să citim altfel literatura din perioada 
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comunistă, prin simplul fapt că ne îndepărtăm tot mai mult de ea, iar 
"rama"  istoriei literare modifică perspectivele. Au apărut chiar cărți ca 
Iluziile literaturii române, de Eugen Negrici, care ne atrag atenția că însuși 
conceptul de istorie literară cu care operăm s-a schimbat. E drept că 
relectura nu a modificat substanțial, în opinia mea, ierarhiile valorice 
configurate înainte de 1989. Să fie, oare, pentru că, în ciuda dificultăților, 
critica de atunci și-a făcut datoria?  

- Unde ne situăm, pe genuri literare, în Europa literară a 
momentului? Poezia? Proza? Eseul? Critica literară? Sîntem competitivi? 
Te rog să numeşti, la fiecare gen în parte, cîteva nume pe care ai paria 
într-o competiţie europeană...! 

- Să dau nume îmi este cea mai nesuferită obligație, dar, pentru că 
este vorba de o revistă de prestigiul și seriozitatea revistei Conta, mă 
supun. Așadar, cred că suntem foarte performanți prin poeții noștri. Atât 
prin poeți "de patrimoniu", ca Ana Blandiana, Adrian Popescu sau Ion 
Mureșan, cât și prin poeți ceva mai tineri, ca Mircea Cărtărescu (în măsura 
în care mai vrea să scrie poezie), Ioan Es. Pop ori Daniel Bănulescu, 
literatura noastră este printre cele mai performante din lume. Din păcate, 
nu cred că poezia mai poate constitui un vehicul al afirmării unei literaturi, 
în lumea de azi. Avem, desigur, și prozatori valoroși, atât din generațiile 
mai vechi, cât și mai noi. Nicolae Breban, Augustin Buzura, Dumitru Radu 
Popescu, Radu Cosașu, George Bălăiță sunt nume care fac cinste oricărei 
literaturi, deși cred că e cam greu să le construim acum acea platformă 
internațională pe care o meritau încă din anii '70 și pe care fostul regim nu 
s-a ostenit să le-o creeze, cu toate că s-a pretins patriot și promotor al 
valorilor românești în lume. Acum, cred că avem o șansă mai degrabă prin 
prozatori ca Mircea Cărtărescu, Alexandru Ecovoiu, Radu Aldulescu sau 
Alexandru Vlad, în măsura în care editorii occidentali interesați de opera 
lor vor fi susținuți și din țară. Dramaturgia cred că ar putea interesa prin 
autori ca Matei Vișniec (deși eu nu cred în viitorul acestui tip de teatru), 
Valentin Nicolau și Horia Gârbea. Eseistica noastră, prea preocupată de 
probleme abisale și de generația lui Mircea Eliade și Constantin Noica, nu 
are nici o șansă. Însă critica literară, atunci când iese din orizontul 
cotidianului literaturii române și intră în zona teoretică și monografică, 
este interesantă. Personalități ca Paul Cornea, cărți cum sunt cele ale lui 
Eugen Simion (Întoarcerea autorului, Ficțiunea jurnalului intim, Genurile 
biograficului, monografiile Mircea Eliade, Eugen Ionescu și Emil Cioran) 
sau recenta carte a lui Eugen Negrici, Emanciparea privirii, sunt întru totul 
demne de contextul european actual. Când va apărea, Dicționarul de 
termeni literari pe care îl coordonează Mircea Martin va fi și el o operă de 
anvergură europeană.  
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- Cît de traductibilă este literatura română? Cît de tradusă este? 
Care e pragul greu de trecut dintre literatura noastră şi intrarea în 
concertul literar european? Ce am avea pentru export, în acest moment, 
din literatura noastră? Cît este dezinteres/ prostie/ ideologie/ lipsă de 
viziune în angajarea indivizilor care ne reprezintă în instituţiile care 
trebuie să promoveze cultura română în exterior? 

- Literatura noastră e perfect traductibilă. Contextul nostru istoric, 
cultural și mental este, uneori, mai greu traductibil, ceea ce explică 
diferențele care apar între valoarea absolută ridicată a unor autori români și 
valoarea lor de circulație neînsemnată. Mă despart, însă, de îngrijorările 
care răzbat din întrebările de mai sus, spunând că, în opinia mea, menirea 
principală a unei literaturi nu este aceea de a fi exportată. Ci de a satisface 
necesitățile de lectură ale comunității de cultură căreia îi aparține. Marile 
victorii în deplasare se construiesc prin victoriile mici, dar solide, de acasă. 
Instituția literară românească nu cucerește teritorii peste hotare pentru că, 
întâi și-ntâi, ea bate în retragere pe "frontul" de acasă. Mai curând asta mă 
neliniștește, decât faptul că nu avem Premiul Nobel. Pentru că, înaintând 
pe calea aceasta,  s-ar putea să câștigăm Premiul Nobel, dar să nu ne 
folosească la nimic.  
 
 

„Aș spune că avem cam multe premii. Cam multe 
Opera omnia pentru câte opere reale, demne de 

solemnitatea acestei formule, putem număra. Și avem 
cam mulți indivizi inculți, care n-au ei înșiși operă, 

care le decernează” 
 
 

- Dacă ar fi să fii într-o funcţie de decizie în ceea ce priveşte 
promovarea literaturii române în exterior, care ar fi coordonatele 
proiectului tău? Cum crezi că ai face vizibilă literatura română în 
Europa? Să ştii că eu am un proiect infailibil, pe care am să ţi-l spun după 
răspunsul tău şi care ar costa cam un sfert din şpaga luată de un fost 
ministru al educaţiei pentru şmenuirea proiectului Microsoft, de care se 
tot vorbeşte azi... !   

- Nu voi fi niciodată în postura de a imagina și decide în privința 
reprezentării culturale a României peste hotare, ceea ce mă scutește pe 
mine de un răspuns, iar pe cititori, de parcurgerea unei inutile fantazii 
critice. Iar tu, Adrian Alui Gheorghe, nu numai că ai putea, dar chiar ai 
merita să fii lăsat să faci și în plan extern ce ai reușit în plan intern, la 
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Piatra Neamț, unde ai creat (alături de câțiva prieteni și colaboratori) un 
autentic centru cultural al României de azi.  

- Te rog să faci profilul literar (şi uman?) al primului scriitor 
român care va lua premiul Nobel? Crezi că evenimentul ar putea avea loc 
în secolul acesta? Sau în mileniul acesta? Contează, în vreun fel, acest 
premiu în „economia” unei literaturi? Eu spuneam undeva că vom lua 
Premiul Nobel în momentul în care se va decide că acordarea lui e inutilă 
şi ultimul care îl va mai lua, va fi un român aflat în trecere prin 
Stockholm...!   

- Sper că nu te superi pe mine dacă îți spun că Premiul Nobel mi-e 
absolut indiferent. N-ar fi rău să-l luăm, desigur, n-ar fi rău să îl ia un mare 
scriitor român contemporan, dar eu, unul, nu văd absolut nici o legătură 
între Premiul Nobel pentru Literatură și literatură. Premiile premiază 
creația, însă nu o pot provoca. Nici măcar stimula. Or, noi, acum, avem 
nevoie de creativitate.  

- Ce părere ai despre premiile literare care se acordă în România 
noastră? Reprezintă ele spiritul intim şi valoarea literaturii actuale? Cît e 
spirit de gaşcă în acordarea acestora? Se vorbeşte, adesea, de „un 
ciocoism literar” în ceea ce priveşte avantajele care mai sînt prin cîmpul 
literaturii actuale...! Ai aflat despre acest termen? E posibil să existe? Te-
ai întîlnit cu asemenea fenomen? 

- Dacă nu mă interesează Premiul Nobel, este pentru că nu mă 
interesează premiile literare în general. Ca o părere... de la distanță, aș 
spune că avem cam multe premii. Cam multe "Opera omnia" pentru câte 
opere reale, demne de solemnitatea acestei formule, putem număra. Și cam 
mulți indivizi inculți, care n-au ei înșiși operă, care le decernează. 
În rest, și premiile, ca și alte chestii de pe lumea asta, au strict valoarea 
celui care le primește.  

- Cum se vede provincia literară de la Centru? Avem o provincie 
literară? Crezi că e vreo diferenţă, azi, între literatura care se face la 
Centru sau în oraşele mari şi literatura din provincie? Crezi, în acelaşi 
timp, că e vreo diferenţă de tratament a scriitorului de provincie? E mai 
invizibil scriitorul din provincie, la evaluări, la premii, decît cel de la 
Centru? Există o psihologie a scriitorului de Centru şi alta a scriitorului 
din/ de provincie? 

- Nu cred că mai există provincie, dar cred că există mai multe 
centre, fiecare cu notele sale caracteristice. Noile tehnologii de comunicare 
au făcut irelevantă situarea geografică a scriitorului, care se poate afirma 
oriunde ar trăi. Sunt de acord că Bucureşti sau Cluj-Napoca înseamnă încă 
altceva, sub raportul vizibilității, decât Tecuci. Însă hai să ne privim în 
ochi, eu, de la Bucureşti și tu de la Piatra Neamț, și să răspundem amândoi 
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la întrebarea: câți scriitori cunoaștem la Tecuci, care să nu se fi putut 
realiza la înălțimea talentului lor, din cauza faptului că sunt din Tecuci?  

- Cum poţi caracteriza climatul literar românesc, în raport cu alte 
culturi/ literaturi europene, pe care le-ai cunoscut? Care sînt diferenţele? 
Care sînt asemănările? 

- Suntem, nu-i un clișeu, o cultură latină, foarte diferită de culturile 
din jurul nostru. Avem spirit critic, ingeniozitate și o anumită doză de 
neseriozitate care mie îmi place foarte mult, pentru că relativizează și 
umanizează cultura, care, altminteri, ar deveni solemnă și plicticoasă (nu 
fac nici o aluzie la Germania). Avem, de asemenea, finețe, calitate pe care 
scriitori români formați în alte medii culturale, ca Slavici, Stere sau Goga, 
nu erau capabili să o sesizeze, de unde tablourile lor fioroase (și false), ale 
unei culturi române filistine, corupte și iresponsabile. Culmea, într-o epocă 
de uriaș efort constructiv, de modernizare fără precedent și, în fond, de 
maximă responsabilitate națională și europenism, care a fost epoca Regelui 
nostru Carol I. Să nu facem greșeala de a extrapola insuficiențele statului 
român și asupra culturii române. Cultura română e, deocamdată, mai 
performantă decât statul român, de la care a primit mai puțin decât i-a dat. 
În rest, rămânem iremediabil poeți... 
 

 
„Cred că publicitatea literară a devenit enervant de 
agresivă, ajungând să pună probleme reale criticii 
autentice. De asemenea, remarc ușurința cu care 

indivizi destul de precari intelectualicește formulează, 
în deplină impunitate critică, verdicte cu privire la 

probleme care le depășesc nivelul de pregătire” 
 
 
 

- Mai are literatura română cititori? Cît de pregătit este cititorul 
de azi ca să intre în dialog cu literatura momentului? Cît rău/ bine face 
şcoala de azi literaturii române actuale? Cît de deşteaptă/ proastă este 
atitudinea celor care întocmesc programele şcolare şi care evită 
contemporaneitatea literară?  

- Am atins, parțial, aceste chestiuni într-un răspuns anterior. 
Literatura noastră mai are, din fericire, cititori, poate nu atât de mulți pe 
cât ne-am dori, însă foarte buni. Cititorul de azi este mult mai pregătit să 
înțeleagă mecanismele și codurile literare decât era, să zicem, atunci când 
debutau Nichita Stănescu și Marin Sorescu. Școala, însă... e altă istorie. 
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Școala nu mai cultivă, am impresia, nici măcar valorile culturale generale, 
darămite literatura. Sosesc în Facultatea de Litere tineri indiscutabil 
inteligenți, dornici să se perfecționeze, dar ale căror cunoștințe de cultură 
generală nu le mai permit să înțeleagă, de fapt, literatura. Exercițiul 
spiritului, în sensul cel mai larg al termenului. Fără îndoială că sistemul 
este responsabil. Atât cei care, la adăpostul unor teorii pedagogice și civice 
absolut dubioase, croiesc programe și manuale care reduc tineretul la o 
condiție aculturală, apoi profesorii, care nu se ridică nici măcar la 
înălțimea a ceea ce li s-a predat în facultate, cât și statul, care pur și simplu 
nu investește nimic în educație. Eu n-aș exonera, totuși, părinții și elevii 
înșiși de răspundere. Din însuși faptul că există 10% elevi eminenți, care 
fac performanță, rezultă că elementul esențial în sistemul de învățământ 
este, totuși, calitatea umană a subiectului procesului didactic... Dar stai 
liniștit: cu mici nuanțe, e la fel și în Occident. Se citește, poate, ceva mai 
mult, însă nu literatură. Ci carte utilă și divertisment.  

- Ce părere ai despre generaţiile şi promoţiile care coexistă în 
literatura română? Cît de funcţională este o asemenea diferenţiere? 

- Cum spuneam mai înainte, nu văd viață literară ca o dispută între 
generații, ci ca o coexistență între texte și autori. E și firesc, într-o societate 
pluralistă, să nu mai poată fi menținută tirania unor forme colective, cum 
este cea de "generație".  

-  Cum vezi noua literatură, care se înfiripă sub ochii noştri 
(critici)? Sînt noutăţi? Va face uitată noua literatură „vechea” literatură 
optzecistă? Cît de compatibile/ incompatibile sînt generaţiile din interiorul 
literaturii române actuale? 

- Nu am deloc impresia că avem o nouă literatură. Au apărut câțiva 
scriitori noi (nu neapărat de mâna întâi), însă codul literar a rămas același 
din anii optzeci încoace. Mă grăbesc să potolesc indignarea micilor 
demagogi literari, gata să înfiereze "stagnarea" și "conservatorismul". 
Codurile literare nu sunt bune sau rele după data apariției lor, ci după cât 
de funcționale sunt. Cel actual, în opinia mea, este departe de a-și fi 
epuizat resursele.  

-  Care sînt elementele toxice din climatul literar românesc? Care 
ar fi căile de vindecare?  

- Cred că publicitatea literară a devenit enervant de agresivă, 
ajungând să pună probleme reale criticii autentice. De asemenea, remarc 
ușurința cu care indivizi destul de precari intelectualicește formulează, în 
deplină impunitate critică, verdicte cu privire la probleme care le depășesc 
nivelul de pregătire. Ușurința cu care sunt călcate în picioare eforturi 
oneste sau, dimpotrivă, sunt umflate reputații nemeritate mă lasă uneori 
perplex. (Dau un exemplu personal, iertată fie-va lipsa de modestie: am 
scris, după cum știi, prima încercare de istorie tematică a literaturii 
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române, iar un tânăr critic obscur, care nu s-a remarcat până acum prin 
nimic, o acuză, pe un blog, de... conservatorism. Dacă inovația - bună, rea, 
nu e important - poate fi taxată drept conservatorism, cuvântul în sine își 
pierde orice sens. Cu toții ne-am lovit, nu de neînțelegere, ci de această 
iresponsabilitate conceptuală și axiologică inexplicabilă, foarte răspândită 
în lumea literară de azi.)  

-  Cum explici sărăcia în care se zbate scriitorul român, neplătit de 
stat, de edituri, de reviste şi care perseverează cu o voinţă nefirească? E, 
cumva, literatura, un viciu nepedepsit? Ce pedeapsă merită acest viciu? 

- Sărăcia scriitorului este consecința unui stat acultural. Mă tem, 
însă, că această constatare - banală, de altfel - e departe de a fi suficientă 
pentru a declanșa o posibilă și necesară terapie.  

- Ce sfaturi ai da unui tînăr care se îndreaptă spre profesiunea/ 
pasiunea de critic literar? 

- Să se pregătească foarte serios pentru o profesiune dură, 
acaparatoare, învățând carte și antrenându-se moral să-și înfrângă afectele. 
Să nu se lase confiscat de un scriitor sau altul, nici de o generație, ci să 
privească întregul  literaturii. Dar mai ales l-aș preveni că e pe cont 
propriu și nu va putea culpabiliza pe altcineva pentru eșecul său.  

- Ai scris o istorie literară a vinului din spaţiul românesc? Ce te-a 
determinat să alegi această (tentantă şi grea!) temă? Ce legătură e între 
literatură şi vin? Dar între literatură şi drog? Ce satisfacţii ţi-a adus 
abordarea acestei teme? 

- Literatura și vinul sunt unite de multe similitudini, dincolo de 
aparentele diferențe ireconciliabile. Și literatura, și vinul, cer din partea 
pasionatului gust, cer o cultură generală amplă, un simț al timpului și o 
pasiune pentru frumos, în sine. Am vrut să scriu această istorie literară a 
vinului dintr-o triplă nemulțumire: față de istoria literară strict estetică (pe 
care am încercat să o înlocuiesc cu un discurs tematist, de istoria 
mentalităților și antropologic), față de definiția exclusiv scripturală a 
culturii în spațiul românesc (pe care am amendat-o evidențiind valențele 
culturale ale vinului)  și față de teoriile aberante, mai vechi sau mai noi, cu 
privire la identitatea noastră culturală. Vinul poate, evident, să devină un 
drog, atunci când omul își pierde măsura. Dar drogul nu poate deveni 
niciodată vin, în ciuda unei istorii la fel de îndelungate și a unui conținut 
spiritual la fel de bogat al drogului (în accepția comună a acestui termen, 
cea de substanță halucinogenă). Drogului - fie el hașiș, opiu, heroină sau 
LSD - îi lipsește dimensiunea Timpului, pe care vinul are în cel mai înalt 
grad. Vinul este "despre" eternitate, drogul este "despre" clipa care trece. 
Cartea mi-a adus satisfacția de a reciti literatura română de la un cap la 
altul și de a demonta câteva prejudecăți, aparent, foarte trainice. Cum ar fi, 
de pildă, mitul "berarului" Caragiale.  
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- M-ai surpins, plăcut, cu anunţarea unui roman, la care lucrezi. 
Am şi citit cîteva fragmente, în reviste. Ce te-a determinat să iei calea 
prozei? Nu crezi că un critic devine vulnerabil atunci cînd coboară în 
arena creaţiei? Umberto Eco a spus, la un moment dat, că a scris 
„Numele trandafirului” enervat de sterilitatea prozei italiene actuale, de 
lipsa de epic şi de viziune şi că a vrut să dea un model de roman pentru 
generaţia sa. Şi a reuşit, evident. Cum apreciezi acest lucru prin propria 
apropiere de proză? 

- Chiar dacă am ales foarte de timpuriu și fără ezitări critica 
literară, dintotdeauna am știut că voi scrie și altceva. Probabil că acum mi 
s-a părut că am suficientă experiență pentru a încerca romanul. Dar am și 
suficientă experiență critică, încât să nu mă las atras în capcana unui 
răspuns angajant în problemele romanului, după numai câteva fragmente 
publicate în reviste. Stai să termin romanul (sper, anul care vine), să găsesc 
un editor, să conving că sunt (și) un prozator... De-abia după aceea cred că 
aș putea să revin la aceste întrebări și să încerc unele răspunsuri, fără a fi 
pândit de riscul imposturii.  
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Poeme de  
Leo  Butnaru 
 

 

 

 

 

 

Ce-i cu chestia asta… 
 

1. Prolog 
 
Stelele sunt punctele de sub cocârjarea a 
tot atâtea semne de întrebare 
metafizice 
adică nevăzute 
 
ceea ce însă nu înseamnă  
că se poate face abstracţie de ele – măcar la unele  
interogaţii 
ar trebui totuşi să se răspundă… 
 
2. Subiectul propriu-zis 
 
În fine 
am izbutit să-i telefonez lui Dumnezeu 
prin mare minune am răzbătut la Orange-ul din tării. 
 
Dumnezeu a fost impecabil-irepetabil de politicos 
ascultându-mi răbdător cam lunga întrebare despre 
cum se întâmplă chestia asta cu muzele 
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cu inspiraţia 
în genere cu poezia – cum  
de ce  
din ce apare ea 
etcetera. 
 
Apoi câteva clipe Dumnezeu tăcu în celular 
după care mi-a spus că pe moment e cam ocupat 
şi poate îi telefonez în altă zi 
sau noapte – (în genere 
Dumnezeu nu doarme 
veşnicia lui fiind de fapt o eternă insomnie)... 
 
„Bine... Mulţumesc Doamne Dumnezeule” am zis 
şi am închis. Dar din vocea Atoateştiutorului simţeam eu că  
– iertare Doamne! – 
nici El nu ştie ce-i cu chestia asta 
numită poezie... 
 
Pentru ca peste câteva clipe să-mi sune telefonul 
de la un număr neidentificabil. „Eu sunt fiule...” 
se auzi în celular! Era Dumnezeu! 
L-am cunoscut după vocea pe care i-o auzisem cu câteva clipe în urmă! 
„Ştiu la ce te gândeşti... Aşa e…  
ai dreptate – nu prea ştiu nici Eu  
ce-i cu chestia asta pe care voi o numiţi poezie... Iertare 
fiule… Asta e…” 
zise Domnul Dumnezeu cu cuviincioasă modestie… 
 
8.IX.2013 
 

În orizontul conştiinţei 
 

În deplina năzăririi pace 
se face 
că-mi văd propria conştiinţă 
sau fire  
(dacă eventual există vreo deosebire 
între conştiinţă şi fire);  
                                     oricum 
ceva ca o câmpie netedă întinsă 
încât de-ar fi să-ţi fugă câinele de acasă  
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pe necurmata netezime 
l-ai vedea şi a treia zi alergând undeva 
a slobozenie peste câmpia întinsă care 
pentru propriu-mi văz rămâne nici pe departe cuprinsă 
între orizonturile unei intimităţi omeneşti (vă daţi seama 
aceasta ar fi imensitatea imensităţilor – intimitatea omului) 
iar undeva nu prea departe 
(ca să pot distinge contururi) zăresc parcă 
silueta unui mare truditor 
să zicem – cu oarece confuzie – Confucius 
sau poate 
ceva mai tânărul decât el Socrate:  
                                                      stă aşa 
încovoiat din spate 
în mână cu un chitonog rudimentar pe care 
îl tot înfige 
îl tot înfige în conştiinţa 
sau în firea mea 
sădind ceva…  
                       sădind ceva… 
                                               sădind ceva… 
 
24.X.2012 
 

Derivat 
 

I 
 
Prezentul nu poate fi decât retrovizor în care 
se perindă… se perindă… se perindă… memoria din care  
descindem extrăgându-ne ca dintr-un tărâm personal 
dar şi ezoteric 
himeric; de regulă 
ne extragem pentru diverse întâmplări ad hoc 
(ad… foc!) 
precum mi se întâmplă chiar mie acum   
cu văzul şi cu mintea sâcâite… plăcut să zicem 
de plopii atât de chipoşi de drepţi de aliniaţi  
de parcă ar fi angajaţii în comisariatul militar al copacilor 
cu înfrunzirile lor de epoleţi în alb 
(chiar dacă sunt verzi sau galbeni) 
adică fără grade desemnate – plopul ostaş 
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plopul colonel plopul generalisim  
în contrast cu tufarii porumbiştii zburliţi şi nebunatici  
ca o gloată panc a florei… 
 
(Cum s-ar spune  
poetul descinde din propria memorie  
pentru propria-i menire…) 
 
II 
 
Azi. Acum. Eu  
ca şi ieri  
derivat al propriei memorii.  
Aproape sută la sută.  
Derivat al memoriei şi automatismelor 
de a executa mii de mişcări pe negândite 
ceea ce mă face să cred că vieţile oamenilor sunt 
asemănătoare flăcărilor în libere coincidenţe cu ele însele; 
vieţile oamenilor care îşi petrec veşnicia dormind 
iar când nu doarme timpul  
sunt ceea ce sunt – obişnuite provizorate 
predestinate. 
 
(De aici încolo începe presupun trans-filosofia – ceva 
peste capacitatea de înţelegere a omului 
tărâmul de dincolo de memorie  
alias – de bine şi de rău…) 
 
19.XI.2013 
 

Freud şi bicicleta 
 

Feud priveşte cu atenţie o nouă marcă de biciclete 
însă nu din motivul că bicicletele ar ţine de o marcă nouă 
ci pentru că în subtext Feud consideră 
că bicicleta de orice model ascunde şi un subtext sexual 
versus complexul lui Edip.  
                                          Tânăra top-model 
încalecă bicicleta pentru a poza.  
                                                   Nu încape îndoială 
bicicleta are supra-test şi 
                                        sub-text erotic 
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versus complexul fratelui lui Edip 
iar dacă acesta nu avusese frate 
el este înţeles ca jertfă a propriei dispoziţii psiho- 
antice  
           pentru că nu doar arta solicită jertfe 
ci şi unele jertfe sunt creatoare şi   
                                                     consumatoare de artă                                       
gen pătratul negru sau neutru 
                                               alb sau străveziu  
                                                                          încât  
s-ar crede că lumea întreagă-i alcătuită din pătrate 
                                           şi psihanaliză trâmbiţate de 
aşa grăit-a Zarathustra. 
 
21.IX.2009 
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Andreea 

(La scara 1/1) 
 
 
 
 

 

o proză de Constantin Abăluţă 

 
E sculptoriţă. O cheamă Andreea Certege. Nu e frumoasă, dar 

interesantă. Tot atât de înaltă ca sculpturile ei. Îi place să lucreze subiectele 
în mărime naturală. Cal lângă copac îi umple aproape jumătate din atelier. 
Focile, stivuite una peste alta, bine împănate cu perniţe colorate, sclipesc 
jucăuşe într-un colţ. Singurul mood să lucreez mai deepartee, spune ea cu 
glasu-i subţirel, lungind vocalele încă mai mult decât e-ul din propriul 
nume. Proprietăreasa dă din cap în semn de aprobare. Ea ştie cel mai bine 
cum decurg lucrurile. Căci e meşteră la stivuit statuile şi la confecţionat 
perniţe colorate pe potriva golurilor dintre ele. Lunar, pentru toate aceste 
treburi, îi mai iese încă de-o chirie. S-o ţie Domnul pe vlăjganca asta tot 
aşa, îşi zice-n sinea ei baba mustăcioasă în timp ce dă la maşină feţele de 
pernă şi hârâie uşurel din piept refrenul şlagărului de odinioară : Trenule 
maşină mică / Unde-l duci pe Ionică… Că Ionică, bărbatul ei, a plecat 
acum cincisprezece ani până-n colţ, să-şi ia ţigări, şi dus a fost. Durerea ca 
durerea, povesteşte ea, dar m-o-ngheţat ruşinea, că nici nu mai puteam ieşi 
din casă, că ce să le spun la vecine, şi-atunci m-am mutat acilea, să mi se 
piarză urma.  

 
Andreea îşi prepară atentă lutul de modelaj şi vorbele babei îi intră 

pe-o ureche şi-i ies pe alta. Ea nu s-ar mărita niciodată. Păi căsătoria e ca 
lutul ăsta, ies din el lucruri la care nici nu te gândeşti. Nu merită să te 
angajezi în ceva neclar. Dragostea, da. Asta te pocneşte, te înnebuneşte, te 
doboară. Pleosc, pleosc, pleosc, trânteşte ghemotocul pământiu de  masa 
de lemn. Maică, aşa fac şi eu aluatul, zice madam Zmeureanu în timp ce 
măsoară cu un metru de croitorie golurile statuilor. Andreea nici n-aude. 
Ghemotocul de lut îi răpeşte toată atenţia. După sunet şi după consistenţă 
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află care e momentul propice să devină materie primă pentru sculptură. 
Dacă e prea moale, îl mai baţi un pic, dar dacă e prea tare, s-a zis cu el, 
trebuie să-l arunci în hârdău şi s-o iei de la cap cu mestecatul. Buricele 
degetelor, pulsul, reflexul încheieturii mâinii, gradul de neted şi de lipicios, 
dâra pe care şi-o trage cu degetul pe obraz, cât de repede se zvântă, 
pişcându-i uşurel carnea ca un cronometru natural. Preliminarii îndrăgite. 
Întârzieri care-i dau prilejul să gândească formele viitoare. Să le foreze pe 
dinlăuntru. De exemplu, balena. Visul ei dintotdeauna. Un munte 
armonios. O cavitate în care se adună întreaga natură marină. Iluzii. N-o să 
aibă niciodată un atelier atât de încăpător ca să-şi permită să sculpteze o 
balenă. Dar poate, atunci când va avea bani destui va închiria o curte 
mare… 

 
Cu faţa ei cabalină, cu glasu-i subţirel care lungeşte vocalele şi 

graseiază doar când e enervată, cu ochii ei un pic zbanghii, de-un albastru-
verzui, transparent şi învăluitor, şi cu părul negu de armeancă ori de 
macedoneancă, Andreea Certege pare un ciudat produs ieşit dintr-un 
laborator de inginerie genetică. Se vede treaba că realizatorul programului 
s-a gândit la eficienţa simultană pe mai  multe planuri. Energii vitale şi 
moliciuni proprii firilor visătoare se adună şi se amestecă în acelaşi 
perimetru longilin al feţei, gura are buza de jos cărnoasă şi îmbietoare iar 
cea de sus, subţire şi veşnic arcuită într-un zâmbet misterios. Nasul acvilin, 
cu nările răsfrînte în afară, urmăreşte ca un cerber toate aceste mezalianţe 
şi scoate din când în când un fornăit aprobator atunci când lucrurile par a 
atinge perfecţiunea.  

Vioaie şi posomorâtă, directă pînă la vulgaritate ori sofisticată şi 
caustică, Andreea Certege place multor bărbaţi. Unii îi admiră picioarele 
slăbănoage, alţii bustul plin. Pe alţii îi momeşte nehotărârea ochilor ei care 
după ce te ţintuiesc câteva minute,  te ocolesc o oră întreagă. Dacă încerci 
s-o pipăi când nu este dispusă, ţipă o dată de-ţi sparge timpanele : Lasă 
lutul ! Dacă, dimpotrivă, îi ţii discursuri complicate, îţi trage un pumn în 
spate şi-ţi zvârle batjocoritor : Vrăjeşte cioara din copac ! 
 

Stă la fereastra atelierului şi priveşte toamna de afară. Vântul 
fugăreşte frunzele pe caldarâm şi culorile lor se amestecă şi ea le uită pe 
loc ca şi cum nici n-ar exista. Nici frunzele, nici vântul nu-i spun nimic în 
astfel de momente când ceva se întâmplă în fiinţa ei fără să poată spune 
exact ce. Vânzările sculpturilor merg bine, nu se poate plânge. Casele de 
cultură agreează mărimea naturală. În limta înălţimii camerelor, 
bineînţeles. Deci oameni şi animale de curte, rareori altceva, vreo focă, de 
exemplu, ori vreun pinguin. Madam Zmeureanu îi mai plasează vreuna pe 
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la casele pensionarilor, dar comisionul e cam pipărat. Oricum, merită, căci 
altfel, iar stivuit, iar perniţe… 

Deci, dinspre partea aceasta totul e în regulă. 
Şi cu iubirea, deh, stă bine. Avocatul Colombreanu îi muşcă ţâţele 

tot la două-trei zile. A închiriat o garsonieră numai a lor într-un bloc la 
periferie. Înainte fusese închiriată unei firme elveţiene. Andreea era 
încântată de această combinaţie. Până acum două săptămâni când… Pe 
când se spăla pe dinţi, a avut o viziune. Colombreanu muşcând sânii unei 
negrese. Îi spusese că are o clientă negresă, care-l plăteşte în dolari. Sunt o 
tâmpită, şi-a tot zis Andreea. Însă în clipa aia a simţit că ceva se rupe 
înlăuntrul ei. Aşa s-a rupt dragostea, dragostea, dragostea…Un refren 
idiot. Cine dracu tot vorbeşte-n capul ei ? Dinţii albi ai lui Colombreanu 
morfolesc mamela neagră şi-un vârtej verzui de bacnote de 100 de dolari 
înconjoară scena. Apoi, fulgerător, ca într-un negativ, nişte dinţi negri 
morfolesc un sân alb şi chipul pe dos al lui Colombreanu se amestecă cu 
chipul de pe bancnotele ce au acum culori ciudate, nerecognoscibile. 
Câteva astfel de alternanţe pozitiv-negativ şi capul domnişoarei Certege nu 
mai seamănă cu al unui cal ci cu al unei broaşte ţestoase care-a stat ani de 
zile în fundul pămîntului. Lumina o orbeşte, tâmplele îi zvâcnesc, vede un 
câine ce aleargă pe stradă şi-i vine chef să latre la el şi chiar latră, latră 
lung şi-şi dă cu pumnul în cap şi dă cu piciorul într-o bibilică de ghips care 
se sparge iar unul din cioburi nimereşte tocmai în obrazul de lut, zilnic 
udat, al lui Colombreanu. 

 
Semn de la Domnul, avea să zică madam Zmeureanu câteva zile 

mai târziu când Andreea îi va spune că a rupt legătura cu avocatul fiindcă 
simte clar că nu-l mai iubeşte. Dacă simt - simt, adaugă sculptoriţa 
mângâind galeş lutul unui viitor pinguin. Îşi desprinde palmele de pe 
pinguin şi şi le vântură prin aer. Proprietăreasa se uită vrăjită la mâinile ei. 
Da, da, maică, când eşti tânăr ai palme calde. Simţi altfel lumea. Nu, 
madam Zmeureanu, o contrazice Andreea, nu-i aşa. Nu simţi niciodată 
altfel, simţi de fiecare dată exact ceea ce simţi. Tânăr, bătrân – n-are 
importanţă. Dumneata, dacă-ar mai veni Ionică, ai mai simţi ceva ? Iar 
dacă n-ai mai simţi l-ai primi ca pe-un milog, nu ? Ei bine, eu n-am nevoie 
de milogi !  

După ce a curăţat legumele, le-a tăiat mărunt şi le-a pus la fiert pe 
aragaz madam Zmeureanu se spală bine pe mâini şi se aşază la masa de 
bucătărie. Întinde o mână şi ia din coşuleţul cu sculuri de lână ceaslovul cu 
coperte negre şi foi cu margini îngălbenite şi îndoite. Îl presează între 
palmele ei butucănoase şi spune iute în gând Tatăl Nostru. Apoi îl 
deschide brusc şi citeşte primul verset care-i apare în faţă : Isaia 5/25 : De 
aceea Se şi aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Îşi întinde 
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mâna împotriva lui, şi-l loveşte de se zguduie munţii, şi trupurile noastre 
stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu toate acestea, mânia Lui nu se 
potoleşte, şi mânia Lui este încă întinsă. 

Faţa i se posomorăşte dintr-odată. Nu miroase-a bine. Mai citeşte o 
dată versetul ca să vadă dacă nu cumva s-a înşelat. Fiecare cuvânt o 
încredinţează şi mai mult că vestea nu e bună. Se aprinde, mânie, 
împotriva, îl loveşte, iar mânie, apoi nu se potoleşte, culminând cu mânia 
Lui este încă întinsă. Ca să nu mai vorbim că imaginea trupurilor moarte 
care stau ca noroiul în mijlocul uliţelor o îngrozeşte. Va să zică, un 
adevărat prăpăd, conchide femeia şi se duce să se mai uite la ciorbă. 
Lichidul sfârâie încet şi bucăţelele de legume fac slalomuri lente, nesigure. 
Prăpădul, da, se aştepta la asta. Cum chiriaşa ei rupe legătura cu vreun tip, 
năpasta nu întârzie nici ea să se arate. Că asta-i cu Andreea, nu-i ca toate 
celelalte. Nu-i curvă, că nu trage foloase, ci numai ponoase. În primul rând 
îşi trambalează statuile ca nebuna. Hop, le duce la cel de care s-a amorezat. 
Trebuie să mă simt ca acasă, şi şi el trebuie să-şi dea seama cine sunt – 
zice lunganca şi fornăie pe nas în chip ultimativ. Oricine-o aude îşi dă 
seama că nu-i vorba de-o toană oarecare, că ăsta e însuşi modul ei de a 
concepe viaţa. Îl iubeşte ? – gata, se mută la el cu arme şi bagaje! Cum 
altfel? Ea nu umblă cu jumătăţi de măsură. Şi vrea să-l încredinţeze şi pe el 
de asta. Şi îl încredinţează săptămână după săptămână, cărându-i întâi 
sculpturile mici şi, pe măsură ce îi stivuieşte mobilele nemaitrebuincioase, 
făcându-le loc şi sculpturilor mijlocii. Pentru cele mari, rezervându-şi 
prilejuri mai deosebite cum ar fi ziua lui de naştere ori de botez, ori ziua 
când îşi ia doctoratul. Sigur că nu mulţi ştiu să răspundă cum se cuvinte la 
sinceritatea dragostei sale. Îi vezi oameni bine, tobă de carte, şi când colo 
se comportă ca nişte terchea-berchea.  

Madam Zmeureanu crede că şi Andreea poartă o parte din vină. Nu 
trebuie să-i arăţi bărbatului cât de mult ţii la el, că p’ormă şi-o ia în cap şi e 
în stare de orice. Fata asta e prea expansivă. Şi cam naivă în acelaşi timp. 
Ea crede că fiecare statuie pe care i-o duce ăluia în casă e o mărturisire de 
iubire. Aşa şi stau lucrurile, proprietăreasa nu se îndoieşte. Numai că, asta 
e, bărbatul îşi închipuie că-i fleaţă, şi că poate face ce vrea din ea. Ar 
trebui  să fii mai zgârcită cu statuile, o povăţuieşte bătrîna, să-nveţe să-ţi 
preţuiască dragostea. Să le prefiri printre degete, încet-încet, ca mătăniile. 
Dar fata asta-i încăpăţânată ca un catâr. Nu şi nu. Că ea pentru el face 
statuile şi cum să nu i le vâre sub nas. Chiar aşa spune : I le vâr sub nas, să 
le vadă, sunt pentru el, sunt ale lui, eu toată sunt a lui, trebuie să mă ia 
întreagă, în mărime naturală. Dar vezi că bărbaţii sunt mărginiţi. Ei ţin mai 
mult la mobilele lor decât la statui. Şi nu văd cu ochi buni această 
transformare a locuinţei într-un depozit de forme de ghips şi de lemn, 
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oricât de ingenios ar fi botezată această stare de lucruri cu numele de 
iubire deplină. 

Aşa că madam Zmeureanu închide Biblia, o pune înapoi în 
coşuleţul cu sculuri de lână şi-şi face de trei ori cruce. De-acum se 
pregăteşte să facă faţă prăpădului. Va trebui să tragă zi şi noapte, să 
croiască şi să execute noi perniţe pentru statuile care vor trebui cărate 
înapoi. Căci până acum nu s-a găsit încă vreun bărbat care să nu i le scoată 
în stradă. Cu toate că Andreea, generoasă cum e, ar fi vrut să i le dăruiască 
: ce-a fost a fost, ţi le las ca amintire a iubirii noastre. Dar bărbaţii, pot ei 
să înţeleagă ce-i acela un sentiment sincer, dezinteresat ? Haida-de ! 

 
De data asta însă e şi mai complicat. Proasta asta mică şi-a vârât în 

cap că avocatul o înşeală cu-o clientă, cu-o negresă. Chiar ea îşi dă seama 
că-i o tâmpenie. O ţine însă într-una s-a rupt dragostea, ce pot să fac ? Ea 
vrea acum să-şi care înapoi sculpturile şi ăla n-o lasă. A schimbat broasca 
de la garsonieră, şi cum garsoniera a închiriat-o el, Andreea n-are nici un 
motiv să protesteze. Se dă de pragul morţii, nu ştie cum să-şi ia înapoi 
statuile. Mi-a terfelit dragostea, măgarul, spune ea şi face câte-un acces de 
furie în care mai sparge câte-o sculptură mică. Proprietăreasa nu ştie cum 
se vor termina toate astea. Amestecă ciorba, adulmecă izul de buruieni, 
ochii îi lăcrimează de aburul ce se ridică. Nea Cristache, camionagiul, i-a 
zis să n-aibă nici o grijă, aranjează el ca şi-altădată. N-auzi, dom’ne, că 
acum e altfel! Degeaba îi spune madam Zmeureanu că ăla a încuiat uşa, că 
nu stă acolo, că aia-i o garsonieră închiriată. Nea Cristache o ţine pe-a lui : 
Lasă madam Zmeureanu, lasă că rezolv eu; mă ştii pe mine om de nimic ? 
Fum dens, miros de gaze, scrum şi foi de ziar pe jumătate arse plutind în 
casa scării, câteva ţipete de copii, locatarii ieşind speriaţi pe la uşi, 
dandanaua dracului, garsoniera asta a nimănui, păi ăia de se curvăsăresc 
acolo, să spargem uşa că luăm foc cu toţii, hărmălaie, proteste, 
învălmăşeală, o liotă de ţigani năvălesc de nu se ştie unde, fură statuile 
alea goale, las’ să fure, aşa-i trebuie, auzi, să ne pună foc la bloc, bine c-
am scăpat doar cu atât, lua-l-ar dracu de avocat, eu auzii că-i bancher, 
fumul s-a mai subţiat, mânia oamenilor s-a mai domolit, ţiganii au cărat 
toate statuile, uşa a fost potrivită la loc, oamenii au intrat în apartamentele 
lor, nimeni nu ştie nimic, nea Cristache merită toţi banii, păi el şi cu ciracii 
lui au înscenat totul că nu-i e frică lui de avocatu lu’peşte şi de yalla lui 
schimbată, nu-i aşa domniţă c-am lucrat a-ntîia? şi domnişoara Certege ştie 
ce îi datorează bătrânului camionagiu care-a scos-o din belea. 
 

Ghemuită, madam Zmeureanu măsoară statuile descărcate în 
mijlocul atelierului. Andreea îşi freacă mâinile şi priveşte în gol. Simte o 
uşurare în tot trupul. Iubirea ei a ieşit curată şi din această încercare. 
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Se duce şi mângâie uşor statuile. Se gândeşte la momentele 
frumoase ale dragostei lor. Ghipsul rece se încălzeşte sub atingerea 
palmelor ei. La cele de lemn simte chiar fibrele copacului într-atât de 
fierbinte îi e mângâierea. În palmele ei rămân formele toate, suprapuse dar 
nu amestecate. Memoria pielii ei este perfectă şi nimeni nu i-o poate lua. O 
rază de soare se iţeşte printre crengile negre ale teiului. Proprietăreasa se 
ridică încet, îşi trece metrul de croitorie pe după gât şi se întinde de-i 
trosnesc oasele. Cele două capete ale panglicii gradate închipuie prin aer 
mişcări stranii şi raza de soare le aruncă umbrele pe duşumea şi pe câteva 
statui. 

E linişte. E bine. Cele două femei parcă au încremenit. Vlăjganca 
are pe faţă frânturi de soare ori de umbră. După cum se clintesc cele câteva 
frunze rămase în tei. Bătrâna se joacă cu cele două capete ale metrului de 
croitorie trecut peste gât şi umeri. Cu mişcări închipuit cochete, se roteşte 
uşor de parcă ar proba în oglindă o pelerină aeriană. Cineva nevăzut a 
uşurat-o de multe şi grele poveri. Zâmbetul ei mustăcios pare adresat 
statuilor care o înconjoară. De sub broboada maronie câteva fire de păr îi 
cad în ochi dar ea nu observă. După cum nu observă nici şirul de furnici 
care iese din subţioara unei statui de lemn. 

 
 
Curentul din Gara de nord şi lumina posomorâtă ce pătrunde prin 

luminatoarele murdare. Lungi fâşii de cer se-ntind deasupra trenurilor 
garate. Între acoperişurile vagoanelor şi cer pluteşte aceeaşi culoare 
indecisă, pâsloasă, mucegăită. Grupuri-grupuri ori persoane răzleţe îşi 
întretaie drumurile grăbiţi ori abătuţi, surâzând vag, parcă unor amintiri 
care-i stăpânesc ori unor iluzii ce vor să-i prindă-n mreajă. Copii ai 
nimănui cerşesc peste tot ori caută prilejuri să şterpelească câte ceva de la 
vreun călător distrat ce nu-şi păzeşte bine bagajele ori buzunarele. Soldaţi 
ori poliţişti cu uniforme fleşcăite par propriile lor caricaturi.  

O femeie tăcută stă într-un colţ, între o tonetă cu dulciuri şi un puşti 
care vinde ziare. O curea petrecută pe după gât îi susţine la nivelul 
mijlocului o valiză-diplomat deschisă în care, ca într-o vitrină, sunt expuse 
diverse nimicuri. Obiecte decorative din ghips ori din lut, vopsite ori natur. 
Seamănă cu nişte animale, dar nu eşti prea sigur. Ceea ce se remarcă de la 
început e că toate sunt urâte şi diforme, ba chiar mai mult decât atât. S-ar 
părea că speciile s-au amestecat şi că elefănţelul a căpătat o carapace de 
broască ţestoasă, iar cocoşul un trup şi picioare de focă, iar un cal aduce în 
acelaşi timp cu o dropie, dar şi cu un urs. Puţini călători se opresc în faţa 
unor astfel de amulete – căci aşa scrie pe-o bucată de carton prinsă de 
capac : AMULETE pentru călătoria dumneavoastră – şi încă mai puţini 
catadicsesc să cumpere un astfel de animal schimonosit. De altfel, 
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lunganca cu ochi zbanghii nu pare în nici un fel afectată de vânzarea slabă, 
nu face nici un efort să-şi pună în valoare marfa. Puştiul cu ziare ori fata ce 
vinde dulciuri îi mai spune din când în când : Zi şi mata un cuvânt acolo, 
zi Luaţi animale drăgălaşe, ia amuleta magică, doar aşa se face 
vânzarea. Cum femeia cu figură cabalină nici măcar nu le răspunde, 
puştiul îşi face pomană şi strigă din când în cînd Ia amuleta fericită, 
acolo la tanti ! Şi iată că la strigătele lui câţiva tipi se opresc, se uită întâi 
la femeie de parcă atunci i-ar fi observat existenţa, apoi studiază animalele 
şi, în timp ce puştiul continuă să strige mai abitir, Ia broscuţa ! Ia 
căluţul!, cântăresc în mână un obiect sau altul şi, prinşi între muţenia 
femeii şi elocvenţa puştiului, amuzaţi şi debusolaţi, catadicsesc să scoată o 
bancnotă de o mie şi să o pună în colţul valizei, peste cele câteva 
asemănătoare. 

Dar pe Andreea Certege o astfel de vânzare forţată n-o bucură. 
Cum de altfel n-o bucură nici un fel de vânzare. Nu ea confecţionează 
astfel de animale diforme ci altcineva dinlăuntrul ei asupra căruia nu are 
nici o putere. Tot acel altcineva vine la gară să le vândă şi le vinde sau nu 
le vinde cu acelaşi elan posomorît. La plecare, banii îi dă vreunui cerşetor, 
ori puştiului cu ziare, ori, pur şi simplu se face că-i pierde undeva într-un 
loc aglomerat unde ştie că vor fi iute găsiţi de cineva. 

Madam Zmeureanu e foarte îngrijorată. Fata ei a luat-o iarăşi razna. 
Amuletele-astea o s-o dea gata, îi spune ea lui nea Cristache. Amuletele-
astea-s de la necuratul. Păi ce animale-s astea, umflate, cocoloşite, ca nişte 
alte alea ?! Necuratul i-a-ntunecat mintea ! Păi cum să facă ea numai 
ghindurici şi cocoloaşe. Auzi, un câine cît un gîndac ! Şi un cocoş cât o 
râmă ! Ea care lucra numai în mărime naturală, şi se mândrea atât de mult 
cu asta. 

Proprietăreasa se teme şi mai mult ca altădată. Au mai părăsit-o şi 
alţi bărbaţi, dar n-a făcut aşa de urât ca acum. E-adevărat, că tot aşa 
frământa toată ziua ghindurici, insă nu i-a venit niciodată ideea năroadă să 
se ducă să le vândă în gară, printre toţi golanii ăia ! Ca o vagaboandă care 
n-are ce mânca. Mai mare râsu. Dacă n-ar fi de plâns. Şi madam 
Zmeureanu chiar lăcrimează. A aranjat să-i facă o vedere cu un nepot al lui 
nea Cristache, dar lunganca când a auzit a aruncat într-însa cu un pumn de 
animăluţe. Doamne, ce recalcitrantă mai e. A tot îmboldit-o să se ducă la 
vreuna din casele de cultură care-i achiziţionaseră lucrări. Păi ăia au acum 
nevoie de-atâţia domnitori, a spus şi la televizor : achiziţionează ghipsuri 
de domnitori. Ba chiar şi la muzeul militar… Însă ţi-ai găsit! Încăpăţânata 
face mereu ghindurici. În loc de domnitori, ghindurici. În loc să le vîndă la 
muzeu le târăşte prin gară. E bolândă rău, zău aşa ! 
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Andreea Certege stă în gară, pe locul ei, şi priveşte fix în valiza cu 
animăluţe. Azi puştiul cu ziare n-a mai venit aşa că în dreapta ei simte un 
gol. Fata de la dulciuri e mai tot timpul ocupată cu clienţii ei. Poate că 
puştiul o fi bolnav. În unele locuri zăpada a acoperit complet geamul 
luminatorului. Pe acele porţiuni lumina din gară e şi mai cadaverică. 
Reclama de hot-dog, cu tub de neon albastru s-a stricat şi pâlpâie brusc, 
arunci când nu te aştepţi. Într-o flamă albastră Andreea vede chipul unui 
om aplecat peste animăluţe. Când şi de unde a apărut ? Flama albastră se 
stinge, dar omul rămîne. E un bărbat tânăr, aproape chel, într-o pelerină 
largă, verzulie. 

- Dumneata le-ai făcut ? 
Vocea lui e plăcută, uşor nazală, un pic graseiată. Aşa că Andreea, 

care până acum o clipă n-avea nici un chef să vorbească, se trezeşte că 
răspunde:  

- Euu… 
- Multă fantezie… sunt ca dictate… adaugă tipul. Cuvântul dictate 

căruia Andreea nu-i pătrunde înţelesul, este în schimb subliniat de o flamă 
albastră a hot-dog-ului. Fără să-şi dea seama, Andreea repetă ca pentru 
sine : 

- Dictaatee, dictaatee… 
- Da, spune bărbatul. Adică venite de aiurea… parcă cineva îţi 

ghida mâinile… 
Andreea se uită bine la tip. Cum de ştie ce se întâmplă cu ea ? Dar 

n-are timp să gândească mai departe că acesta, făcând cu palma un gest 
rotund deasupra întregii valize, rosteşte, parcă mai încet, ca şi cum ar 
spune ceva nepermis : 

- Vi le iau pe toate… toate fanteziile-astea. Dar vă propun 
totodată un schimb : să  veniţi la premiera piesei mele. Tot o fantezie.. 
 Cu albastre impulsuri luminoase circulă prin mintea domnişoarei 
Certeze fraza Să veniţi la premiera piesei mele…Bărbatul i-a lăsat o carte 
de vizită şi i-a cerut şi ei să-şi scrie, pe dosul unei alte cărţi de vizită de-a 
lui, numele şi numărul de telefon. Andreea a făcut toate acestea mecanic, 
parcă le făcea altcineva. Gesturile ei erau ca dictate. Ca dictaatee… 
şopteşte femeia cu chip cabalin şi priveşte silueta bărbatului cu pelerină 
verzulie îndepărtându-se.  
 

Premiera tânărului dramaturg Carlo Norman a fost ziua cea mai 
importantă din viaţa Andreei. Succesul de public a fost imens. Aplauzele 
au durat minute întregi. Florile primite au umplut literalmente maşina 
autorului, un Porche ultimul tip. Nebunul de Carlo a târât-o cu el pe scenă, 
el fiind la rândul lui târât de regizor. A scăpat doar atunci când i-a dat 
drumul din mână căci trebuia, la rândul lui, să aplaude. Andreea s-a ascuns 
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printre decorurile din culise căci i-a fost teamă şi ruşine să mai coboare în 
sală. Aici, în semi-întuneric, a închis ochii şi-a ascultat rumoarea 
îndepărtată a aplauzelor care veneau parcă din altă lume. S-a ciupit de 
cîteva ori de braţ şi de fund. Parcă nu-i venea să creadă. Acum două zile se 
afla în gara mohorîtă, iar acum… Locurile unde se ciupise o dureau. 
Rumoarea aplauzelor continua. Dovezi destule că nu visează. Iar apoi, 
după un timp, a auzit tropăiturile uşoare, înnăbuşite, ale spectatorilor care 
se retrăgeau. Celor ce ieşeau pe uşa mai apropiată de scenă li se auzeau 
chiar glasurile. Exclamaţii de bravo şi splendid continuau şi în discuţiile 
particulare. Trena succesului, îmbătătoare ca o licoare dulce şi aromată, 
începuse să o prindă şi pe Andreea. Fără să-şi dea seama, i se părea că a 
contribuit cumva, cât de puţin,  la acest succes. Sigur că era cam mult 
faptul că o târâse pe scenă, de aceea şi fugise la prima ocazie ivită, dar… 
DAR… 

 
Pe măsură ce spectatorii ieşeau, pe scenă, în spatele cortinei lăsate, 

zgomotele se înteţeau. Paşi întretăiaţi, strigăte de bucurie, îmbrăţişări, 
maşiniştii care manevrau decorurile. Andreea tăcea mâlc în ascunzătoarea 
ei. Pusese jos pe duşumea valiza diplomat plină cu animăluţe. O strângea 
între cele două picioare care începuseră să năduşească de emoţie. O clipă i-
a trecut prin minte s-o facă uitată acolo, printre decoruri. Nu mai avea ce 
face cu ea. Dar îi era teamă că o să se supere Carlo. Lui îi plăcuseră. N-o 
spusese în glumă. Într-adevăr, animăluţele erau ca dictate. Totuşi îi era 
ruşine de ele. Piesa lui Carlo era uluitoare. Ea era într-adevăr DICTATĂ. 
Venea, curgea din altă parte. Dintr-un loc nebănuit. Ni se adresa nouă, cu 
cuvintele şi cu faptele noastre de toate zilele. Dar de fapt, ea aparţinea altor 
spaţii, imposibil de localizat. Noi nu puteam decât să presimţim aceste 
spaţii. Când şi când, în străfulgerarea unei replici. Aşa cum chipul lui 
Carlo se ilumina brusc şi imprevizibil de impulsurile albastre ale unei 
reclame defecte. Căci, dacă reclama ar fi fost nedefectată, totul ar fi fost 
de-o platitudine fără egal. Hot-dogs albaştri : na-ţi-o frântă. Defectul însă, 
surpriza, spulberă orice asemănări cu realitatea. Adică nu, nu orice, ci doar 
pe cele vulgare, mecanice, înguste. Lăsând în schimb asemănări deschise, 
libere, cu orice realitate, deci, şi cu a noastră. 

Dopul unei sticle de şampanie pocnind şi-o puternică voce nazală 
declamând în mijlocul scenei : 

- Cine s-a ascuns nu va bea şampanie ! 
E vocea lui Carlo. Andreea a recunoscut-o pe dată. Nu ştie încă ce 

să facă. Între aceste decoruri se simte bine. Pe picioare năduşeala a început 
să i se scurgă în firişoare. Capul îi vâjâie de ecoul aplauzelor. Sunt aplauze 
stinse rotindu-se concentric. Atât de stinse că parcă n-ar proveni de la 
oameni. Poate de la animăluţe… Tâmpit gând. 
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Vocea lui Carlo modulează acum replica : 
- Cine s-a ascuns ne e duşman şi nu va bea în veci de veci 

şampania succesului !  
Lui i se alătură câteva voci de femei şi de bărbaţi, într-un cor 

improvizat, cu note voit false, ca să sporească hazul improvizaţiei : 
- Ne e duşman! ne e duşman în veci ! – tenorii şi un bariton 
- Şampanie nu ! Nici un strop de şampanie ! Nu va bea, nu ! – 

sopranele dramatice şi de coloratură. 
- Şampaaa-nieee NUUUUU ! – un bas profund ce face să vibreze 

câteva decoruri metalice chiar în spatele Andreei. 
Ce-a urmat a fost de necrezut. Văzînd că nu pot să scoată ursul din 

bârlogul lui, actorii au recurs la o stratagemă. Le-au spus maşiniştilor să 
ridice în sus tot ce se poate ridica. : decoruri, cortină, panourile-uşi ale 
culiselor. Apoi au început ei înşişi să culce la podea, unul câte unul, 
decorurile ce nu puteau fi ancorate. Lucrau cu toţii, rapid, cu mişcări largi, 
emfatice, cu chiote de bucurie şi tropăituri. Unul suna dintr-o goarnă 
rablagită strigînd : Hăitaşi, fiţi atenţi, prada e şireată. Altul ţipa : Scoatem 
noi intrusul din fântână. Atenţie, muşcă ! Fiecare se simţea dator să nu se 
lase mai prejos şi inventa câte-o replică cât mai trăznită, însoţită de figuri 
ciudate, uşor încetinite, căci decorurile erau sensibile şi nu trebuiau 
stricate. Din ascunzătoarea ei Andreea nu vedea decât umbrele 
mătăhăloase ale decorurilor, umbre care acopereau uneori întreaga parte 
din scenă unde se afla. Replicile absurde o amuzau. Basul, în rol de 
bătrânel ramolit, se mira : Dragă, ce-or găsi ăştia la şampanie ? că mie 
borşul mi se pare divin ! Câteva soprane ţipau de zor : Na gânsacule, na ! 
Na gânsacule, na ! Un tenor ordona : Atenţie la decor, că te-mpuşcă dom 
maior ! Băă, băgaţi-vă minţile-n şampanie, că prin rahat le-aţi tot târât ! Un 
altul îl lua peste picior pe Carlo : Cărlică, ia zi domle, unde zbură păsărica 
? Iar Carlo îi da replica : NU ştiu, domle, să-l întrebăm pe Iepurilă. Ha-ha-
ha, iepurele, iepurele! ţipau sopranele ca apucate. Iar baritonul acoperea 
scena cu un recitativ : Tăceţi domnilor din gură : afară ninge ca-n poveşti 
şi lipseşte taman Albă ca Zăpada. Din cabinele lor maşiniştii râdeau cu 
vocile lor sparte şi presărau confetti colorate. 

Simţind că ascunzătoarea ei devine clipă de clipă mai nesigură, 
Andreea recurse şi ea la un şiretlic. Dacă-i bal, bal să fie. Profitând de-
nvălmăşeală şi de umbra lungă a unui decor, făcu câţiva paşi rapizi şi 
ajunse în extrema dreaptă a culisei. De aici, coborî cele cinci trepte ale 
scăriţei şi se găsi în sală. Odată instalată comod într-un fotoliu din primele 
rânduri, domnişoara Certege îşi aprinse tacticos o ţigară şi putu urmări în 
voie îndrăcita căutare a propriei sale persoane. Putu asista la piesa bufă, 
creată ad-hoc de trupa condusă de Carlo Norman, viitorul ei iubit. 
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Stătea în fotoliu şi fuma ca la şcoală, pe furiş. Aplecându-se şi 

suflând fumul pe jos, sub bănci. Nu vrea să fie observată înainte de 
sfârşitul, doar de ea ştiut, al piesei. Stând ghemuită între decoruri o cam 
luase frigul. Înfundându-şi bine spatele în fotoliu începu să se încălzească. 
Ţigara, întoarsă cu jarul înăuntru, îi frigea podul palmei. Se simţea 
mulţumită de întorsătura pe care o luaseră lucrurile. Îşi aduse aminte de 
farsele pe care şi le jucau unul altuia la facultate. Stinse chiştocul sub tocul 
pantofului. 

Pe scenă fusese culcat la pământ şi ultimul decor. Exclamaţiile 
dezamăgite ale actorilor erau cât se poate de realiste. Mutrele spăşite, 
triste, înciudate, furioase o făcură pe Andreea să zâmbească. Fără nici un 
sens, unii mai ridicau colţul câte unui decor, de parcă ar ar fi căutat o 
Andreea aplatizată. Basul, un tip teribil de corpolent, făcuse imprudenţa să 
se aplece în faţă şi aşa rămăsese. Sopranele, sfârşite, se aşezaseră pe câteva 
boxe de amplificare şi făceau lente mişcări de gimnastică cu braţele. 
Decorurile, culcate la pământ în toate direcţiile, ofereau o ciudată colecţie 
de colaje nimănui trebuincioase. Carlo stătea în mijlocul scenei, cu capul 
în piept, şi chelia lui lucitoare semăna cu  luna de carton din piesa jucată 
de meseriaşii din Visul unei nopţi de vară. Aerul general era de tristeţe 
sprinţară, de uluială primăvăratecă. Aşa că pe Andreea o pufni râsul. Şi 
râse şi aplaudă şi strigă bis, fără să se gândească la nimic, aşa, pur şi 
simplu fiindcă se simţea bine.  

Pe scenă toţi încremeniră. 
Bravo ! Bravo ! strigă Andreea. Meritaţi o şampanie ! 
Acest coup de théâtre le plăcu atât de mult actorilor încât năvăliră 

pe dată în sală, o îmbrăţişară şi-o sărutară de zor pe Andreea de parcă ar fi 
fost o veche cunoştinţă. Într-un fel şi era. Căci nu mai căutaseră pe nimeni 
cu atâta ardoare. Nu mai întorseseră niciodată până acum decorurile 
prăfuite cu atâta zel, inventariind de-a fir a păr repertoriul întregii stagiuni. 
Nu mai inventaseră de mult de tot – poate din studenţie – o astfel de piesă 
ad-hoc. Nu se mai simţiseră de mult atât de bine descoperind că persoana 
mult căutată, prinzând parcă spiritul jocului, le jucase ea însăşi un renghi 
de toată frumuseţea. 

Nici una nici două, Andreea se văzu săltată în sus pe braţe şi dusă 
cu chiote şi aplauze în camera de repetiţii unde îi aştepta o masă întinsă. 
Cheful care se încinse fusese cu grijă pregătit, însă surpriza pe care o 
oferise modul de apariţie al Andreei nu fusese anticipat de nimeni. Toţi se 
purtau cu ea cu prietenia subînţeleasă pe care, după o lungă absenţă, o ai 
pentru o veche cunoştinţă. 

Carlo fu ultimul ce răzbi lângă ea. Era îmbătat de triumful ei, al lui, 
al tuturor. Îi atinse uşor urechea cu buzele. Andreea strânse din dinţi. 
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Dopul unei sticle de şampanie pocni. Un defect luminos, albăstrui, jucă o 
clipă de tavan. 

 
După sfârşitul agapei, în Porche-ul lui Carlo, printre grămezile 

uriaşe de flori ce-ţi luau respiraţia, Andreea avea să cunoască adevărata 
fericire. Căci aici o aştepta valiza ei diplomat, pe care o uitase între 
decoruri. Valiza pe care Carlo o găsise şi nu suflase un cuvânt în tot timpul 
petrecerii. Valiza pentru care acum îi mulţumea, şi-n schimbul căreia îi 
dădea, “aşa cum mi-am propus de la-nceput în cazul că aveai să vii la 
premieră”, … un iepure. Un iepure viu, alb cu urechile negre, ca un 
drăcuşor. Tremura în braţele Andreei, i se cuibărise la sân, mişcînd uşor 
din buze. Carlo aplecă urechea spre buzele lui. Ştii ce spune ? o întrebă el 
în timp ce-o cuprindea cu braţul. Da ! se alintă Andreea apropiindu-şi 
capul de cel al bărbatului şi sărutându-l atât de lung încât, între ei doi, 
ghemul îmblănit începu să se încingă ca un glob de foc. Ticăitul inimii lui 
mici îl simţeau amândoi în coşul pieptului. Îşi despărţiră buzele doar 
fiindcă se speriară amândoi de-odată. Li se părea că inima îi ticăia tot mai 
rar. Îl luară cu grijă şi-l lăsară să zburde prin pădurea de flori de pe 
bancheta din spate. În cel mai scurt timp corniţele negre tremurau de 
plăcere iar dinţişorii ronţăiau tulpinile unor gladiole. Porche-ul aluneca lin 
printre rarii fulgi de zăpadă, îndreptîndu-se spre locuinţa tânărului 
dramaturg, locuinţă pe care din această seară domnişoara Certege o 
consideră şi a ei.  

 
Chiar dacă nu întotdeauna, dar uneori tot ai nevoie de o certitudine. 

Şi Dumnezeu ştie că, după groaznica perioadă – perioada gară, cum o 
numea ea – pe care o traversase, Andreea avea nevoie de certitudine mai 
mult decât de orice altceva. Şi cum cele mai trainice lucruri ţi le făureşti 
singur, e de-nţeles că, a doua zi, în atelierul ei, având modelul natural în 
faţă, sculptoriţa cu chip cabalin modelă din lut un iepure. Îi revenise cheful 
de lucru de altădată. Formele naturale o îmbătau. Se simţea posedată, 
inspirată, aleasa Celui de Sus. 

De altfel, atunci când Carlo îi dăruise iepurele, simţise că ceva 
neaşteptat se întâmplă. Iepurele nu era un simplu iepure. Corniţele acelea 
negre şi fremătătoare, cum nu mai văzuse niciodată până acum, o făceau să 
creadă că… În sfîrşit, probabil că ceva se rupsese în ea. Diformităţile 
ghinduricelor băteau în retragere. Însăşi ideea de a modela ceva sub scara 
naturii se spulbera contopindu-se cu negura care o adusese. 

Da, acum Andreea vede clar. Iepurele salvator, iepurele alb cu 
corniţe negre şi Carlo, bărbatul providenţial, dramaturgul ce o făcuse şi pe 
ea să fie integrată într-o piesă ciudată… Nu-şi termină gândul, căci astea 
nu sunt gânduri de terminat, ci de rumegat îndelung. 
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Peste câteva zile avea gata un iepure din ghips aidoma celui viu. În 
timp ce Carlo era plecat de acasă, îl aduse şi îl instală pe bufetul cel mare 
din sufragerie. În acelaşi timp descoperi cu groază că vitrina era plină cu 
animăluţele ei diforme. Carlo făcuse asta, era clar. Carlo făcuse asta ? Nu-i 
venea să-şi creadă ochilor. Iepurele viu zburda prin toată casa. Înciudată, 
când trecu pe lângă ea, Andreea îi dădu una cu piciorul. Apoi regretă. El 
nu era vinovat cu nimic. Tot ce îndrăzni să facă fu să fixeze în pioneze de 
rama vitrinei un afiş al piesei lui Carlo. Acesta obtura parţial vederea 
înlăuntru. În acelaşi timp dădea de înţeles că Andreei nu-i plăcea această 
privelişte, preferând piesa iubitului ei. 

Carlo şi Andreea avură parte de multe zile frumoase. Spectacole, 
concerte, petreceri se ţineau lanţ. Carlo ironiza graseind tot ce întâlnea în 
cale. Andreea îi ţinea isonul mai abitir. Vocalele din duetul lor tremurau în 
aerul ozonat de palmieri al marilor restaurante. Toaletele Andreei epatau 
cocteilurile de la Ministere şi Ambasade. Părinţii din străinătate ai lui 
Carlo se dovediseră foarte utili în a-i oferi fiului lor o plasă generoasă de 
relaţii suspuse. Chiar cariera de dramaturg şi-o datora în parte acestora. 
Căci piesa lui, premiată şi jucată, era aleasă dintre cel puţin zece de aceeaşi 
talie. Recunoştea el însuşi acest lucru şi-un zâmbet crud i se ghicea în 
colţul buzelor. Viaţa-i o loterie, părea că spune şi-şi mângâia cu un gest 
grijuliu părul de la ceafă. 

Iată-i acum aşezaţi în fotolii şi uitându-se fără chef la televizor. 
Iepurele face slalomuri între fotoliile lor, neştiind pe care să-l aleagă. 
Brusc, de parcă şi-ar fi adus aminte ceva important, pe care, luat cu atâtea 
treburi îl uitase, Carlo şopteşte :  

- Ce te-a apucat ? şi arată înspre bufet. 
Andreea nu ştie la ce se referă şi dă din umeri. 
- Iepurele… Ghipsul… şopteşte puţin încurcat bărbatul. 
- Ce-i cu el ? întreabă uşor enervată Andreea. 
Bărbatul tace. Priveşte cow-boy-i care galopează prin preerie. Ia 

iepurele pe genunchi şi începe să-l mângâie. 
Andreea se uită la el şi face o grimasă. Parcă ar spune, Of, 

bărbaţii… 
Apoi sună cineva la uşă. 
Sunt gunoierii care vor bani. Cică e ziua unuia dintre ei. Carlo le 

spune să-şi ia tălpăşiţa. Ţipă la ei : Cunoaştem noi trucuri de-astea ! 
Când se întoarce în casă Andreea nu mai este. A plecat la bucătărie. 

Carlo se aşază din nou în fotoliu. În câteva minute adoarme. 
Scena de mai sus s-a repetat de mai multe ori în diferite variante. 

Cu un ritm lunar. Uneori era inversată. Adică Andreea îi arăta animăluţele 
din vitrină. Tonul era unul mustrător. Carlo se făcea că nu pricepe. Ori 
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poate chiar că nu pricepea. Pentru el problema scării la care sunt executate 
nişte lucrări nu avea nici o importanţă. Totul era viziunea. 

Chiar dacă se sileau să nu le dea importanţă, astfel de scene 
instituiră între ei o zonă tabu. O teamă nelămurită începu să lucreze 
împrejuru-le. Se opreau la jumătatea frazei şi se uitau undeva în aer. 
Schimbau vorba fără să ştie de ce. Le era teamă să-şi ceară explicaţii. 

Într-o seară, tocmai veniseră dela un concert şi-şi lepădau hainele 
de gală. Andreea rămăsese într-un furou lila cu broderii la piept şi la poale. 
Carlo era gol până la mijloc. În casă era puţin cam frig. Nici pînă azi nu-şi 
pot da seama cum s-a întîmplat. Bărbatul a fost poate prea nerăbdător. Ca 
să câştige timp, femeia a început să fugă prin toată casa. Alerga orbeşte, 
învăţase bine configuraţia mobilelor. Ştia, din atelierul ei, să se descurce 
într-un spaţiu cât de strâmt. 

Mobilelor le cunoştea locul însă, după cum s-a văzut, asta nu era 
de-ajuns. Când a dat cotul pe lângă masa de sufragerie a crezut c-a luat 
covorul în picioare. A vrut să se sprijine de speteaza unui scaun. Era 
tocmai scaunul şubred. Cel care trebuia să fie la perete, lângă vitrină. A 
căzut cu scaun cu tot. S-a lovit uşor la tâmplă. În cădere, colţul ghemuit al 
covorului i-a protejat şoldul, atenuând lovitura. În realitate nu era colţul 
covorului, ci iepurele. Fără suflare acum. Cu firişoare de sânge pe bot şi cu 
un ochi sărit. 

Au făcut dragoste cu un sentiment de vinovăţie. A fost frumos şi 
aşa. Poate că găseau în asta o nouă perversiune. Însă după aceea n-au 
reuşit să se mai privească în ochi. Au stins lumina fără să-şi fi spus un 
cuvînt, fără să-şi fi aruncat o privire. A doua zi în zori Carlo a învelit 
iepurele într-un prosop curat. S-a dus în parcul circului şi, legând pachetul 
de un bolovan, l-a aruncat în lac. 

 
La un timp după această întîmplare care i-a marcat pe amîndoi, 

Andreea termină un ciclu de cinci pinguini la care lucra de o jumătate de 
an. Înghesuind puţin mobilele din sufragerie, îi plasă ici şi colo. Cu 
mutrele lor nostime, cu blăniţele lor polare, acompaniau cum nu se poate 
mai bine iepurele cu corniţe negre de pe bufet. Chipul cabalin al 
sculptoriţei radia de bucurie. Curcubeul de la alb la negru, cu gama lui 
bogată de griuri, răspândea în încăpere o linişte senină. Te simţeai împăcat 
cu toate. Ocrotitoare natura se apleca asupră-ţi, învăluindu-te. 

Nu-i spusese dinainte lui Carlo, căci vrea să-i facă o surpriză. Şi-n 
acelşi timp să-l înveţe să gândească în spiritul ei. Căci el nu prinsese 
subtilitatea demersului ei artistic. E adevărat că lucra la scară naturală, 
însă… fără un anume model în faţă. Cu iepurele făcuse o excepţie, aşa, ca 
să-l flateze. Însă acest pentavirat (pinguinii bunic şi bunică, tată, mamă şi 
copil) trebuia să impună clar viziunea ei, care s-ar fi putut exprima mai 
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exact prin expresia natura mea. Asta pentru că era evident că nu avusese 
model natural pentru pinguin şi oricât ar fi semănat aceşti cu cei de prin 
grădinile zoologice, lucrarea ei îi personalizase în aşa fel încât ei reflectau 
gândurile şi dorinţele Andreei Certege, ale ei şi nmai ale ei. 

Un dramaturg, oricît ar fi el de subtil, n-are cum să ştie astfel de 
lucruri. Însă poate învăţa... 

Din păcate, Carlo nu dovedi o  prea mare dorinţă de a învăţa. Lui, 
pinguinii nu-i spuseră mai mult decât faptul că zgâriau cu blana lor ţepoasă 
mobila Bidermayer a bunicului său. Şi că, atunci cînd se ducea în miz de 
noapte la WC-ul de serviciu – căci baia era ocupată de Andreea – se-
mpiedica de momâile reci ce-i stau în cale. 

E drept, le îngăduia. Spunea destul de des, cu un aer spăşit, lungind 
vocalele în felul Andreei : Daacăă ţiie îţii plaac… Pentru început Andreea 
se mulţumea şi cu atât. Ideea e prea nouă pentru el. Dar cu timpul se va 
obişnui. Un om care ţine atât de mult la ea, nu se poate să n-o înţeleagă. 

Timpul… Fiinţa diformă, mătăhăloasă căreia i se spune timp. 
Fiinţă de la care te poţi aştepta la orice. Şi ai cărei paşi îi întretai atunci 
când nu te aştepţi. 

Peste aproape doi ani cuplul Carlo-Andreea se afla la restaurantul 
Magador. Era o seară de primăvară şi pe terasă se dansa. Umbrele 
dansatorilor se zăreau prin geamurile înalte şi muzica elegantă, îngrijit 
prelucrată, îţi desfăta urechile. Lui Carlo i se jucase recent încă o piesă la 
Teatrul Medina. Critica o primise cu rezerve, însă succesul de casă era 
asigurat. Încă de la începutul serii nu ştiu câte persoane îl felicitaseră. 
Andreea îşi avea rezervele ei. I se părea că personajele nu comunică. Altfel 
spus, puţin cam schematică. Rolurile erau, fiecare în parte, bine gândite şi 
credibile. Însă adunate laolaltă  - şi doar asta făcea o piesă – se pierdeau 
într-un vacarm puţin plauzibil.  

Pornindu-se ploaia, dansatorii au intrat în sală. Au trebuit să fie 
înmulţite mesele. Cei care erau doi la o masă au fost rugaţi să înţeleagă 
situaţia. Aşa că lângă Carlo şi Andreea s-a instalat o altă pereche. Tipii 
erau cam aburiţi. El perora cu un glas spart şi gros. Ea rupea în bucăţele 
şerveţelul de hârtie. La un moment dat tipul se opri, îşi scufundă capul 
între umeri, închise ochii şi începu să sforăie. Sforăitul era subţirel şi 
femeia pufni în râs. 

- Vorbeşte gros şi sforăie subţire, spuse. 
Se opri din râs şi se uită fix la Andreea. 
- Ar fi mai bine invers, ce ziceţi ? 
Faţa ei era foarte serioasă. Probabil că o muncea acest gând. 

 Andreea vru să zică ceva, dar Carlo îi dădu un picior pe sub masă. 
 Între timp, înghesuiala deveni şi mai mare, căci câteva perechi 
ceruseră să li se facă loc să danseze. Orchestra se instală pe scările care 
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duceau la etaj. În pauzele dintre melodii sforăitul vecinului lor de masă era 
de nesuportat. Femeia îşi întorsese scaunul şi discuta acum în 
contradictoriu cu o altă sinistrată aciuiată la masa vecină. Carlo îşi sorbea 
coniacul încercînd să facă faţă situaţiei. Însă eroismul lui nu dură mult. O 
luă brusc de braţ pe Andreea şi-i şopti la ureche : Plecăm. Andreea nu zise 
nimic. Se lăsă condusă încet spre ieşire. O să trec mâine să plătesc, spuse. 
Acum nu mai pot sta. Andreea ştia că are dreptate, însă… 
 

Nu poate spune de ce scena de la Mogador i-a rămas gravată în 
minte. Ar fi  trebuit să-şi spună, O seară nereuşită şi basta! Numai că 
înlăuntrul ei cineva îngâna : cam aşa este şi viaţa noastră. Se temea oare ca 
neînţelegerile dintre ea şi Carlo să nu degenereze, cu timpul, în astfel de 
scene? O viaţă în doi să nu devină o detenţie în celule separate, cu vorbitor 
în zilele de sărbători ori atunci cînd te întâlneşti cu prietenii?  
 Nici ea însăşi nu-şi dă seama cum de s-a întâmplat asta. Când au 
ajuns acasă şi Carlo i-a deschis uşa taxiului, ea s-a aplecat la urechea lui şi 
i-a spus : în noaptea asta  dorm la mine. Înainte ca el să mai apuce să spună 
ceva, i-a trîntit uşa taxiului în nas şi i-a comandat şoferului noua adresă. 
 Odată acasă, s-a închis în atelier şi, pe un vechi caiet de matematică 
găsit la repezeală, a scris până în zori. A scris tot ce-i trecea prin minte, 
fără să gândească nimic, ca posedată. De altfel excitarea nervoasă îi dădea 
şi un dulce apetit sexual şi mai că ar fi luat un taxi să se întoarcă val-vârtej 
la Carlo. Dar pe de-o parte nebunia scrisului, şi pe de alta gândul că relaţia 
ei cu Carlo ajunsese la limită, o făcură să renunţe a atinge efectiv telefonul. 
Cu toate că mâna i se tot întindea într-acolo, degetele ajungând uneori 
până la câţiva centimetri de ebonitul negru şi strălucitor, atrase parcă de o 
forţă magnetică. Şi totuşi, o barieră le oprea la timp şi ele se retrăgeau cu 
mişcarea rapidă a celui curentat.  

Aşa era : între ei se instalase o limită nevăzută. Poate că tot 
lovindu-se de statuile ei, ziua ori noaptea, şi înăbuşindu-şi câte o 
înjurătură, Carlo se îndepărtase fără să vrea de Andreea, aşa cum te 
îndepărtezi de cineva care îţi modifică fizic arealul în care te-ai înşurubat 
ca un melc în cochilie. Statuile ei îi alungaseră, în pod sau în pivniţă, 
mobilele lui. Andreea recunoaşte că, fizic vorbind, aşa era! Şi pentru 
bărbaţi fizicul contează cel mai mult. 
 Ostenită după ce umpluse mai mult de trei sferturi din caiet, pe la 
ora opt de dimineaţă,  Andreea Certege se culcă şi dormi neîntoarsă pînă 
seara. Uitase lumina veiozei aprinsă şi madam Zmeureanu, speriată, a 
intrat cu cheia de rezervă. Vlăjganca, încă somnoroasă, i-a bolborosit : 
Totul e-n regulă, madam Zmeureanu, dar femeia a plecat cu inima-ndoită. 
S-a dus să consulte Biblia, căci nu mirosea a bine vizita asta inopinată. Dar 
pasajul din cartea sfîntă nu părea a fi de rău augur, ba dimpotrivă. Aşa că 
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proprietăreasa se-nchină mulţumindu-i Domnului şi se apucă, împăcată şi 
cu mare râvnă, să pregătească o ciorbă de văcuţă de să te lingi pe degete.  
 Iar Andreea Certege, citindu-şi la lumina zilei textul scris pe când 
nu ştia ce face, descoperi cu uimire că este actul întâi al unei piese de 
teatru pe care o intitulă pe dată : Vorbeşte gros şi sforăie subţire. Căci 
piesa începea cu scena de la restaurant a celor doi intruşi ce stătuseră la 
masa lor, apoi continua cu scena/amintire de la premiera primei piese a lui 
Carlo. Decorurile culcate la pămînt, improvizaţiile sopranelor şi 
baritonului, vârtejurile celor ce o căutau pe Andreea, necunoscută dar 
ştiută parcă dintotdeauna, totul, totul era acolo. Exact aşa cum se 
întâmplase,  îmbrăţişarea şi primul lor sărut, iepurele dintre ei, inima lui 
care bătea şi pe care o simţeau amândoi cu-nfiorare, apoi gladiolele 
ronţăite, animăluţele răsturnate, totul, totul, la scara realului, la scara 1/1. 
 Ca-ntr-o străfulgerare, Andreea pricepu că scara 1/1 există şi în 
teatru nu numai în sculptură. De fapt, ce-i teatrul altceva decât viaţa 
noastră zilnică? Viaţa tridimensională, ca şi sculptura. Şi un gând dulce o 
legănă pe zdrahoanca ce stătea la fereastră şi privea departe peste arbori şi 
acoperişe, ca iluminată. Simţea că înlăuntru-i se petrecuse o schimbare 
ireversibilă. Nu mai simţise asta decât înainte de primul avort, cel ce 
depăşise limita legală. De data asta nu mai avea dreptul să-şi bată joc de 
fătul care crescuse în ea. Căci teatrul era şi el un făt, era viaţă 
necontrafăcută, la scara 1/1. Şi piesele – lucru ciudat şi minunat în acelaşi 
timp – nu mai erau legate de materie, cum era legată sculptura.  

Aşa că Andreea Certege îl trimise pe nea Cristache să ridice 
sculpturile de la Carlo. Şi să-i ia cu această ocazie şi lucrurile personale. Îi 
scrise o scrisoare fostului ei iubit : ce-a fost a fost, de-acum n-o să-l mai 
stânjenească cu ghipsurile ei ce-i invadaseră, literalmente, casa. I’m sorry.  
 Lunganca e bucuroasă şi sare – la scara 1/1 – într-un picior. De-
acum înainte, dacă se va mai îndrăgosti, nici o piedică nu va mai sta în 
calea iubirii ei. Căci manuscrisele unor piese de teatru nu ocupă decât un 
sertar ori două şi nu atentează la spaţiul vital al iubitului. Dar în acelaşi 
timp ei, Andreei Certege, acele manuscrise ascunse în sertarele iubitului, îi 
oferă suprema voluptate : aceea a sincerităţii depline. Căci doar o viaţă ai 
şi ea trebuie trăită la scara 1/1.                 
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De dragoste şi 
moarte 

 
 
 
 
 
 

 
un poem de Cassian Maria Spiridon 

 
Voi, lebede pline de vrajă şi bete de săruturi. 

F. Hölderlin 
 
salută bătrîne în stînga şi dreapta 
salută lumina/în zori/dimineaţa 
şi chipurile nopţii/la fel/salută 
nu fi ranchiunos 
viu îţi stă mult mai bine/ 
un zîmbet ajută mai mult 
la creşterea ierbii 
 
îţi stă bine raniţa-n spate 
puşca pe umăr 
drumurile tale 
cînd scurte/cînd largi fioroase 
ca viaţa/pe pămînturi pe ape pe nouri 
pe spinarea dragonului 
 
baţi talpa pe creştetul ierbii 
şi iarnă şi vară/şi-n ploi şi-n zăpadă 
îţi faci datoria 
salutînd în stînga şi-n dreapta 
iubita şi mama/cuvîntul şi moartea 
tot mai grăbit îţi tai respiraţia 
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să vezi de unde ar veni uraganul 
– iubitul de el/trop-trop tropi/calul 
 
şi totul soseşte/precum un tigru 
măreţ/cunoscînd cele grele 
sclipitor/cum un furnal 
vărsător de oţel 
 peste acoperişul în pantă 
   al realităţii 
 
gheară desenînd pe spinare 
semnul întreg al suprarealului 
– în mine totu-i tragic – 
 
daruri cereşti pentru minţi luminate 
ca şi cum Luna/ar fi supărată 
– aşa se golesc de sensuri 
vieţile sfinţilor şi măscăricilor 
vieţile tale/ 
rămîn prăpăstios/plin de pericole 
imediate şi sigure 
dar Soarele răsare dimineaţa/la fel 
/la fel de brav şi frumos 
ca un comandant de pluton/cînd 
comandă/spre pieptul din faţă 
Foc! 
 nici o îndurare pe chipul de beton 
nimic mai mult 
să dai de gol dinţii cei drepţi 
şi falsele valori 
să fii primit/ 
în furcile frumos orînduite 
în disperare sau fără disperare 
în fericire sau fără fericire 
– să-ţi afli pe potrivă o iubită 
 
cît de mari/pot fi stelele 
asemeni/hotărîte/sînt a pieri 
 
un mic scorpion e iubirea 
ea dă înainte din gură 
pînă adoarme ultimul ochi vigilent 
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aşa va fi mai fără de milă 
florile pe cîmp pregătite 
(simetria – se spune – e adesea sublimă) 
scoica Lunii/deasupra trupului gol/ 
(mlădios/cu pielea elastică/vie) 
ce-ar putea să aştepte 
letargica navă pe-a cerului/frunte 
cu ea afli/dulceaţa morţii promise 
dar nu doar atît 
  
un lotus de lumină 
ca o ciutură în setea fîntînii 
dă răcoare şi pace 
pentru încercările omului 
în splendoarea purei animalităţi 
 
– cum ne mai strunim de 
ani şi ani – 
noi am iubit 
siguri că nimic nu ne poate salva 
noi am gîndit pînă la obosirea totală 
noi am cerut dreptul şi stîngul/ 
albul şi negrul/alfa şi omega 
 
– minotaurul se rostogoleşte 
s-au rupt hăţurile libertăţii – 
 
cum ai deschide o uşă/ 
fără a căuta pe nimeni 
cum ai străpunge zidul 
fără a iubi genunea 
aşa-mi apropii toate 
cu tot calmul şi disperarea necesare 
 
ascult vecernia şi spun 
/nimic deosebit nu s-a-ntîmplat/ 
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Verigheta  
din Rodos 
 
 
 
 

un poem de Gellu Dorian 
 

Nu era nuntă, nu era alai, 
vălul miresei era cît valurile mării;  
într-o mare de mătase poţi pierde orice, 
numai sufletul, nu,  
aurul, zăcămînt la fel de preţios ca destinul 
pecetluit într-o biserică între două mîini  
crescute direct din inimile 
prin care au curs milioane de fluvii de sînge 
într-o deltă în care înoată liniştit peştişorul de aur – 
 
precum pe pămînt aşa şi în cer, 
raze nu numai în ochii flămînzi de lumină, 
ci peste toate nopţile prin care se vor strecura gînduri murdare 
ca sarea peste tortul de nuntă, 
nimeni să nu arunce peste ele 
vorbe pline de praf, 
aşa cum nu înghite deşertul firul de iarbă 
din oaza morgana în gura cămilei – 
 
ape iuţi de mătase 
peste trupul Persefonei adormită în braţele vameşului din Rodos 
au smuls verighetă de aur din chiar inima care visa, 
cîtă disperare, 
cîtă tristeţe la nunta zeiţei de pe fundul mării, 
risipă de paşi prin nisipul ţesut de ape acide, 
ochi aruncaţi în plasele vălului ei 
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pînă departe, pînă foarte departe, 
pînă nicăieri, 
unde-şi are ea lăcaşul alături de Poseidon – 
 
dar e mai bună Margarita cu gheaţă, 
e mai sărac degetul femeii cu un inel, 
e mai bogată inima mea cu o tristeţe, 
sunt mult mai aproape prietenii care răscolesc marea 
într-un dans nesfîrşit, 
fiecare în gîndul lui cu verigheta topită în apele de mătase 
ale miresii pe care n-a văzut-o nimeni vreodată, 
furată în plină zi pentru totdeauna, 
odată cu verigheta rămasă stingheră  
într-o casă zidită  
de apele în care cealaltă se va întoarce mereu 
să asculte liniştea din zgomotul Mării Egee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59

 

 

 

 

Invitatul revistei 

 
 
 
 

 
“Ficțiunea și 

critica 
literară sînt 

fața 
și reversul 
literaturii” 

 
 
 
 
 

Marius Chivu în dialog cu Adrian G. Romila  
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Marius Chivu (n.1978) este scriitor, traducător și cronicar literar. A debutat în 
2012 cu volumul de poezie Vîntureasa de plastic (Premiul pentru debut al USR și Premiul 
pentru debut al revistei Observator Cultural). A mai publicat volumul de interviuri Ce-a 

vrut să spună autorul (2013) și jurnalul de călătorie Trei săptămâni în Himalaya (2012). 
E editat antologia Best of. Proza scurtă a anilor 2000 (2013), a inițiat și coordonat 
proiectul caritabil Cartea cu bunici (2008). Din 2005 este redactor-editor la revista 
Dilema veche, unde ține cronica literară, și editorialist la revista ELLE. 
 

”Dintotdeauna mi-am dorit să fiu scriitor și cred că 
acum, după un volum de poezie, o carte de călătorie 
și un volum de povestiri, am dreptul să mă numesc 

astfel.” 
 

- Dragă Marius Chivu, ești un scriitor cunoscut și foarte versatil: 
ai făcut și faci cronica literară; ești un fervent jurnalist; ai editat antologii 
de tot felul; te ocupi de proza scurtă și de creative writing; ai scris o carte 
despre călătoria ta în Himalaya, o tulburătoare carte de poezie (debutul 
tău) și, recent, un volum de povestiri. Tu cum te definești, cum te percepi? 
Ce titulaturi ți se potrivesc? ”Publicist” cred că e prea puțin, de ”critic 
literar” știu că te ferești, iar ”scriitor” parcă e prea vag. 

- Publicistica mea înseamnă doar recenzii de carte, iar cîteodată, de 
muzică, și interviuri cu scriitori, cîteodată și cu muzicieni; deci nu m-aș 
numi astfel. Așa cum nu m-am numit niciodată critic literar pentru că, în 
afara unei licențe în filologie și a unei dizertații de masterat în literatura 
română modernă, am scris doar cronici de întîmpinare și, rareori, cîte un 
eseu critic. Dintotdeauna mi-am dorit să fiu scriitor și cred că acum, după 
un volum de poezie, o carte de călătorie și un volum de povestiri, am 
dreptul să mă numesc astfel. În plus, termenul de scriitor acoperă totul. 
Pentru mine și un critic literar este tot un scriitor. Ficțiunea și critica 
literară sînt fața și reversul literaturii. Perioada de 14 ani de cronică literară 
a fost, pentru mine, ucenicia pentru ficțiune. Am citit cărțile altora şi am 
scris despre ele pentru a învăța eu însumi literatură. Eu nu cred că te naști 
scriitor; scrisul este un meșteșug care se învață citind mult. De altfel, 
aceasta este și cea mai importantă lecție pe care eu și Florin Iaru le-o 
predăm cursanților noștri de la atelierul de creative writing. 

-  E scrisul pentru tine o formă de libertate interioară, sau scrii 
ușor doar într-un anume gen? Poți scrie orice, așa cum se ivește ocazia 
(competențele tale intelectuale sun, indiscutabil, dovedite, în varietatea 
lor), sau mai degrabă ai un gen de predilecție, care te constrânge să te 
profesionalizezi cumva? 

- Scriu foarte greu și rescriu foarte mult, dar asta nu înseamnă că 
nu-mi place şi că nu mă simt liber. Nu văd scrisul ca pe o activitate 
chinuitoare sau constrîngătoare, ci ca pe o muncă care-mi produce o mare 
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plăcere, și în timpul scrierii, cînd o povestire prinde contur sub ochii mei,și 
după publicare, cînd îmi cunosc cititorii. Cînd am o idee, îmi e clar încă de 
la început dacă voi schița un poem sau voi construi o povestire. Cînd am 
scris Vîntureasa de plastic credeam că o terminasem cu poezia, căci eu 
dintotdeauna mi-am dorit să scriu povestiri. După ce am publicat 
Vîntureasași am luat și două premii, chiar am crezut că am terminat-o cu 
poezia și m-am apucat de cartea aceasta de povestiri, Sfîrșit de sezon. Între 
timp însă, cred că s-a adunat aproape un al doilea volum de poeme și am 
terminat deja draftul cîtorva din povestirile următoarei cărți de proză. 

- Afectează jurnalismul, gen mai efemer, mai facil, activitatea 
substanțială a scrisului propriu? 

- Cum spuneam, eu nu fac tocmai jurnalism, doar recenzez 
săptămînal cîte o carte, românească sau străină. Nu doar că nu mă 
afectează, dar mă ajută să fiu în priză cu ce scriu și alții, de aici sau de 
aiurea. Îmi face bine să mă exersez în mai multe stiluri, mă menține în 
formă. 
 

”Am descoperit însă că genul travel  
mi se potrivește...” 

 

- De ce ai simțit nevoia să decantezi într-o carte experiența 
himalayană? A fost ceva exotic, extraordinar, în viața ta? Nu am mai avut 
de la Mircea Eliade o incursiune culturală în geografia orientală a Indiei 
și a Tibetului. Cum ai ajuns acolo? Ți-ai propus să scrii despre, de la 
început? Știu că ai mai vorbit despre asta și sunt redundant, dar nu mă pot 
abține să nu-ți spun că volumul tău despre cele trei săptămâni ”acolo” mi 
s-a părut inedit, inclusiv ca gen. E un gest extraordinar pentru un 
contemplativ, așa cum e perceput, îndeobște, scriitorul, o călătorie atât de 
departe de spațiul său intim. 

- Cartea despre ascensiunea mea în Himalaya a fost un proiect 
contextual. Voiam să urc pe Himalaya pe traseul celei mai înalte trecători 
din lume, Thorung La - 5.416 m altitudine, și nu aveam suficienți bani 
pentru echipament, bilete de avion, permise de trekking, șerpași etc. 
Humanitas mi-a oferit o treime din suma necesară ca un avans pentru 
jurnalul călătoriei pe care inițial nu mă gîndisem să-l scriu. Eu voiam doar 
să urc pe Himalaya, nu să scriu o carte. Așa că am fost nevoit să țin jurnal 
și bine am făcut, căci altfel, călătoria aceasta extraordinară,în care am 
străbătut pe jos, vreme de 18 zile,peste 400 de km din lanțul Annapurna al 
Himalayei, ar fi rămas doar în fotografii, iar poveștile s-ar fi pierdut, în 
cele din urmă, odată cu memoria mea. Am descoperit însă că genul travel 
mi se potrivește, iar cei care au citit cartea –recent reeditată de Humanitas, 
apropo - pot depune mărturie că e o carte cu de toate: (foto)reportaj, proză, 
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introspecție, lirism, jurnalism socio-politic. Da, și eu cred că e o carte 
inedită și sper ca anul viitor să fac o călătorie la fel de îndepărtată și de 
spectaculoasă și să mă întorc cu o altă carte de travel. 
 

”Inevitabil am ajuns să fiu extrem de sensibil la 
stilistică și la naratologie, iar din acest punct de 
vedere, majoritatea volumelor de proză română 

contemporană sînt, pentru mine, un coșmar.” 
 

- De ce proza scurtă și nu altceva? Te-am auzit mărturisind că ai 
citit enorm de multă proză americană, tu scrii proză, predai tehnici de 
scris, ai antologat best of-uri din proza scurtă autohtonă, știu că ești atent 
la aparițiile de gen și le comentezi aplicat, sever, atent la detalii (timpurile 
verbale e una dintre obsesiile tale, de pildă). 

- Aproape jumătate din biblioteca mea conține volume de povestiri, 
iar dintre acestea jumătate sînt în limba engleză, căci la noi, după cum știi, 
se traduce destul de puțină proză scurtă. Am colecția antologiilor anuale de 
proză scurtă nord-americană din ultimii 15 ani - poate și din această cauză 
am o altă viziune asupra prozei decît colegii mei de cronică literară. Am 
ajuns să predau creative writing și din dorința mea de a înțelege cum scriu 
ce scriu nord-americanii pe care acum îi cunosc în detaliu (o singură frază 
îmi e de-ajuns să recunosc dacă e Salinger, Ford, Updike, Carver sau 
Cheever). Inevitabil am ajuns să fiu extrem de sensibil la stilistică și la 
naratologie, iar din acest punct de vedere, majoritatea volumelor de proză 
română contemporană sînt, pentru mine, un coșmar. Mă bucur că ai sesizat 
obsesia mea pentru concordanța temporală, ceva atît de basic, dar atît de 
prost însuşit de mulți prozatori de la noi, unii absolvenţi de Filologie. 
 

”Privesc această carte ca pe un mic glob de 
chihlimbar în care am conservat dezastrul familiei 

mele. Nu pentru că voiam să-l exorcizez, ci pentru că 
nu voiam să-l uit.” 

 
- Cum de ai debutat în volum, în 2012, cu Vântureasa de plastic, 

un volum de poezie? Mai nimeni nu se aștepta de la tine la poezie, și încă 
la una de o așa intensitate dramatică. Sau mă înșel? Era o nevoie 
existențială poezia aceea, una care să exorcizeze suferința umană la care 
ai asistat? 

- Vîntureasa s-a scris cumva singură, abia dacă-mi amintesc 
notînd poemele acelea pe care eu le luam oricum drept intrări de jurnal. 
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După niște ani însă le-am recitit și mi-am dat seama că sînt poezie şi că 
formează, de fapt, un lung poem secvenţial. Erau însă prea personale 
pentru a le publica, mi se părea că aș comite un act de indiscreție la adresa 
familiei mele. După alți ani, șase în total, am privit poemele mult mai 
detașat și am început să văd mai degrabă literatura din ele. N-aş folosi 
asemenea cuvinte, precum nevoie existențială, act terapeutic sau 
exorcizare a suferinței - scriam pentru mine, să înțeleg ce mi se întîmplă, 
să nu uit ce simțeam și prin ce treceam eu, tatăl și, mai ales, mama mea. 
Privesc această carte ca pe un mic glob de chihlimbar în care am conservat 
dezastrul familiei mele. Nu pentru că voiam să-l exorcizez, ci pentru că nu 
voiam să-l uit. 

- Din câte îmi amintesc, la ediția din Gaudeamus, unde ai lansat 
Vântureasa...(eu lansam un roman, tot acolo), a vorbit pentru tine, la 
standul Brumar, Mircea Cărtărescu. A avut un rol direct Mircea 
Cărtărescu în devenirea ta intelectuală? 

- Da. Am dat admiterea la Literele bucureștene (eu venind de la un 
liceu cu profil economic din Rm. Vîlcea) pentru a-i avea ca profesori pe 
Nicolae Manolescu și pe Eugen Negrici și pentru a merge la ședințele 
Cenaclului Litere condus de Mircea Cărtărescu. De altfel, prima mea 
lectură ever a fost un monolog dramatic sorescian citit la una din ultimele 
ședințe ale acelui cenaclu. Am urmat şi un curs ţinut de Mircea Cărtărescu, 
iar ulterior i-am recenzatși chiar lansat unele dintre cărțile sale, l-am 
intervievat de cîteva ori, iar cînd m-am decis să public Vîntureasa Mircea 
Cărtărescu a fost primul ei cititor și cel care mi-a dat cîteva sfaturi 
neprețuite de care am ținut cont. Dacă nu i-ar fi plăcut cartea, probabil că 
nici n-aș fi publicat-o. De altfel, Mircea Cărtărescu s-a numărat printre 
primii cititori și ai povestirilor din acest volum pe care tot el mi l-a lansat. 
Cred enorm în literatura lui Mircea Cărtărescu şi e normal ca opinia lui să 
conteze atât de mult pentru mine. 

-  Poți să numești câțiva autori români de proză scurtă pe care 
mizezi? E proza scurtă un gen puternic, la noi? Față de roman, de 
exemplu, atât de exportabil, în ultima vreme? Îmi poți spune câteva 
preferințe străine? 

- Dintre scriitorii români care n-au scris niciodată roman, îi 
(re)citesc constant şi îi admir pe Radu Cosaşu şi pe Răzvan Petrescu. Am 
un cult pentru Nostalgia lui Mircea Cărtărescu şi Medgidia, oraşul de 
apoi a lui Cristian Teodorescu. Povestiri cu final schimbat de Florin Iaru 
este un extraordinar volum de proză foarte scurtă. Pe cei tineri i-am 
selectat în antologia editată de mine anul trecut, Best of. Proza scurtă a 
anilor 2000 (Polirom) – sînt în număr de 23, prea mulţi să îi enumăr aici. 
Dintre cei mai vechi, Bibliografia generală şi Dicţionarul onomastic de 
M.H. Simionescu sînt două volume, în fond, de proză scurtă cu totul şi cu 
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totul specială; iar mergînd şi mai înapoi, Sadoveanu este un mare autor de 
povestiri, probabil cel mai bun de la noi (în 2004 am selectat, împreună cu 
Nicolae Manolescu, cele mai bune 20 de povestiri ale lui în antologia Ochi 
de urs şi alte povestiri, apărută la Polirom). Liviu Rebreanu merită recitit 
cu proza scurtă, la fel şi Hortensia-Papadat Bengescu. Pe Anton Holban, 
de asemenea l-am antologat în volumul Conversaţii cu o moartă, 
Polirom, 2005. Iar dacă vrei un titlu de care nu ştie prea multă lume: 
Istoria unui obiect perfect de Tudor Octavian (da, acel Tudor Octavian), 
o carte de povestiri, apărută în 1981, care rezistă şi azi. Dacă aş primi o 
bursă, m-aş aventura să recuperez proza scurtă a anilor `60-`70. Multe 
povestiri din acea perioadă, din păcate, nu mai rezistă. Am încercat să 
recitesc vara aceasta Fănuş Neagu sau D.R. Popescu, spre exemplu, şi 
foarte mult din ce-au scris atunci aceşti scriitori este perfect ilizibil. Proza 
scurtă a lui Marin Preda e în continuare foarte bună. 

Dintre străini, sînt mulţi şi mă tem că n-are rost să spun nume 
precum Peter Taylor, Frank Tuohy, Grace Paley sau Elisabeth Taylor 
(scriitoarea, nu actriţa), toţi morţi, de care nu se ştie la noi mai nimic. Şi în 
fiecare an descopăr o duzină de noi autori nord-americani. Despre Wells 
Tower, tradus la noi la Curtea Veche în urmă cu cîţiva ani am tot zis. 
Acum citesc din Jon McGregor, Loorie Moore şi Edith Pearlman. 

 

”Nu scriu dintr-o suflare, lucrez foarte mult pe text 
pentru a obţine exactitate şi simplitate.” 

 
- Cum s-au născut cele 11 texte din recentul Sfârșit de sezon? Le-

ai scris, în timp, le-ai așternut dintr-o suflare? Îți propuseseși să ieși, 
cândva, în public, cu proză scurtă, și iată, s-a întâmplat? 

- Da, îmi doresc de foarte multă vreme să public aceste povestiri pe 
care le-am lucrat vreme de doi mai întîi la mine în cap. Anul trecut, în luna 
septembrie, cu prilejul unei burse oferite de Tîrgul de Carte din Göteborg 
am avut o lună la dispoziţie să le scriu într-o primă formă, iar vara aceasta 
le-am rescris. Nu scriu dintr-o suflare, lucrez foarte mult pe text pentru a 
obţine exactitate şi simplitate, pentru ca varianta de pe hîrtie să se 
suprapună perfect cu cea din capul meu. Doar o singură povestire din 
carte, cea mai scurtă, s-a născut foarte repede, în sensul că mi-a luat doar 
trei zile să o scriu. În rest, fiecare proză are în spate cîteva săptămîni bune 
de muncă cîte 6-7 ore pe zi. La una dintre povestiri am scris, cu 
intermitenţe, probabil mai mult de o jumătate de an. Să nu creadă nimeni 
că o carte de povestiri e mai uşor de scris decît un roman.  

- Există defecte majore ale prozei scurte, la noi? De imaginar, de 
tehnică? Există calități majore? 
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- Aş spune doar că se scrie extrem de puţină proză realistă. Din 
acest motiv îmi place foarte mult Lavinia Branişte. Ca cititor de proză 
nord-americană, sufăr din cauza lipsei dialogului la noi. Prozatorii români 
contemporani nu ştiu să facă dialog, le interzic personajelor să vorbească 
între ele: o lălăie de cîteva decenii cu stilul indirect liber (din punctul meu 
de vedere boala prozei româneşti contemporane) şi cu monoloage. Din 
acest motiv îi apreciez foarte mult pe scenariştii noului val cinematografic 
care au reinventat dialogul în limba română. Sper ca cititorii povestirilor 
mele să aprecieze dialogurile, de care recunosc că sînt foarte mîndru. 

-. Te vei mai întoarce la poezie, mai scrii poezie, mai e poezia un 
gen ”al tău”? 

- Da, scriu şi voi mai scrie. Cum am spus şi mai sus, am aproape 
gata un volum, dar nu ştiu cînd şi dacă îl voi publica. Îmi place să scriu 
poezie mai mult pentru mine. Momentan sînt fascinat de proză, un gen 
mult mai dificil, care mă provoacă mai mult. În poezie e uşor să fii 
impostor şi să treci un poet bun doar pentru că ai învăţat tehnica.  
 

”Activăm pe o piaţă de carte foarte mică pentru a 
cîştiga suficient de mult de pe urma cărţilor 

proprii.” 
 

- Vreau să-mi spui cum vezi problema trăitului din scris. Am 
discutat recent despre asta cu Radu Aldulescu și problema e caldă, ca să 
zic așa. Sunt curios ce crede Marius Chivu, un scriitor cu altă vârstă, cu 
alte opțiuni. E necesar ca scriitorul să aibă o meserie lucrativă, și scrisul 
să fie o doar pasiune gratuită? E mai liber scriitorul dacă nu e condiționat 
pecuniar de scrisul său? Ar trebui, măcar teoretic, să existe, într-o națiune 
cu viață culturală cât de cât rezonabilă, o castă a celor care trăiesc din 
scris, care fac numai asta? S-ar putea așa ceva, la noi? 

- Eu trăiesc din scris încă de cînd am terminat facultatea. Munca 
mea de la Dilema veche, adică interviurile şi cronicile, conferinţele, 
moderările, colaborările cu diverse reviste, cărţile scrise, cărţile traduse, 
volumele colective sau antologiile editate, premiile, rubricile de la radio 
sau de la TV, cursurile de creative writing, toate astea sînt scris, reprezintă 
venituri din scris. Din asta trăiesc şi aşa mi-am cîştigat existenţa 
dintotdeauna, de pe urma literaturii. Activăm pe o piaţă de carte foarte 
mică pentru a cîştiga suficient de mult de pe urma cărţilor proprii. Nu poţi 
face numai asta, adică să stai şi să scrii doar cărţi. Şi poate că e mai bine 
aşa, scriind din pură pasiune, necondiţionat de nimic, fără presiunea 
cîştigului financiar şi a succesului. Partea proastă e că, în ciuda atîtor 
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reviste, edituri, uniuni, asociaţii, fundaţii şi alte instituţii culturale, nu 
există nici măcar o singură bursă de creaţie în ţara asta. 

- Te vezi integrat vreunei generații, grupări, paradigme? 
Nouăzecism, douămiism, ceva de genul ăsta? 

- Nu. Şi cred că e evident din scrisul meu, din cărţile mele atît de 
diferite de ale oricui altcuiva.  
 

”Cu Arriaga am stat la poveşti pînă a doua zi 
dimineaţa şi am aflat foarte multe lucruri private 

din viaţa şi cariera lui. Ne-am despărţit cu lacrimi în 
ochi, iar acum ne tot trimitem e-mailuri.” 

 
- Marius, o ultimă chestiune, la care m-am tot gândit, de când s-a 

încheiat ultima ediție Filit! Cum a fost întâlnirea cu Arriaga, pe care l-ai 
prezentat publicului, la Teatrul Național din Iași? Eu sunt un mare 
admirator al lui, i-am citit cărțile (cele traduse la noi) și i-am văzut 
filmele. Vreau să știu cum ai comunicat cu el, dacă ți-a lăsat o anume 
impresie, ca scriitor internațional și redutabil scenarist. Îl citiseși, știai cu 
cine ai de-a face? 

- Am fost primul lui recenzent în limba română, iar acum nişte ani 
chiar l-am intervievat via e-mail pentru Dilemateca, deci îi ştiam opera (nu 
doar filmele) foarte bine. Dar de cunoscut l-am cunoscut la Iaşi, în cortul 
FILIT unde am stat mult de vorbă. Ce s-a văzut pe scena Teatrului 
Naţional Vasile Alecsandri (înregistrarea evenimentului există pe 
YouTube) a fost parte pregătit, parte improvizat. Am stabilit dinainte că-l 
pot întreba orice, că nu există întrebări la care să nu-mi răspundă, 
indiferent de indiscreţia sau gravitatea lor, dar cel mai important a fost 
faptul că a existat chimie între noi, că ne-am plăcut reciproc şi că am urcat 
pe scenă ca doi prieteni pregătiţi să facă spectacol din literatură. Mi-a făcut 
munca de moderator foarte uşoară pentru că a intrat în joc şi s-a expus, iar 
publicul a fost fascinat şi a sfîrşit prin a-l iubi. Dincolo de faptul că e un 
profesionist desăvîrşit şi un entertainer, a fost şi impresionat de numărul 
mare de oameni veniţi să-l asculte, astfel că s-a simţit dator să dea ce-a 
avut mai bun. După eveniment am stat la poveşti pînă a doua zi dimineaţa 
şi am aflat foarte multe lucruri private din viaţa şi cariera lui. Ne-am 
despărţit cu lacrimi în ochi, iar acum ne tot trimitem e-mailuri. 

-  Ai un proiect în lucru? Te refaci, după volumul de proză? 
- Momentan mă implic în promovarea cărţii: turneu de lansare prin 

ţară, lecturi la festivaluri. Cred că există un timp pentru scris şi un timp 
pentru a prezenta ce-ai scris. După care te vei întoarce la masa de lucru şi o 
vei lua de la capăt cu poftă, forţe şi idei noi. 
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Sezon viu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

o cronică de Adrian G. Romila 
 

Debutul în volum al lui Marius Chivu, cu Vântureasa de plastic 
(2012), dezvăluia o poezie dramatică, thanatică, intens existențială, ce 
consemna experiența agoniei mamei și a însoțirii ei. Scriitor foarte versatil, 
autorul și-a concretizat, în sfârșit, pasiunea pentru poza scurtă cu un volum 
ficționar: Sfârșit de sezon (Polirom, 2014).  

Acest debut în proză e așteptat și surprinzător, în același timp. 
Așteptat, pentru că antologiile de gen, cursurile de creative writing și 
recenziile au fost, în ultimii ani, specialitatea lui Marius 
Chivu.Surprinzător, pentru că dovedește o prolifică mobilitate imaginară. 
Avem 11 povestiri, foarte diverse, ca tematică și întindere, care decupează 
instantanee de viață contemporană și întâmplări având în centru personaje 
masculine tinere. Simplitatea multora dintre ele ascunde, de fapt, 
curiozitatea naratorului în a decanta potențialul literar din întâlniri, din 
replici, din tipologii, din conflicte. Sunt puține povestirile în care, să 
zicem, finalul răstoarnă desfășurarea de până atunci: un tânăr merge în 
Vama Veche pentru a-și întâlni iubita, cu care are o relație ambiguă, dar, 
în haosul de acolo, e bătut violent și rămâne, între altele, cu o baie în mare, 
noaptea; o dorită întâlnire cu un fost coleg de școală, după ani, stârnită de 
vederea și urmărirea fratelui respectivului, duce, de fapt, la înmormântarea 
celui rememorat cu atâta admirație; o întâlnire între un tânăr și un bătrân, 
ambii intelectuali rafinați (un fel de Moarte la Veneția, redivivus), 
sfârșește cu moartea subită a bătrânului și cu sugestia unei redundanțe 
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factuale. În rest, povestirile valorifică bucuria lucrurilor mărunte, a 
întâlnirilor spontane, a micilor catastrofe erotice, domestice, cotidiene, 
familiale: o vizită a unui tânăr bolnav la medicul indiferent și grăbit; o 
întâlnire pe plajă între un băiat și o adolescentă în scaun rulant; un călător 
care moare brusc în autocar, marcând o nedorită pauză a călătorilor; un 
tânăr care se înțelege perfect cu băiețelul iubitei; o apariție străină într-un 
cuplu, la mare, care trezește o scurtă criză erotică.  

De remarcat sunt cele două povestiri cu temă rurală, unde 
personajul tânăr revine în satul părinților sau al bunicilor, transportând, 
odată cu asta, nostalgia individului urban, modern, eventual corporatist, în 
fața unui spațiu de care s-a îndepărtat, dar pe care-l încă îl revendică. 
Aceste texte polarizează imaginarul volumului în două regiuni antitetice: 
pe de o parte, avem o proză urbană, ușor minimalistă, cu poveste alertă, 
bine condusă, ritmată, verosimilă în dialog și tipologie; pe de alta, e o 
proză melancolică, neo-realistă, evocativă, ce recuperează un anumit tip de 
memorie ancestrală, rustică.  

Redau două fragmente, edificatoare pentru polarizarea de care 
vorbesc. Primul e din bucata La vulturul de mare cu peștele în gheare și 
reflectă zona de imaginar post-modern. Personajul-narator, puțin amețit, ca 
orice tânăr vara, în Vamă, trece în revistă prezența umană de la malul 
mării, o veritabilă faună urbană, în plină defulare: ”Când ne-am întors pe 
plajă, fetele înălțaseră în mijloc o grămăjoară de genți și gecuțe, ne-am 
bâțâit pe medley-ul ăla de rockꞌn roll (care se pune la orice nuntă), am 
ridicat paharele și am văzut că sărise nisip în ele, se-ntunecase, începea 
agitația. Ce era acolo! Vamaioți old-school deveniți între timp părinți care 
alăptează-n public, neohipioți creștini și down-shift-eri naționaliști, 
corporatiști deghizați în roacări întârziați, puștani emo-skateri-goth, ong-
iști de toate cauzele (mai noi, mai roșii, mai pierdute), parțial-hipsteri, 
cocalari de Capitală, metrosexuali de Mangalia, pescari locali, bikeri 
bulgari, toată fauna postmilenaristă. Am cerut o țigară de la fete, dar 
nimeni nu părea să aibă brichetă, prin nisip începuseră să se-ngroape 
sticlele goale, din când în când mai apărea cineva cunoscut și toată lumea 
urla de parcă înviase din morți”. Al doilea fragment, mai lung, e din 
Întoarcerea (ce titlu relevant pentru o viziune retro!), unde povestitorul, 
tandru, nostalgic, reflexiv, își vizitează bunica și retrăiește momentan 
vechi timpuri și obiceiuri: ”În anii neliniștiți ai tinereții și în blazarea 
maturității care urmase, casa, grădina, ulița, satul, toate fuseseră pentru 
mine locul scutit de fatalitatea timpului. Or, dintr-o dată, timpul arăta că nu 
dovedise prea multă îngăduință nici cu oamenii, nici cu locurile. Satul 
fusese veșnic până când, brusc, n-a mai fost. Reținerea de a o mai vizita pe 
bunica ținea și de încercarea de a ignora inevitabilul. Nu mă simțeam în 
stare să mă confrunt cu imaginea reconstituirii propriei copilării. În fond, 
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sînt arhitect, nu arheolog. Mă simțeam în postura feciorului de împărat 
care riscă să treacă involuntar în Valea Plângerii. Nu voiam să-i repet 
greșeala. Când am primit telefonul de la bunica Aneta, eram ocupat cu mai 
multe proiecte, dar m-am gândit că nu mă pot eschiva din nou. Se făcuse 
august, când mai toată lumea se afla în vacanță, muncisem mult, aveam și 
mai multe de făcut, dar mi-am zis că merit să-mi ofer un weekend liber. I-
am promis că mă duc. Decizia mea de a face o vizită la țară după atâta 
timp avea însă și o altă rațiune, care a rămas în continuare deasupra puterii 
mele de înțelegere. Așa cum mă temusem, aveam să mă întorc în mijlocul 
ruinelor și să deschid cufărul”. Volumul îmi pare o reușită estetică, ce 
conturează, prin cele 11 povestiri, noi așteptări, în ce-l privește pe Marius 
Chivu. E o carte prin care autorul, aflat în plin sezon viu al epicului pe 
spațiu scurt, completează fericit galeria de ficționari de la noi. 
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Poeme de  
Rita Chirian 

 
 
 
 
 
 

generator 
 
în decorul industrial vara vine mai repede, așa că mai bine ocolești, 
ocolești, și roca electrică: spaima că te-ai rătăcit și nimănui nu i-ar da prin 
cap să te caute, și întrebi, noi de ce-am fi acum fericiți, elasticul subțiat, ca 
tras peste buza borcanului, al liniei ochilor, firele din barbă, cu miros de 
sălbăticiune, și întrebi, dacă ești un mecanism care mângâie (pielea pe care 
nu joci canastă, vulva ca un bot de câine), acum, când nopțile nu-s mai 
blânde, când soarele-și arată rușinea ca țigăncile, acum am văzut nori pe 
display și ne-am bucurat, râsul s-a rostogolit de pe clădiri nu foarte înalte, 
ca un cap de prostituat s-a rostogolit, ne-am apăsat pieptul de spatele 
străinilor, pe piele au apărut hamace pentru omizi, apoi peste cortina 
tropicală: blândețea ruginii și frumoasele platforme pentru care am 
conceput elevatoare și n-am mai vrut să plecăm (dacă adormi cu o inimă 
de vacă în brațe, o să fii un om corect desenat), când țesătura s-a dat puțin 
la o parte ca o moacă ițită în spatele evantaiului, am făcut până la urmă 
gestul de diplomație veselă, brațul de flori de câmp s-a risipit pe traverse, 
în șanțul ombilicului grenadele au înmugurit ca niște scame uriașe (niciun 
conductór care să atârne, de la gât, de-a lungul esofagului, până-n 
împărăția mațelor, și-acolo-i întuneric ca-ntr-un bulgăre de sare), de 
bucurie, am început să purtăm hainele pe dos, să nu ne mai recunoască 
nimeni, și dacă atunci ne-am fi schimbat mirosul, animalul mic din capul 
tău n-ar fi recunoscut animalul mic din capul meu, iar noi am fi continuat 
să purtăm în piept pisoarul de argint, și-n numele lui ne-am fi pus lacăte și-
am fi atârnat de pod, dar noi cu vârful limbii am ridicat firele prinse-ntre 
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muchii și asta ne-a fost gloria, am silabisit tatăl nostru de treizeci de ori, de 
șaizeci de ori, de nouăzeci de ori, vârtejul a trecut prin grilaj, cineva a 
întins tendoanele de parc-ar fi măsurat viermi inelați, am ajuns, doar că n -
a așteptat nimeni, abia apoi s-a zis, dans! 
     

abendphantasie 
 
înaintăm prin aerul câmpiei, căldura plesnește corzile-n față. 
 
fără râvnă căutăm dispăruți, & cea mai bună dovadă a lipsei e supunerea.  
 
dragostea dispăruților seamănă cu bucătăria orientală,  
cu animale mici & drăguțe, cu măduva dulce –  
în apa care clocotește, tremură genunchii. 
 

cum reflectă metalul chipuri frumoase. 
cum lama. 

 
fotograful spune, povestește-mi visul urât,  
 
fotograful spune, am găsit și n-a avut rost,  
 
fotograful spune, spre dimineață, 
un loc încrețit și absurd, ceva să conteze & să doară foarte puțin, 
 
împăcarea vine târziu, când cresc de sub mânecă ramuri și frunze, 

(insecte în care ne recunoaștem, 
aproape strivindu-ne)  

 
frumusețe e disperarea noastră umilă 
 

staub 
 
tristețea noastră pentru părțile încă sănătoase, și-apoi transparența acestor 
zile când crinii sunt vaporașe prin sânge, tristețea ca gloanțele oarbe, și tu 
ești un mort din care cresc rădăcini, am văzut râul născându-se, m-am 
gândit la cerul tău și l-am urât, am stat printre lucruri, a fost de parcă am 
smuls aripi, ce faci?, ce vrei să bei?, cât să înghiți din creier?, dragostea ta 
cere ceva de mărimea unui atom, dar invizibil, baloane roșii plutind, plec 
în tăcere și nu e un lift cu oglinzi, cercurile se fac dezastre mici, leagăne de 
copil, și golul e frumos, vorbesc despre cădere și cineva merge la câțiva 
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pași distanță, de partea acestui om respirând foarte aproape trăiesc, și spun 
fericire și puțin somn printre gheme de sfoară, și spun nume simple ca 
pentru insecte, și blândețea nu-i unealta să îmblânzești, când sunt casă și 
nu ești acasă, și memorez fețe & contururi câștigătoare, și-n zori muzica 
spânzură în cap, un strat de gheață întinsă cât dorm, și vântul, și raze 
cuminți sub linia orizontului, ce nu te ucide continuă sub sângele cald, 
acolo rămân steagurile celor care renunță, cred cu mâinile și picioarele, 
amar este bun & pervers.      
 

dansul în plasă 
 
o femeie nu. o femeie nu corpul meu. cei frumoși & puternici sunt foarte 
bolnavi. și boala lor este dansatorul în plasă. dar o femeie nu, pentru că 
zâmbetul și lacrimile îi scot pe oameni din minți, pentru că există organe 
învelite în foiță de aluminiu și linii trasate perfect. dacă vorbește, totul 
începe, și pasărea cu  inimă de tinichea, și creierul de silicon? n-a purtat 
niciodată coroane care apasă, coroane care nu sunt nici pentru umeri, nici 
pentru sâni, nici pentru capul de copil al sexului. cineva i-a frecat ochii cu 
vată de sticlă. cineva i-a îmbrățișat picioarele. când a fost liniște, au fost 
rândunicile dinăuntru, și a spus, rândunicile sunt șerpi dacă te uiți cum 
trebuie. cu simplitate începe: piciorul care se rupe, și mobila căzută, apoi 
dansul în plasă și în lumină. câștigă cine uită cel mai mult. cum te cheamă, 
pe inima cui te-ai urcat? frica este o rochie de molii. nu vezi dacă te uiți în 
apă. niciun vis, ți-ai putea auzi numele, doar o femeie nu corpul meu. ai 
închis fiecare cameră, nici fumul nu mai găsește drumul, și fumul știe că 
sus. ce e numele tatuat pe încheietură? muchiile gemene care-ți sunt inimă 
& semnul de ceață, norii albaștri. primești ploaie pentru osul lipit & nimeni 
nu știe când se pleacă în grabă, nimeni n-ascultă cauciucuri scârțâind între 
jumătăți de oameni.   
 

collapse party 
 
ce se aude prin stetoscopul  
lipit de pereții stadionului  
 
a cui e memoria toxică (gândește-te la asta  
în felul cel mai pozitiv cu putință – 
ca și cum ai avea o armă pusă la tâmplă – 
ca și cum ai fi o creatură a obișnuinței), 
azi am scuipat inima și ficatul cu care m-am născut,  
turma de antilope care se strânge 
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daddy’s fingers 
 
cordoanele de salvare unde mâinile se înșeală cel mai puțin, și din toată 
mulțimea de nume: fii curajoasă, spinul a ieșit de mult din deget, cicatricea 
s-a ridicat, suntem acolo unde animalelor nu le mai e teamă, mica grădină 
zoologică unde nu ne închidem. când bateriile pâlpâie, folosim pluralul, 
casele noastre, scăderile noastre. e iarăși ianuarie și număr. ce bine că 
ianuarie ăsta o să-l scriu pe un singur rând. nu m-a durut nimic în 
săptămâna în care doctorii au căutat ceva înăuntrul tău. bărbatul care pășea 
ca o pasăre mi-a vorbit. femeia cu flăcări. îmi amintesc că am plâns, deși 
mi se spusese deja, o să-ți zicem ceva rău ca un secret, dar tu să fii tare, tu 
să fii o fetiță curajoasă. toate întâlnirile noastre de atunci au fost ca și cum 
ne-am fi văzut în taină & la marginea lumilor, pentru că tu erai deja mort. 
ți-am văzut degetele retezate. și-acum mi s-a spus că nu mai vorbești și-ți 
zic: iubitul meu, nici eu nu mai vorbesc de mult, dar degetele tăiate îți 
desenează ochi – ce să mai vezi, ce să mai trebuiască să vezi? – și pentru 
că pielea se tot îndepărtează de noi, a trecut, rămânem cei mai curați dintre 
oameni.        
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Diavolul şchiop 
al cenzurii 

 
 
 
 
 
 
 

un eseu de Magda Ursache 
 
            Nu fac parte dintre marii cenzuraţi, de la Socrate la Baudelaire, de 
la Hugo la Soljeniţîn; la noi, de la Voiculescu la I.D. Sîrbu, de la Gyr şi 
Crainic la Ştefan Baciu şi Vintilă Horia, de la Goma la Breban, ci dintre 
cei de rînd, victime soft ale cenzorilor socialişti. Am suportat, însă, 13 ani 
de cenzură totală ca să nu mă ia cu frison cînd aud de alte noi tipuri de 
îngrădire a libertăţii de opinie. Una dintre ele fiind cenzura economică. În 
drumul nostru plin de gropi, dar cu borduri schimbate des (şi tot e bine, că 
nu asfaltăm gropile), cenzura sărăciei acţionează la fel de eficient ca, pe 
vremea cealaltă, cenzura ideologică. Ni se spune că nu-s bani pentru 
cultură. Dar pentru gondole sunt? Toate revistele USR, după calculul 
presei, ar fi costat 800.000 de euro, atîta tot. Dar ce mai vreţi? Nu apar 
destule publicaţii pentru cititorii de „almanahe”? Şi ce ne trebuie reviste de 
hîrtie, cînd orice postac/ comentac îşi poate spune părerea pe blog? Nu-s 
slobozi „părerologii” să-ţi răstălmăcească spusele sub anonimat? 
Suntem în era post-Gutenberg, „răsfoim” e-books dacă putem. Am trecut, 
în perioada şcolarizării (cînd eram educaţi de Moskfilm) prin cititul ca risc 
asumat (a fost deceniul cînd o carte interzisă din lista lui Al.I. Ştefănescu 
et comp. te arunca după gratii); în studenţie, prin citatul-samizdat, ca 
rezistenţă la ideocraţia cu mesaj unic-at. Acum, a venit perioada cititului 
care irită ochii şi… îngraşă, cum susţin canalele TV puse pe 
mediocretinizare. 
          „Românie, citeşte-mă!”, îndrumă obsesiv o revistă de la Dunăre, 
constatînd că „bucuria lecturii se stinge”, concurată de internet: „vă vine să 
credeţi, întreabă Katia Manu, că o pilă la librărie era un miracol?” Asta în 
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epoca de coşmar, cînd singurul nostru lux a fost cartea ieftină, tipărită de 
Univers, Minerva, CR, de Albatros, de Eminescu… Editurile de stat îşi 
creaseră un public numeros; librăria nu era înlocuită de tarabe gemînd sub 
sandrebrowne. În 1993, s-au tipărit/ vîndut 300.000 de exemplare din 
Sandra Brown (cifra lui Adrian Anghelescu din Noii precupeţi). Ce dacă 
Irina Mavrodin nu şi-a găsit editor pentru integrala Proust, cum am aflat 
din Convorbiri cu Alexandru Deşliu (Pallas, 2004)? Trebuia să fi tradus  
Pitigrilli, că se vindea. 
          Cenzura socialistă, ni s-a spus, a murit, trăiască cenzura economică! 
Nu te vrea piaţa, nu eşti „popular”, ieşi afară din librărie. Or fi „populari” 
Ion Barbu ori Mircea Ivănescu? Au fost interesaţi de popularitate, de 
succes facil, Mann, Hesse ori Joyce? Apetenţa pentru marketing ori 
inapetenţa, asta să conteze? Unora li-i silă să se autopromoveze, iar bunii 
piarişti, agenţi de promovare pentru ei înşişi, nu sunt nici pe departe cei 
mai buni scriitori. Ce avem aicea, în vitrină? Dan Chişu, că-i „popular”! 
Lăsaţi-i încolo pe Gheorghe Crăciun (uneori, sfidător de prolix), pe Radu 
Mareş, pe Daniel Vighi… Preferăm ce? Literatură mediocră, că-i 
vandabilă. Nu vreţi să ştiţi care a fost cea mai vîndută carte a săptămînii 
trecute. Editorul particular e dominat de raţiuni financiare, nu de valoarea 
cărţii. Îţi plasezi „produsul” la lanţul de editare DAI BAN şi te priveşte ce 
tipăreşti dacă plăteşti. 
          Basmul cu „nu-i popular” a dus la răspîndirea produselor 
subculturale, altfel spus la aculturalizarea începută prin incendierea BCU. 
H.-R. Patapievici, zice presa, a desfiinţat „Cultura” cînd revista împlinea 
un an. Simbolic? Sau ca să rămînă în prim plan „22” de scriitori, plus 
doamna Pora? Şi fenomenul deşertificării culturale continuă, editorii 
necalificaţi avînd o mulţime de metode să ne strice cărţile, proasta difuzare 
fiind maladie mortală. 
          Autorul ne-piarist e umilit de contabilii editurilor, se roagă, insistă să 
fie difuzat, după ce  – ciudat e puţin spus; cuvîntul e ilogic – şi-a plătit 
„marfa” proprie. Editorului SRL nu i se pare că are obligaţia de a difuza o 
carte, chiar recenzată favorabil şi cerută. Cît despre ziare şi reviste, ele 
rămîn nedifuzate, de vreme ce pot fi re-expediate, contra taxă, redacţiilor. 
Şi asta ca să nu-l mai pomenim pe arabul care, pe vremea lui Adrian 
Năstase premier, a plecat cu bani serioşi prin falimentarea Rodipet. 
          Pe Ion Stratan l-au exasperat editorii pînă a murit. Muşina cerea, 
cum o mărturiseşte în Scrisorile unui fazan, 2000 de euro pentru un volum 
de proză pînă-n 400 de pagini. Şi de ce n-am confirma noi, autorii, 
afirmaţia unui istoric sincer, că românii caută înfrîngerile cu lumînarea? 
Doar ne-am adresat cu ediţii muncite (şi bine vîndute) unor editori 
improvizaţi din sculeri matriţeri sau din foşti angajaţi ai Cooperativei 
Higiena, unor editoare ca madame Omnia, madame Noel sau madame – 
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oho! – Demiurg. Măcar Georgescu-Delafras fusese bun tipograf, iar fraţii 
Şaraga (Aizig şi Elias Scharage), deşi semi-analfabeţi, aveau buni 
consilieri. Chiar în comunism, adjuncţii muncitorului ceferist Ion Bănuţă, 
director EPL, erau Mihai Şora şi Al. Balaci; chit că a treia „secundă” a lui 
Bănuţă, Ilka Melinescu, era farmacistă, dar a doua în Partid, după Ana 
Pauker. Niculae Gheran, deţinătorul artei de a fi păgubaş, spune că, pentru 
a putea edita Ion integral, a avut nevoie de aprobarea lui Gh. Pană, 
strungar. Năravuri şi moravuri socialiste? Şi-n nesocialism, ca şi-n 
socialism, ce s-a moştenit şi valorificat din istoria editării româneşti n-a 
fost activitatea serioasă, competentă a lui Al. Rosetti, de pildă (înlocuit de 
acad. R.P.R. A. Toma, autorul „poemului” de manual şcolar Piuici şi fraţii 
lui mici), ci neprofesionalismul, vasta ignoranţă. Dar, cu curaj, se mai 
putea profita de neştiinţa cenzorilor. A făcut-o (dau un singur exemplu) 
Liviu Antonesei în eseurile intitulate Semnele timpului, apărute la Junimea 
lui A. Andrieş. O publicaţie studentină iaşiotă vorbea de un M. Naroic, nu 
altul decît Em. Cioran. 
          A fost sau n-a fost cenzura socialistă diabolică? Unii spun că nu, eu 
spun că a fost şi aşa. Editorii trebuiau să-ţi schimbe titlul (lui Gh. Istrate i 
s-a respins din start Sceptrul singurătăţii, pentru că, atunci, Ceauşescu îşi 
fabricase acel sceptru ridicol, ironizat de Dali) sau să-ţi propună un moto 
din „opera” comandantului suprem. Iar cei mai diabolici erau cenzorii care 
cenzurau cartea după ce apăruse: te lăsau să greşeşti, ca apoi să ia „măsuri 
operative” de topirea cărţii ori revistei şi eliminarea din sistem a celui în 
greşeală ideologică. G. Astaloş a fost publicat în „Argeş” de Tomozei sub 
nume fals: Gheorghe Cochieru şi Tom, pe cale de consecinţă, a zburat de 
la revistă. Numai că aceste „căderi” se întîmplau numai unora, 
propagandiştii erau „degradaţi” diferenţiat. Pe Paul Cornea l-au scos din 
Direcţia Cinematografiei şi l-au trimis şef la Direcţia Editurilor. Tov 
Burtică, însă, a fost demis şi exclus din C.C. după ce a apărut, cu acordul 
lui, romanul lui Breban, Bunavestire, la Junimea, în ’77 ; zăcuse trei ani în 
sertarele editurilor, cenzura îi făcuse 2000 de observaţii. Alt viguros politic 
al „Iaşului nou” şi şef de ziar de Canal Dunăre-Marea Neagră, Dumitru 
Ignea, figurează fără vreun merit în tabloul de onoare al „Convorbirilor 
literare”. Iar minunea minunilor i s-a întîmplat lui George Ivaşcu: a stat 
patru ani închis (1949-53), apoi Dej l-a trimis la ONU. 
          Revenind la alt fel de absurd decît cel socialist, la alt soi de 
ignoranţă decît cea a editorilor socialişti: ni s-a întîmplat, mie şi lui Petru 
Ursache, să avem de-a face cu o editoare din Bucale structural utecistă, 
care credea că Vieţile sfinţilor de Sadoveanu erau „poveşti pentru copii”; 
or, editura se adresa adulţilor. În fapt, acest tip de ignoranţi se trag din 
Suzănica Gîdea, profa de siderurgie care conducea Cultura, la fel de puţin 
sofisticată ca bipeda Biro, propusă recent ministru al Culturii. Academica 
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fiinţă cerea să vină la ea la raport şi la sancţiune Mircea Eliade, „cu 
carnetul PCR cu tot”. 
          Îmi amintesc ce şocaţi am fost, Petru Ursache şi cu mine, cînd am 
citit, în casetă, pe cărţile Humanitas, declaraţia editurii că nu publică decît 
pe cine vrea ea. Indiferent de calitatea scriiturii? Da. Ceea ce presupune că 
profesionalismul era din nou glisat în jos; că poziţiile-cheie puteau fi 
ocupate (şi au fost) de oportuniştii noului canon. Deşi faptul era greu de 
ignorat, s-a ignorat. Atitudinea „lasă-mă să te las” e mai rentabilă decît 
cealaltă. Trebuie, pe piaţa liberă, să ai instinct de grupare literară 
puternică, altfel nu-i chip. 
          „Mă tem, mi-a spus Petru, că acest capitalism bizar a adus alte feluri 
de cenzură. După surparea Zidului, după căderea Cortinei, alte ziduri, alte 
cortine le-au luat locul”. (Demonstraţia fermă a făcut-o în Antropologia, o 
ştiinţă neocolonială, Timpul, 2006, apoi în ediţia revăzută, scoasă de 
Eikon, în 2014). Am crezut atunci că exagerează puterea regizorilor de 
dincolo de Cortină şi a actorilor din balcoanele revoluţiei. N-a exagerat. L-
a confirmat D. Ţepeneag, spunînd clar că patronii Europei libere cenzurau 
emisiuni critice la adresa regimului, mai ales cît timp Ceauşescu era 
simpatizat de Departamentul de Stat american. 
          Scris la Paris, în vara ceauşistă cea mai cumplită, eseul lui N. 
Breban, Spiritul românesc în faţa unei dictaturi, a fost respins de 
Humanitas. Şi pot da exemple de cărţi refuzate ab initio, pe necititelea de 
Polirom şi de Cartea Românească, intrată sub umbrela Polirom. Adrian 
Alui Gheorghe a făcut precizarea necesară:  nu cartea, articolul, tratatul 
sunt cenzurate, ci autorul. Lui Petru Ursache Polirom i-a respins Cazul 
Mărie, pe motiv că editura nu publică… proză. Redactora respectivă n-a 
avut buna cuviinţă să se uite la sumar şi să vadă că nu-i naraţiune. Bătrînu 
a tăcut, n-a zis nimică, a lăsat-o în eroare, a luat eseul şi l-a publicat la 
editura de vis-à-vis. 
          Inclemenţa faţă de opinia contrară a atins cote inimaginabile, iar 
neînregimentarea cf. atitudinii incorect politice s-a plătit la greu. Vă 
amintesc doar ce-a pătimit Liviu Ioan Stoiciu, publicînd în „Vatra 
Românească” un fragment din Jurnalul lui Goma. Oare Mircea Arman, 
condamnat inchizitorial, n-are dreptate deloc sau nu vrem să-l ascultăm?  
A interzice cuiva să-şi exprime opinia, alta decît a ta, aduce a cenzură 
comunistă. După Luca Piţu, istoricul Zoe Petre a interzis difuzarea în 
librării a portretelor (o sută) de istorici ai „iepocii” (Radu Constantinescu, 
Fides), pentru că printre ei era acad. Condurache, tatăl. 
          Rezervele faţă de echipajul Băsescu sunt şi ele sancţionate. 
Intelectualii de serviciu, dar şi în serviciul preşedintelui sunt meritanţii 
(mulţumesc, Dan Culcer!), iar aceşti merituoşi sunt de multe ori la fel de 
rigizi ca Dulea, considerînd, maniheist, că nu există decît intelect first 
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hand (ei înşişi), restul fiind prostime neinteresantă. Cît despre cultura 
română, H.-R. Patapievici ne spune, cu tîmpla-n deget, că e cultură second 
hand.  
          Soluţia? Solidarizare pozitivă, nu de „castă”, nu de interese de 
grupuscul, declarată public şi cu fermitate. Ca adevărata elită creatoare 
zbătîndu-se între actualii meritocraţi şi foştii nulocraţi, să nu rămînă iarăşi 
tăcută. 
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Poeme de  
Alexandru 
Ovidiu Vintilă 

 

 
 

 
 
 

Gândul meu ascultă gândul ei 
(arhitecturi habsburgice) 

 
Moartea plutea pe undeva 
pe acolo 
 
la marginea paginii 
o serie de litere  
zgomotul lor 
 
poate că sângele roşu aprins 
poemul ca un narcotic legal 
 
maşinile trec în viteză 
oamenii sunt nepăsători 
cadavre vii  
 
vântul fragil din memorie 
mercurul incoerent al nopţii 
un câmp numai ninsoare curată 
 
aer şi pământ dimpreună 
 
privesc în gol pe o stradă din 
cernăuţi aburi de ceai negru 
parfum de cafea o umezeală 
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care parcă îţi ia minţile imaginea 
arhitecturii habsburgice  
o trăsură imperială 
şi sus Dumnezeu 
 
atunci gândul meu ascultă gândul ei 
 
intrăm în catedrala zugrăvită în nuanţe de roz  
îngerii din pronaos  
ne fac semne de lângă Iisus  
Pantocrator  şi moartea plutea 
pe undeva pe acolo 
  

*** 
 
desfătându-ne 
pentru a nu ştiu câta oară 
cu priveliştea lumii acesteia 
 
dimineaţa se plia perfect pe 
aşternuturile imprimate cu 
urmele noastre 
 
în oraş duminica 
se pregătea monoton 
să-şi intre în vrie 
 
un şarpe în burta celuilalt şarpe 
un peşte înghiţit de un peşte 
un cuvânt dintr-un limbaj în 
alt limbaj tangaj între viaţă 
şi moarte Iosif cu 
pruncul Iisus în braţe 
 
un trup subţire 
ca o literă  
 
asemenea milei 
şi umilinţei 
 
deasupra apei 
paşi apăsaţi 
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rănile vii ale memoriei 
 
lumina privirii  lui Dumnezeu 
 
 

La capătul sfârşitului 
 

ferestre bătute în cuie 
cu geamurile vopsite în negru 
iată ce înseamnă prezenţa bolii 
a morţii conştiinţa a  
toată singurătatea  
 
în oraşul piteşti 
s-a petrecut reeducarea 
cea mai diabolică invenţie a istoriei 
acolo am primit un bocanc în inimă  
 
orice durere îmi spun  
e infinit mai uşoară 
 
concomitent au fost deportările 
siberia morţile de fiece zi 
 
comunismul îşi flutura cu 
ardoare marele steag furia  
 
ochii văzătorilor şi ochii nevăzătorilor 
plâng 
 
un punct între viaţă şi 
moarte  
 
undeva (acolo) 
la capătul sfârşitului 
 
 

*** 
pentru că e multă frică 
pe partea aceasta a lumii 
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peste care desenezi un arbore luminos 
 
şi pentru că mâinile tale sunt  
nespus de frumoase 
 
undeva mai încolo 
curge o ploaie de vară 
 
Dumnezeu ştie pe unde se 
mai moare 
 
când lucrurile au atins firescul 
 
pe buzele tale se citeşte o furie controlată 
la maxim 
 
răcoarea unei siguranţe de nestăvilit 
 
şi dintr-o dată oameni abia vizibili 
 
pe drumul netezit cu bune intenţii 
 
o iarbă crescută sălbatic 
 
şi în cele din urmă  
 
cuvintele, obiectele plate 
ale unei zile ca asta 
 

ochii lui mielu mizis 
 

mai întâi abisul 
 
ochii lui mielu mizis 
 
ceaţa serii albă ca laptele 
 
prin spatele meu îngeri 
martori a toată frica 
liniştea şi singurătatea 
 
teribilul interzis Rudolf 
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şi din nou mielu mizis 
 
în răcorea ce anunţa noaptea 
 
porumbul creştea 
 
dârele melcilor brăzdau pământul 
 
mielu mizis  
la capătul puterii 
 
ca o statuie albastră. 
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Norul des  
de fluturi albi 

 
 
 
 
 
 
 

o proză de Dumitru Augustin Doman 
 

     M-am născut într-o zi belicoasă, cu mai multe războaie. Era de neevitat 
de altfel, pentru că nu există zi de la coborârea lui Adam pe Pământ fără 
măcar un război. De ziua naşterii mele, Irod cel blestemat îl decapitează pe 
Ioan Botezătorul, făcând din aniversarea mea, an de an, o zi de post. La 
1521, turcii ocupă Belgradul, iar la 1526, între două descinderi în harem, 
Soliman Magnificul ucide pe Regele Ludovic al II-lea în Bătălia de la 
Mohacs şi transformă Ungaria în paşalâc. Şi cum este o zi norocoasă 
pentru turci, aceştia capturează la 1541 Buda, capitala Regatului Ungariei. 
La 1756, Frederic cel Mare atacă Saxonia, dând lovitura de începere a 
Războiului de Şapte Ani, iar la 1842 s-a încheiat Războiul Opiului prin 
tratatul de la Nanking, dinastia Qing acordând privilegii comerciale 
europenilor şi cedând Regatului Unit Insula Hong Kong. Ce ziceam eu, m-
am născut într-o zi belicoasă rău. Şi pentru că victoriile din toate 
războaiele astea şi cele ce vor veni trebuiau sărbătorite, tot într-o zi de 29 
august (la 1751) în pivniţele Castelului Heidelberg s-a terminat 
confecţionarea celui mai mare butoi de vin din lume, cu o capacitate de 
221 726 de litri. După acel loc tânjeşte sufletul meu. 
                                                           * 
         Orice idee despre moarte este pozitivă. 
                                                           

* 
         Mort impostor/impostor mort. 30 iunie 2014. Azi-noapte m-am visat 
mort. Voiam să mă legitimez în faţa unui neîncrezător şi căutam printr-un 
vraf de hârtii certificatul de deces. Mai multe acte aduceau cu îndeobşte 
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cunoscutele certificate de la Starea Civilă, dar fiecare se dovedea a nu fi 
cel aşteptat de interlocutor. Eram conştient că sunt socotit un impostor şi 
asta mă angoasa la culme. Eu eram mort, puteam dovedi, certificatul de 
deces fiind acolo, dar teancul de hârtii de toată mâna (facturi, chitanţe şi 
notificări) ascundea dovada…  
                                                           * 
         Moartea cere vieţii drepturi de autor. 
                                                           * 
         Irimie iese în livada din fundul grădinii cu al şaptelea păhăruţ de 
palincă în mână, plimbându-se cu pas încă sigur pe iarba proaspăt 
motocosită. Se preumblă printre vişinii copţi, ia cea mai coaptă şi mai 
mare şi mai frumoasă vişină şi o aruncă galeş în pahar să-i miroase frumos 
beţia lină. Ajuns în casă, iubita lui se preface a-l certa pentru păhăruţul în 
plus. El acceptă, desigur, tandrele reproşuri şi pentru împăcare o serveşte 
pe iubita lui cu vişina devenită între timp cât o piersică. În semn de 
acceptare a împăcării, iubita lui Irimie mănâncă fructul zemos 
(vişină/piersică)şi pe la miezul nopţii, când domnul Irimie visează îngeri 
albaştri levitând pe tavanul dormitorului, exact la miezul nopţii, iubita lui 
se stinge subit cu un zâmbet de Giocondă înmărmurit pe faţă. 
                                                           * 
         Nimeni nu-i profet în ţara morţii celei veşnice. 
                                                           * 
         Eul poetic în meditaţie sumbră, cu capul în mâinile de argint: „La 
picioarele tale/Se deschid mormintele celor plecaţi/Când fruntea ţi-o culci 
în mâini de argint” (Trakl). 
                                                           * 
 
         Zace liniştit în fotoliu şi aşteaptă sfârşitul, sfârşitul sfârşitului cel fără 
de sfârşit. Pare un muribund profesionist. Ca un călător care merge cu 
trenul de o jumătate de veac, aşteptându-l în holul micii gări, şi – fără să se 
uite la ceas – ştie sigur de fiecare dată cu zece secunde înainte că atunci va 
intra în gară, 
                                                           * 
         Sufletul meu este locul din trup nu-ştiu-unde localizat; dar e locul 
unde moartea ştie oricând unde să-i dea un semn. 
 
                                                           * 
         În dimineaţa aceea de duminică, după intrarea şi ieşirea de trei ori a 
pruncului din cristelniţă, preotul în odăjdii la fel de aurii ca lanurile din 
nesfârşita grădină a raiului pune vinul roşu în linguriţă să dea celui pur 
prima împărtăşanie. Înainte cu o clipă de a duce linguriţa de argint spre 
gura încă nevinovată, prin turla centrală a bisericuţei coboară îngerul 
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Domnului şi strecoară în vinul din linguriţă bacteria care încă din timpul 
petrecerii de la restaurantul de la marginea oraşului începe să-şi facă 
lucrarea. Nevăzuta bacterie roade încet, cu mare răbdare, timp de mai 
multe sau mai puţine decenii, roade harnică şi răbdurie, nervii, celulele, 
neuronii, ficatul, inima, dar mai ales abate umbre mai alburii, mai fumurii, 
pe urmă de tot negre peste suflet. Până-ntr-o joi dimineaţa, când îngerul în 
aripi albastre raportează sus: misiune îndeplinită! 
 
                                                           * 
         La malul mării, la miezul nopţii, grup de leproşi ieşit din apă, umbre 
albe strălucind pe plaja vineţie. 
                                                           * 
         Speranţa în moarte: cea mai ferventă şi frecventă formă de nebunie. 
                                                           * 
         „Gioconda? Zice vizitatorul de la Luvru. Nu mă înnebunesc s-o 
revăd. Zâmbetul ei este grimasa Morţii căreia-i cer să mă mai păsuiască. 
                                                           * 
         Norul des de fluturi albi îmi dă târcoale pe prispă, în amurg, lin la 
început, apoi mai agasant. Când mi se cam ia vederea de atâta alb, suflu 
uşor – un zefir! – peste norul alb şi fluturii albi pornesc beţi în toate 
direcţiile deodată, murind în comă alcoolică unul câte unul, câte un stol, 
câte un norişor, până la ultimul fluturaş drăgălaş… 
                                                           * 
         E vineri seara şi sunt mai palid decât Isus pe cruce. Dar, beau vin cu 
cana de lut şi-mi fac iluzii că moartea e departe, foarte departe. Amurgul e 
la fel de roşu precum vinul din cană. Şi o voce de nu ştiu unde îmi spune 
că moartea nu e prea departe, nici foarte aproape, dar e pe ici, pe colea… 
                                                           * 
         Sunt mort, îmi zic trăind. Sunt mort, scriu aici încă mişcând. Sunt 
mort, încă gândesc. Sunt. 
                                                           * 
         Ion D. Sârbu, despre Patrie şi moarte: „Peştele nu îşi dă seama ce 
este apa (râul, lacul, marea) decât atunci când e scos din ea; nici noi nu 
ştim ce e Patria decât când murim. Sau, când simţim că moare ea”. Apoi, 
IDS trece de la general la particular: „În clipa morţii voi fi săltat de o 
undiţă din apă: voi şti pe loc ce e apa, cine e pescarul, cum de m-am prins 
în cârlig”. Hm! Conştiinţa morţii celei de pe urmă… 
                                                           * 
         Cu câtă religiozitate strecori plicul cu bani în largul buzunar al 
halatului medicului, sperând în sine-ţi ca acest Charon contemporan să nu 
te treacă Acheronul, să te mai uite dincoace de râu. Lumina indiferentă din 
ochii lui aruncă un flash pe peretele holului de spital. 
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                                                           * 
         Un asterisc desenat cu sicrie deschise, cu picioarele răposaţilor spre 
centrul steluţei. 
                                                           * 
         Butonând telecomanda, dau peste un politician prost şi demagog, 
apoi peste o fătucă ce-şi exhibă deopotrivă sânii rotunjiţi cu silicon şi 
prostia, peste un miliardar care înjură gros… 
         Afară stă să se înnoreze şi-l aud pe Dumnezeu oftând. 
                                                           * 
         Norocul în viaţă? O împărţire aproximativ echitabilă între zarul cel 
mare şi cel de tot pipernicit. Dar, până la urmă, ce înseamnă norocul din 
viaţă, ce ne petrece?! În moarte, însă, norocul este etern şi deplin. 
                                                           * 
         Nefiind eu printre aleşi, am avut totdeauna satisfacţia de a nu 
dezamăgi. 
                                                           * 
         Din cimitirul de pe deal, în seara de toamnă târzie, curg morţii la vale 
prin tuneluri subterane, ca un fluviu de păcate mai mari, mai mici… 
                                                           * 
         Antoine de Saint-Exupery a dispărut intempestiv la 31 iulie 1944 nu 
se ştie unde. Aseară, intempestiv, m-a oprit pe stradă Pafnutie cel Bătrân şi 
m-a lămurit. Antoine a coborât cu avionul său pe o planetă pustie cât o 
frunză roşie de arţar şi a supravieţuit mulţi ani acolo, fiind un fel de Mare 
Prinţ. A murit de bătrâneţe acută cu câteva luni în urmă. 
                                                           * 
         În grădina aceea, Dumnezeu stă la umbra unui cireş în floare, pe un 
scăunel de lemn de brad, faţă în faţă cu Emil Cioran. După cum se privesc 
şi după cum îşi vorbesc, pare că domnul de la Răşinari şi Paris l-a primit în 
audienţă pe Creator, pentru a-i explica pe îndelete neajunsul de a te fi 
născut. În timpul acesta, sub cer, creaturile – la umbra blocurilor înalte de 
117 etaje – la un pahar de whisky, încearcă să-şi explice neajunsul de a 
depinde de barilul de petrol şi de kilowatul oră. 
                                                           * 
         Moartea e cunoaştere. Restul e tăcere sau zgomot şi furie; totuna. 
                                                           * 
         Titlu de editorial de Florin Iaru: Moartea nu ştie carte! Hm! Florine, 
Florine, cum o subapreciezi tu pe doamna aceea mai mult decât titrată!... 
                                                           * 
         Dinspre est vine un ger care-i face oasele de sticlă, de oţel şi sticlă, 
şi-i clănţănesc dinţii încât îi cad unul câte unul şi-i scuipă cu un vag 
sentiment de uşurare. Când mica ceată de îngeri apare, nu se miră neam că 
au de luat un ştirb resemnat, dacă nu şi puţin bucuros. 
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                                                           * 
         Când un om îmbătrâneşte frumos, moartea devine sfioasă şi stingheră 
ca o fecioară surprinsă asupra unui gest involuntar obscen. 
                                                           * 
         - Hai la marginea oraşului, va trece Moartea pe un cal alb în galop. 
Un adevărat eveniment. 
         - Mulţumesc, nu pot veni. Trebuie să merg la o bere pe-o terasă. Şi 
apoi, cal alb în galop am văzut şi alaltăieri. 
                                                           * 
         Proiecţia morţii celei veşnice este singura scuză pe care o invocăm 
pentru viaţa cea – admitem! – trecătoare. 
                                                           * 
         Cocteau: „Ecrire, c’est tuer la mort”. Hm! Ucizi moartea scriind. Ce 
simplu e pentru scriitor; şi ce arogant! Dar a compune muzică, a picta, a 
construi case şi a planta livezi – toate astea de ce n-ar fi metode de ucidere 
a morţii? 
                                                           * 
         Să reformulăm: Spune-mi cum vrei să mori ca să-ţi spun cine eşti şi 
cine nu vei fi. 
                                                           * 
         Un critic îi urăşte pe scriitorii pe care-i comentează. E ca un medic 
ce-şi urăşte pacienţii care-i dau pâine albă de mâncat, îi dau chiar de două 
ori: o dată în salariul de la Casa de Sănătate şi încă o dată direct, prin 
plicul pe care i-l strecoară în buzunarul larg al halatului. Criticul acesta 
arogant şi rău îmi sugerează un preot care-i urăşte pe mirii şi naşii de la 
nuntă şi pe copiii de la botez, ba şi pe enoriaşii care tocmai au murit şi de 
pe urma cărora aduce la familie bani, fripturi, cozonaci şi colivă. 
                                                           * 
         Gheorghe Grigurcu vede în sinucidere „desăvârşirea autocriticii”. Ar 
fi vorba de o moarte morală. 
                                                           * 
         Din limpedea apă verzulie a Mării Egee iese – în amiaza de vară – o 
neagră şi lenevoasă melancolie. Melancolie de moarte lentă. 
                                                           * 
         E o femeie atât de frumoasă că mă topesc tot în momentul în care-mi 
intră pe uşă. Nu sunt şocat nici o secundă că-mi tulbură intimitatea. Ba, nu 
sunt şocat nici când îmi spune zâmbind atât de dulce că trebuie să cam 
plec, gata, s-a cam terminat cu chinul acesta plăcut. O privesc fascinat şi 
sunt gata să las totul în urmă, fără regret, fără ură şi fără răzbunare, fără 
tânguire sau suspin. Mă uit în urmă, o văd zâmbind cumva dumnezeieşte şi 
sunt gata de drum, numai şi numai de dragul acestui chip. 
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Un poem de  
Matei Hutopila 

 

 

 

 

re: butterfly effect 

cîteva zile de să ne țină tot anul au fost cîteva zile de ne-am săturat 

bine 

de 

tot 

de parcă fluturii din stomac ni i-au făcut chisăliță şi ni i-au servit 

& am păpat cuminciori tot, ca-n vizită, 

sub privirile lor atente, 

crezînd că putem ingurgita tot puroiul ăla fără să ne vină greață 

& ai cedat aşa cum cad sub masă puțoii cînd beau la cot cu veteranii 

dar eu sînt un buldozer, draga mea, cu roate cu copite cu şenile, 

cu referințele mele fucked up trecînd peste lucruri 

departe de mine şoul dramei totale, unde 

sinucigaşii respiră şi țin cuvîntări la dezvelirea propriilor statui, eu nu-s acolo, 

ci aici, unde am grijă de tine, unde-ți şterg voma şi-ți sărut gura şi de data asta, 

unde veghez întreaga noapte, unde ascund urmele ruşinii înainte să se lumineze 

de va fi salvată şi ziua asta, ca şi cum, pe omoplatul stîng – bubbles, blossom şi 

buttercup, 

micul nostru escadron care de la fileu le returnează ghiulele-n bot 
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„Oamenii iubesc 

mult focurile uriaşe 

de artificii. Dar eu 

am rămas la gândul 

că e mai folositor să 

te încălzeşti la focul 

din cuptorul lui 

Heraclit” 
 

 

 

 

 

 

Theodor Codreanu în 

dialog cu Angela Baciu  

 

 
 
 
 
 
 

 
„Singurul scriitor cu adevărat curajos, rămas şi astăzi la 

fel, a fost Paul Goma. Nu întâmplător el este lovit din toate 
părţile chiar mai tare decât pe vremea lui Ceauşescu, dovadă 

că prea multe nu s-au schimbat” 
 

- Pentru cei mai tineri, amintim că v-ați fost născut la 1 aprilie 1945 
în satul Sârbi, com. Banca, sunteți membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, membru al Societății Scriitorilor "C.Negri" din Galați, membru 
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al Academiei Internaționale "M.Eminescu" din India cu sediul la Calcutta, 
membru al Centrului Academic Internațional "M.Eminescu" din Chișinău, 
Republica Moldova, un reputat cercetător în literatura beletristică, istorie 
și critică literară, publicistică, istorie, filosofie. Este extrem de cunoscută 
activitatea dvs. în didactică și cercetare metodico-literară. Ce nu știe 
cititorul despre dvs. și ar trebui să afle acum? 

 - Dacă mai continui cu înşiruirea, ajungem la Caragiale. Nu ştiu 
dacă au mare importanţă aceste „calităţi de membru”, care pot impresiona 
tot mai puţin. Nu ştiu nici dacă mai există în zilele noastre cititori. În orice 
caz, ei sunt din ce în ce mai puţini, chiar mai puţini decât numărul 
insignifiant în care se tipăresc astăzi cărţile. Altminteri, scriitorii nu se mai 
pot mângâia decât cu iluzia elitismului, anume că operele lor se adresează 
celor puţini, „iniţiaţilor”. Aşa pot suporta mai uşor eşecul postmodernităţii 
care a crezut că viitorul este al artei populare, al celei de consum, al kitsch-
ului şi al altor nimicuri. O fi, nu zic, dacă ne luăm după mass-media şi, mai 
ales, după inepţiile care se vehiculează pe internet. Toate astea însă nu mă 
interesează. Cred că e ceea ce ar mai trebui să ştie eventualii mei cititori. 
Eu, unul, continuu să cred în mizele majore ale culturii, nu în abţibilduri. 

-  Acum câțiva ani, scriați: "În structura mea interioară, sunt un 
prozator care a ajuns de timpuriu la înţelepciunea zădărniciei verbiajului 
românesc, transbordându-mi vocaţia în alte forme de naraţiune. Camil 
Petrescu avea teoria vârstelor creatoare: adolescenţa pentru poezie, 
tinereţea pentru teatru, maturitatea pentru roman şi senectutea pentru 
filozofie. Eu am început atipic – ca romancier şi autor de aforisme, formă 
de filosofare vie şi concentrată, continuând cu eseul critic şi cu 
hermeneutica interdisciplinară, evoluată spre transdisciplinar şi 
transmodernism, din ultimii ani". Cum v-ati autodefini? Cine este Th.C. si 
ce scrie? 

- Insistaţi cu întrebări din ce în ce mai dificile, fiindcă lucrul cel mai 
ingrat este să vorbeşti despre tine, cu atât mai mult, cu cât mă consider un 
individ care a trecut demult de narcisismul vârstelor. Nu că l-aş aproba pe 
Blaise Pascal cu celebrul său dicton Eul este vrednic de ură. În orice 
desprindere de sine poate să existe o doză de ipocrizie. Dar sper că o am 
din ce în ce mai puţin. Cine sunt nu pot să  spun eu, fiindcă ar trebui să-ţi 
vorbesc despre un om banal, cu o viaţă deloc interesantă, derulată într-un 
benefic anonimat, de unde şi retragerea „gasteropodică” într-un oraş 
marginal. Cei care se iau după o asemenea viaţă devin neîncrezători în 
ceea ce scrii, fiindcă se consideră că poţi fi genial numai în marile centre 
din ţară şi din străinătate. Oamenii iubesc mult focurile uriaşe de artificii. 
Dar eu am rămas la gândul că e mai folositor să te încălzeşti la focul din 
cuptorul lui Heraclit. Să-ţi reamintesc legenda. Faima de înţelept a lui 
Heraclit devenise aşa de mare, încât soseau să-l vadă chiar şi cei bogaţi. Se 
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aşteptau să-l găsească locuind într-un palat şi să oficieze într-un templu, 
dar, spre marea dezamăgire a celor veniţi, el stătea zgribulit de frig 
încălzindu-se lângă un cuptor. Vizitatorii s-au oprit stupefiaţi la o distanţă 
pe măsura averii lor. Atunci, Heraclit s-a ridicat şi i-a întâmpinat cu aceste 
vorbe: „Poftiţi! Şi aici locuiesc zei!” Iar dacă tot m-ai întrebat ce scriu 
lângă cuptorul de la Huşi, să-ţi spun că am încheiat zilele trecute o carte 
despre Ermetismul canonic al lui Ion Barbu. Am început cu Eminescu, 
despre care Vladimir Streinu spunea că este cel mai dificil poet român, şi 
trebuia să ajung la Ion Barbu, cel care a reuşit să ducă la bun sfârşit Cartea 
canonică, acea carte care n-a putut fi desăvârşită de Eminescu din pricina 
tragediei de la 28 iunie 1883. Ştiai că anul acesta se împlinesc cincizeci de 
ani de la moartea lui Ion Barbu, dar şi de la a lui Lucian Blaga? Destinul a 
făcut să se nască în acelaşi an şi să moară la fel. Două genii extraordinare, 
atât de asemănătoare în profunda diferenţă dintre ele. Însă 
postmodernitatea nu mai crede demult în valoare şi în geniu. Pun pariu că 
românii vor trece nepăsători pe lângă cele cinci decenii de la plecarea lor, 
entuziasmaţi de divertisment, de zăvoreni şi de columbeni. 

-  Cum sunt primite cărţile dvs. de către public? Vă cunoaşteţi 
publicul? 

- Cei mai buni cititori ai mei sunt cei care, impulsionaţi de lectură, 
vor să mă cunoască şi îmi solicită cărţile. Ei mă fac să simt că nu scriu în 
zadar şi că adevărul e singurul care foloseşte, oricât de crud ar fi, cum 
spunea Eminescu. În postmodernitate, adevărul e banalizat prin 
relativizare şi chiar eliminat dintre conceptele gândirii recente. Or, eu scriu 
pentru cei care n-au abandonat adevărul. De aceea, am cei mai buni 
prieteni cititori, dar şi cei mai înverşunaţi duşmani, pe care însă eu îi tratez 
întotdeauna ca adversari de dialog, chiar dacă refuză dialogul, izolându-se 
în pustiul propriului monolog. Aceştia din urmă sunt, de regulă, 
îndoctrinaţii cu political correctness, vizaţi în mai multe dintre cărţile 
mele, dar, mai ales, în cea din 2010 intitulată Polemici „incorecte politic”, 
carte care a trezit interes, aflată, de curând, la a doua ediţie. Trebuie să 
spun că în cacofonica „politică corectă” s-a refugiat, cu multă abilitate, 
marxismul cultural care a contaminat şi o bună parte a politicienilor din 
Uniunea Europeană, la noi, această ideologie făcând prozeliţi numeroşi 
care apar şi la televizor să ne dea lecţii despre democraţie. Perfidia e că 
respectivii se erijează în „anticomunişti”, pretinzând că reprezintă noua 
dreaptă conservatoare. 

-  Cum sunt primite cărţile dvs. de de critică? 
  - Critica adevărată a cam dispărut din viaţa culturală românească. 
N-am a mă plânge că nu s-au scris impresii, recenzii, cronici despre cărţile 
mele, unele dintre volume cunoscând şi câte trei-patru ediţii, precum 
Dubla sacrificare a lui Eminescu. Bunăoară, Transmodernismul (două 
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ediţii, în 2005 şi 2011), fiind prima sinteză românească despre noua 
paradigmă culturală din debutul acestui mileniu, a provocat comentarii 
diverse, unele pertinente, declanşând o dezbatere în curs de derulare. La 
Chişinău, un medic şi filosof, Petru Ababii (din păcate, nu stăpâneşte prea 
bine tainele limbii române), a scris o întreagă carte pe marginea sintezei 
mele. Recent, am descoperit că noul concept, pornind tot de la cartea mea, 
a produs o teză de doctorat (Antonio Sandu). Mai mult de atât, la Cluj-
Napoca a apărut o mişcare transmodernistă a grupului de tineri scriitori din 
jurul revistei Aisberg, care, tot din păcate, şi-a întrerupt apariţia din lipsă 
de fonduri. Aş remarca din grup pe Adrian Lesenciuc, un eseist strălucit, 
deja afirmat prin cărţi. În context, de primă importanţă sunt şi cărţile acad. 
Basarab Nicolescu, promotorul transdisciplinarităţii în plan mondial. 
Dinspre America, sunt de salutat cercetările savantului şi scriitorului 
Constantin Virgil Negoiţă, creatorul logicii fuzzy, şi el promotor al 
ethosului transmodern, autor cu care mă aflu în excelente relaţii datorită 
aceleiaşi cărţi, care, deocamdată, mi-a adus mai mulţi prieteni decât 
duşmani. 
 
 
„Ceea ce este cert e că mişcarea critică actuală este incapabilă 
să cearnă valorile. În două decenii, nu s-au ivit mari scriitori 

şi nici critici de anvergura celor interbelici” 
 
 

- Ce parere aveti despre critica literara de astazi? Ce critici avem? 
Dar o critica de directie, de intampinare tip anii '60,'70, mai avem? 

- N-aş spune că nu avem critică literară în momentul de faţă, deşi 
mulţi din generaţia lui Eugen Simion şi a lui Nicolae Manolescu au 
abandonat critica foiletonistică sau de întâmpinare. Încă mai comentează 
apariţiile editoriale Alex Ştefănescu, Adrian Dinu Rachieru, Cornel 
Ungureanu, Constantin Trandafir, Mircea A. Diaconu, Ioan Holban, 
Gabriel Dimisianu, Ioana Pârvulescu, Constantin Cubleşan, Magda 
Ursache mai tinerii Daniel-Cristea Enache, Marius Manta, Constantin 
Dram şi mulţi alţii. Vechea critică de direcţie nu mai funcţionează. Au 
rămas narcisismele de grup, boală veche, de nevindecat la noi. Din când în 
când, mai vezi izbucniri de „avangardă” printre tineri, susţinuţi de critici 
mai vechi sau mai noi. Cazul curentului pornografic, lăudat şi premiat, la 
un moment dat chiar de Uniunea Scriitorilor. Alţii teoretizează şi 
promovează „fractalismul”, „paradoxismul” (Fl. Smarandache), gematriile, 
romanul algebric etc. Chiar dacă se află în vădit crepuscul, optzeciştii încă 
mai susţin, teoretic, postmodernismul prin condeie ca Ion Bogdan Lefter, 
Al. Muşina, Iulian Boldea, Eugen Lungu, în Basarabia. Şi s-ar putea 
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continua. Ceea ce este cert e că mişcarea critică actuală este incapabilă să 
cearnă valorile. În două decenii, nu s-au ivit mari scriitori şi nici critici de 
anvergura celor interbelici. Literatura însăşi pare să nu mai fie o valoare de 
interes naţional. Prin urmare, nu e de mirare că nici critici importanţi nu se 
mai ivesc. 

-  Să ne intoarcem putin in trecut: ati scris la diferite  reviste, 
edituri, autor a zeci de articole pe teme pedagogice si metodice publicate 
in "Tribuna Scolii", "Cronica", "Astra", "Luceafarul", "Vremea noua", 
"Ateneu", "Tribuna", "Scanteia", "Convorbiri literare", etc., dar si autor 
de editii in colectii scolare din opera lui I.L.Caragiale si G.Bacovia, la 
editurile Porto-Franco, Galati si Institutul European din Iasi. 
Cum erau vremurile acelea de dinainte de 1989? Cum publicati, cum 
scapati de cenzura? Ce ar trebui sa stie generatia de astazi despre acele 
timpuri? 

- Nenorocul meu şi al generaţiei mele e că, în anii de creaţie cei 
mai buni, a trebuit să suportăm cenzura. Fiecare articol era o încercare. Nu 
puteai fi sigur că va trece de ochiul vigilent al păzitorilor presei. Pe la 
redacţii, erai rugat să mai introduci şi câte un cuvânt de „mângâiere” 
pentru înţelepciunea liniei partidului îndrumător şi chiar să citezi din opera 
„genială” a lui Nicolae Ceauşescu. Mulţi au răspuns ispitei, devenind 
militanţi comunişti, chiar dacă după 1989 s-au descoperit, brusc, 
„rezistenţi prin cultură” şi „anticomunişti”. Singurul scriitor cu adevărat 
curajos, rămas şi astăzi la fel, a fost Paul Goma. Nu întâmplător el este 
lovit din toate părţile chiar mai tare decât pe vremea lui Ceauşescu, dovadă 
că prea multe nu s-au schimbat. În ce mă priveşte, am publicat destul de 
rar în acei ani. Mai toate cărţile propuse editurilor au fost respinse. Am 
povestit altădată despre aventura debutului meu editorial din anii 1979 - 
1981. Marele Zid, de la Editura Junimea din Iaşi, este o jumătate de roman 
bine jumulit, care a înlocuit, în ultimă instanţă, Varvarienii, cartea care 
câştigase concursul de debut. Nici cei de la Editura Cartea Românească, 
mai „curajoşi” decât editorii din provincie, n-au putut scoate romanul, pe 
care l-am publicat abia după 1989, la Porto-Franco din Galaţi. Cu mare 
greutate a trecut de cenzură Eminescu – Dialectica stilului, în 1984, şi asta 
datorită asumării riscului de către George Bălăiţă. O altă carte respinsă a 
fost Fragmentele lui Lamparia, la Editura Eminescu, deşi avea o prefaţă 
semnată de Edgar Papu. Sau tocmai de aceea. Paradoxul e că, scăpată de 
cenzură, cartea era cu mult mai preţuită în viaţa literară decât astăzi. Dacă 
romanul Varvarienii ar fi apărut în 1979, când l-am încredinţat editurii, el 
ar fi consacrat un prozator. Exigentul critic Al. Dobrescu, membru al 
juriului, era convins că apariţia cărţii m-ar fi plasat între primii cinci 
prozatori ai momentului. Nu a fost să fie. În 1998, cine să mai aibă nevoie 
de literatură? Nu mai vorbim de tiraje şi de drepturile de autor. Romanul 
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de debut Marele Zid s-a vândut în 12 000 de exemplare. Astăzi, dacă ţi se 
scot două-trei sute de exemplare, poţi fi mulţumit. În asemenea condiţii, nu 
poate exista o veritabilă viaţă literară. 

- Cum şi când aţi debutat? Ce a urmat? Drumul de la debut până 
la a fi scriitor consacrat e foarte lung, cum l-aţi strãbãtut? (amintiri, 
întâmplãri, fapte, nume) - titlurile/editurile cãrţilor publicate. 

- Cum la aceste întrebări am răspuns mai sus, aş mai adăuga doar 
că Eminescu – Dialectica stilului este cartea care mi-a adus consacrarea, 
bucurându-se de o generoasă primire din partea lui Al. Dobrescu, Edgar 
Papu, George Munteanu, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Eugen Todoran, 
Adrian Marino, Solomon Marcus, Dan C. Mihăilescu, Ioan 
Constantinescu, tot nume grele ale eminescologiei şi criticii literare, în 
genere. Ba pun la acelaşi preţ şi polemicile pe care le-a creat dinspre Al. 
Piru, Ioana Em. Petrescu, Cristian Livescu, Ioan Holban, Mihai Drăgan. 
Polemica mea cu Ioana Em. Petrescu a fost de răsunet şi s-a derulat în 
paginile revistei clujene Steaua pe parcursul unei jumătăţi de an. 
 

 

„Promotorii Premiului Nobel ar trebui să fie pregătiţi să 
înveţe limba română, dacă vor să includă în criteriile lor şi 

esteticul” 
 

- Ce prietenii literare aţi legat in viaţa dvs.?  
 - În privinţa prieteniilor literare, pot spune că am fost un om 

norocos încă din liceu. La Bârlad, prin clasa a IX-a, l-am cunoscut pe 
Alexandru Tacu, pe atunci un foarte tânăr muncitor, care scria versuri şi 
frecventa cenaclul condus de eminenţii profesori Harry Zuppermann şi 
Constantin Parfene. El mi-a fost un prim sfătuitor. Mă impresiona alura lui 
de nonconformist şi nu întâmplător, după ce s-a stabilit la Iaşi, a devenit un 
disident mai autentic decât alţii, fiindu-i interzisă semnătura până la 
căderea comunismului, când a putut să-şi publice cărţile. Apoi, profesorul 
Parfene însuşi mi-a devenit prieten, citindu-mi un roman poliţist în 
manuscris şi încurajându-mă. Legătura noastră a rămas statornică până la 
sfârşitul vieţii sale de universitar ieşean, îndrumător de înalt profesionism 
în metodologia predării limbii şi literaturii române. Nu pot să nu-l evoc pe 
prozatorul Ion Istrati, datorită căruia am debutat, în 1970, la noua serie a 
revistei Convorbiri literare. Am corespondat cu el şi am rămas apropiaţi 
până la moartea lui, survenită în 1977. Tot el a scris primul articol despre 
mine, prevăzându-mi un viitor strălucit. Dar cea mai importantă prietenie a 
acelor ani s-a născut în 1969, la debutul meu în critica literară în revista 
România literară. La scurt timp după apariţia articolului meu Moştenire 
culturală sau… dezmoştenire?, debut datorat lui Geo Dumitrescu, am 
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primit o scrisoare de la Sandu Tzigara-Samurcaş, fiul cunoscutului istoric 
al artelor şi întemeietor al Muzeului Satului din Bucureşti, Al. Tzigara-
Samurcaş. Sandu Tugara-Samurcaş a fost un pianist de talent şi un 
remarcabil poet bilingv (franceză şi română), al cărui debut cu Recital de 
pian (1941) a stârnit entuziasmul lui Ion Barbu, al lui Perpessicius şi al 
Annei de Noailles. Era descendent dintr-o veche familie aristocratică 
românească (un Ioan Samurcaş a fost un foarte bun prieten al lui 
Eminescu). Poliglot, cozeur rafinat, cu o cultură vastă, dar interzis ca poet 
după instaurarea regimului comunist, Sandu Tzgara-Samurcaş va deveni 
model pentru personajul Iscariotul din romanul Varvarienii. El a avut un 
merit decisiv în orientarea gustului şi opţiunilor mele literare şi 
existenţiale. Vara, mă invita la Sinaia, unde făceam lungi plimbări 
socratice, uimindu-mă cu erudiţia şi ideile sale. La Bucureşti, îl vizitam 
adesea, găzduindu-mă pe timp de noapte. În casa lui, am cunoscut-o pe 
Yvone Stahl în anii ei ultimi de aristocrată supravieţuitoare, fostă patroană 
a unui cenaclu frecventat de Ion Barbu şi de alţi scriitori în anii interdicţiei. 
Yvone Stahl este traducătoare a lui Ion Barbu în franceză. Lui Sandu 
Tzgara-Samurcaş abia în 1972 i s-a permis să-şi publice o carte, prefaţată 
de Edgra Papu. Altminteri, prietenia naşte prietenii şi aşa se face că am 
devenit prieten cu Edgar Papu şi cu C.D. Zeletin. Eminescu – Dialectica 
stilului (1984) mi-a adus noi prietenii, între care pe a cunoscutului critic şi 
istoric literar George Munteanu, care m-a recunoscut drept cel mai 
important discipol al său, la rându-i, recunoscându-se, în eminescologie, 
discipolul lui G. Călinescu. Aceeaşi carte m-a împrietenit cu Adrian 
Marino, cu Zoe Dumitrescu-Buşulenga, cu Iosif Cheie-Pantea, cu Nicolae 
Georgescu, cu Artur Silvestri, Cezar Ivănescu, Mihai Ungheanu, Paul 
Anghel, Mihai Cimpoi, Constantin Cubleşan. Desigur, cartea, cum am mai 
spus, a trezit şi ostilitate. Ceea ce a fost foarte bine. Aş putea să numesc şi 
alte prietenii literare pe care le preţuiesc: Svetlana Paleologu-Matta, 
Constantin Călin, Constantin Trandafir, Adrian Voica, Al. Dobrescu, 
Aurelia Rusu, Valeriu Rusu, Emilian Marcu, Ion Beldeanu, Eugen 
Lumezianu, Daniel Corbu, Grigore Ilisei, Ion Buzaşi, Cristian Simionescu, 
Viorel Dinescu, Apostol Gurău, Ion Chiric, Ion Trif Pleşa, Ion Alex. 
Angheluş, Ion Gh. Pricop, Teodor Pracsiu, Simion Bogdănescu, Gruia 
Novac ş.a. Unii dintre ei s-au stins din viaţă. A rămas amintirea lor şi o 
bogată corespondenţă, pe care n-am valorificat-o până acum decât cu totul 
pasager. Prietenii aparte s-au născut cu scriitorii basarabeni şi bucovineni, 
după 1989: Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Anatol Codru, Nicolae Rusu, 
Valeriu Matei, Gh. Vodă, Vasile Şoimaru, Andrei Vartic, Ana Bantoş, 
Alexandru Bantoş, Ion Iachim, Vlad Pohilă, Anatol Ciocanu, Vasile 
Tărâţeanu (Cernăuţi), Vasile Barbu şi Ion Stoiţ din Serbia ş.a. Din 
nefericire, şi dintre aceştia unii au plecat dintre noi. Prieteniile care nu se 
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sting depăşesc însă cadrul strict literar. Sunt bucuros că, printre cei 
amintiţi, se găsesc şi asemenea prieteni. 

- Ce prietenii mai aveţi astăzi?  
- Cum m-am grăbit să răspund la această întrebare mai sus, se 

cuvine, totuşi, să mai aduc doar unele nuanţări şi detalii. În momentul de 
faţă, mă concentrez asupra unor legături cu scop de urgenţă privind unele 
mize importante pentru cultura românească sau universală. În 
eminescologie, bunăoară, s-a ivit problema revizuirii biografiei ultimelor 
şase ani de viaţă ai poetului. Au existat şi există încă opoziţii înverşunate. 
Dar contribuţiile mele, ale regretatului Ovidiu Vuia, ale lui Nicolae 
Georgescu, D. Vatamaniuc, Constantin Barbu, Ion Filipciuc, Călin L. 
Cernăianu au reuşit să aducă suficiente probe pentru a spulbera 
mistificările istoriei literare de până acum. Pe cei câţiva eminescologi 
nonconformişti ne mai apropie şi alte priorităţi, cea dintâi – înfiinţarea 
unui Institut Naţional „M. Eminescu”, aşa cum există institute Goethe, 
Cervantes etc. în Germani, Spania etc. Un asemenea institut ar trebui, în 
primul rând, să iniţieze refacerea ediţiei academice a operei eminesciene, 
aceasta având importante carenţe şi lacune. Doar un exemplu: lipsa 
scrisorilor inedite ale lui Eminescu adresate Veronicăi Micle, scrisori date 
tiparului în anul 2000. Apoi, va fi necesară o ediţie transcriptată a 
manuscriselor eminesciene, ediţia Eugen Simion, care a salvat, pur şi 
simplu, manuscriselele de la distrugere totală, prin copiere, rămânând, 
totuşi, deficitară fără textul transcris în tipar. Acum, se fac şi demersuri pe 
lângă Mitropolia Sucevei pentru salvarea casei Veronicăi Micle de la 
Văratic. În fine, o altă miză majoră a prieteniilor de azi este impunerea 
transmodernismului şi a transdiciplinarităţii drept dimensiuni principale 
ale paradigmei culturale din noul mileniu. Împreună cu regretatul Cezar 
Ivănescu şi cu sprijinul lui Basarab Nicolescu s-a reuşit, în 2005, să se 
inaugureze, la Editura Junimea din Iaşi colecţia „Ananta. Studii 
transdisciplinare”, colecţie coordonată de universitarul Tiberiu Brăilean şi 
continuată, azi, de Simona Modreanu. Colecţia a fost deschisă de cartea 
mea Transmodernismul. Basarab Nicolescu patronează la Editura Curtea 
Veche din Bucureşti o colecţie similară sub genericul „Ştiinţă şi religie”. 
Studiul meu Ion Barbu şi spiritualitatea românească modernă – 
Ermetismul canonic va apărea curând în această colecţie, care nu se 
restrânge doar la ştiinţă şi religie. Tot mai mulţi intelectuali aderă la 
ethosul transmodern şi transdisciplinar. Un sprijin deosebit îl avem în 
cărţile lui Constantin Virgil Negoiţă. Astfel de iniţiative sunt, cred, fructul 
cel mai bun al prieteniei, într-o lume tot mai bântuită de discordie şi de 
flecăreală mass-media. 

-  Aveţi regrete? Ce aţi fi vrut să faceţi până acum şi nu aţi reuşit? 
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- Desigur, sunt multe lucruri care nu au fost împlinite până azi. 
Toată tinereţea, de pildă, am fişat un material enorm, în câteva zeci de 
caiete, pentru a realiza un Tratat despre iubire. Nu l-am scris niciodată şi 
nici nu cred că-l voi mai scrie. N-am dus la bun sfârşit un comentariu al 
Bibliei, început cu vreo 35 de ani în urmă. Un alt proiect întrerupt este 
Mein Kampf şi destinul Europei. Începusem să-l public, în serial, în revista 
Totuşi iubirea, singura care a avut curajul să-l găzduiască. Dar numai 
confruntarea cu doctrina nazistă, pe care studiul meu o respingea, desigur, 
a trezit proteste, încât curajosul Adrian Păunescu l-a oprit, în cele din 
urmă. În proiectele mele, intrau un tratat de ontologie, o estetică a oglinzii 
şi o Istorie canonică a literaturii române ale cărei jaloane teoretice deja au 
fost puse în cartea mea din 2009, Istoria „canonică” a literaturii române, 
replică la Istoria lui Nicolae Manolescu. 

- Este cunoscutã literatura noastră peste hotare? Dacă da, cine 
sunt marii noştri scriitori cunoscuţi dincolo, dacă nu, de ce? Ce ar trebui 
sã facem pentru a putea fi mai vizibili? 
  - Marile noastre valori sunt rău cunoscute peste hotare din cel puţin 
două pricini: întâi, că nu am dus niciodată o politică de traducere şi 
difuzare în marile culturi occidentale. Traducerile care s-au făcut şi se fac 
sunt conjuncturale, după interese personale sau de grup. De aceea, 
scriitorii şi gânditorii care vor să se facă auziţi acolo sunt nevoiţi să 
emigreze şi să scrie în alte limbi. Sunt atâtea cazuri ilustre, de la Anna de 
Noailles şi Tristan Tzara la Eliade, Cioran şi Eugen Ionescu. Eu am numit 
calea aceasta „complexul lui Orfeu”, tracul care a plecat să-i civilizeze pe 
greci, evadând din spaţiul natal. Există şi atitudinea inversă, de nepăsare 
tipic românească faţă de iluziile celebrităţii, aceea a anonimatului culturii 
tradiţionale. Exemplul revelator este surprins de Adrian Marino în Lucian 
Blaga. Marele poet, filosof şi dramaturg a fost ani îndelungaţi în spaţiul 
diplomaţiei europene, dar nu s-a gândit niciodată că e un bun prilej de a-şi 
promova opera în Occident. Încât unui român îi trebuie o enormă ambiţie 
personală să-şi vândă opera în alte spaţii, locuind în ţară. Iar exemplul de 
reuşită a fost Marino însuşi, care s-a impus pe plan mondial cu ideocritica, 
ajungând să fie tradus până în Japonia. Promovarea actuală a scrierilor lui 
Mircea Cărtărescu, în speranţa că va avea acces la Premiul Nobel, este şi 
ea artificială şi cade într-un moment când interesul pentru literatură scade 
la nivel mondial. Adevărul e că principala operă a lui Cărtărescu, Levantul, 
este intraductibilă, geniul ei fiind de ordinul purei invenţii lingvistice. 
Promotorii Premiului Nobel ar trebui, de aceea, să fie pregătiţi să înveţe 
limba română, dacă vor să includă în criteriile lor şi esteticul. Speranţa 
susţinătorilor lui Cărtărescu însă este de ordin pur ideologic. De aceea, 
bietul Cărtărescu este educat abuziv în spiritul „politicii corecte” pe care se 
sileşte s-o etaleze în articolele de ziar. Nemţii s-au luptat un deceniu ca 
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Herta Müller să ia premiul cel mare, Premiul lui Mango, cum zice 
Constantin Virgil Negoiţă. 

- Avem traducatori suficienti pentru ca literatura noastrã sã fie 
cunoscutã?  

- Nu avem. Iar cei care sunt valoroşi nu sunt stimulaţi prin nimic. 
Nu avem nici prea mulţi buni traducători din limbi străine în româneşte. 
Constat cu durere că multe traduceri recente sunt invadate de greşeli de 
limbă impardonabile, greşeli pe care le preiau din noul limbaj de lemn al 
politicienilor şi comentatorilor de la televiziuni. E jenant, bunăoară, să vezi 
cum traducătorul admirabilei cărţi a părintelui-scriitor Constantin Virgil 
Gheorghiu, Viaţa Patriarhului Athenagoras, mutilează limba română cu 
acel şi parazitar de după comparativul ca, pus, chipurile, spre a evita 
cacofonia. E doar un exemplu. 
 
„Tinerii poeţi nu mai au minima iniţiere în tainele versului, 
nu mai ştiu ce este un iamb, un dactil, un mesomacru, un 

endecasilab sau o celulă cretică” 
 

- Încurajaţi tinerii de azi să scrie? Care este astăzi soarta poeziei? 
Dar a revistelor literare? 

 - Tinerii de azi nu mai au o bună pregătire filologică, lingvistică şi 
literară pentru că nici profesorii din noile generaţii nu o mai au. Trebuie s-
o spun că niciodată limba română nu s-a aflat într-o mai mare primejdie ca 
acum. Iar dacă Heidegger are dreptate că limba este Casa Fiinţei, atunci 
primejdia este şi mai mare. Limba română devine tot mai vulgarizată, locul 
de perdiţie prin pornografie, scatofilie, înjurătură şi pseudo-divertisment. 
Tinerii poeţi nu mai au minima iniţiere în tainele versului, nu mai ştiu ce 
este un iamb, un dactil, un mesomacru un endecasilab sau o celulă cretică. 
De aceea, când vin să le citesc încercările, primul meu sfat e să înveţe 
limba română şi tainele versului. Poate că revistele literare ar trebui să facă 
şi ele ceva în acest sens. A face poezie doar din instinct sau prin imitaţie 
duce, în cel mai bun caz, la kitsch şi improvizaţie. În ce priveşte revistele, 
ele sunt destule pe teritoriul naţional. Dar multe sunt diletante, fără 
corectori de meserie, fără acel „cap limpede” de altădată care făcea ca o 
publicaţie să fie model de limbă literară. Aş mai reproşa revistelor de azi 
că nu au o concepţie limpede a profilului lor, că pun în pagină cam tot cele 
cade prin poşta electronică, cu colaboratori de toată mâna. Excepţii de la 
acest talmeş-balmeş revuistic sunt puţine. Între ele, aş cita câteva: Poesis 
de la Satu Mare, sub oblăduirea lui George Vulturescu, Însemnări ieşene, 
redactor-şef – Al. Dobrescu, Argeş şi Cafeneaua literară de la Piteşti, 
Steaua de la Cluj-Napoca, România literară, Limba Română (Chişinău), 
Ateneu (Bacău) şi poate alte două-trei. 
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- Cum arată o zi din viaţa dvs.? Ce aveţi pe masa de lucru? 
- Depinde de perioada scrierii sau nu a unei cărţi, dar şi de anotimp, 

fiindcă alternez munca între cărţi (zile de antrenament, cum le numesc) cu 
acelea din faţa calculatorului, iar din primăvară până în toamnă şi cu 
munca în grădină, paradisul de refugiu din faţa radiaţiilor din computer. A 
privi cum creşte o plantă este mai misterios decât încropirea unei fraze. 

- Aveti modele literare? Ati  primit numeroase premii, medalii, 
distincţii: Medalia jubiliara Eminescu - 150, acordata prin brevet si decret 
prezidential semnat de preşedintele Emil Constantinescu in anul 2000; 
Premiul Uniunii Scriitorilor din Moldova si Premiul Societatii Scriitorilor 
"C.Negri" din Galaţi pentru volumul "Modelul ontologic eminescian"; 
Premiul National "M.Eminescu" - Suceava, 2000, pentru volumul "Dubla 
sacrificare a lui Eminescu"; Premiul revistei "Literatura si arta" din 
Chisinau, anii 1998-2000; Premiul pentru critică al Uniunii Scriitorilor, 
Filiala Iaşi, pentru vol. „Complexul Bacovia”, 2003; Premiul pentru 
exegeză asupra operei lui Grigore Vieru, la Festivalul Internaţional de 
Poezie „Grigore Vieru”, ediţia a II-a, Iaşi-Chişinău, 2010; Diploma de 
Onoare pentru merite in invatamant inmanata de Inspectoratul Scolar 
Vaslui 2001; nominalizat "Om al anului international-2001" de catre The 
International Biographical Centre din Cambridge, Marea Britanie, pentru 
30 de ani de activitate cultural-literara si inclus in Dictionarul 
personalitatilor contemporane - Who is Who in the 21st Century; Cetatean 
de Onoare al Municipiului Husi, din 2001 s.a.  Ce inseamna scrisul pentru 
dvs.? Ati fi vrut sa aveti o alta meserie? 

- Mai sunt şi altele, dar premiile şi titlurile nu înseamnă mare lucru 
pentru mine. Dimpotrivă, au un iz neconfortant, fiindcă ştiu cum se obţin, 
de regulă, toate acestea. Ştiu cum sunt selectaţi membrii juriilor şi cum se 
duc bătălii în numele unor interese personale şi de grup. Există, altminteri, 
în România, o adevărate molimă a premiilor şi diplomelor, încât nu cred să 
se fi emis vreodată în istorie atâtea ca după 1989. De aici s-a născut şi 
obsesia românilor pentru Premiul Nobel, care şi acesta se conferă după 
criterii ideologice, nicicum de valoare, ştiut fiind că valoarea nu mai e o… 
valoare în lumea contemporană. Important e să-ţi vezi de meseria de 
scriitor, cu onestitate şi dăruire. Vocaţia nu ţi-o alegi, oricât te-ai iluziona 
de contrariu. Ea te alege pe tine, fiindcă este un har. Acum însă societatea 
deformează vocaţiile, încât vezi tot mai mulţi seminarişti fără har preoţesc, 
politicieni care cred că pălăvrăgeala le este de ajuns ca să fericească ţara şi 
tot astfel de anomalii distrugătoare de Fiinţă. 

- Sunteti un om împlinit? 
- Nu ştiu, dar am impresia că numai moartea dă un asemenea 

verdict. Ea face bilanţul final. Ea-i enigma, ea e runa, zice Eminescu şi 
nimeni nu l-a contrazis până astăzi. 
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Poezii de  
Radu Florescu 

 
 
 

 

 

 

 

Călătorii cu circuit închis 
 
atunci cînd nu mai poți face nimic două ferestre se înclină  
spre tine.două străzi îți caută pașii 
două femei te visează născîndu-te. 
o apă rece îți înmoaie carnea sufletului.nu tu arome 
nu tu o poveste de spus peste veacuri.doar o boală  
necunoscută te ratează în ultima clipă. 
discreția ta împrăștie prin lume sentimente confuze. 
ești pe cont propriu mestecînd îndelung 
aerul care-îţi ocupă plămînii. 
aerul expectorat fără milă de îngerii căzuți. 
și aerul o spumă de ras albă și mîngîietoare 
acoperă sufletul tău plin de cioburi. 
 
*** 
ajuns la capăt din întîmplare. atît de aproape de inimă 
de lumina ascunsă în stern 
de ochi 
de ceea ce trebuie să vezi și nu vezi.cu migală 
cauți drumul spre casă. o mînă uriașă amestecă varul pereților 
umbrele și tot ceea ce știi despre viață. 
șanțuri adînci străbat lumea 
din pragul ușii cauți drumul sub pielea ta  
năpădită de nervi 
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și taci. ceva îți spune că ai greșit locul. 
și timpul. 
 
*** 
am grijă de mine.în întunericul trupului oasele ard 
așteptînd primăvara. 
ceva ce nu pot explica se întîmplă . un vis vechi 
în care mereu o iau de la capăt mă pune pe gînduri. 
rătăcesc singur prin lume.  
acolo în munți casa din care am plecat 
pare o corabie cerească culcată-n pămînt. 
ușa aceea o mîngîie vîntul. 
în întunericul trupului oasele continuă să-mi crească. 
zilele nu . 
 
*** 
nu știi nimic despre viața din ceruri. nu știi nimic despre 
apele care curg izvorînd din varul pereților 
și îți umplu camera cu pești pelerini și pisici de mare. 
îți spui asta poate să fie realitatea întîmplătoare 
realitatea confuză 
realitatea care impune  
realitatea cu zimți 
sau inima ta ajunsă la capăt de drum îți trimite semne. 
aici unde te afli cu greu îți mai ții capul deasupra apei. 
cauți repere  
respiri 
îți găsești partea ta de vină dar respiri. 
viața 
tot ce-i în jur pare un acvariu imens. 
încă o zi simulezi nostalgic  
veșnicia din ceruri . 
 
 
*** 
îmi închipui că sînt bine.stau în mijlocul casei ca un faraon 
în inima piramidei 
copleşit de zilele care vin. 
mă amăgesc cu varul pereţilor cu ferestrele clare 
cu uşile bine închise.îmi rotesc privirea prin cameră 
ca un vultur care ţinteşte după o pradă uşoară 
şi aştept.parcă aş trăi un timp fără margini. 
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încet încet rugina se adună pe oase 
închipuind ziua de mîine.într-o cană cu apă 
îmi caut vindecarea. 
cobor de la etaj la parter. 
nu sînt singur.în jurul meu o mare de suflete 
îşi caută ţărmul.sînt bine.în taină 
visez la o dragoste mare. 
 
*** 
rătăcit în mijlocul casei. mii de clopote verzi  se aud din pereţi 
bătînd a vecernie. 
intuieşti o oră sonoră în care secundele curg pe sub piele 
în şuvoi.traversezi rînd pe rînd 
continente de frică anotimpuri de ceaţă 
odăile goale.îţi întrebi inima cum era viaţa în munţi. 
o fereastră se deschide încet şi tot ce era sigur azi 
mîine devine periculos şi ambiguu. 
înconjurat de o armată de molii deschizi uşa. 
simţi acut durerea zilelor pierdute 
simţi apele rătăcind în fîntîni 
vezi flacăra neagră a morţii în floarea unor vişini. 
 
 
*** 
am ajuns să construiesc repede. cu îndîrjire.construiesc zi şi noapte 
cu forţă. hotărît să nu mai repet greşelile din trecut 
să uit mirosul de var 
să uit febra care-mi ardea oasele în fiecare zi la orele amiezei 
cînd cu faţa la pereţii din cărămidă 
nu mai vedeam soarele  
iar în jurul meu zidurile respirau greu. 
îmi era tot mai clar.orice construcţie are un termen limită 
dar eu ajuns la 50 de ani  
săpam din nou pămîntul 
pregăteam schelele  
aşezam cărămizile 
urcam în camerele de la etaj şi-mi ascultam inima 
cum bătea cu putere prevestind viitorul. 
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Poezii de  
Vasile Tudor 

 
 
 
 
 
 
 

Păianjenul 
  

Un păianjen 
ţese pînza  altui păianjen; 
alt păianjen 
ţese pînza pentru un alt păianjen; 
un alt păianjen  
ţese pînza altor păianjeni... 
  
Doamne, ce mare păianjen 
ne ţese libertatea! 
  
  
  

Înluminarea 
  
Nimic nu se pierde. 
  
E de-ajuns Cuvîntul 
şi lumina dezvăluie chipul. 
  
Interioare umbre 
aprind şi reaprind veşmîntul. 
  
Dincolo de mine 
înluminarea-i rece. 
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 Limpezire 
  

Cuiburi de aer 
umerii-n vînt 
goluri azvîrlite-n spaţiu; 
picioarele-fluvii 
prin care umblă seceta 
în prund... 
  
Şi curg în tulburare 
mă limpezesc scăzînd. 
 
 
  

Aură în exprimare 
  
  

.... a ta este tăcerea 
şi uitarea; 
  
al tău este golul 
prin care priveşti; 
  
al tău este sufletul  
ce umblă desculţ; 
  
a ta este durerea  
şi aura ce mă exprimă ... 
  
  
 

Firimituri 
  
A fi cuvîntul  
o pîine aruncată 
poporului flămînd 
firimituri sporite 
o, rînduri nedormite, 
nopţi ce nu mă vînd 
litere doar litere 
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prăbuşite-n gînd.  
  
  
  

Turn 
  
Cuvintele-s aceleaşi 
dar din interior 
le-însingurează 
ce le-însufleţeşte. 
Sînt fără vîrstă-n cel ce mor, 
sînt locuite şi mă dor, 
nimic nu este-n lipsa lor ... 
O, Babel Abel, 
ce  păstor 
strîngîndu-le 
mă împînzeşte? 
   
  

 Viermele 
  
frunza ne ascultă 
iarba ne ascultă 
aerul ascultă 
  
fără mărturii 
  
şi totuşi ce auz 
mi-i vierme în Auz? 
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În așteptarea 
ism-ului.  
Cum apare o 

generaţie 

literară? 

 
 

o provocare de Bogdan Federeac 
 

 
Ne-am săturat de tot felul de isme: această metodă de a descoperi sau 
inventa generații și promoții literare, nu își mai are rostul. Istoriile literare 
nu se scriu la pas cu literatura, mai trebuie ceva răbdare și observații 
înainte de a veni cu setul de concluzii și cu o clasificare generaționistă. Am 
asistat, în ultimul an, la câteva lecturi publice ale unor tineri și foarte tineri 
poeți moderate de oameni care s-au grăbit să afirme că acești tineri fac 
parte dintr-o nouă generație poetică.  Dar nu cred că putem vorbi despre 
post-douămiism, douămiizecism sau orice alt ism nu doar pentru că 
generațiile literare (ne referim în special la cele poetice) nu apar din zece 
în zece ani, ci pentru că acest instrument atât de drag celor care au inventat 
și practicat optzecismul nu se mai susține. Rămânem, deocamdată, cu 
douămiiștii ca ultimă generație poetică și ne bucurăm, dacă ne dorim asta, 
de cărțile scrise de tinerii zilelor noastre.  
 
În 2014 există destul de mulți tineri care scriu și publică poezie fără a fi 
încorsetați într-o generație. Sunt vreo 30 de volume de debut în poezie 
apărute în acest an (și nu la edituri de apartament). Mai mult, există și 
vedete în rândul acestor tineri poeți. Ar fi cazul să nu uităm că notorietatea 
este doar de moment, la fel și impactul cărților publicate. „Într-o epocă în 
care informația este foarte rapidă, cele mai multe cărți tind și ele să fie 
tranziente, cărți care se citesc un sezon și apoi sunt uitate. Imensa 
majoritate a cărților de azi sunt de acest fel”, afirma Mircea Cărtărescu 
într-un interviu publicat recent în România literară. Dar Cărtărescu se 
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referă la romane, nu la cenușăreasa literaturii, poezia, a cărei situația a fost 
dintotdeauna delicată. În ultimii 6-7 ani au existat destul de multe volume 
așteptate sau bine primite ale unor autori care au intrat apoi în umbră. Mă 
gândesc la cazul Aidei Hancer care în anul 2008 debuta, încă de pe băncile 
liceului cu două volume de poezie apărute la două edituri diferite (Eva 
nimănui,Vinea, București și Amadiada, Princeps Edit, Iași) sau la cazul lui 
Adrian Diniș (Poeme odioase de dragoste, Vinea, 2010), amândoi foarte 
premiați (cu precădere la concursurile de poezie pentru autorii nedebutați), 
cu destul de multă poezie în paginile cărților și despre care nu s-a mai 
vorbit sau auzit la un an de la debut. Poate că vina le aparține, fiind vorba 
despre o combinație între neseriozitate și graba de a-și vedea numele pe 
coperta unui volum de versuri.  
 

Loteria debutului 
 
Dar mi se pare puțin ciudat ca tinerii ce au debutat în ultimii 6-7 ani și care 
au fost primiți bine de juriile concursurilor și de către cronicarii revistelor 
literare, să nu reținem numele unui singur autor care să fi confirmat la a 
doua carte. Luăm un alt exemplu: la debut Matei Hutopila a strâns într-un 
an peste 30 de cronici favorabile, mai multe cronici decât tirajul 
următoarelor două plachete de versuri scoase în regie proprie. Sau Stoian 
G. Bogdan. Există și cazuri izolate precum cel al lui Vlad Drăgoi, care a 
debutat la o editură obscură, cu un volum ce a trecut neobservat, dar care a 
revenit în forță cu o carte foarte bună (Metode, Casa de Editură Max 
Blecher, 2013).  
 
O multitudine de concursuri de debut, dar puține rezultate pe termen lung. 
Prea multe debuturi girate grăbit de scriitori optzeciști care conduc edituri 
sau care face parte din juriile concursurilor. Redactori de carte care 
transformă un volum mediocru într-unul bun, redactori de carte a căror 
lipsă este evidentă în cazul în care junele poet publică un al doilea volum 
la o altă editură. Dar și tineri care erup violent apoi nu reușesc să își mai 
adune energiile.    
 

Promovarea clasică a murit! Traiscă mediul online! 
 
Cronica de întâmpinare aproape că a murit. Sau poate noi, cei născuți în 
preajma anului 1989, am conceput-o greșit. Volumele celor foarte tineri 
sunt prea puțin luate în serios de puținii cronicare de cursă lungă care mai 
există. Până și criticii ce au apărut odată cu poeții douămiiști și-au 
îndreptat privirea în alte direcții. Tocmai cei foarte tineri, în schimb, 



 109

compensează. Pentru că în ultimii ani nu au apărut doar poeți, dar și 
potențiali critici. Mă gândesc la cel puțin două nume, Ștefan Baghiu 
(revista Cultura) și Andrei C. Șerban (revistele Zona nouă, Timpul, Poesis 
International,, Euphorion) care scriu cu regularitate despre ultimele 
volume de poezie apărute și scriu bine. Acesta nu este un semn că a 
(re)câștigat teren cronica de carte. Din contră. Față de acum 10 ani, tinerii 
de astăzi au la îndemână niște intrumente mult mai puternice de 
promovare: internetul. O recomandare sinceră pe un blog citit sau pe o 
pagină de Facebook cu mulți fani are un impact cu mult mai mare decât o 
cronică dintr-o publicație cu tiraj minuscul și distribuție proastă. 
 
Pentru că am amintit revistele literare: deși numărul lor este destul de 
mare, multe mai există dintr-un soi de inerție și au o calitate scăzută a 
conținutului, fără să punem la socoteală circulația. O perioadă au 
funcționat foarte bine site-urile literare, instrumente utilizate eficient de 
către douămiiști (cazul clubliterar.com). Și astăzi există nenumărate site-
uri tip magazine sau de slabe versificații și nici unul de tip user generator 
de calitate. Situația se va schimba. Tinerii și-au unit forțele și își 
construiesc singuri canalele de comunicare și promovare. Este de ajuns să 
ne gândim la câteva reviste precum Alecart, Zona nouă, Corpul T. Iar 
apariția unor site-uri literare în anul 2015 nu va fi o surpriză: tinerii nu 
doar scriu, vor și vizibilitate. 
 
Poate că este prea devreme să așteptăm o nouă generație poetică. Sau 
poate că este deja prea târziu să o mai așteptăm. 
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Phallusiada 
sau epopeea 
iconoclastă la 
Ion Creangă 

 

(fragmente) 
 

un eseu de Ion Pecie 
 

Moşneagul Nătăfleaţă şi partenera lui despotică 
 
 
          Tot despre babe şi moşi, găini şi cocoşi, dar şi despre fete mari bune 
de măritat vom vorbi şi în Fata babei şi fata moşneagului. Şi despre 
nelipsita ladă de zestre, ca să ne legăm de celelalte poveşti. Şi despre un 
văduvoi şi o vădană vom vorbi, fiecare venind în concubinajul de 
circumstanţă cu pruncă din prima căsnicie. Personaj principal al poveştii 
va fi mult înzestrata şi nenorocoasa fată a moşneagului care suportă o 
dublă ’’horopsire’’: din partea babei şi a fiicei sale protejate, autoalintată 
în lipsă de tată ’’ca cioara-n laţ’’. Ciudată alintare pentru o fată mare. 
Povestitorul, partizanul declarat al ramurii paterne, lucrează rapid un 
portret tras la dagherotip. Fata maşterei este o scorpie în devenire, etalând 
precoce virtuţi băbeşti, în timp ce fata moşneagului pare un înger picat din 
cer într-un mic infern conjugal. Prima, juna crescută în absenţa tatălui 
biologic (’’ fata mamei’’), are parte de o proastă educaţie şi se arată la fel 
de ’’balcâză şi lălâie’’ ca şi fata Irinucăi: ’’ fata babei era slută, leneşă, 
ţâfnoasă şi rea la inimă; dar, pentru că era fata mamei, se alinta cum s-
alintă cioara-n laţ, lăsând tot greul pe fata moşneagului’’. Să nu se creadă 
că moşneagul ar avea niscaiva merite în educaţia copilei sale,înzestrată tot 
cu patru calităţi: ’’Fata moşneagului însă era frumoasă, harnică, 
ascultătoare şi bună la inimă’’. Sunt exact virtuţile corespunzătoare la 
defectele fetei băbeşti. Meritul revine providenţei: ’’Dumnezeu o 
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împodobise cu toate darurile cele bune şi frumoase. Dar această fată bună 
era horopsită şi de sora cea de scoarţă, şi de mama cea vitregă; noroc de la 
Dumnezeu că era o fată robace şi răbdătoare; căci altfel ar fi fost vai ş-
amar de pielea ei’’. Având neşansa unui tată nătăfleţ, îngeraşul crescut fără 
mamă are, în compensaţie, norocul unei protecţii divine care, intuim, va 
pune capăt şirului de suferinţe cotidiene după ce ea va  trece o serie de 
încercări tipice basmului.                          
            Sunt amuzante întâmplările şi situaţiile umilitoare îndurate cu 
stoicism de tânără. La clacă, fata babei fură munca sorelei printr-un şiretlic 
demn de lumea lui Creangă: sare prima pârleazul (...!?), pune fusele toarse 
de surată în pinăra ei şi se laudă în faţa părinţilor. Codaşă la tors şi hoaţă la 
pârleaz, dânsa este fruntaşă la horă (cum se cântă în folclorul 
moldovenesc), luând parte cu însufleţire la mondenităţile zilei într-o ţinută 
uşor indecentă, neadecvată la eticheta vremii: ’’Când venea duminica şi 
sărbătorile, fata babei era împopoţonată şi netezită pe cap, de parc-o 
linsese viţeii. Nu era joc, nu era clacă în sat la care să nu se ducă fata 
babei, iar fata moşneagului era oprită cu asprime de la toate aceste’’. Cum 
se vede, două portrete în mişcare, risipă de cărbune alb si cărbune negru, şi 
o inocentă aruncată într-o competiţie neloială cu o diavoliţă, întrecere pe 
care trebuie musai să o piardă. Lista injustiţiilor suportate de fata 
moşneagului s-ar termina în fapt divers şi in absurd dacă naratorul nu ar 
stabili cauza lor, mărind miza poveştii: lumea a intrat în zodia găinii. O 
răsturnare s-a produs acolo, în sfere înalte. Relaţia cauză efect trebuie citită 
corect. La început a fost cocoşul, nu oul, nu găina, şi numai după aceea 
găina şi-a impus cântatul ei. Din această cauză asistăm la abdincarea din 
funcţie a moşneagului şi la deriva din familia lui: ’’Din inimă, bietul 
moşneag poate că ar mai fi zis ceva; dar acum apucase a cânta găina la 
casa lui, şi cucoşul nu mai avea nici o trecere;’’. Microuniversul familiei 
reflectă aidoma schimbări petrecute în macrounivers.  
        Aşa arată acum lumea pe dos, cu găini şi puicuţe alintate, cucurezând 
obraznice, şi cu cucoşi înghiţându-şi cântecul. Drept consecinţă imediată, 
bărbatul cu o prestaţie lamentabilă, acceptându-şi umil condiţia de tolerat. 
Capul familiei ( vorba vine) este şi fizic vorbind, mai mult absent de acasă, 
aşa că referinţele despre comportarea revoltătoare a fiicei sale îi vin dintr-o 
singura sursă, baba autoritară – narator creditatbil: ’’ Ş-apoi când venea 
moşneagul de pe unde era dus (??), gura babei umbla cum umbla meliţa: 
că fata lui nu ascultă, că-i uşernică, că-i leneşă, că-i soiu rău... că-i laie, că-
i bălaie;’’ . Concluzia: ’’s-o alunge de-acasă; ’’ . Soluţia: ’’s-o trimită la 
slujbă, unde ştie, că nu-i chip s-o mai ţie;’’. Motivul incompatibilităţii: 
’’pentru că poate să înnăravească şi pe fata ei’’. Retorica babei prinde 
anevoie, dar prinde în urechile unui ’’gură-cască’’ redus la tăcere şi uşor 
îndrăgostit, s-ar părea, de consoarta lui pizmaşă care pune coarne: ’’Pentru 
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babă, fata moşneagului era peatră de moară în casă; iar fata ei, busuioc de 
pus la icoane’’. Orice replică rămâne fară succes în faţa partenerei de viaţă, 
meşteră în vrăji şi în vorbe de diochi: ’’Din inimă, bietul moşneag poate c-
ar mai fi zis câte ceva; dar acum apucase a cânta găina la casa lui, şi 
cocoşul nu mai avea nici o trecere; ş-apoi, ia să-l fi pus păcatul să se 
întreacă cu didiochiul; căci baba şi cu fiică-sa îl umplea de bogdaprosti’’. 
Duşmancelor nu le este greu a-l persuada pe moşneag la expulzarea fetei 
harnice, devenită mărul discordiei în familie, şi chiar mărul putred 
contaminant, model negativ pentru fata babei. În consecinţă, fetei urgisite i 
se arată drumul (vezi şi Punguţa cu doi bani) şi e nevoită să plece în 
surghiun, nu înainte ca netrebnicul ei părinte să-i ţină un discurs ipocrit, 
înflorit cu scuze şi acuze penibile şi încheiat cu un sfat de circumstanţă:  
       ’’...- Dar te sfătuiesc, ca un tată ce-ţi sunt că, orişiunde te-i duce, să fii 
supusă, blajină şi harnică; căci la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o: c-a 
mai fost şi mila părinţească la mijloc!... dar prin străini, Dumnezeu ştie 
peste ce soiu de sămânţă de oameni îi da; şi nu ţi-or putè răbda câte ţi-am 
răbdat noi’’. Ceva din copilăria tristă a fetei răzbate din pasajul de mai sus. 
Ar fi crescut în casa tatălui unde, după repausarea mamei, troneaza cele 
două femei tiranice. Altfel zis, cântă găina; care nu se mai ouă de două ori 
pe zi, ci cântă neîntrerupt, convingător aria surghiunului. Citim încă o 
poveste pe tema bărbatului decăzut moral, fizic şi social care ia decizii 
proaste. Constrâns odata cu foamea ( Punguţa cu doi bani ), ameninţat a 
doua oară cu divorţul ( Fata babei şi fata moşneagului), moşneagul de doi 
bani cedeză de fiecare dată şi decade din drepturi. Cu o deosebire: primul 
era sterp şi nărăvaş, că nu putea să odrăslească, vărsându-şi focul pe cocoş; 
al doilea, tătic rămas văduv, nu-şi mai bate cucoşul, dar îi suprimă 
cântecul. Tăcerea pintenatului e semnul ascuns al castrării bărbatului. 
Reluăm pasajul pentru expresivitatea lui: ’’dar acum apucase a cânta găina 
la casa lui, şi cucoşul nu mai avea nici o trecere’’. 

Criza de personalitate a consortului demis este rezolvabilă doar 
prin alungarea grabnică a noii Cordelii in lume, victimă a malversaţiunilor 
femeieşti. În noua lui situaţie, moşul devenit vasal în propria-i ogradă şi 
gata să-şi alunge fata, are grijă de fata babei. Un complex Lear se 
desenează discret în asemenea scrieri axate pe drame de familie. Şi ne 
trezim că pe Creangă îl găsim descendent dintr-o ramură obscură dar 
sănătoasă a lui Shakespeare! Senilul rege Lear o alungă de la curte şi o 
dezmoşteneşte pe Cordelia, incapabilă de linguşiri precum surorile ei, 
Regan şi Goneril. Contele Gloucester îl alungă de acasă pe Edgar, fiul 
natural, ca urmare a maşinaţiunilor lui Edmund, fiul nelegitim. Şi la curtea 
regelui,  şi la casa nobilului său devotat se cântă aria linguşirii şi a 
calomniei ca preludiu la expulzările nechibziute şi fatale. Nu e nicio 
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paralelă forţată, domnule Cistelecan, doar o reverie de lectură; o divagaţie 
cu dedicaţie.  
               Shakespeare nu stă pe loc. Trebuia găsită o explicaţie înaltă 
pentru deteriorarea bruscă a relaţiilor între seniori şi vasali, părinţi şi 
copii,dar şi între prieteni, şi ea e căutată în rotirea astrelor: ’’Eclipsele de 
soare şi de lună, din ultima vreme, nu ne prevestesc nimic bun – 
reflectează Gloucester. Cu toate că ştiinţa naturii le explică în fel şi chip, 
firea însăşi e vătămată de efectele lor dăunătoare; iubirea se răceşte, 
prieteniile se năruiesc, fraţii se ceartă şi se despart,/.../ iar legătura dintre 
părinţi şi copii s-a frânt’’ (W. Shakespeare, Regele Lear, actul I, scena 2; 
traducerea - Mihnea Gheoghiu). Pe altă lungime de idei faţă de marele 
Will şi de personajul său, Creangă e mai scurt în a explica prigoana şi 
pribegia: la curtea moşneagului cântă găina, ca dovadă că ceva s-a dereglat 
în maşinăria lumii. Abuzurile babei intrigante nu sunt decât reflexul 
imediat al unei anomalii la scară planetară, şi efectele ei se văd în ograda 
unui gosodar mojic.  Creangă prezintă faptele şi întâmplările de aşa natură 
încât incinta unei gospodării, în singurătatea ei nedefinită, reprezintă însăşi 
lumea.  
 O întreagă mitologie referitoare la prezenţa cocoşului în existenţa 
şi în rânduiala lumii, de la debutul ei şi până azi, vine să depună mărturie 
în contra abuzului comis de mama vitregă şi progenitura ei, care vitregesc 
însăşi natura lucrurilor: " Cocoşul este în mod universal un simbol solar, 
pentru că prin cântecul său anunţă răsăritul soarelui" (D.S., vol. I, cap. 
Cocoşul ). Nu faptele, ci cântecul păsării l-a făcut vestit şi venerat în India 
şi în Japonia, Ţara Soarelui Răsare, unde cântecul său, armonizat cu al 
zeilor, a obligat-o chiar pe Amaterasu, zeiţa soarelui, să lase trândăveala şi 
să se arate din peşteră. La chinezi, cocoşul simbolizează prin înfăţişare şi 
comportament " cele cinci virtuţi : cele civile, creasta conferindu-i aspect 
de mandarin; virtuţile militare, datorită pintenilor; curajul, drept urmare a 
comportamentului său în luptă (...); bunătatea, pentru că îşi împarte 
mâncarea cu găinile; încrederea, datorită siguranţei cu care anunţă 
răsăritul soarelui". (idem, ibidem). Relaţia cocoş – soare era anunţată încă 
în Punguţa cu doi bani. Întinzându-şi aripile când părăseşte casa boierului, 
cocoşul eclipsează pentru câteva momente chiar soarele!   

"Apoi cucoşul iar vine la fereastră, întinde aripele în dreptul 
soarelui, de întunecă de tot casa boierului, ...". E de neconceput gândul că 
o babă cretină ţine aşa mândreţe de mandarin cu pliscul închis, cu virtuţile 
nemanifestate, dirijând un cor de găini în falset. Nici grecii nu sunt mai 
zgârciţi în a lăuda participarea cocoşului la momente memorabile ale 
mitologiei şi istoriei : " Cocoşul s-a aflat lângă Leto când i-a născut pe 
Apollo şi pe Artemis, al căror părinte era Zeus. De aceea, el este consacrat 
totodată lui Zeus, Leto, Apollo şi Artemis, adică zeilor solari şi zeilor 
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lunari. Versurile de aur ale lui Pitagora recomandă în consecinţă : hrăniţi 
cocoşul şi nu-l sacrificaţi, deoarece este consacrat soarelui şi lunii". 
Cocoşul este pasăre psihopompă atribuită lui Hermes (Mercur), având rol 
de tămăduitor pe lângă vraciul Asclepios. Dorinţa de pe urmă a lui Socrate, 
înainte de sorbirea cucutei, se adresa lui Criton:   "Daţi-i un cocoş lui 
Asclepios". Cum se vede, evenimente cruciale din istoria culturală a 
umanităţii sunt marcate de cântatul cocoşului. 

Ar fi putut Socrate să spună, în clipa morţii, daţi-i o găină lui 
Asclepios? Sau Iisus, să-l prevină pe Simon – Petru că înainte de cântarea 
găinei se va lepăda de trei ori de el? Baba moldoveniană, în ignoranţa şi 
prostia ei împinse până la despotism, cere tocmai tă(c)erea cocoşului, 
sinonim pentru castrare. Baba şi Pitagora, baba şi Socrate, baba şi Iisus, 
iată o mostră de analogie slobodă între lumea noimelor şi lumea normelor. 
Iar Al. Cistelecan se va nedumeri de insolitele sinapse.  
 Tăcerea cocoşului este eclipsă de soare, avea dreptate Gloucester. 
Pe acest fundal întunecat, fata moşneagului este îmbrâncită în lume. 
Momentul despărţirii de casa părintească are o încărcătură emoţională 
puternică, mai ales în lumea arhaică, aşa cum se vede şi în Povestea lui 
Harap-Alb, unde scenariul se repetă până la un punct după tipicul 
romanului cavalaresc. Craiul deghizat în piele de urs şi postat la cap de 
pod – punte îngustă şi loc de trecere ireversibilă între lumea rămaşilor aici 
şi lumea duşilor pe alt tărâm – ridică un obstacol înfricoşător, suficient de 
convingător pentru a întrerupe călătoria sau a da carte verde voinicului 
plecat spre împărăţia lui Verde împărat, şi el fără bilet de întoarcere. Nici 
în Fata babei şi fata moşneagului nu este loc de nostos, pentru că în 
spatele eroului aruncat în lume se închid porţile: ’’Atunci biata fată, 
văzând că baba şi cu fiică-sa voiesc cu orice chip s-o alunge, sărută mâna 
tatălui său şi, cu lacrimi în ochi, porneşte în toată lumea, departându-se de 
casa părintească fără nici o nădejde de întoarcere’’ (s.n., I.P.).Eroii 
basmului nu ştiu nici ei câte zile, luni, ani merg, câte mări şi ţări străbat şi 
câţi duşmani înving până la capătul lumii, ajutaţi şi călăuziţi de providenţă, 
întrucât timpul se dovedeşte o noţiune relativă înainte să ne-o spună 
Einstein. Urcat pe tronul socrului, Harap-Alb nu se mai întoarce vreodata 
la curtea tatălui. În schimb, acel for ever este contrazis de fata moşneagului 
care  găseşte drumul de întoarcere spre casa părintească, şi asta în pofida 
previziunilor sumbre de la plecare.  
 Pretextul ieşirii în lumea ostilă a fost găsit: fata lui tata este 
incorigibilă. Pregătită cu grijă şi regizată după un scenariu clasic, călătoria 
în plin necunoscut – adică "încotro te-a îndruma Dumnezeu" – nu impune 
un scenariu iniţiatic propriu-zis, întrucât fata are de acasă educaţia 
necesară adaptării la greutăţile vieţii, încât la final să vorbim de o Erfalung 
. Sub atenta supraveghere de sus, ea trece probe domestice (exersate 
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cotidian la casa tătâne-său) care îi verifică datele esenţiale de caracter şi 
comportament. Despre iniţiere se poate vorbi, am făcut-o noi înşine prin 
anii '80, în Povestea lui Harap-Alb sau în Povestea lui Stan Păţitul. Fiul 
craiului greşeşte grav la întâlnirea cu Spânul, ieşind de sub povaţa tatălui, 
şi plăteşte cu capul încălcarea jurământului pe paloş. Era "boboc în trebi de 
acestea" când coboară în fântână, lăsându-se tâlhărit de Spân, dar pe 
parcursul încercărilor grele "mai prinsese la minte", sub îndrumarea 
calului, tovarăş şi sfetnic de nădejde. Spre deosebire de el, fata 
moşneagului nu are nici cal de călărit, nici paloş de purtat ( sic! ), nici bani 
sau documente. Merge per pedes, nu e sfătuită de nimeni şi întâmpină 
obstacole pe care le trece cu bun simţ, modestie şi hărnicie, graţie celor 
patru calităţi esenţiale puse în portretul ei moral.  
 Proba decisivă – menajeria la casa Sfintei Dumineci – este 
prefaţată de alte patru încercări/ispite la care o supune peisajul 
antropomorf, munci în care ea este, pe rând, veterinar, horticultor, fântânar 
şi zidar, pricepută şi smerită. Fântâna şi cuptorul sunt încercări ale apei şi 
ale focului, obligatorii şi în alte poveşti, de pildă Punguţa cu doi bani sau 
Povestea lui Harap-Alb. În sens larg, fântâna şi cuptorul apar ca locuri de 
popas, potolind setea şi foamea pelerinului, cum se întâmplă în Cinci pâni 
sau în Fata babei şi fata moşneagului. În basmul de faţă ele figurează un 
itinerar standard, cu probe speciale, pentru a certifica aptitudinile fetei 
pregătită în vederea matrimoniului. Pentru un bun cunoscător al culturii 
populare şi al tradiţiilor româneşti cum este Creangă,  alegerea celor patru 
popasuri nu este întâmplatoare, şi asupra acestei alei preliminare de 
dinaintea pădurii întunecoase vom mai zăbovi, ajutaţi de cartea bogată în 
sugestii a lui Ivan Evseev care confirmă intuiţiile criticului (Cf. 
Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Ed. Amarcord, 
Timişoara, 1999). Dacă pentru Creangă pădurea este o selva oscura 
dantescă populată cu bestii mitologice, cum am mai arătat (vasiliscul, 
aspida, bălauri, hidre pluricefale) , fiind o pădure de simboluri, în aceeaşi 
măsură se poate vorbi de o alee simbolică văzută ca un proscenium, 
străjuită de animale, arbori şi alcătuiri umane ( fântâna şi cuptorul).  

Câinele este animal psihopomp, simbolizând prietenia şi fidelitatea, 
vigilenţa şi puterea zeităţilor asupra vieţii şi a morţii (Sfintele Miercuri, 
Vineri, Duminică -  în basmul românesc), alungându-i pe nechemaţi şi 
răufăcători, permiţând doar intrarea oaspeţilor buni la suflet. Căţeluşa face 
parte din alaiul nupţial, purtând salba viitoarei mirese. Părul este răzleţit 
din grădina raiului, făcând perele pe care în poveste, în timpii utopici, le 
împrumută plopului. Ridicându-şi ramurile până la cer când o refuză pe 
fata babei, se face cât plopul. Perele dulci şi mălăeţe sunt rezervate pentru 
fata miloasă a lui Nătăfleaţă. Despre cuptor mai aflăm o mulţime de lucruri 
minunate, pe lângă cele ştiute, cunoscute desigur lui Creangă: este spaţiul 
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încărcat de maximă sacralitate al casei, căruia autorul Amintirilor... îi 
închină un emoţionant poem în proză legat de cultul mamei: "În tradiţia 
românească – notează I. Evseev - , cuptorul ( vatra ) este sediul 
strămoşului ocrtotitor al casei, al familiei şi al neamului. De aceea, mireasa 
, intrând în casa mirelui, trebuie să pună pe cuptor o felie de pâine unsă cu 
miere, ca ofrandă, sau cel puţin să pună mâna pe cuptor, gestul respectiv 
însemnând stabilirea unui contact cu spiritele casei". Cuptorul este oricând 
şi oriunde locul intimităţii domestice, loc de întâlnire cu spiritele 
strămoşilor, loc al reveriilor şi al taifasului: " La gura cuptorului se fac 
vrăji, descântece, acte de magie medicală." Şi câte alte amintiri zilnice din 
anii copilăriei trezeşte el în memoria noastră involuntară, sensibilizată de 
Amintirile... lui Creangă: "Cuptorul este asociat femeii nu numai în 
virtutea ocupaţiilor ei domestice. Legătura este una mai ales de ordin 
simbolic. Prin asemănarea coacerii pâinii cu naşterea copilului, cuptorul 
este un simbol al matricei feminine şi al maternităţii în general: « Vatra e 
mama noastră, ne hrăneşte şi ne încălzeşte » ( E. N.- Voronca, Datinile, 
1207)". Legătura magică dintre păr ( pom roditor) şi cuptor o găsim  într-
un ritm de fecunditate – fertilitate relatat tot în Datinile lui E. N.- Voronca 
: "De cum ai dat pâinea în cuptiori, până a nu răsări soarele să mergi în 
grădină cu lopata în sus şi să zici : «Cum e cuptiorul ... lopata plină de 
pâine, aşa să fie copacii plini de poame» ( apud. I Evseev) ". Mai reţinem 
din aceeaşi carte o credinţă populară, relevantă pentru mitologemul 
cuptorului sacru, care ne tuşează: "Cuptorul e păcat să-l strici...cuptorul se 
lasă să-l strice ploile". Fata moşneagului nu ştie decât să-l repare, într-un 
firesc exerciţiu premarital, cum face şi atunci când sleieşte fântâna. Şi este 
limpede că asistăm în paralel la o primenire interioară a orfanei de mamă 
rămasă sans famille, dar care se pregăteşte pentru familia ei. 
 Să revenim la Sfânta Duminică, stăpâna pădurii, etapa finală, 
neghicită şi încheiată neaşteptat de repede, a călătoriei făcute de fata 
moşneagului după ce trece de aleea încercărilor preliminare. În alte basme 
ale românilor ( dar şi ale literaturii europene, şi ale literaturii ruse) 
patroana pădurii încorporează urâţenia, răutatea şi primejdia într-un spaţiu 
al rătăcirii şi pierzaniei. Muma Pădurii defineşte etic şi estetic lumea 
silvestră absconsă şi de nepătruns, feminitatea stihială, grotescă şi malignă. 
Sfânta Duminică a lui Creangă întruchipează altceva, idealul monahal 
văzut în spirit cvasi-laic, purtat fără tragere de inimă, pentru care 
personajele sale nu au o vocaţie deosebită. Ea este, totuşi, singurul 
personaj din poveştile humuleşteanului care şi-a găsit sălaş şi linişte 
sufletească în inima pădurii. Dacă Dănilă Prepeleac este un pezevenghi 
care fuge din pădure după ce abandonează şi vinde proiectul Monastirea pe 
un sac de galbeni, fără mâhniri şi fără mustrări, bătând palma cu necuratul 
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ca un geambaş, aşa cum făcuse şi cu precupeţii întâlniţi în drumul spre 
târg, Sfânta Duminică rămâne în pădure să-l slujească pe Dumnezeu.  

Pe Dănilă îl aşteaptă acasă o droaie de copii înfometaţi. Pe Sfânta 
Dumincă o aşteaptă toţi copiii lui Dumnezeu pe care îi îngrijeşte fără 
discriminare. Dănilă este un familist prolific, săracul tată bogat în copii. 
Sfânta Duminică şi-a îngropat fecioria în căsuţa umbrită cu lozii pletoase, 
ca mireasă a lui Hristos. Destinul ei este cuprins între căsuţa unde sunt 
prezente încă ispitele lumeşti, camuflate sub lozii, şi sfânta biserică unde 
sunt înfrânte întru cucernicie şi smerenie. Puterea spirituală a serviciului 
divin ţine sub control nu numai slăbiciunile trupului, dar şi duhurile 
infernale ale pădurii. În lirica eminesciană, coliba din ochiul de pădure 
cumula valorile intimităţii erotice eliberate de orice convenţii sociale; în 
textele lui Creangă, ea funcţionează ca sălaş de reculegere şi popas de 
întremare spirituală pentru pelerini şi sihaştri. Neavând parte de copii 
naturali, sfânta devine mamă adoptivă a tuturor copiilor, răi şi buni, fioroşi 
sau blânzi, veniţi din grădina raiului sau scăpaţi din fundul iadului. Şi pe 
toţi îi îngrijeşte şi îi ţine în desăvârşită curăţenie trupescă şi sufletească. Ea 
este adevărata Mater Silvae, ocrotitoare a tutur jivinelor, chiar dacă unele 
(balaurii) sunt puse în slujba diavolului. Stăpâna pădurii locuieşte într-o 
căsuţă antropomorfă acoperită cu plete vegetale, spaţiu al feminităţii în 
recluziune benevolă.  

Acoperişul figurează capul, gândirea şi simţirea căsuţei, între părul 
abundent şi vegetaţie existând o legătură simbolică recunoscută. Căsuţa 
acoperită cu lozie pletoasă este de fapt corpul spiritual al sfintei devenită 
zâna pădurii. "Lozie , s.f. – specie de salcie sau de răchită din ale cărei 
ramuri se fac împletituri" – găsim în DEXI  . Deşi fac parte din aceeaşi 
specie, răchita şi salcia au conotaţii simbolice asemănătoare doar până la 
un punct. Răchita se încarcă aproape exclusiv de un simbolism negativ. 
Împreună cu plopul formează o pereche sterilă. În Cinci pâni răchita 
pletoasă sub care prânzesc călătorii înfometaţi şi însetaţi este loc al 
Ispititorului deghizat. Chiar şi în basmul de faţă, lozia ca răchită 
acoperitoare sugerează eşecul vieţii sentimentale, sterilitatea biologică a 
femeii care nu face decât în cer "micşunele". Salcia este un arbore mult 
mai bogat în semnificaţii, venerat pretutindeni şi dintodeauna, ţinând 
exclusiv de simbolismul feminin pozitiv. Ea sugerează respect şi 
cucernicie, renunţarea înţeleaptă la plăcerile lumeşti a celei plecate pe 
calea Domnului. În prezenţa ei ca zeitate fitomorfă citim viaţa nepovestită, 
nescrisă a Sfintei Duminici.  

Femeile din Grecia antică, în timpul sărbătorii denumită 
Thesmophoria, se aşezau pe ramuri de salcie ca să fie doritoare de 
dragoste. Prestigiul sacral al arborelui s-a păstrat până azi graţie mai ales 
sărbătorilor de primăvară, anotimp al intrării în zodia verdelui. Fetele şi 
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flăcăii se încing cu nuiele de salcie de Ziua Floriilor, într-un vechi ritual al 
revenirii la viaţă, al fertilităţii şi al sănătăţii. Salcia este venerată şi pentru 
puterea ei de a prinde rapid rădăcini şi de a se înmulţi dintr-o ramură 
înfiptă în pământ, în locuri nu tocmai prielnice. Copil fiind, trăiam acest 
miracol al naturii văzând cum aracii din grădina cu legume sau din vie 
devin sălcii vii. Din simbolistica bogată a salciei reţinem elemente care se 
potrivesc spaţiului epic al poveştilor lui Creangă, inspirat din fitomitologia 
autohtonă. Tot în Datinile, citate de I. Evseev, citim despre înrudirea 
tainică femeie–salcie: "Făcând parte din constelaţia simbolurilor 
regenerării, salcia s-a asociat, în mod firesc, cu femeia. În folclorul şi în 
literatura diferitelor popoare, ramurile aplecate ale salciei plângătoare au 
fost identificate cu părul feminin, iar mlădierea corpului femeii se redă în 
mod frecvent prin metafore şi comparaţii ce evocă elasticitatea ramurii de 
salcă. Poporul român sesizează însă şi o legătură mai profundă dintre 
femeie şi salcie (sau răchită) atunci când spune: «Copilele sunt ca 
răchitele, unde le pui, acolo se prind» " . Salcia sfinţită în Duminica 
Floriilor are puteri magice împotriva bolilor, a incendiilor şi a calamităţilor 
naturale: grindină, trăsnete. Stimulează dragostea şi fecunditatea oamenilor 
şi a culturilor, aduce mana vitelor, dă putere de muncă şi poftă de viaţă: 
"Din salcia de Florii se fac cercuri şi se pun pe pomi ca să dea roade mai 
multe". 

Credinţa este larg răspândită, îndeosebi la sărbătoarea Sfântului 
Gheorghe, şi se păstrează nealterată ca ritual, conţinut şi semnificaţie până 
azi, aşa cum se poate vedea în Gorj. O legendă reprodusă de Ivan Evseev 
după "Izvoraşul" (nr. 5, 1932, 112) interesează în mod deosebit pentru 
opoziţia simbolică dintre salcie şi plop, doi arbori definitorii pentru 
imaginarul poveştilor lui Creangă: "Pe timpul când Sf. Iosif şi Pururea 
Fecioara Maria călătoreau în Egipt şi Mântuitorul suferea de la căldura de 
la amiazi, Sf. Iosif văzu în depărtare doi copaci. Dând zor asinului cu care 
călătorea, ca să ajungă mai repede, ajunse la copaci, însă unul îşi zbârli 
crăcile în sus de răutate nevoind a primi în umbra sa pe Sfânta Familie; 
acel pom era plopul. Celălalt, din contră, îşi lăsă crăcile în jos până la 
pământ ca să adăpostască şi mai bine pe Isus; aceasta era salcia. Isus 
afurisi pe unul şi binecuvântă pe celălalt. De atunci plopul tremură întruna, 
ca un răufăcător, ori de câte ori se adie vântul. El mai are şi darul nenorocit 
de a atrage trăsnetul, pe când salcia, care este iubită de albine, se acoperă 
de verdeaţă, înaintea tuturor copacilor, ca să poată sluji pentru Sfintele 
Florii".  

Binecuvântă de Iisus, salcia plângătoare îşi păstreză caracterul 
sacral şi în calitatea ei de acoperământ vegetal al căsuţei. E arborele 
dragostei plânse, ca pom care nu face poame, dar îşi revarsă vitalitatea şi 
fecunditatea alături, asupra întregii naturi vegetale şi animale. De aici acel 
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lamento scâncit al feminităţii neduse până la capăt, la rodire, al vieţii 
închinate lui Iisus. Lui Lao Tze, spune legenda, îi plăcea să mediteze sub o 
salcie. Sub o lozie se roagă şi Sfânta Duminică, proteguitoarea pădurii, 
domnind ca şi Artemis peste jivine sălbatice din toate speciile. 
Neîmblânzita zeiţă a vânătoarei era deopotrivă "călăuza de pe potecile 
castităţii şi leoaica de pe cele ale voluptăţii", nemiloasă cu slăbiciunile 
trupeşti ale însoţitoarelor sale:  "Fiarele de care Artemis se înconjoară sunt 
instinctele, inerente fiinţei omeneşti, care trebuie înfrânate pentru a se 
putea ajunge la acea  cetate a celor drepţi pe care, după spusele lui Homer,  
o îndrăgea zeiţa" (D. S., vol. I, cap. Artemis). Sfânta Duminică a aruncat 
arcul de aur al zeiţei, şi domoleşte jivinele pădurii pentru a domoli leoaica 
din sine. Puterea ei stă în milostenie, în rugăciune.  

În Povestea lui Harap-Alb sfânta iese din spaţiul consacrat pentru 
a-şi împlini rolul de maestru spiritual şi ajutor în momentele grele ( proba 
aducerii salatei, proba înfruntării cerbului); în Fata babei şi fata 
moşneagului ea este Mama regăsită a fetei rătăcite în pădure, pe care o 
pregăteşte şi o înzestrează pentru căsătorie, luând-o în slujba ei. În timp ce 
ea merge la sfânta liturghie, antrenându-şi castitatea, o fată pribeagă în 
căutare de adăpost şi slujbă (slujbă care durează...o zi!) face oficiul de 
menajeră în locul ei :  

" – Sărmană fată! Zise bătrâna. Cu adevărat numai Dumnezeu te-a 
îndreptat la mine şi te-a scăpat de primejdii. Eu sunt Sfânta Duminică. 
Slujeşte la mine astăzi şi fii încredinţată că mâne n-ai să ieşi cu mâinile 
goale de la casa mea. 

     - Bine, măiculiţă, dar nu ştiu ce trebi am să fac. 
    - Ia, să-mi lai copilaşii, care dorm acum, şi să-i hrăneşti; apoi să-

mi faci bucate; şi când m-oiu întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici 
reci, nici fierbinţi, ci cum îs numai bune de mâncat. 

      Şi, cum zice, bătrâna porneşte la biserică, iară fata suflică 
mânicile şi s-apucă de treabă. Întăi şi-ntăi face lăutoare, apoi iese afară şi 
începe a striga: 
              - Copii, copii, copii! Veniţi la mama să vă leie! 
      Şi când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse şi pădurea 
fojgăia de-o mulţime de bălauri şi de tot soiul de jivine mici şi mari! Însă, 
tare în credinţă şi cu nădejdea la Dumnezeu, fata nu se sparie; ci le ia pe 
câte una şi le lă şi le îngrijeşte cât nu se poate mai bine. Apoi s-apucă de 
făcut bucate, şi când a venit sfânta Duminică de la biserică şi a văzut copiii 
lăuţi frumos şi toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie; ". Reţinem 
în mod special o imagine inedită, demnă de o ilustraţie de avangardă care 
ar da peste cap iconografia religioasă consacrată : o fecioară îngrijeşte 
balaurul, într-o scenă de picnic la luminişul din pădure, unde nu este 
nevoie de intervenţia sfântului Gheorghe, suspendat din funcţie şi rezemat 
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în suliţă. Într-o suliţă care, înfiptă în pământ, înfloreşte precum toiagul lui 
Parsifal. Dacă aş fi un pictor de talent, aş ... ; dar cum nu sunt ...  
 La întoarcerea spre casă prin peisajul grijit , fata cu lădiţa primită 
drept simbrie se ghiftuieşte cu plăcinte (" Şi mănâncă fata la plăcinte, şi 
mănâncă, hăt bine – salivează Creangă; apoi îşi mai iè câteva la drum şi 
porneşte" ); se răcoreşte cu apă rece şi " limpede cum îi lacrima", şi nu " ca 
cristalul "; apoi fata papă pere "galbene ca ceara", mai punând şi în traistă, 
şi primeşte salbă de galbeni de la căţeluşa veselă, întremată de ea "ca 
mulţămită că a căutat-o la boală". Dezamăgire şi dezastru când fata babei 
pleacă într-o expediţie similară cu gândul pricopsirii. Tulburare în poiana 
din pădure unde prestează un serviciu lamentabil. La întoarcere, refuz al 
peisajului reversibil de a o ospăta şi răcori pe fata mare şi ţâfnoasă. Părul 
cu pere se face plop, ridicându-şi poamele în stratosferă: "... părul s-a făcut 
de o mie de ori mai nalt de cum era, de-i ajunsese crengile în nouri !"  
 Odată cu dispariţia babei şi a obrăznicăturii ei în pântecul 
balaurilor, s-a restabilit ordinea naturală a lumii. Nu numai în ograda 
moşneagului, ci şi în cele patru zări răsună cântecul cocoşilor reintraţi în 
drepturi după sinistra perioadă de "castrare" în care cântatul le-a fost 
interzis. Tăcerea lor semnalase o disfuncţie petrecută la nivel cosmic, dar 
şi la nivel mitologic. Iată cum arată lumea după restauraţie: " Iar 
moşneagul a rămas liniştit din partea babei şi avea nenumărate bogăţii : el 
a măritat pe fiică-sa după un om bun şi harnic. Cucoşii cântau acum pe 
stâlpii porţilor, în prag şi în toate părţile; iar găinile nu mai cântau 
cucoşeşte la casa moşneagului, să mai facă a rău; c-apoi atunci nici zile 
multe nu mai aveau. Numai atâta, că moşneagul a rămas pleşuv şi spetit de 
mult ce-l netezise baba pe cap şi de cercat în spatele lui cu cociorva, dacă-i 
copt malaiul ". Sunt multe de spus despre acest final destins, cu o lume 
renăscută miraculos. Mai întâi că era uzurpării a lăsat urme vizibile aspra 
nevolnicului moşneag reabilitat. Are chelie şi un beteşug la spate. Scăpat 
de umilitorul sclavaj al tăcerii impuse de babă, socrul mic se bucură în 
tihnă de mariajul fetei. Liniştit şi epuizat, Nătăfleaţă face figura unui mic 
profitor de conjunctură. Creangă îşi reprimă în acest final "cruzimea" 
arătată în Punguţa cu doi bani  unde omologul său, pricopsit de data asta 
din partea "feciorului", avea satisfacţia de a umili cotidian baba hapsână, 
învestită drept găinăriţă şefă. Estimp, umbla după crancalâcuri "în toate 
părţile", dacă am înţeles bine, însoţit de cocoşul năzdrăvan costumat în 
irod, dublet al virirlităţii revenite. Moşneagul betejit de tratamentul cu 
cociorva în spate fusese tratat ca un cuptor în care se coace mălaiul. 
Vorbele lui Creangă aduc imaginea unui soţ terorizat la domiciliu şi parcă 
... abuzat sexual. Cunoaştem plăcerea irepresibilă a lui Creangă de a 
sexualiza obiectele gospodăriei şi de a da conotaţii sexuale activităţilor de 
tot felul, aşa că ne documentăm pentru a dezlega încă o şaradă. Doamna 
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Elisabeta Brâncuş ne dă o explicaţie lapidară : "cociorvă, s.f. – vătrai de 
lemn, având o formă specială" . "Specială" e un adjectiv care ne bagă la 
bănuială în privinţa vătraiului. Cociorva şi cuptorul, nu încape niciun 
dubiu, au o relaţie sexuală. Cociorva, ne ajută Ivan Evseev, e un obiect 
nelipsit din gospodăria tradiţională aflat în relaţii de înlibovire cu vatra, şi 
asta înainte ca Stamate al lui Urmuz să se devergondeze cu pâlnia: " Acest 
instrument casnic, având forma unei lopăţele din metal sau din lemn, 
folosit pentru scoaterea jăratecului sau cenuşei din vatră sau din cuptorul 
de copt pâinea, are o seamă de funcţii magico – simbolice în tradiţia 
românească. Împreună cu vătraiul  formează o diadă simbolică, în care 
cociorva e asociată principiului feminin (ca şi furca de tors, cu care, de 
fapt, seamănă) , iar vătraiul are un simbolism preponderent masculin. 
Funcţile simbolice ale acestor obiecte şi utilizările lor rituale derivă din 
contactul lor permanent cu sacralitatea vetrei şi ambivalenţa focului " ( I. 
Evseev, op. cit. ). Am văzut ceva mai devreme cum cuptorul este asociat 
femeii prin natura ocupaţiilor ei domestice – coace pâinea -, dar şi prin 
legături de ordin simbolic: "Prin asemănarea coacerii pâinii cu naşterea 
copilului, cuptorul e un simbol al matricei feminine şi al maternităţii în 
general ". Cociorva, cu forma ei specială de fus – falus , soră bună cu 
vătraiul care intră în vatra încinsă – matrice feminină – pentru a "cerca" 
stadiul de coacere a "mălaiului" (pâinii, copilului), figurează o lume în care 
oh! lucrurile nu vorbesc, dar fac amor şi-n pace nu vor să te lase. 
Inversarea de roluri în gospodărie se vede şi în această identificare pe dos 
între subiecţi şi obiecte. Baba ţine cociorva (vătraiul) în mână, iar cuptorul 
feminoid, violat în intimitatea lui fierbinte, este ... moşul, în loc ca 
asocierea să fie pe invers : moş – vătrai  (falus) agresează babă – cuptor 
(mălai copt). Iată încă o probă de abuzuri ale lumii răsturnate. Dar 
cociorva e folosită de femei şi în practici vrăjitoreşti, cum se ştie, aşa că nu 
ne mai miră natura malefică şi nimfomanică a babei: "Alături de mătură, 
cociorva reprezintă vehiculul preferat al vrăjitoarelor care ies din casă pe 
horn şi se deplasează prin aer călare pe aceste obiecte magice". Marin 
Sorescu relata în La lilieci despre o muiere goală călărind noaptea pe fus şi 
furând prin vrăji laptele de la vacile vecinilor. Eresuri, obiceiuri...  
 Triumful cocoşilor care cântă de nebuni pe stâlpii porţilor, în prag 
şi-n toate părţile este imaginea cea mai reconfortantă a lumii de după 
dictatură. Într-o povestire aparent seacă şi lipsită de noutate cum este Fata 
babei şi fata moşneagului răsună în final Oda bucuriei.  Poarta, pragul şi 
celelalte intrări – ieşiri – deschideri în, din, dintre casă şi lume sunt 
străjuite de cocoşi în cântare. Lumina, cântecul şi vitalitatea au năvălit la 
casa omului şi au triumfat în împărăţia Domnului, vestite de cocoşi. Sfânta 
Duminică este trimisul pe pământ cu misia sacră de a restaura domnia 
principiului masculin şi de a înlătura conjuraţia puterilor malefice 
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feminoide, lăsate să piară pe limba lor. Într-un limbaj cântat universal, 
cocoşul anunţă apariţia soarelui şi a lui Hristos. Simbolismul lui stă la 
temelia celor două poveşti şi este departe de a fi epuizat. Iată ce scrie D.S.-
ul : "Cocoşul este şi emblema lui Hristos, asemeni vulturului şi mielului / 
... / Precum Mesia, el anunţă ziua care urmează nopţii. De aceea şi 
figurează pe fleşele bisericilor şi turnurile catedralelor. Poziţia aceasta în 
vârful lăcaşurilor de cult poate evoca supremaţia spiritului în viaţa 
omenească, originea divină a iluminării izbăvitoare, veghea sufletului 
doritor să perceapă în tenebrele nopţii pe sfârşite primele licăriri ale 
spiritului care se trezeşte". Un poet de talent ar închina un poem cucoşului 
din poveste a cărui dramă, domestică şi universală, parcurge etapele unei 
pătimiri paralele cu a omului, de la cântare la tăcere, de la castrare la 
însurătoare, până la biruinţa finală. În spatele lui, pe un alt plan, o dramă 
umană încheiată cu bine. E greu de stabilit care dintre cele două planuri se 
află mai aproape de o dramă cosmică. Povestea cucoşului este epifania 
solară a matrimoniului. 
 Dumnezeul biblic îi pedepseşte pe prigonitorii israeliţilor prin 
plăgi, ploi acide cu broaşte şi şerpi căzute peste Egipt. Dumnezeul lui 
Creangă, excedat de prigoana descendenţilor lui Adam, pedepseşte femeia 
cu ajutorul şarpelui balaurizat, consfinţind supremaţia principiului 
masculin prin cântecul cocoşului. Cocoşul, se ştie, este asociat adesea cu 
şarpele, în cazul lui Hermes, dar şi al lui Asclepios. În mitologia populară 
românească, şerpii, balaurii, demonii, zmeii se retrag odată cu primul 
cântat al cocoşilor. La auzul lor, balaurii ieşiţi din cutia arătoasă le răpesc 
pe cele două amazoance, baba şi fata hursuză, conducându-le în lumea 
tenebrelor, în pântecul digestiv. Cele două principii, binele şi răul, lumina 
şi întunericul s-au separat. Corul găinilor este redus la tăcere sub aspră 
veghere. Fiicele Evei sunt rechemate la şarpele–balaur pentru noi 
instrucţiuni, lăsând o vreme găinile fără stăpâne. Dar vor reapărea în alte 
texte, chiar şi în Amintiri... şi în Povestiri , metamorfozate, întrucât nu şi-
au epuizat încă rolul. Păcatul în contra cucoşului mai dădea o şansă babei 
din Punguţa cu doi bani, câtă vreme ea îi ceruse, prin moşneag, proba 
stupidă :  să se ouă; dar o trimite direct în lada cu balauri pentru motivul de 
neiertat că îi luase vocea. O soprană cotcodăcind aria unui tenor este o 
parodie muzicală, după o tehnică a contrapunctului ironic, bine pusă la 
punct de Creangă. Cântatul găinii e consumist şi productiv, înainte de ouat 
sau după călcat. Al cocoşului este pur, erotic, reproductiv. Cântatul 
renăscut al cucoşilor celebrează nunta fetei lui Moş Neagu cu flăcăul 
cumsecade, refacerea solară a principiilor Yang-Yin puse în dreaptă 
cumpănă, hierogamia coborâtă în plan terestru. Să nu se uite apoi că în 
Moldova şi în Transilvania "Cântecul găinii" are în text un simbolism 
erotic pronunţat şi evocă matrimoniul în ziceri licenţioase de epitalamion, 
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cu aluzii grase la miri şi nuntaşi, mai ales la mireasă, fina care pregăteşte 
găina pentru nănaşu ... . Creangă însuşi zugrăveşte din nou iarăşi, vorba lui 
Eminescu, pânzele posomorâte din romanele cavalereşti, mascând scheme 
sublime în istorioare aparent anodine, dar pline de miez şi culoare, 
adaptând dragostea pur curtenească la dragostea curat gospodărească. 
Idealul de viaţă frumoasă devine grija pentru o viaţă îndestulată. Tinerii 
însurăţei trebuie să se aşeze pe gospodărie sau pe negustorie, fie că 
mireasa este împărăteasă (Povestea porcului), fie casnică, eventual de 
profesie navetistă, cum e Malca îmbojorata, sau fata aşezată, cum e 
anonima din poveste. Chiar dacă personajele sunt de neam împărătesc şi ar 
merita măcar o lună de miere, după câte au îndurat, după cele 40 de zile de 
petrecere convenţională, nu au timp pentru stilizări erotice postnupţiale. 
Mirii coboară din rama poveştii direct în bătătură, cu aureola lor de 
sfinţenie şi puritate. Au comoara, au gospodăria înţesată de cirezi de vite şi 
ograda colcăind de păsări, şi dispar în îndeletniciri de tot domestice. 
Povestariul, coate goale invitat şi el pe la ospeţe, nu ştie ce să mai facă cu 
ei şi uită chiar să mai încalece pe o căpşună sau pe o şa.                                         
  

(Fragment din volumul Phallusiada sau epopeea iconoclastă la Ion 
Creangă, în pregătire la Editura „Conta”) 
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Poeme de  
Angela Baciu 
 
                                           
 
 
 
 

   POEM (1)  
 

                                 “Cu ochiul pătat de pământesc” (Kafka) 
 
Să mă închid aş vrea în gănduri sălbăticite 
măine este azi ,aşa spun mereu asemeni unei 
fiinţe abisale să simt fiorul aş vrea 
odată cu săngele  - un contur, o linie, 
ceva mult mai aproape. 
 
Ei da, eram o tăcere, erai o tăcere, 
recunoşteai - TU nu mai erai acolo, 
renunţasem.cu memoria palmelor ascultă cum 
bate văntul de martie a desprimăvărare. 
 
Citesc Poe şi din cănd în cănd mai 
trece Dumnezeu prin odaie. Mă priveşte 
apoi închide fără zgomot uşa, 
imi spun trebuie să învăţ să merg 
pe drumul cel mai bun ‘mergi,nu te uita peste umăr, 
nu striga,oricum nu te aude nimeni ‘ 
şi aşa aruncam cu furie cu mine 
în înaltul cerului, căzând  apoi pe 
genunchii ploilor rotunjiţi de timp. 
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am învaţat să iubesc…puţin căte puţin, 
puţin 
căte 
puţin... 
       
m-am lăsat risipită în toate 
anotimpurile mă ştergeam pe frunte 
 
de tristeţe. aş fi umplut cu ea şi Dunărea şi pustia. 
 
carnea vineţie ţipă, 
pumnul se strănge a ameninţare 
« bărbia dreaptă », 
îmi spun, « trece timpul ». 
 
pe lângă mine soarele se prelinge iar, 
am mai pierdut o zi. ce vreau să spun ? 
cum mă regăsesc după…douăzeci  de ani ? 
sau mai mulţi ? 
 
N-AM CERUT  NIMĂNUI NICIODATĂ NIMIC.  
 
Da, am un destin cu uşa întredeschisă - 
să rămăn, să ies,  spectator în fotoliul  din sufragerie, 
« călător de profesie «  vorba poetului. 
 
da, am un destin cu uşa întredeschisă. 
 
 
 

POEM (2) 
 

‘O, în somn fără dor aş fi vrut să mă străng 
De-aş şti un fluviu ca viaţa-mi de-adănc 
Aş curge cu apele sale’ 
 (ELSE LASKER-SCHULER) 

 
Unele întrebări sunt trecute cu vederea, 
nimic nu e veşnic,ei da,aş fi vrut să joc teatru 
pe o mare scenă a lumii, 
să fiu cap de afiş măcar o zi, 
dar cui i-ar fi  păsat, 
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mă afund tot mai mult în spaţii neatinse, 
să fiu cu tine, să ne lăsăm străpunşi  
de muzici albastre…într-o zi, 
într-o zi voi fi atăt de tânără 
şi de frumoasă …şi-mi voi aminti 
de coarnele rupte ale cerbului, lacrima unui copil drag, 
pierdut prea devreme  
brazi sfârtecaţi de fulger. 
 
rană pe cer de zi şi de noapte, 
ştiu  
ştiu inima mea a îngheţat în inima ta, 
memoria fuge nebună, de mâine până mai ieri, 
alaltăieri. 
 
 
dacă mi-a fost greu vreodată – si nu zic că nu mi-a fost - 
n-am urlat, nu m-am plans,  nu m-am ascuns ca o haină-nvechită, 
e simplu, mi-am zis, muşc din realitate lacomă, trăiesc, 
VIAŢA NU E PE DE-A ÎNTREGUL VIAŢĂ, 
trăiesc. 
ce căntec frumos.trăiesc, 
aşează-te în dreapta, voi învăţa să trăiesc 
căt mai mult şi cât mai bine, să mă strecor printre 
degete, iar tu în braţele mele să revii. 
 
 
sunt femeia ta, îţi spun 
în timp ce răsfoiesc cărţi cu propriile 
mele poeme, din chipul tău mi-am clădit chip 
pe furiş voi scrie 
să-mi aduc aminte de toate iernile 
noastre de altădată, de oameni de zăpadă, 
de primăverile naive, sunt pregătită, 
de mâine, 
din  zori, 
 iar ne vom iubi... 
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Adrian  
Alui 
Gheorghe. 
Prăvălia cu 
poezii 
 
 

Cărţi – autori – poezie 
 

Liviu Ioan Stoiciu - „Substanţe interzise” 
(Editura Tracus Arte, 2012) 

 
         L-am ascultat recent pe Liviu Ioan Stoiciu 
citind cîteva texte din volumul „Substanţe 
interzise”, în public şi am avut sentimentul că e 
vorba de interpretarea unor incoerenţe. Poetul 
părea să nu reuşească să transmită textul şi 
subtextul, eu, cel care receptam, rămîneam în 
afară. Discursul părea un dialog pe mai multe 
voci care nu se armonizau, ci se respingeau 
reciproc. De asta, am căutat cartea rapid, să o 
recitesc mai puţin superficial ca altădată, ca să 
mă conving dacă acel cor critic care a 
întîmpinat ultimul volum al lui Stoiciu a avut 
sau nu a avut dreptate. Recunosc că sînt mulţi 
autori care îşi mutilează textele la lectură, că recitarea/ citirea poemelor în 
public e uneori ca zdrenţuirea vălului care nu ascunde neapărat misterul, ci 
îl dozează după o logică artistică. Poezia e, de cele mai multe ori, o 
aventură pe cont propriu, fie din postura autorului, fie din postura 
cititorului. Pentru că, o spun mai toţi cei care se pricep, cititorul este un re-
creator de text, nu-i aşa?  
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          Volumul „Substanţe interzise” al lui Liviu Ioan Stoiciu e, trebuie să 
recunosc, după o lectură nouă, de la primul la ultimul vers, o probă de 
virtuozitate poetică. Avem de a face cu toate registrele în care poate să 
evolueze un poet, un solist, care are în faţă un public de degustători de 
poezie: e ludic, e tragic, e persiflant, e ironic, e autoironic, simulează, se 
revoltă. Îşi scrie textul cu sine însuşi. Şi toate astea le face fără să-i pese de 
bietul auditoriu care e luat, text cu text, ostatic în proiectul poetului. 
Capcane sînt peste tot, scenarii sînt peste tot, poetul evoluează ca un 
saltimbanc al semiozelor, simbolurile consacrate se desacralizează, banalul 
se sacralizează cît ai clipi. E o veselie de sfîrşit de lume, dar orice 
apocalipsă veselă se termină, firesc, cu promisiunea alteia. Căci fiecare 
apocalipsă are, pînă la urmă, propria apocalipsă, lucru care ne face să fim 
un pic mai optimişti, nu-i aşa? Primul poem e ca un buzdugan aruncat în 
poarta posibilului cititor/ ascultător, o autoprezentare făcută la persoana a 
treia, ca o descriere regizorală la o punere în scenă în care personajul este 
greu de prins în acţiune, e nevoie de amănunte suplimentare. Lehamitea e 
un surplus de luciditate: „o ia de la capăt, revizitează aceleaşi locuri, 
frecventează/ aceiaşi oameni şi aceeaşi epocă, nimic/ nou – numai lucruri/ 
şi sentimente vechi. Mai exact: ce i-a fost dat, a luat, nu/ mai aude nici 
măcar clopotul dogit din viitor,/ pe care l-a tot auzit până acum o vreme, e 
total dezorientat,/ degeaba nu-şi acceptă neputinţa –/ o şi mai mare 
încetinire a conştiinţei./ A conştiinţei apropierii morţii lui. Sau o încetinire 
a/ conştiinţei din Univers? Sau a conştiinţei/ unei noi furtuni magnetice... 
A pierdut şi ultima bătălie,/ înainte să se culce./ Dimineaţa o ia de la/ 
capăt, suferă ca prostul. Nu are ce să mai/ înveţe nici de la copacul admirat 
100 de ani din Parcul/ Carol, nici de la broasca ţestoasă din lac,/ 
programată să trăiască 150 de ani, chiar dacă lasă impresia/ unei împăcări 
cu tot ceea ce e în/ afara şi înlăuntrul lor. Seninătatea vine de la aceeaşi/ 
sursă de lumină – de ce nu/ reuşeşte el să se încarce minut de minut,/ să se 
bucure de ceea ce primeşte de-a gata, natural?/ În ciuda deformării 
câmpurilor,/ se redescoperă numai în trecut./ Şi-a pierdut şi bruma de 
încredere/ în capacităţile lui psihice. Vine în parc să/ se regleze, intuitiv, 
aşezat pe malul lacului, în singurătate,/ se abţine cu greu să nu dea în 
lacrimi, să nu-i/ fie ruşine: ce e mai/ presus de el şi nu-l înţelege? Nu se 
referă la Dumnezeu./ Ce e mai presus de el? Întrebare-ecou... Din când în 
când/ aude o voce interioară, mereu aceeaşi, care-i/ răspunde, cinică: „vezi 
ce s-a/ întâmplat cu cei de dinaintea ta!” – şi se blochează. (Stricarea 
frumuseţii, p, 7). Luciditatea este, astfel, moartea frumuseţii. Baudelaire 
spunea cîndva: „Îmbătaţi-vă: cu vin cu poezie sau cu virtute, dar îmbătaţi-
vă!”. Beţia cu poezie şi luciditate e, la Liviu Ioan Stoiciu, definitorie.  
          Unele poeme sunt scenarii tulburătoare, demne de un Kafka 
postmodern care nu mai stă la „poarta legii”, ci la poarta care îl conduce în 
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sine: „Mă afund în interiorul meu, îngheţ de frig, dârdâi,/ pe zi ce trece mi 
se încetinesc mişcările,/ nu mai am nici un motiv să/ ies la suprafaţă. Mă 
rad, mă îmbrac frumos, nimeni nu/ bănuieşte cât de departe am ajuns./ 
Totul devenind anevoios de la o vârstă… N-am/ noroc să mă mai bucur de 
nimic, se/ apropie staţia. Aici mă aşteaptă o mică alinare. O ţigancă:/ faceţi 
magie neagră? Hai, conaşule,/ trezeşte-te. Aici e? În jur, basmale turceşti, 
legate la/ colţuri, lumânări aprinse, un lacăt/ deşurubat, fese dezgolite, 
pulbere,/ întunecime. Ce caut eu/ la tine? Ai plătit să-ţi dezleg de iubire,/ 
că nu mai vrei să auzi de… unde e, caută printre hârtii/ scrise, parcă ar fi 
pomelnice, păi şi noi facem/ ce face popa… cum o cheamă? Astea sunt 
pentru morţi, astea/ sunt pentru vii... „Iubirea are un caracter/ ondulatoriu”. 
Da? Eşti o ţigancă inteligentă. Ţi-am citit/ gândurile, conaşule./ Mestec, 
absent, grăunţe înmuiate în/ vin. Una câte una amintirile îşi/ dau duhul şi 
putrezesc. Îmi faci cu/ ochiul. Ura! Mă văd întins în pat. Plutesc/ la doi 
metri deasupra mea. Acum mor de cald,/ nu mă mai afund, acum mă înalţ. 
Şi tot aşa, până prind un/ moment de trecere, aştept aprobare.” (Aştept 
aprobare, p. 9) 
          În altă parte scenariul este unul filmic, derulat cu încetinitorul, 
cinismul percepţiei este îmblînzit de o recuzită domestică, poemul în sine 
transgresează timpul şi spaţiul proiectînd lumea pe care o conţine într-o 
dimensiune psihologică, care e timpul poetului. Poemul care urmează e, 
realmente, antologic: „Opriţi în faţa corcoduşului înflorit să facă 
fotografii,/ e frig, se bucură că mai există în pom o/ speranţă. În acest pom 
au văzut pâini mari, albe, toată/ iarna. Aici e locul lor de întâlnire./ 
Adevărul e că ducem o viaţă aşa de primitivă, zice/ conducătorul grupului, 
care scoate dintr-un/ sac măsline, sare, brânză, pui fript, ouă fierte, 
ceapă…/ A fost un nou atac energetic. Stau pe/ o bancă, în apropiere şi 
privesc florile corcoduşului. Aud/ binecuvântarea: v-am adunat aici fiindcă 
voiam să/ vă arăt lipsa de minte a celor care au/ trecut înaintea voastră pe 
aici. Voi simţiţi frumuseţea/ locului? Mi-aş fi dorit, după ce mâncăm,/ să 
aşternem aici paturile… Şi de băut nu dă nimeni? Am eu/ vin de la pomană 
– acolo ospăţ de post, cu/ sarmale şi ciuperci, cornuri cu gem, colivă... 
Sunt în postul/ Paştelui. N-am mai ţinut post din copilărie,/ Maricică. Eu 
ţin toate posturile şi vezi ce bine arăt. Unii/ dau din cap, „tu ai depăşit 
simetria unei vieţi/ obişnuite”, observă profesorul navetist: nu e nevoie să 
te/ înfumurezi aici. E gelos. Aici apar şi oameni/ pe care nu-i poţi vedea? 
Toţi aşteaptă/ maşina care-i duce să viziteze mai multe mănăstiri. Fiecare/ 
trăieşte în cumpătare. O femeie cu batic/ pe cap scoate prăjituri de casă, 
plăcinte: pe lumea asta noi/ nu vom dobândi bogăţii… Ce să facem,/ tanti: 
ne rostogolim şi noi, trece vremea, devenim/ neplăcuţi… Dau din mână în 
mână/ o sticlă de ţuică, „e trasă de trei ori de mine, pe cuvânt”,/ să fiţi 
sănătoşi, asta e o băutură vindecătoare, te face/ să uiţi, te scapă şi dintr-o/ 



 130

furtună pe mare, „te arde la lingurică”. Nu le mai e frig,/ dar ce-o fi cu 
autocarul ăla pentru mănăstiri de nu/ mai apare? Sigur n-am greşit ziua? 
Niciunul nu-şi aminteşte/ în ce zi este. Râd. Invocă energiile celor/ şapte/ 
Arhangheli. Sărut mâna pentru masă. Ziceţi voi bogdaproste./ Am 
păcătuit… Fiecare pleacă de unde a/ venit. N-a fost decât o ocazie să stea 
lângă pomul înflorit,/ şi-au dat întâlnire la întâmplare, unii pe/ o reţea de 
socializare, alţii prin telepatie, unii vin din/ viitor, alţii din trecut. Aşa 
trebuia să fie.” (Sunt în exces, p. 13) 
          Sentimentul, bine augmentat erotic, este filtrat prin poveste, 
fantasmele au concupiscenţă şi corporalitate, ingenuitatea e maximă : 
„Vreau să întrec vrabia care ţopăie în faţa mea, pe drum,/ în praf, nu se 
sperie, nu zboară, nu/ vreau să se îndepărteze din cauza slăbiciunii ce o am 
pentru/ ea? Aştept să se dea de trei ori peste cap. Mă/ iertaţi, domnişoară: 
mai mergem înainte împreună mult,/ sub-cupola-craniului-de-ceară? Sub/ 
al nouălea cer, adică? E o şmecherie la mijloc. Mai bine/ vezi pe unde calci 
– mă priveşte cu/ dojană de sub o pălărie roz, mi se încetinesc paşii, ea/ are 
aceeaşi căutare înapoi, spune:/ suntem nimic. Bine că n-am rămas pe 
dinafară. Mă opresc,/ îmi e un somn de moarte. „Îţi aminteşti de orgiile/ 
din timpul epidemiilor de ciumă”? Mă/ întind pe marginea şanţului, ea 
vine lângă mine, are/ spume la gură, tu cine eşti, de fapt?/ „Eu sunt o 
vrabie, ce importanţă are…”./  Ne dezbrăcăm unul pe altul, aruncăm unul 
câte unul/ stindardele însângerate de pe noi.” (Suntem nimic, p. 16). În 
jocurile de copii, adesea, ca efect al frecventării basmelor, o furnică este 
regina furnicilor, un fluture este regina fluturilor sau o mierlă este regina 
mierlelor şi imaginaţia le dă corporalitate prin simpla rostogolire de trei ori 
peste cap. Pentru maturul care încă mai are puterea să îşi imagineze aceste 
fantastice întruchipări viaţa are, încă, o multitudine de soluţii şi înfăţişări. 
Miraculosul este dus şi mai departe de către poet, pînă la a-şi imagina că 
biletul extras din pliscul papagalului din bîlci poate să conţină numerele la 
loto ; şi dacă nu iese cîştigul la loto, e bun şi norocul din dragoste: “bileţele 
de papagal răsturnate din cutie, luate de vânt şi/ proprietarul alergând să le 
adune ba în stânga,/ ba în dreapta, printre/ trecătorii aplecaţi să le adune la 
rândul lor şi să/ le deschidă pe furiş, câte unul:/ bileţele cu viitoarele 
numere câştigătoare. Şi cei trei/ papagali dând din aripile tăiate,/ speriaţi, 
plutind un minut şi aterizând repede pe asfalt,/ dezvăţaţi să zboare… 
Bileţele/ ale sorţii, ale unor lumini slabe. Ale sorţii/ ingrate, scoborâte, mai 
anii trecuţi, pe fundul unei fântâni/ din veacurile III - IV. Fântână/ 
deasupra căreia apăreau deseori vapori asemănători cu/ forma unui cocor/ 
alb: simbol al singurătăţii mele, iubito, şi al lumii/ particulelor elementare 
.”   (Bileţele ale sorţii, p. 26). 
          Cred că poezia lui Liviu Ioan Stoiciu este în cea mai mare parte 
intraductibilă, indiferent de limba în care s-ar face transpunerea. Topica 
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este întortocheată, limbajul este unul al asociaţiilor paradoxale, urmînd 
vibraţia şi logica interioare, muzica versurilor este resorbită de pauzele 
dintre cuvinte, "silogismele amărăciunii" se întîlnesc cu idei din "teoria 
fatalismului". Lui Liviu Ioan Stoiciu i se potrivesc de minune 
consideraţiile lui T.S. Eliot, pe care le-am descoperit în eseul, celebru de 
altfel, "Poeţii metafizici": « O teorie filosofică care a pătruns în poezie este 
inatacabilă pentru că adevărul sau falsitatea ei filosofică nu mai contează, 
iar adevărul ei poetic este dovedit … (…) Poeţii civilizaţiei noastre, aşa 
cum e ea acum, sunt siliţi să fie poeţi dificili. Civilizaţia noastră reprezintă 
o mare varietate şi o mare complexitate, şi acestea, exercitîndu-se asupra 
unei sensibilităţi rafinate, produce în mod necesar efecte variate şi 
complexe. Poetul trebuie să devină din ce în ce mai cuprinzător, din ce în 
ce mai aluziv şi indirect, pentru a obliga limba, fie şi violentînd-o, să-i 
exprime gîndul ». Să exemplificăm cu un alt poem spectaculos din carte : " 
nimic nu mai e cum a fost, a pierdut şi ce n-a avut,/ acum stă în ogradă cu 
ochii în gol şi/ îmbată ciorile cu ţuică, le dă pâine înmuiată în ţuică,/ una a 
prins-o şi i-a turnat ţuică pe gât,/ i-a desfăcut ciocul şi cogâlţ, cogâlţ.../ N-a 
murit cioara, din contră, de a doua zi i-a/ cerut de băut. Acum bea cu ea 
împreună şi la cârciuma/ din sat – noaptea, cioara se transformă/ în femeie 
tânără. El/ şi-a pregătit totul pentru înmormântare, hainele,/ pânzele de pus 
în coşciug, coşciugul,/ dar nu mai crapă o/ dată, să scape de-o grijă. Şi-a 
dat seama că/ nu mai e decât o adunătură de acte vechi,/ pe care nu le 
poate citi, că-l/ podideşte plânsul. Că sunt implicate/ spaţii malefice, 
energii ale câmpului lui mental,/ diferite lungimi de undă şi frecvenţe. Ce 
i-a mai rămas?/ Să-şi plângă de milă, totul a rămas măsurat după/ ochii lui, 
ce n-ar fi dat să plângă în/ hohote: în tribunal n-a putut, după divorţ, nici 
pe stradă,/ că-i era ruşine, a intrat în biserică, dar nici acolo n-a plâns, avea 
impresia că-l luau peste/ picior sfinţii, păcătos cum e. Dacă/ ar fi putut să 
moară atunci, ar fi fost perfect. N-a/ fost să fie. „Ţi-ai dat foc/ 
amintirilor?”, l-a întrebat o babă./ „În urma incendiului, cei/ 43 de iezi 
aflaţi într-un grajd improvizat, lipit de colibă,/ au ars de vii” ...(Ce ţi-a mai 
rămas, p. 38) 
          Deşi nu îi stă în fire, Liviu Ioan Stoiciu are deseori şi umor, cam 
morbid, fin însă, kafkian poate, comparabil cu paradoxalele situaţii din 
poezia lui Marin Sorescu, mai ales din « La Lilieci ». Iată o probă în care « 
mortul din parcela K » a cimitirului dă şperţ ca să mai revină o oră, două în 
lume, un ecou postmodern la celebra romanţă de mahala « Deschide, 
gropare, mormîntul »: " Fizician, totuşi, nu metafizician, citeşte ce scrie 
pe/ cruce, nu-i vine să creadă, visează?/ Un pumn în plină figură îl trezeşte 
– ce cauţi, bă, aici,/ în cimitir, la ora asta (dacă era în/ noaptea de Înviere 
mai înţelegea, aprindea o/ lumânare la morţi, dar aşa?). În cimitir, unde 
găsea/ particule cu care se întâmpla să/ interacţioneze: pe unde ai intrat? Pe 
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poartă, să trăiţi, eu/ sunt… A, tu erai… Ţi-ai schimbat coafura./ Era mortul 
din parcela K, reîncarnat pentru o oră, două, cât/ o fi plătit, că are ăsta un 
talent să/ mă sperie, l-am iertat, mi-a dat bani de băut. Nu/ se mai 
ruşinează de urât./ Bea la cârciuma din colţ, cu cine se aşază la masa/ lui, e 
nebunul cartierului – fost/ profesor universitar, paznic la cimitir după ce-a/ 
ieşit de la mititica,/ a fost acuzat de viol dar făcea politică pe invers,/ 
săracul./ Ajuns în halul ăsta pentru că nu-şi mai înţelegea propriul/ scris, 
dar înţelegea scrisul unui/ „grup arhaic de iniţiaţi”, cum le spunea…/ 
Scrisul, o linie în zigzag: ce-i amintea de aţa morţilor." (Din parcela K, p. 
44) 
          Liviu Ioan Stoiciu este un poet egal cu sine, interpretînd o partitură 
aproape fără cusur de la debut pînă azi. Poezia lui Stoiciu îngînă propria 
biografie, regăsindu-se în biografiile celorlalţi, fiind deseori o poezie a 
socialului eşuat în intimitatea vulnerabilă. Mi-ar plăcea să văd, măcar de 
aici înainte, şi un Liviu Ioan Stoiciu care să scrie împotriva lui Liviu Ioan 
Stoiciu. Adică să rişte o „rebranduire” a discursului, recurgerea la artificii 
poetice, literare, care să îl surprindă chiar pe el însuşi. De ce spun asta? 
Pentru că în substanţa volumului „Substanţe interzise” se găsesc semnele 
unor noi şi surprinzătoare înfăţişări. Pe care le aşteptăm. 
 

 

Gellu Dorian – „Cartea singurătăţilor” 
(Editura Charmides, 2012) 

 
          Poezia lui Gellu Dorian, mai ales din 
ultimile trei cărţi, e un amestec de biografism şi 
melancolie, de metafizică ratio-vitalistă, aşa cum 
o concepea, cu ceva vreme în urmă, Ortega y 
Gasset. Trei sînt parametrii esteticianului spaniol, 
în redefinirea termenului clasic de metafizică, 
fiind vorba, practic, de o punere în acord a 
creaţiei cu modernitatea artistică: "… să zicem că 
metafizica este ceva ce face omul, cel puţin unii 

oameni"; "… omul face metafizică atunci cînd caută o orientare radicală în 
situaţia sa"; "… viaţa omului se compune din situaţii, aşa cum materia se 
compune din atomi" (“Cîteva lecţii de metafizică”, Editura ”Humanitas”, 
2011, traducere Sorin Mărculescu). În aceste condiţii practica metafizicii 
este reprezentată de biografia fiecăruia dintre noi, povestită şi interpretată, 
înţeleasă sau doar deturnată, un aer minimalist fiind cel care bîntuie peste 
orice text poetic, în viziunea lui Ortega y Gasset. Cu ceva vreme înaintea 
lui însă, Robert Browning introdusese în literatura engleză “nuvela în 
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versuri”, o ruptură abruptă cu (de) balada tradiţională, apare “monologul 
dramatic” care e o luptă cu sine şi cu lumea a personajului. Procedeul 
acesta, al introspecţiei dramatice a lumii din poem, s-a numit chiar 
“vehiculul Browning”, fiind o adevărată breşă pentru literatura modernă 
care i-a dat mai apoi pe T. S. Eliot, pe Ezra Pound, pe alţii.  
          De ce spun toate acestea? Pentru că poezia lui Gellu Dorian, mai 
ales în ultimile cărţi, este o sumă de balade, o repovestire a lumii în care 
trăieşte, situaţiile de viaţă sînt atomii care rodesc lumi despletite. Volumul 
“zece poeme exemplare din Tîrgul în care, cică, nu se întîmplă nimic” 
(Editura Tracus Arte, 2011) adună, practic, zece poveşti îmbibate de 
metafizică, în accepţia pomenită mai sus. Iată unul dintre poeme, o baladă 
în care personajul generic este femeia, o Eleonora, una care „îşi 
imaginează trupul ei plin de bărbaţi”, o Pena Corcoduşa căreia pielea i se 
face un cearşaf, moale, evident, plin de promisiunile unei dulci 
promiscuităţi, peste care se tăvălesc (musai) o mie de bărbaţi: “Toate 
cearceafurile din oraş lîncezesc în dulapuri,/ e vineri,/ e sîmbătă,/ nici 
duminica nu mai e ca altădată,/ vine luni, şi tot acolo sunt păturite toate, 
unele peste altele,/ levănţică, damf de ucis moliile,/ iz de mucegaiuri 
uscate, moft de bărbat supărat şi plecat de acasă -/ unde să te duci într-o 
astfel de lume,/ ce să faci cu tine/ cînd bat clopotele la Uspenia,/ iar la 
Macul Roşu stau legumele în borcane la mese pline de ness,/ cu fum de 
Carpaţi şi Mărăşeşti, prin nări de cai/ care n-au cunoscut niciodată imaşuri 
verzi, nici spinări de iepe,/ ci numai spermanţeturi cu care s-au îmbătat/ în 
cîrciumi bărbaţii deja mahmuri,/ toată lenjeria stă uscată ca o faţă de 
femeie care a uitat/ cum arată o bucătărie în care aburii cu iz de peşte nasc 
în pielea ei/ cele mai profunde senzaţii,/ ea nici nu ştie cum să le întindă pe 
paturile pustii de atîta vreme,/ crede că pielea lor poate fi întinsă pe 
garduri,/ mii de ţînţari să o înţepe, s-o facă pete roşii, tumefiate/ ca feţele 
beţivilor în buza dimineţii/ cînd şi rînjetul morţii e mai blînd,/ cînd şi cel 
mai mic moft ţi se poate urca pe vîrful nasului/ şi de acolo să ceară orice,/ 
vin, cafea, ţigări de import, pubis puber, lumînări de ceară parfumată,/ 
numai ziua să nu se facă praf din care să nu poţi culege nimic,/ numai 
noaptea să fie colivie în care să te guduri/ şi să-i vezi buzele ca nişte cupe 
din care să bei/ pînă la uitare de sine –// ea nu se mişcă din patul ei moale,/ 
nu face nici cel mai mic gest,/ crede că trupul ei se afundă în cele o mie de 
cearceafuri/ întinse peste o mie de paturi/ prin care trec o mie de bărbaţi 
supli, cu nările ca nişte pîlnii/ prin care intră şi ies o mie de primăveri/ prin 
care nu a mai trecut nimeni ca ea,/ trupul ei de mătase şi marmură,/ sîngele 
ei plin de vuiet în cascade din care sar peştii/ peste pleoapele ale căror 
nopţi nu se mai închid niciodată,/ nici nu-şi dă seama că acuşi va muri,/ că 
pielea ei se face cearceaf peste care nu se mai întinde nimeni,/ cei o mie de 
bărbaţi se fac umbre, iar umbrele, nimicuri care se sting în cîrciumi/ prin 
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ferestrele cărora se disting voci: e ora,/ e ora/ cînd se plimbă Leonora,/ în 
timp ce ea doar îşi imaginează trupul ei plin de bărbaţi/ ale căror umbre 
mor în cîrciumi,/ loc, numai, de unde se poate învia,/ dar se surpă în ea 
carnea, se surpă în ea sîngele,/ iar oasele rămîn ca propileele unui templu 
antic/ în care intră şi iese lumea/ cum niciodată ea nu a intrat şi a ieşit din 
lume,// chiar acum se fac firimituri gîndurile ei/ pe o masă la care stau şi 
ciripesc guri ale căror cuvinte nu se pot desluşi,/ guri de venin,/ guri de 
miere,/ guri albastre,/ guri ca zmeura,/ guri ca agrişele,/ guri de iască,/ guri 
pe care nu ar fi vrut să le vadă niciodată, să nu le audă,/ guri de meliţă din 
care curge pleava căreia nimeni nu-i dă foc,/ guri prin care au scotocit 
viermii/ şi acum se fac vorbe de aur,/ guri de pîine albă,/ guri de pîine 
neagră,/ guri de cozonac,/ guri de vin adormite la marginile obrazului,/ 
resturi de vorbe din care nu mai poate compune nimic,/ aşa cum aduna în 
păpuşa de cîrpe, cînd era mică,/ toate babele din sat ale căror istorii o 
făceau fericită/ ca lutul uns pe sobele din care iarna izvorau rîuri de 
căldură/ cu care ea nu ştia ce să facă,/ înfloreau ferestrele,/ primăvara, 
dealurile,/ cosiţele ei în care se jucau degetele băieţilor care acum/ sunt 
bărbaţii ale căror umbre le ard în cearceafurile pline de jarul trupului ei,/ 
cînd aude afară/ voci care mint,/ stele îngropate într-un cer de smoală,/ e 
ora,/ e ora/ cînd se plimbă Leonora,/ în timp ce toate cearceafurile din 
lume se fac ghem în sufletul ei/ care zace în acelaşi sarcofag/ din care 
nimeni nu-l va scoate vreodată în lume,/ fie vineri, fie sîmbătă,/ duminică 
la fel ca oricare altă zi/ în care numele ei este mult mai plimbat prin oraş/ 
decît trupul care a stat toată viaţa învelit într-un singur cearceaf/ scos la 
soare de mii şi mii de ori/ după ce transpiraţia îi povestea pielea pe care/ 
numai ea şi-o ştia pe de rost –/ dar de mîine/ numai trupul ei va ieşi prin 
tîrg/ iar numele îşi va găsi cuib în nenumăratele guri ale oraşului/ pe care  
nu le-a văzut vreodată…” (V. Eleonora). Am reluat balada în întregime, 
pentru a înţelege povestea acestei nefericiri care străbate Tîrgul (“amarul 
tîrg”, ar spune Grigurcu!), de la o vreme numai cu numele, sau numai cu 
trupul fără de nume, deriziunea mîncînd ca o rugină chiar şi dragostea cu 
toate promisiunile ei. Deşi e vorba de “tîrgul în care nu se întîmplă, cică, 
nimic”, lipseşte bacovianismul, materia nu plînge de dorul unei nesfîrşiri 
presimţite, ci se lasă antrenată în alcătuiri mult mai terestre. Stările, 
sentimentele şi martorii “nefericirii de a exista” se antrenează în ample 
desfăşurări epice: “...şi toamna asta, ca mai toate celelalte femei din viaţa 
mea,/ strecoară printre degete must din care sorb cîte puţin,/ să nu uit 
curgerea băuturii pînă mîine/ cînd voi brăzda tîrgul ca un plug prin ţelina 
plină de frunze,/ pămîntul ca un peşte plin de solzi ruginii… etc.” (VI. O zi 
ca toate celelalte). 
          Şi volumul “Şaizeci de pahare la o masă” (Editura “Cartea 
Românească”, 2013) e tot o culegere de balade. Masa e viaţa, paharele sînt 
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parte a amărăciunii băută pînă la fund, cu sete, cu sete de viaţă, cu sete de 
moarte. Dintr-un capăt în altul e o rătăcire în propria viaţă, fiecare pahar 
fiind o adevărată staţie, un moment semnificativ. Sugestia merge pînă la 
replica dată de Iisus Hristos ucenicilor săi în Grădina Ghetsimani, înainte 
de a fi trădat şi vîndut: “Atunci le-a zis Iisus: Întristat este sufletul Meu 
pînă la moarte. Rămîneţi aici şi privegheaţi împreună cu Mine. Şi mergînd 
puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pămînt, rugîndu-Se şi zicînd: Părintele 
Meu, de este cu putinţă, treacă de la Mine paharul acesta!” (Matei 38-41). 
Dar care viaţă nu încearcă o dezamăgire, mai ales cînd iluziile degenerează 
în deziluzii ? Spune poetul : “Acum scriu cu mîinile îngheţate cuvinte 
făcute sloi/ într-o cîrciumă căreia nu i-am dat nume,/ văd pe ferestre 
numele meu îngheţat,/ îl salut, face şi el la fel –// cum ar fi fost viaţa 
noastră, dacă nu ne-am fi cunoscut,/ cum s-ar fi scurs zilele,/ ca de sub 
streşini ţurţurii fumurii de gheaţă,/ pe cînd primăvara nu mai este decît 
amintirea sîngelui ei/ bucuros în venele mele,/ ca acum votca din care ies 
ca o brînduşă în mîna unei ţigănci –// scriu, mă ascund încet/ în mormîntul 
de hîrtie…” (Al douăzeci şi noulea pahar; Acum). Mai departe, la al 
“patruzeci şi cincilea pahar” singurătatea îşi arată toată toxicitatea: “De 
mîine voi fi atît de singur/ încît nici eu nu voi mai şti/ de mine…” (De 
mîine). 
          Problema/ tema singurătăţii devine dramatică în “Cartea 
singurătăţilor” (Editura ”Charmides”, 2012) însă. Melancolia nu mai e un 
pansament pentru sufletele obosite, ci este o drojdie care bolboroseşte 
scoţînd la iveală stări şi imagini, sentimente şi resentimente, o istorie 
isterizată: “Niciodată n-am fost fericit –// ei şi, oi fi pierdut momentul, îmi 
zic –// nici cînd am fost mic n-am fost fericit,/ mi se părea o insultă faţă de 
toţi ceilalţi care se străduiau/ să ajungă pînă mîine/ deşi ştiau că va fi mai 
rău decît azi,// nici azi,/ cînd cred că am ajuns la înţelepciunea/ care te 
scoate din orice încurcătură/ şi te face absent chiar dacă peste/ tine sunt 
vărsate lăturile/ celor care s-au omorît pentru ele.” (5. Niciodată n-am fost 
fericit).  
          Şi iarăşi nu îl găsim pe Bacovia în această singurătate prospectată 
pînă la ultimile consecinţe. Dacă la Bacovia singurătatea cîntă pe o singură 
coardă, “ca Paganini”, la Gellu Dorian singurătatea e plină de voci care se 
întretaie într-o sporovăială de margine de lume, de margine de soartă. 
Indivizii se văd, dar nu se cunosc. Se roagă cerului, dar rugăciunile li se 
întorc în suflet, în inimă cu violenţă, le provoacă răni. Singurătatea e, în 
acest caz şi autoflagelare: “Este pustiu, casa se face firicel de frig/ din care 
mîinile ţes un şirag lung de oameni/ aşternuţi la marginea lumii,// atît de 
pustiu încît mă fac mic şi inexistent,/ cît să pot fi strecurat în urechile 
acului/ ţinut între degete, abia conturat în cristalul de gheaţă/ pe sticla 
ferestrei prin care voi intra în cer,// atît de pustiu încît intrat în pustiul cel 
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mare/ voi simţi ţipătul ghemuit în ureche/ ca pe o horă pierdută prin 
munţi,// încît adun ce se mai poate aduna,/ toate femeile subţiri ca firul de 
aţă cu care îmi cos pielea/ să nu se cearnă,gurile lor să încheie nasturii de 
după care să nu mai ies/ din haina la care au lucrat toate zilele cît am stat 
sub pielea lor/ ca sub un cearşaf sîngerînd/ pînă ce am fost găsit şi îngropat 
în trupuri reci ca viorile fără arcuşuri,/ altceva nimic, să nu trec dincolo de 
marginea la care/ am fost lăsat toată viaţa –// acolo nimeni nu vine,/ nimeni 
nu pleacă,/ stau ca draperiile în cîrciumile comuniste şi se încarcă de 
praful/ pe care nimeni nu-l scutură,/ bisericile gem goale, icoanele 
dănţuiesc,// inima mea, pînză ţesută întinsă peste oglinzi…” (Marginea). 
          Provincia e un izvor nesecat de singurătate. Cine a văzut oraşul din 
poezia lui Gellu Dorian, Botoşaniul, cu acele clădiri impregnate de o lume 
palimpsest, care iese de sub varul clădirilor părăsite cîndva de evrei, după 
război, ocupate de populaţiile nomade în perioada comunistă, vede 
singurătatea şi la modul fizic. Ruptura istorică a produs răni prost 
cicatrizate şi în oameni, dar şi în ziduri. Acea atmosferă apare în cîteva 
dintre romanele lui Gellu Dorian, el însele impregnate de poezia timpului 
care trece luînd captivă lumea pe care a însoţit-o. În cîteva balade din carte 
e o tristeţe de margine de imperiu, de margine de lume, cu micul troc de 
graniţă în care se vînd, laolaltă, peşte sărat, fuioare de cînepă, vodkă şi … 
dragoste. Tîrgul se face cu marfa la vedere, cu promisiuni de fericire cum 
nu a mai fost alta, “pujaberca” unei negustorese din piaţa oraşului, venită 
de peste Prut, e disponibilă alături de sacii menajeri de un leu şi cincizeci 
pachetul. În acest crepuscul bancnotele foşnesc precum pielea îmbătrînită 
şi zbîrcită a prunelor care păstrează, totuşi, în fruct întreagă dulceaţa. Sau 
măcar promisiunea acelei dulceţi. Balada Bleaduşkăi e exemplară pentru 
lumea poeziei din acest volum al lui Gellu Dorian: “După ce trece Prutul,/ 
vinde scrumbii în piaţă,/ sarea de pe buzele ei e mai acră decît/ cea din 
solniţa de acasă pe care o spăl zilnic,/ firimituri din ochii ei pot privi 
printre gene -// halva nu cumpăr, deşi arată ca feliile de cozonac,/ nici 
cremă de ghete - ea-mi spune că-i pentru tufli –/ fie,/ batoanele de brînză 
afumată au culoarea părului ei/ care miroase tot a fum, ca în pod/ cînd, 
copil, îmi băgam nasul în fuioarele de cînepă/ atîrnate lîngă cahlă:/ merge 
cu vodkă – îmi şopteşte cu buzele roşii ca rodia -,/ sînii ei i-aş duce acasă 
şi i-aş clăti în ligheanul/ de plastic pînă ce sfîrcurile s-ar zbîrci/ şi mi-ar 
plesni peste dinţi cînd s-ar lungi/ după degetele mele filînd bancnote de o 
sută –// haroş, ia liubliu tibea, of, celavec, davai –/ vorbele ei mi se atîrnă 
de urechi asemenea unor cercei zgomotoşi –/ dar ce pot cumpăra nu-i decît  
un sul de saci menajeri/ în care o să arunc lapţii,/ de cele mai multe ori 
aceştia sunt amari şi mult prea săraţi/ pentru hipertensiunea mea,/ cînd 
nimeresc scrumbii cu icre/ e ca şi cum ea ar veni în patul meu şi mi-ar 
netezi/ cu degetele ei aspre/ creţii de pe testicole/ pînă cînd sfîrcurile 
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sînilor ei ca rodiile/ m-ar alăpta, iar buzele i-ar deveni dulci/ ca halviţa cu 
miez de nucă/ pe care o privesc atent de după genele ei lungi,/ prost 
rimelate, ca nişte aripi de lilieci pe bucile roz/ ale unui prunc/ uitat în 
biserică după botez –/ - kipitilnic, ia, să aprinzi lumînările cînd voi veni la 
tine/ să ţi-o scol din morţi, o să vină şi Volodea, şi Vania, şi Iuri,/ sora 
mea, Nataşa, o să-ţi arate merele din care o să vrei să muşti,/ o sută de 
verzişori, carivasăzică, îndeobşte aîta face bujaverca –// numiadicît, iau 
sacii menajeri, un leu cincizeci,/ şi mîine voi veni să-i arăt unde stau –/ duc 
cu mine pînă acasă mirosul ei de siliotcă/ şi-mi aduc aminte replica lui 
Hackman din „Sperietoarea” -/ două lucruri miros a peşte, şi unul e peştele 
–/ pînă cînd nările armăsarilor/ fac furtuni prin iarbă/ iar iepele fată mînji 
obraznici prin curţile pline de capre –// dar n-a mai venit/ nici ea,/ nici 
Nataşa,/ buzele ei sărate le-am simţit toată vara la mare,/ Bleadiuşka, 
Bleadiuşka!” (Bleadiuşka). 
          Dar lumea din poezia lui Gellu Dorian nu pare să trăiască de 
adevăratelea, mai mult bălteşte. Dialogul dintre aparenţă şi realitate e 
tranşat în favoarea realităţii, care e nemiloasă. Moartea nu e un ţărm, nici 
nu e mai urîtă decît singurătatea, o însoţeşte. Pînă şi ea, moartea, pare să 
fie atinsă de morbul singurătăţii: “Ştiu că nici gloria, nici amărăciunea/ nu-
mi vor fi fructe mîncate de viermi –// de luni pînă sîmbătă treceam printre 
oameni,/ duminica stăteam la masă şi îmbătrîneam uşor,/ pînă cînd vedeam 
moartea ca pe o ultimă speranţă/ la fereastra închisă la intrarea în cer… 
etc.” (Massa). 
          Dacă nu e prezent Bacovia în atmosfera poemelor despre 
singurătate, în schimb e prezent Eminescu cu acea inadecvare a locului şi a 
timpului care sînt în incoerenţă cu ideea de fericire individuală. Firesc. 
Romanticul nu e niciodată la locul potrivit, el umblă hai-hui prin spaţiile 
imaginate. Prezent e şi Macedonski care îi împrumută haina strîmtă a 
provinciei, a oraşului mic care “… te fură încet/ Cu ale lui tăcute strade,/ 
Cu oameni proşti, dar cumsecade,/ Ce nici nu ştiu că sunt poet”. Dar 
romantismul eminescian se întîlneşte la Gellu Dorian cu “pesimismul 
vesel” al lui Cioran, acolo unde vorbele acoperă realitatea fără să o 
înlocuiască, fără să o locuiască, fără să o posede la modul decisiv. E o 
modalitate de a o îngîna, în fond. Zice, cu oarecare emfază, Cioran dibuind 
sursa însingurării în societate, în relaţia individului cu moartea care 
valorizează cel mai fidel faptele şi lucrurile: “Detaşarea de moarte ne duce 
spre sensul profund al detaşării. Căci numai cînd avem moartea în urma 
noastră putem vorbi de moarte fără emfază. Atunci am înţeles că detaşarea 
nu înseamnă pierderea dureroasă a totului, ci apropierea de tot fără să 
avem nevoie de el. Recîştigăm o lume, care fără să fie o lume de valori, 
este deocamdată singura. A te putea ataşa de o lume, indiferent de valori în 
genere şi de valorile ei în special. Sau a face din <<amăgiri>> valori. Căci 
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marile detaşări, care nu duc spre moarte, ci vin din moarte, se îndreaptă 
fatal spre amăgiri, vrînd să te salveze neavînd ce salva altceva…” (din 
“Cartea amăgirilor”).  
          La limita însingurării e, însă, neantul. Iar neantul nu e moarte pentru 
om, e luciditate. Cum şi singurătatea lui Dumnezeu e cel mai adesea o 
plictiseală din care îl mai scoate, din cînd în cînd, spectacolul vanităţii 
umane: “Cad ostenit./ Toate mesele înfloresc în somnul meu/ ca un şes 
peste care aleargă o/ herghelie de cai/ de pe spinările cărora coboară cele 
nouă femei/ pe care nu le-am văzut niciodată –// te vom dezgropa în zori 
şi-ţi vom înmuia aripele în cer,/ buzele-n vin –// cineva mă numără din cîte 
case ies,/ în cîte ceruri intru,/ nimeni nu mă aşteaptă înăuntru,/ toţi mă 
aşteaptă afară…” (O săptămînă din viaţa unui om la fel de singur ca 
Dumnezeu; Sîmbătă). 
          Ultimul poem din carte, amplu, se numeşte “O săptămînă din viaţa 
unui om la fel de singur ca Dumnezeu”, un fel de cheie a întregului parcurs 
prin sublumea noastră eşuată pe un limb total inospitalier, dar pe care ne 
adaptăm transformînd suferinţa într-o plăcere vinovată. Singurătatea e, în 
acest caz, pentru poezia lui Gellu Dorian un adevărat Golem, acel personaj 
care trebuia să imite antropogonia biblică, uzînd de formule magice, care 
să reconstituie logosul divin, adică "cuvîntul" care a fost la început, din 
care s-a întrupat lumea. În Biblie, cuvîntul este utilizat cu înţelesul de 
substanţă embrionară sau incompletă, fiind uneori tradus ca formă 
nedefinită (Psalmul 139). Principala metodă de a activa un golem era prin 
inscripţionarea pe fruntea acestuia a cuvîntului emeth (adevăr, în ebraică), 
iar dezactivarea se putea face prin înlăturarea primei litere, ceea ce 
transforma adevăr în moarte (meth). « Personajele poetice » din baladele 
lui Gellu Dorian trăiesc cu voluptate căderea, sînt impregnate de păcat ca o 
esenţă a vieţii. Între adevăr şi moarte se petrece viaţa, o pendulare căreia 
Dostoievski i-a pus o sentinţă care face singurătatea şi mai profundă, mai 
greu de suportat: « Dacă nu există nemurire, totul este permis ». Dar dacă 
există? 
 

Magda Cârneci – „Poeme Trans”, 
(Editura „Tracus Arte”, 2012) 

 
          Citind ultima carte de versuri semnată de 
Magda Cârneci, aproape că îţi vine să faci un 
apel către toate staţiile orbitale americane, 
ruseşti, chinezeşti şi de alte naţionalităţi să 
lucreze cu prudenţă în universul nostru, al 
tuturor, pentru că a apărut o concurenţă 
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serioasă: naveta poetică manevrată abil de o poetă din România care se 
alătură, astfel, marilor intreprinderi de cucerire a cosmosului. Şi dacă 
navele spaţiale ale naţiilor enumerate mai sus iau în posesie doar ariditatea 
unui univers care nu se lasă văzut şi cu atît mai puţin cucerit, poezia 
Magdei Cârneci cucereşte şi însufleţeşte cosmosul cu o lejeritate fără egal: 
“Am plecat din nou să luăm soarele/ într-o navă invizibilă într-un jet 
suitor/ am urcat un drum vertical în albastru/ în întuneric în vid/ sus sus 
infinit infinit/ am văzut Pământul ca un glob ocular smuls din orbită/ 
învârtindu-se şuierător ou de paşte pictat în/ şuviţe verzi şi albastre 
scântei aurii şi pete întunecate/ ca un encefal dezgolit trist îndepărtându-
se-n spaţiu/ negru negru vid vid/ am văzut apoi Luna faţa ei enormă şi 
roşie de femeie/ îndrăgostită craterele mările goale ochii/ ei rugători de 
madonă îndurerată sfios alungându-se-n/ spaţiu apoi departe foarte mică 
şi palidă/ vid vid infinit infinit/ Soarele se apropia uriaş venea ca o gură 
enormă de/ flăcări soarele era peste tot nava devenise incandescentă/ 
soarele curgea înăuntru jetul nostru se revărsa într-o mare/ ne topea ne 
evapora eram soare/ soarele îl cuprindea pe soare în soare/ mistuire de 
aur eram soare incandescent întuneric/ sori mici într-un soare mai mare 
într-un soare mai mare/ hău orbitor soare soare hău orbitor soare soare/ 
soare soare soare soare soare soare/ Apoi totul se stinge./ În întunericul 
răcindu-se fulgerător/ aud în mine un glas bătrîn tînguindu-se/ totul e 
stingere totul e moarte totul e vid/ rostogolindu-şi ecoul vast în cădere 
prin spaţiu/ În nava invizibilă în jetul coborîtor brusc înnegurându-se/ aud 
în mine un glas de copil vertical înălţându-se/ totul e viaţă e iubire e 
resurecţie/ Soare peste suflete moarte doar moarte/ Soare peste suflete vii 
numai viaţă/ Soare matcă incandescentă/ din nou absoarbe-mă !” (Voiaj 
spaţial, 3) 
          Poemul “Voiaj spaţial”, compus din 10 părţi, care e miezul cărţii 
“Poeme Trans”, a apărut într-o primă versiune în volumul “Haosmos” din 
1992, cu titlul “Înmormîntare în cosmos”. Numai că în cosmos, s-a 
convins şi autoarea, “înmormîntarea” este imposibilă, nu poţi ajunge pe 
fundul vreunei gropi, aici orice dimensiune se măsoară (dacă putem risca o 
apreciere) în infinit. Dar dacă nu te conectezi la pletora poetică a Magdei 
Cârneci, nu poţi urmări dimensiunile voiajului cosmic. Scenariile 
apocaliptice sînt parte a unei alienări care cuprinde deopotrivă fiinţa şi 
materia. Poetul nu mai controlează discursul, este controlat de discurs. Fac 
aici (un) recurs la o sentinţă a lui Witold Gombrowicz, din „jurnal”, care 
poate fi aplicată acestei creşteri discreţionare a discursului în limitele/ 
ilimitările imaginarului: „Esenţialul este ca, supunîndu-te astfel cu 
pasivitate operei, îngăduindu-i să se creeze de la sine, să nu încetezi nici o 
clipă s-o domini. În această privinţă principiul tău să fie următorul: nu ştiu 
încotro mă va duce opera, dar oriunde m-ar duce, trebuie să mă exprime şi 
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să mă liniştească. Cînd am început să scriu Trans-Atlantic, n-aveam habar 
că mă va duce în Polonia...” (Jurnal. Teatru, Editura ”Univers”, 1988, p. 
49). Pe Gombrowicz “Trans-Atanticul” l-a dus în Polonia, pe Magda 
Cârneci “Poemele-Trans” au dus-o în cosmos, în univers, au scos-o din 
spaţiul memoriei imediate şi au introdus-o în netimp, acolo unde se nasc, 
în devălmăşie, gîndurile, acolo unde “tăcerea asurzitoare” are ecou, unde 
“haosmosul” este o proiecţie a omului “maximizat” cît universul. “Voiajul 
spaţial” pare a fi, la un moment dat, varianta practică a unei teorii care 
pune la baza evoluţiei universului celebra “gaură neagră”. Iar o gaură 
neagră, spun cei care au studiat fenomenul, se formează atunci cînd o stea 
uriaşă rămîne fără combustibil şi se prăbuşeşte “în sine”. Atunci se 
produce o supernovă, care aruncă în spaţiu o parte din materia stelei. 
Gravitaţia acestei „stele moarte” este atît de puternică încît atrage orice 
formă de materie şi nici lumina nu poate scăpa. Găurile negre sunt o poartă 
între două universuri paralele, cred unii astronomi, la fel de visători ca 
poeţii, alţii cred chiar că în interiorul găurilor negre pot exista civilizaţii 
avansate, superioare nouă. Astronomii şi fizicienii o iau, ca şi filozofii, pe 
urmele poeţilor şi ajung şi ei la nişte adevăruri paralele care le consacră 
ştiinţa. Trebuie să trăiască şi ei, bieţii, cumva, iar poeţii le dau o mînă de 
ajutor. 
          Dacă astronomul şi fizicianul lucrează cu cifre şi teorii, care oricum 
sînt caduce în faţa unui univers ilimitat, poetul este mult mai practic, 
cuvîntul este sămînţă civilizatoare: “Dacă aş gândi universul e orb, 
universul şi-ar roti în gol/ globii albi, planetele oarbe, dacă aş gândi 
universul e o/ magnolie, universul ar înflori roz şi parfumat, uriaşă/ 
inflorescenţă într-o cupă perlată, dacă aş gândi universul/ nu e decât un 
joc de gravitaţii şi sfere, un copil/ s-ar juca fericit cu bile, cuburi şi prisme 
prin spaţii,/ dacă aş dori: universul e beatrice, o femeie frumoasă/ şi vastă 
ar înnebuni alte lumi masculine,/ dacă aş striga universul e doar o 
fantasmă, un hohot de/ plăcere şi groază mi-ar rupe timpanele - universul 
e o meduză,/ universul e un ceasornic de aur, e dansul de sub tălpile unei/ 
zeiţe, e o lungime de undă frenetică, un mecanism infernal,/ universul e o 
vibraţie, e pură vibraţie,/ un gând mai mare dintr-un gând mult mai mare/ 
din lăuntrul unui Gând./ Ah, organele sunt sfărâmate, mintea e un organ 
transcendent/ îndrăgostit de propria lui anihilare./ Tindem încontinuu să 
ne preschimbăm în lumină, în gând,/ să cădem în repaos - ce luminoasă 
eşti, moarte! -/ dar cineva sau ceva dinăuntru şi dinafară/ ne hrăneşte 
încontinuu/ cu materie tânără cu întuneric cu haos.”  (”Voiaj spaţial”, 6). 
Beatrice, despre care « se vorbeşte » în poezie (“universul e beatrice: o 
femeie frumoasă”), ne duce cu gîndul la poemul lui Virgil Mazilescu şi 
mai puţin la ingénua Beatrice din biografia lui Dante: “te rog beatrice să ne 
întâlnim/ te rog şi n-ar trebui să te rog/ mâine seară în steaua vega…(…) te 
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rog beatrice te rog beatrice te rog/ la ce oră omenească vei vrea/ mâine 
seară în steaua vega” (te rog beatrice să ne întîlnim). Despre romantismul 
poeziei Magdei Cârneci s-a mai vorbit, de asta contaminarea în 
postmodernitate cu poezia lui Eminescu ţine de dialogul dintre sensibilităţi 
şi generaţii: “Ah ! organele-s sfărîmate şi maestrul e nebun !” (”Scrisoarea 
IV”) cu replica “Ah, organele sunt sfărâmate, mintea e un organ 
transcendent…“. Sau recursul la “Luceafărul” este, de asemenea, 
transparent: “Din chaos, Doamne,-am apărut/ Şi m-aş întoarce-n chaos.../ 
Şi din repaos m-am născut,/ Mi-e sete de repaos” la care Magda Cârneci îi 
replică: “să cădem în repaos - ce luminoasă eşti, moarte! -/ dar cineva sau 
ceva dinăuntru şi dinafară/ ne hrăneşte încontinuu/ cu materie tânără cu 
întuneric cu haos.” Parcă e şi un blînd ecou din teoria lui Einstein, care 
spune că diferenţa dintre trecut, prezent şi viitor este doar o iluzie 
puternică.  
          Un ciclu al cărţii poartă denumirea de “un fel de psalmi” şi sînt 
invocaţii către “omul dinlăuntru”. Practic e o replică la “omul dinafară”, 
cel care hălăduia, în “Voiaj spaţial”, prin cosmos. Cosmosul din interior e 
la fel de vast, de greu de prins în cuvinte şi în gînduri, în imagini care să 
rămînă fixate în boldul unei singure priviri. Există un “ax al fiinţei” în 
jurul căruia creşte universul acestui “haosmos” care este omul: “Omule 
dinlăuntru,/ te văd venind din adânc, de departe, prin întunecimi 
îngheţate, pustii, încet înaintând înspre/ mine, în tunica ta luminoasă. Tu 
vii şi tot vii şi totuşi nu te apropii, distanţa dintre noi rămâne aceeaşi. Tu 
vrei şi vrei şi tot vrei să te apropii de locul ascuns în care mă aflu. Dar 
ceva nevăzut un vifor rece, o apăsare magnetică te împiedică. Omule 
interior, te văd urcând palid, de foarte departe, de după curbura 
pământului, eşti o perlă mică, fosforescentă în obscuritatea densă, 
vibrantă. Ai vrea să creşti, să te apropii, să intri, dar distanţa mea rece, 
înfricoşată, te respinge brutal ca un gheţar de întuneric, o invizibilă 
baricadă. Tu mergi şi tot mergi, paşii tăi plutesc tăcut deasupra întinderii, 
tunica ta flutură tăcut, luminoasă. Mi-e teamă de tine şi totuşi atât te 
doresc; eşti departe şi eşti atît de aproape; eşti infim şi totuşi copleşitor.// 
Omule lăuntric,/ te văd cum ridici o mână încet şi arunci din adânc un 
punct luminos, o sămânţă de foc care face o curbă în aer şi îmi cade în 
piept. Apăsarea magnetică se cutremură, distanţa cea rece e plină de 
vaer; o spaimă uriaşă vibrează în aer. Mă doare trupul de parc-ar muri, 
axul fiinţei a devenit dureros. Acolo unde scânteia de lumină a căzut acolo 
e spaimă feroce şi e bucurie ciudată, e durere multă şi e o neînţeleasă 
speranţă; acolo, aici, în adânc, se întâmplă ceva. Ceva moare, ceva se 
naşte în mine: e o întunecime scrâşnită, o nebuloasă de dorinţe enorme, un 
haos care se luptă cu sine, o teribilă încleştare. Din care, firav, palid, se 
străvede ceva: departe, mic, în luminoasă tunică, în adâncul meu, omule 
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divin, Tu izbucneşti în sus ca o apă uşoară, te înalţi vertiginos ca un 
arbore subţire şi lung până la stele, mă umpli încet de o ciudată, 
îmbătătoare lumină.// Sunt iridescentă, sunt vastă, conţin sori şi planete, 
vortexuri de galaxii şi universuri căzând în cascade: în adâncul meu tu 
renaşti, curgi în valuri iubitoare din mine. Omule lăuntric, tu eşti lumile 
toate! Omule divin, tu eşti EU!” (5, ”Omul lăuntric”)  
           Cu fiecare om “Big Bang”-ul îşi reia evoluţia de la acea 
“singularitate primordială fierbinte” și densă de acum aproximativ 13 
miliarde de ani, aşa cum apare în descrierile (prea) fanteziste ale 
fizicienilor. Această teorie încearcă să explice de ce universul se extinde 
permanent încă de la apariția sa, și de ce pare a fi uniform în toate 
direcțiile. Cred că Magda Cârneci explică mai bine şi mai pe înţelesul 
tuturor teoria, multiplicarea unului pînă la o infinitate de unicităţi a pus 
probleme unor întregi popoare de gînditori ai matematicii care, pînă la 
urmă, au tras cu ochiul în însăilările poeţilor ca să încropească un răspuns. 
O spune chiar poeta, în “Poemul neuronal”, care este în fapt desfăşurarea 
amplă a unei nevroze, a disperării celui prins, fără putinţă de scăpare, între 
lumi: “Nu mai vreau limbaj de limbaje/ Nu mai vreau metaforă de 
metafore/ Nu mai vreau istorie de istorie de istorii/ Nici sentimente de 
sentimente/ Nici idei de idei de idei/ Nu mai vreau banalitate crasă, 
irespirabilă/ Există o înţelegere mult mai vastă/ Ea integrează oceanic 
toate nivelurile/ toate posibilităţile, toate contrastele/ Există un etaj de 
deasupra al minţii/ la care încă nu am acces/ uneori ajung acolo din 
întâmplare/ Drumul e în fine deschis în imponderabil/ Din afara 
Pământului realitatea are/ doar limita meningelor mele/ care trebuie 
devorate/ Bucuria vastă învinge teroarea inimaginabilului/ Există o 
nemărginire a minţii/ care lasă în urmă forma umană/ şi se delectează cu 
toată Creaţia/ Creierul meu constelat e mai inteligent decât mine.” 
(”Poemul neuronal”, 8).  
          Nu poţi umbla hai-hui prin univers, totuşi, fără să te întrebi unde este 
Dumnezeu. E la capătul universului, sau la capătul gîndului? E la capătul 
privirii, sau la capătul iubirii? Nefiind om, fiinţă dezirabilă, Dumnezeu 
este “iubire a iubirii”. Invocaţia poetei este sfîşietoare, oboseala căutării 
capătă sens: “Ce vei face într-o dimineaţă îndepărtată când toţi ochii 
umani miriade şi miriade de planete minuscule, sidefii/ un ocean de spumă 
atentă ca nişte cristale trezite intrând în vibraţie vor vedea dintr-odată 
Frumuseţea insuportabilă, abruptă a lumii şi abisul tăios întunecat din 
spatele ei Vîrful suprem de unde se cade în cosmos şi valea de excremente 
şi negură de la poalele lui vor vedea Inteligenţa supremă care ne 
consumă, ne devoră şi ne integrează?// Ce vei face, ce vei face când 
urechile tuturor oamenilor vor începe brusc să audă eliberate de teamă 
printr-o limpezire a minţii cântecul de iubire şi ură al argilei cu meteoriţii 
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simfonia rezonanţelor care ne generează şi ne sacrifică zgomotul cascadei 
tuturor fiinţelor curgând catastrophic şi muzical înspre extaz şi dezastru?// 
Ce vei face ce vei mai face când oamenii toţi miriade şi miriade vor ieşi 
din Iluzie din adormire ca dintr-o beţie adâncă dintr-un vis prea 
îndelungat vor fugi din laboratorul cosmic care-i ţine închişi şi vor lua cu 
asalt constelaţiile galaxiile cerul şi-ţi vor cere toţi în cor ajutorul iubirea// 
Şi vor striga toţi cu o singură voce Tată, Tată! Vor striga pînă vor umple 
de vuiet vidul şi praful stelar Mamă, Mamă! Iată-ne suntem ai tăi miriade 
de miriade ne-am întors primeşte-ne ia-ne! Şi strigătul lor va dizolva sorii 
şi planetele va mătura universurile şi lumile toate va curge ca un lapte 
luminos dincolo de putinţele minţii se va întoarce ca un fluviu vast de fii şi 
de fiice înapoi la sursă la Tine îţi va intra în auz şi-ţi va murmura EU 
SUNT! EU SUNT! EU SUNT! în eternitate ...” (”Un fel de psalmi”, ”9”, 
”Interpelarea Tatălui”). 
          Călătorul prin univers e (şi) Făt Frumos în căutarea “tinereţii fără 
bătrîneţe şi a vieţii fără de moarte”. Nu ceasul bate pentru el, ci 
consumarea "materiei sorţii" este determinantă. Ca şi la Eclesiast, 
circularitatea existenţei este cea care dă speranţa că există o limită, care e 
exact timpul care a mai fost. Şi într-un timp (univers) circular fiecare om 
îşi e, astfel, sieşi limită: “Ce a fost, va mai fi; şi ce s-a făcut, se va mai 
face; nu este nimic nou sub soare. Dacă este vreun lucru despre care s-ar 
putea spune: <<Iată ceva nou!>>, de mult lucrul acela era şi în veacurile 
dinaintea noastră. Nimeni nu-şi mai aduce aminte de ce a fost mai înainte; 
şi ce va mai fi, nu va lăsa nici o urmă de aducere aminte pentru cei ce vor 
trăi mai tîrziu” (Eclesiastul, 1, 9-11). Această aneantizare, înţeleasă, 
subînţeleasă, pare să fie baza scenariilor din poemele Magdei Cârneci. 
Cosmosul nu e infernul, ci e o întoarcere acasă. Pus faţă în faţă cu 
universul, omul părăseşte volatilitatea carnală şi devine, prin 
automanevrare, metaforă. Iar metafora, spunea Ortega y Gasset, “… e cea 
mai mare putere pe care o posedă omul. Ea se învecinează cu magia şi e ca 
un instrument al creaţiunii pe care Dumnezeu l-a uitat înlăuntrul creaturilor 
sale, aşa cum chirurgul distrat uită un instrument în corpul pacientului”.  
          E posibil ca poezia Magdei Cârneci să nu placă celor care cultivă 
minimalismul poetic, care nu pot ieşi din plasa deasă a universului 
domestic, care se raportează doar la clipa “cea repede”. Magia nimicului 
cotidian naşte ea însăşi alte şi alte universuri dificil de explorat dacă nu te 
dedici lor cu toată imaginaţia. Pentru că mărimea oricărui univers este, fără 
îndoială, o chestiune particulară, care ţine de puterea imaginaţiei. Iar o 
călătorie fără ţintă în cosmos este îngînarea unei “tristeţi fără saţ”. Dincolo 
de asta, orice încercare de măsurare a propriei vieţi cu universul sau cu 
cosmosul nu este, în ultimă instanţă, decît expresia unei tragice ironii. 
Quod erat demonstrandum. 
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Nicolae Coande – “VorbaIago”  
(Editura Măiastra, 2012) 

 

 
          Cu ceva vreme în urmă, cred că era prin 
anul 2003, ca membru în juriul Uniunii 
Scriitorilor, m-am “împiedicat” de cartea de 
poezie a unui, pentru mine, relativ necunoscut: 
Nicolae Coande. Îi citisem ceva versuri pe ici, 
colo, îmi plăceau textele care aveau “un ceva” 
plin de o energie pozitivă, dar nu aveam o 
părere care să mă facă să transpir de emoţie. 
Volumul de debut, “În margine”, avea 
încrîncenare, avea onestitate, dar nu îmi 
rămăsese în conştiinţă. Cartea de atunci, a 

doua a poetului din Craiova, “Fundătura Homer”, era pusă în competiţie 
faţă în faţă cu nume grele ale momentului, pe care nu le mai pomenesc 
acum, ca să nu stîrnesc pasiuni şi revanşe inutile. Între momentul 
nominalizărilor şi momentul votului final, decisiv, am citit cu toată 
credinţa cărţile rămase în competiţie, lucru realizat după o severă triere. 
Nimeni nu era de lepădat, cărţile toate din competiţie completau opere şi 
biografii literare, evident, numai că eu mă decisesem să votez cartea 
poetului de la Craiova, care era abia la a doua apariţie editorială. 
Argumentul nu era în mintea mea, argumentul era în carte. Votul final a 
fost unul strîns, îmi amintesc, numai că au contat atunci opţiunile cîtorva 
membri ai juriului care veneau de prin provinciile literare şi care “au făcut 
diferenţa” faţă de listele prestabilite de unii, de alţii, de conformismul care 
dictează subconştientului să voteze pe cei care au mai fost votaţi şi altă 
dată. De ce spun toate acestea? Pentru că am în faţă o antologie de poezie 
semnată de Nicolae Coande, “VorbaIago” (Editura ”Măiastra”, Târgu Jiu, 
2012) în care regăsesc o parte din poemele care au fost argumentul meu la 
acea vreme. Citindu-le azi sînt convins că aş mai vota încă o dată cu poetul 
din Craiova, dacă soarta m-ar pune în situaţia de atunci. Ascultaţi numai: 
“nici lumea nu mai e cum a fost s-a micşorat parcă/ sub ţeastă s-a făcut 
atîtica. atîtica s-au făcut şi prietenii/ deşi mai graşi par/ carnea chiar 
parcă n-ar fi a lor parcă s-ar ţine scai de ei/ au o umbră de zgîrci şi tare 
mi-ar plăcea să le sperii/ umbra asta de piftie care ameninţă lumea mea./ 
mă oboseşte atîta sînge vesel şi atîta larmă de graşi/ e ceva în neregulă pe 
aici şi oamenii sînt în neregulă./ de obicei nu mă vaiet. am gura cusută/ de 
vorbele lor. mi-e silă să îngîn melopeea naşterii/ litania morţii/ ce ştiu 
ăştia ce este simplitatea?/ lumea mea e un pom de carne sub care visez/ că 
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mă întind şi urlu. (lumea mea e un pom de carne, p. 44). Sau în altă parte: 
“respir cu plămînii altei lumi între zidurile astea vechi/ sînt amețit și greu 
nu mă mai pot ridica uşúre/ la căderea serii – iată vaca asta străluceşte/ 
de la o vreme singură pe cer/ cîndva am să mă îngrop de viu în pămînt. voi 
lăsa/ doar o mînă afară pentru vechii trecători ai/ fundăturii homer (uliţa-
ngustă sub care trăiesc)/ voi indica sensul şi direcţia de mers/ cu policarul 
dreptei crescut monstruos şi zdrobit/ de apăsarea hulei care vine/ va fi o zi 
apoi va fi o noapte va fi scîrba asta/ de lumină. respir cu o icoană în 
minte/ sînt secera întristării – omul mare plînge în somn. (fundătura 
homer, p. 46) 
          Poezia lui Nicolae Coande e viscerală, cuvîntul se răsuceşte în carne 
atît de încet, de parcă ar exista între carne şi cuvînt o înţelegere secretă: 
“cît dorm cîinii păzesc oraşul toți au ieşit din/ micul lor univers şi-acum 
visează ca sînt din nou oameni/ dacă oamenii vor să fie mici javre n-au 
decît. nimeni nu ştie/ că a început azi. gala gala gala în creierul meu 
doarme boala/ nu strălucesc ca să nu fi u umilit mai tîrziu. dorm nu am 
inimă/ îmi tai un drum prin pădurea de simboluri atent cînd merg pe jos/ 
sînt un bărbat frumos/ născut în ’62 la Ierusalim după Cristos/ sînt un 
filozof de cafenea/ non-gîndirea este arta mea/ stă în puterea mea să mă 
ridic/ să sparg vasul/ să-mi schimb vocea/ eu sînt acel animal splendid 
care-şi taie capul îl aruncă/ în mare la peştii cei mari care i se-nchină şi-l 
sărută pe gură/ e frig în cap aprind focul./ e ca şi cînd aş sparge gheaţă-
ntr-o femeie/ şi aş îmbrăţişa tot sîngele. am un rest de muzică în ceafă.” 
(un rest de muzică în ceafă, p. 48) 
          Poemele din volumul “Vânt, tutun şi alcool” (2008) sînt mici 
scenarii, proiecţii ale sinelui într-o lume vulnerantă (“omnes vulnerant 
ultima necat”/ toate rănesc, ultima ucide): “Anul ăsta iluzia că sînt în 
viaţă/ e mai groasă decît praful/ de pe geamul din bucătărie/ intru şi ies ca 
un gîndac din pantof/ laptele doarme în carne/ umbra mă tîrăşte afară/ 
ceva oriental îmi străbate şira spinării/ sfoara îmi iese din cap/ şi vibrează 
o clipă./ Înghit cîrligul ăsta cu nepăsare” (”Sfoara”, p 64). Cred că nici 
Daniil Harms nu ar spune mai bine ceva despre rizibilitatea fiinţei care se 
mişcă printr-un ocean de stele, se măsoară cu acesta, dar nu este capabilă 
să înţeleagă nici măcar rostul unui fir de păr în aglomeraţia aceasta de 
subînţelesuri: “Într-o seară atît de îngîndurat fui/ vînt tutun şi alcool se 
anunţa la meteo/ că i-am spus cîinelui care se uita stăruitor/ la mine/ îmi 
pare rău bătrîne n-am/ nici un ban/ o muscă se plimba decentă pe tavan/ 
mobila în bucătărie căsca plictisită/ a continuat să dea din coadă/ ca şi 
cînd nu m-ar fi auzit/ dar mi s-a părut că m-a privit/ cu un anumit înţeles” 
(”Vînt tutun şi alcool”, p. 69). De reţinut oltenescul fui, marcă identitară 
strecurată în tablou, aşa cum un pictor îşi strecoară pe pînză ceva din 
obsesiile sale domestice. Iar aparenţa domestică este şi ea, pînă la urmă, 
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surmontată de o imaginaţie care a abolit orice abur de normalitate: Citesc 
Anaïs Nin printre ţigani. La capătul/ străzii/  Ipoteşti se vede marea/ azi nu 
m-a întrebat nimic inima/ nici un sentiment cenzurat/ am udat florile cu 
măsură/ iar cactuşilor le-am făcut cu ochiul./ Ceva îmi latră în cap 
dinspre coadă/ stau singur şi zîmbesc aidoma unui critic de treabă/ care a 
ieşit nevătămat/ din grajdurile literaturii” (”Un critic de treabă”, p. 70).  
         Nicolae Coande, ca orice poet serios, în dialog cu poeticile vremii, se 
reinventează de la carte la carte, de la etapă la etapă. Poemele din volumul 
“Femeia despre care scriu” (2010) sînt ample ecorşeuri ale realităţii/ 
irealităţii dispuse pe spaţiul alb din imensitatea hîrtiei. Celuloza sîngeră în 
timp ce poetul încearcă ipostaze narcisiste (antinarcisiste, spunea 
Gheorghe Grigurcu, care e cam acelaşi lucru!) în situaţii limită: “Sîngele 
dintr-o sticlă oricît de vechi poţi să-l bei/ pentru mine?/ Aveam şapte ani 
cînd te-am văzut prima oară,/ primăvara striga la mine cu limba scaiete,/ 
mama strîngea praful din valea olteţului,/ cercuri sînt iubitele mele din 
zăvoi,/ rouă pentru orbul de-atunci,/ te-am iubit despărţit de lumină,/ am 
ars pluta unde pescuiam liniştea,/ o binefacere a vieţii de azi,/ te recunosc 
bărbaţii din tine,/ mai sănătos şi mai bolnav ca oricînd/ într-un spital cît 
un cimitir de cuvinte/ zi de zi îngrop cîte unul,/ lumina lor străluceşte sub 
pămîntul unde/ răsari primăvara în pivniţa casei.” (”Limba scaiete”, p. 
84).  
          Uneori poezia lui Nicolae Coande e ca un reflex al unui postulat al 
lui Epictet, care spunea odinioară că dacă îmi daţi un lucru, un fapt sau o 
stare eu le voi transforma în bine sau în suportabil. Sub condeiul lui 
Coande realitatea scapă de sub control chiar şi sinucigaşului care rămîne 
uluit în faţa metamorfozelor de moment. “Muza contrastelor”, vorba lui 
Jankélévitch, e suverană: “Lumina secretă din privirea ta în dimineţi 
încercănate/ de cafea –/ soarele strănută ca o pisică salvată din trompeta/ 
pierdută de îngerul chefliu în mijlocul maidanului/ circul fumegă vesel în 
aplauzele pinguinilor dresaţi./ Se mai văd lăbuţe în aer,/ doi delfini pe 
trotuar printre pietoni eleganţi,/ o nimfă ascunsă sub covor,/ sufleţelul 
uitat într-o băltoacă/ şi asfinţitul cum roşeşte ca o fată care şi-a uitat/ 
degetul mic în buzunarul primului iubit./ Printre grămăjoare de cenuşă 
frumos aliniate/ un băiat fără piele scrie pe zid o rugăciune auzită/ din 
gura fără dinţi a lumii,/ de pe coperta noii evanghelii un bancher ostenit/ 
scoate cu lopeţica din seif/ nisip pentru copiii care trebuie ajutaţi să cadă/ 
cât mai lin în cruda realitate./ Lumina secretă din privirea ta – un oraş/ cu 
genunchii juliţi.” (”Un oraş cu genunchii juliţi”, p. 95) 
          În ultimile poeme, cele care sînt adunate în carte ca inedite, o privire 
cinică încearcă să treacă dincolo de învelişul superficial al realităţii. Şi 
chiar  reuşeşte să treacă: Află că morţii nu vorbesc cu nimeni, nici între ei 
măcar,/ nu se-nţeleg prin semne şi nu cerşesc iubire, nu-şi scriu bilete/ în 
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care lasă urme pentru cei ce ştiu să vadă –/ nu e hîrtie pe lume să le poată 
ţine scrisul, doar poveşti/ şoptite de caierul bătrînelor/ în gulagurile 
africane unde maimuţa cu măciucă roşie/ e la putere – vecinul ei slab e 
omul trăitor în ţarcuri părăsite/ de marile furnici, la ultimul incest al 
tatălui lor senil./  Stafia unui porc cu rîtul negru duce-n spinare 
răsuflarea/ celei mai calde femei la corturile unde inima-i bătea în gîtul/ 
vechilor vulcani. Sîntem cenuşa lor tăcută./ Hamacul lunii dintre sînii ei 
m-a cîntărit cândva o noapte,/ lăncii de catifea pe care inima le-ndură cu 
credinţă,/ sub groaza cât un cap de bivol ochi vechi de mii de ani/ mi-au 
spus ceva, dar am trăit./ Irişii ei sînt varul cu care maimuţa roşie aruncă 
peste gropile/ unde se ard cărţile celor slabi şi fără viitor,/ umbre pe stîlpii 
dimineţii făcute ghem la rădăcină –/ la ziuă am văzut armata orbilor în 
lanţuri spre vechile cuptoare/ 112 Nicolae Coande/ unde se aleg unghiile 
şi părul dăruite zeului nebun/ la care se închină exilaţii şi cei fără noroc./ 
Nu s-a inventat hîrtie să nu ardă.“ (”Maimuţa roşie”, p. 111-112) 
          Al. Cistelecan spune în postfaţă: “Nicolae Coande şi-a făcut o 
antologie mult prea drastică. Nu numai că a lăsat deliberat afară două 
dintre volume – şi nu cele mai nesemnificative din bibliografia sa de cărţi 
subţiri – dar a şi tăiat adînc în celelalte. Cu un fel de exces de cenzură. 
Acest lucru explică de ce lipsesc din acest volum antologic două cărţi 
semnificative pentru evoluţia lui Nicolae Coande, Fincler şi Folfa.”.  
Explicaţia ţine, probabil, de o anumită gestică poetică, în Fincler şi în 
Folfa (titluri ciudate pentru cărţi de poezie ! dar cu atît mai seducătoare!) 
poezia lui Nicolae Coande are o anume epicitate, e un complex de moral şi 
umoral susţinut de epica poetică. 
          Nicolae Coande e un poet imprevizibil ca atitudine estetică, egal cu 
sine în plan etic, surprinzător ca formulă poetică, cinic cu fumuseţea, 
tandru cu luna care îi strecoară cornul subţire în zona inimii. Dacă ar fi să 
îl asociez cu alte “poeticităţi”, probabil că m-aş gîndi la Jose Lezama 
Lima, la Fernando Pessoa sau, mai aproape, la Eugen Suciu sau Virgil 
Mazilescu. “Peisajul poetic”, ca să mă exprim în spiritul lui Jankélévitch, e 
la Nicolae Coande o mare de ironie în mijlocul căreia plutesc în derivă 
insule de tragedie.  
 

 

 

Mircea Bârsilă – „Viaţa din viaţa mea” 
(Editura Cartea Românească, 2014) 

 
          Cu ceva vreme în urmă, în anul 2009 cred, primeam de la Mircea 
Bârsilă un volum de poeme, „Monede cu portretul meu”, după lectura 
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căruia mi-am spus cu entuziasm că e o carte 
despre care trebuie să scriu neapărat, că e o carte 
rară, iar autorul este unul dintre poeţii prea puţin 
cunoscuţi, prea puţin promovaţi. Consider 
dintotdeauna că e de datoria noastră, a celor care 
citim şi ştim să citim poezie, să punem în 
evidenţă cărţile confraţilor, pentru că într-o 
literatură cu multe valori, cu multe cărţi 
substanţiale ne simţim şi noi confortabil. Cine 
vine dintr-o literatură fără suprafaţă şi fără 
profunzimi vine de nicăieri şi se îndreaptă spre 
nicăieri. Competiţia în interiorul unei literaturi 
nu este o dispută oarbă pentru acelaşi segment/ 
procent de cititori dispuşi să aplece urechea la 
poezie (sau proză, eseu etc.), competiţia e cu sine şi cu nişte modele 
absolute. Punct. 
          Constat că nu am scris despre acea carte, deşi ori de cîte ori am avut 
ocazia am vorbit despre ea şi despre talentul lui Mircea Bîrsilă. O carte 
nouă vine, iată, de la Mircea Bârsilă, „Viaţa din viaţa mea”, care e o 
prelungire fericită a discursului poetic din „Monede cu portretul meu”. 
Tonul este al elegiei şi al înţelesului de pierdere. Pastelul este „desemnat” 
cu o tuşă groasă, de sub culori iese viaţa ca o magmă care se 
reconfigurează continuu, un vulcan scăpat dintr-un adînc misterios, 
imprevizibil. Iată un poem/ pastel din volumul „Monede cu portretul 
meu”: „Eu care sunt un copac şi din ramurile mele ciripeşte, / ca un 
scatiu, soarele. / Eu care susţin în faţa lui Dumnezeu ţelina şi bujorul, / 
buburuza, păianjenul, ceapa, şi insomniile/  asemenea unui mers fără 
drum/ ale oricărei fântâni/ (o firidă cât o cutie de pantofi);/ iată-mă 
învăţând taurii încă tineri să mugească/ şi păsărelele şi sticleţii să cânte. 
I-atât de frumos, / orice s-ar zice, în această lume, printre realele 
aparenţe/ ale existenţei, şi unde chiar şi zăpada s-ar putea să fi fost, / la 
începuturi, verde, dacă nu cumva/ aşa este verdele ei: alb/ (de la o iluzie 
la alta);/ şi iubirea ronţăind cu dinţii ca un şoarece/ sub patul în care 
dorm” (”Îngerul cu o carte în mâini”, p. 67). În noul volum descrierea are 
aceeaşi magie a cuvîntului devenit semn/ desemn, şoarecele a trecut cu 
toată recuzita sa dintr-un poem în altul, dintr-un volum în altul: „Nişte 
păsări mici într-un ulm uscat – nostime zecimale,/ o vrăjitoare jumulind o 
gîscă sălbatică împuşcată în aripă,/ cuiburi de şoareci, sub grinzi, şi 
chiţăitul acestora/ în toiul meschinelor petreceri din saloane...” (”Vechi 
tablouri cinegetice”, p. 56). În poezia lui Mircea Bârsilă e o tristeţe care ne 
face bine, reconfortantă, textul e un tobogan care te aruncă dincolo de 
orice orizont presimţit: „Într-o barcă şubredă, cu negru coviltir, alunecă 
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un felinar/ aprins. Cel puţin de n-ar mai bătea vântul! De s-ar auzi/ cel 
puţin câinii: fie şi câinii de vânătoare ai lui Acteon./ Fie şi câinii 
sălbăticiţi ai zeiţei Hecate./ O noapte la fel de mincinoasă ca o meduză. Şi 
nici/ nu ştiu încotro sunt dus de şubreda barcă: s-ar putea/ să urmeze 
trecerea printre versanţii/ unei strâmtori/ sau chiar printr-o peşteră. S-ar 
putea să fi fost chemat/ pentru unele mici reparaţii pe la casele lunii./ 
Această barcă şubredă/ în care voi sfârşi ţinându-mi de plete – în chip de 
felinar –/ propria ţeastă. Iată a început să mă cuprindă moleşeala,/ sub 
negrul coviltir. A răsărit lângă mine un arbore/ şi s-a făcut mare, de când 
umblu prin noapte: o noapte/ la fel de mincinoasă ca o meduză, o noapte 
fără sfârşit/ şi fără nici o altă lumină decât felinarul trist al unui călător.” 
(”Călătorie”, p. 32). Viaţa şi eternitatea sînt una, moartea e o aparenţă, 
viaţa e o aparenţă, totul curge, omul care s-a visat fluture încă se mai 
întreabă dacă nu e cumva un fluture care (încă) se visează om. Gestica 
poetică e largă, amplă, cuvintele produc ecouri în minte şi în inimă, 
aparenta vetusteţe este, de fapt, citirea/ interpretarea realităţii/ irealităţii 
printr-o oglindă aburită pe care poetul a pus-o în faţa lumii vizibile. 
Spectacolul este total, funambulesc, la el participă realitatea imediată şi 
expresia ei mitică, lumea obiectivizată şi lumea de sub lume, arlechinul şi 
îngerul care îşi schimbă, cu adînci reverenţe, rolurile: „Aceste ţinuturi cu 
femei venite, odată cu berzele/ şi cucii, din lumea cealaltă/ şi plopi 
excelând prin scoarţa lor de aluminiu./ Nişte ferestre ale morţilor noştri: 
întunecatele scorburi./ Nişte icoane aprinse: înverzitele lunci./ Se tăvăleşte 
luna, pe arături,/ în urma plugurilor, la fel ca un lup pe zăpadă,/ şi, în 
fiecare primăvară, sunt ameninţaţi pomii/ să dea roade/ cu nişte 
instrumente arhaice – păstrate prin beciuri –/ şi care imită înfiorătoarele 
mugete ale taurilor./ Aceste ţinuturi al căror refren este alcătuit din 
ţipetele/ – de pasăre cu dinţi – ale secetei şi din repetatele vise/ în care îl 
visăm pe Iisus:/ e-atât de încruntat, atât de încruntat sărmanul,/ de parcă 
nu ar fi avut mormânt!/ Aceste ţinuturi/ şi râsul demonic al potcovarilor 
printre scânteile/ din potcovării,/ şi vântul de toamnă cu un bandaj negru/ 
peste ochiul drept,/ şi albul preistoric al cailor albi, în amurg./ 
Nenumărate găuri – de şopârle, de şerpi/ şi de şoareci – îndreptate la fel 
ca nişte ţevi de puşti/ către mine,/ acoperişuri cu ţiglele fierte în sânge de 
cerb/ şi părul lung, până la genunchi, al caselor părăsite./ Se minunează, 
ca-n paradis, puii de mierlă/ când înfloresc, dintr-odată, la începutul lui 
iunie, salcâmii.” (”Instrumente arhaice”, p.31). Copilăria cu paradisul ei 
alunecos,- drept dovadă că nimeni nu rezistă acolo-, îi prilejuieşte lui 
Mircea Bârsilă desfăşurarea unor adevărate pînze pe care memoria îşi 
depune micile ei artefacte, ca un pumn de nisip presărat prevenitor pentru 
a nu rătăci drumul de întoarcere. Numai că, fapt relevat cu fiecare existenţă 
în parte, omul resimte după izgonirea din paradis şi izgonirea din sine 
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însuşi: „Tot copil am rămas. Încă mai ţin, până la Paşti,/ numărătoarea 
copacilor înfloriţi./ Umblu desculţ, fluier, nechez şi vă pun, adesea,/ în 
ochi, la fel ca pe-o oglindă de buzunar,/ întregul lan de floarea - soarelui 
de lângă cimitir./ Tot copil, dacă nu cumva visez./ Dacă nu cumva sunt 
beat sau vrăjit/ sau pur şi simplu nebun. Stau de vorbă cu arborii/ în limba 
arborilor. Stau de vorbă cu păsările/ – atât de frumos colorate – ale verii,/ 
în dialectul acestor păsări. Ouă de prepeliţă/ şi floarea de volbură. Câtă 
recunoştinţă în rândul/ gâzelor, în sufletul lipsit de păcate al vrăbiilor/ şi 
al sfintelor sălcii/ când le privesc în felul cum se uită copiii,/ în recreaţia 
mare,/ la colegele lor din clasele paralele./ Umblu desculţ prin apa din 
şanţuri. Prin iarbă./ Şi briceagul în formă de peşte. Şi cercul./ Tot copil, 
chiar dacă sunt lat în spate/ cum tăietorii de lemne./ Tot copil, chiar dacă 
îmi las, uneori, capul/ să-mi cadă, la fel ca un măr,/ în poalele femeilor 
tinere./ O lampă al cărei centru se ascunde în soare:/ copilăria./ O lampă 
de demult, cu picior, şi al cărei/ soare se preface a nu mă fi cunoscut 
niciodată.” (”De vorbă cu arborii”, p. 65) 
          Poet din categoria „poète maudit”, trăindu-şi „anotimpul său în 
infern” cu fervoare, simplu în stranietatea sa şi straniu în simplitatea sa, 
Mircea Bârsilă scrie, mai ales în ultimile cărţi, cu înţelepciunea celui care a 
ajuns la concluzia că nu mai poate pierde acum decît viaţa din viaţa sa. 
Adică, totul.     
           

Matei Vişniec – „La masă cu Marx” 
(Editura Cartea Românească, 2011) 

 
 

          Despre Matei Vişniec am auzit pentru 
prima oară prin 1971 sau 1972, pe cînd acesta 
era descoperit şi prezentat de poetul Virgil 
Teodorescu în revista „Cutezătorii”. Caietul de 
poezii trimis reputatului avangardist, care eşuase 
astfel la o revistă pentru copii, purta titlul, îmi 
amintesc perfect, „La noapte va ninge”. Titlul a 
devenit, pare-se, o obsesie pentru Matei Vişniec, 
de vreme ce l-a păstrat şi pentru cartea sa de 
debut, apărută în anul 1980 la Editura 
„Albatros”. La un moment dat numele ni s-au 
alăturat în aceeaşi revistă, textele noastre fiind 
girate de acelaşi Virgil Teodorescu care ne 
scotea din pălăria provinciei şi ne arăta, cu 

timiditate, lumii. Dacă e să fac apel la memorie, trebuie să spun că vedeta 
literară a momentului, la nivelul şcolarităţii din acei ani, era, totuşi, Vasile 
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Poenaru, pe care pariase poetul Petru Ghelmez, şi care îl (şi) sprijinise să 
scoată prima carte de versuri la vîrsta (incredibilă pentru noi!) de 13 ani. 
Îmi amintesc (şi) versuri semnate de Vasile Poenaru pe atunci, considerat 
un nou Nicolae Labiş pentru proaspăta literatură română: „Leneş mă 
mestecă leul/ ca pe un răget alb ...”; „Saturn înconjurat cu-n inel de durere/ 
transcendentala sferă în care mă concep/ se sparge ca şi oul cînd puiul se 
formează...” etc. etc. Din păcate evoluţia lui Vasile Poenaru nu a mai fost 
la înălţimea debutului, a fost mîncat, pare-mi-se, de cariera didactică, e 
greu să porţi o viaţă povara precocităţii literare, mai ales într-o societate ca 
a noastră, din acea perioadă, care îşi propunea un soi de uniformizare a 
individului între ceilalţi. Dar despre riscurile precocităţii chiar merită 
vorbit, multe debuturi pline de promisiuni, din aceeaşi perioadă, din altele, 
au sfîrşit trist, în anonimat.  
          Din fericire Matei Vişniec nu s-a pierdut pe drum. Dimpotrivă. Deşi 
eticheta de dramaturg sau cea de prozator tind să îi acopere numele, atît în 
ţară cît şi în străinătate, cu precădere în Franţa, poetul Matei Vişniec 
rămîne pentru mine definitoriu ca evoluţie artistică.   
          Volumul „La masă cu Marx” (Editura „Cartea Românească”, 2011) 
e, în fapt, o reconectare la poezie a lui Matei Vişniec, după ce a traversat, 
în Franţa mai ales, spornic teritoriile teatrului şi ale prozei. Mai mult, 
senzaţia, citindu-i cartea, e că textele sînt aşchiile desprinse de la masa de 
lucru, poemele sînt eboşe & bruioane ale unor texte cu miză, în special, 
dramatică. Acest lucru nu le scade cu nimic calitatea, se înţelege, pentru că 
poetul este un adevărat artizan & meseriaş care nu ratează nici un rînd, 
tensiunea internă a textelor poetice fiind egală, în linia cu care ne obişnuise 
de la cărţile precedente.  
          În poezia lui Vişniec supravieţuieşte un spirit asediat de propria 
condiţie umană. De asta prinde tehnica „blow up”-ului, ciondăneala cu 
sine în faţa unei realităţi sieşi suficientă, ca de plută, care nu acceptă nici o 
influenţă din afară, ca în faţa unei scene dramatice în care spectatorul este 
exclus cu violenţă: „Dar liniştiţi-vă, domnule, unde vedeţi/ 
dumneavoastră/ păianjeni? nu este nici un păianjen pe aici// domnule, 
încet, unde vedeţi dumneavoastră/ şarpe, sticlete, balenă cu gura larg 
deschisă ?/ acesta este un magazin de accesorii/ noi vindem numai 
accesorii pentru pendule mici/ da, nu, da, nu, da, nu/ ce auziţi 
dumneavoastră/ nu poate fi timpul / nu, domnule, în nici un caz/ pendulele 
mici sunt discrete ele nu fac decît/ să răsufle uşurate după/ fiecare 
secundă“ (”După fiecare secundă”). Dubla condiţie a individului, 
„răscrucea“, trivialul, este prilej de sfîşiere. Platon, în “Banchetul”, găseşte 
cauza neliniştii şi permanentei agitaţii omeneşti în această dublă fiinţă care 
se chinuie să încapă în aceeaşi piele: “Fiecare dintre noi este o jumătate de 
om despărţită de întregul ei, cum ai tăia o plătică, făcînd două dintr-una; şi 
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fiecare jumătate îşi caută necontenit frîntura ruptă din el însuşi”. La 
Vişniec lupta este dusă şi mai departe, “plătica” (sau pisica?) a fost ruptă 
déjà: « Cum să dai afară un mort/ care moare sub propria ta piele?/ îl 
simţi tot mai greu sub propria/ ta piele/ este un mort recent/ îl porţi în tine, 
îi mai vorbeşti încă/ simţi cît de singur este mortul din tine/ dar nu poţi să-
l ejectezi ca pe o grimasă/ mortul din tine este memoria ta/ singurul mod 
de a-l mai păstra în viaţă/ este să-i spui poveşti » (”Singurul mod de a-l 
mai păstra în viaţă”). Orice ins este în el însuşi o răscruce unde se 
încrucişează şi se luptă între ele diversele întruchipări ale persoanei sale. 
Este cunoscut dublul aspect al Afroditei, zeiţă uraniană şi htoniană. Ea 
poate fi zeiţa pudică, zeiţa fecundităţii şi zeiţa lubrică. La răscruci de 
drumuri devine zeiţa amorurilor vulgare şi impure. În latină, de altfel, 
trivium înseamnă răscruce şi de aici a derivat termenul trivial.  
          Lumea din poemele lui Vişniec se mişcă la relanti, demonstrativ, 
fiecare gest, chiar banal, este unul simbolic şi plin de semnificaţii. Vedeţi 
numai această scenă care pare desprinsă din filmul neorealismului italian, 
combinat cu rezolvări kafkiene , dacă nu urmuziene : « La ieşirea din oraş 
– un cortegiu funerar/ oameni îmbrǎcaţi în negru, purtǎtori de semne 
bizare/ doisprezece ciocli cu un sicriu în spate/ şi cele o sutǎ de rude ale 
mortului/ femei, copii, bǎrbaţi în etate, bǎtrîni cu cîrje/ bocitoare şi preoţi/ 
purtǎtori de cruci rǎguşite/ precum şi multe ciori rotindu-se deasupra 
sicriului// mǎ întîlnesc cu ei ori de cîte ori ies din oraş/ sunt deja cîţiva ani 
buni de cînd vor sǎ îngroape mortul/ şi nu reuşesc sǎ gǎseascǎ drumul 
spre cimitir/ nimeni nu le spune în ce direcţie trebuie sǎ o ia/ eu însumi le 
dau indicaţii greşite/ îi vǎd asudaţi, la capǎtul puterilor/ dar le spun: întîi 
la dreapta şi apoi la stînga/ sau le spun: drept înainte şi apoi a doua la 
dreapta/ sau le spun: luaţi-o înapoi pînǎ la prima intersecţie şi apoi/  mai 
întrebaţi/ nimeni nu se supǎrǎ, însǎ,/ cortegiul continuǎ sǎ rǎtǎceascǎ/ în 
jurul oraşului” (”Purtǎtori de semne bizare”). Poemul e construit pe 
arhitectura descărnată a unui umor tragic sau a unui umor macabru, 
suportabil însă pentru oricare sensibilitate, datorită unei filosofii morale 
subsumate. 
          Un excelent poem vorbeşte despre kafkianul colecţionar de răni, 
omul care putrezeşte la marginea lumii, acolo unde, totuşi, cea mai 
profundă rană este a cuvîntului căruia nu i s-a mai vindecat decisiv 
cicatricea de la tăierea cordonului ombilical : « Cine să fiu altcineva decît 
colecţionarul de răni/ da, domnulor, am venit aici ca să cumpăr/ cîteva 
dintre rănile dumneavoastră ascunse// nu, domnilor, cicatricile hidoase nu 
mă mai interesează/ eu colecţionez acum răni mai sensibile/ traume 
secrete/ răni transmise peste trei generaţii/ dureri moştenite prin naştere/ 
tăieturi fine la ora cînd vi s-au format sentimentele/ tot ceea ce v-a 
dezamăgit la naştere/ iată ce mă interesează/ prima picătură de sînge 
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interioară/ primele cuvinte pe care le-aţi pronunţat/ şi care nu s-au mai 
vindecat niciodată » (”Tot ce v-a dezamăgit la naştere”). 
          Deseori textele sale sînt la graniţa precară dintre poezie şi proză, 
dintre vocabular şi antivocabular, o luciditate în alertă controlează 
discursul: « Proastă cum e broasca ţestoasă/ care poartă pe carapacea sa 
pămîntul/ cînd ajunge în dreptul meu/ se blochează/ una e să mă ocolească 
pe la dreapta/ şi alta e să mă ocolească pe la stînga/ două destine diferite i 
se deschid/ eu n-am voie să vorbesc dar/ îi fac un semn cu ochiul/ la stînga 
e abisul, durerea fără sfîrşit,/ minciuna şi ura/ la dreapta aşteaptă răul, 
vinovăţia totalǎ/ moartea fiilor şi uitarea/ nu există cale de mijloc, îi mai 
spun eu/ gesticulînd/ trebuie să te decizi” (Proastă cum e). Broasca 
ţestoasă cu toată pletora de înţelesuri şi subînţelesuri, parabole şi metafore, 
se regăseşte şi în alte texte ale lui Vişniec, din poezie sau din proză, 
motivul fiind în tonul înţelepciunii calme, din lumea greacă sau hindusă, la 
care face recurs adesea autorul, îndemnîndu-ne să auzim zbuciumul fără 
ţintă al trecerii timpului şi al tentativei de excedere a omului prin spaţiu şi 
timp. Relativitatea timpului şi a acţiunii umane este specifică, de altfel, 
poeziei & artei lui Matei Vişniec. Conform unui "paradox" atribuit lui 
Zenon această excedere este imposibilă în spaţiu, ea este posibilă doar 
(eventual) în timp. Exemplul este aceeaşi broască ţestoasă care este 
simbolul încetinelii, improprii naturii umane, dar dezirabil pentru o 
confruntare cu timpul: ”Mişcarea din care ar fi să ne explicăm timpul, este 
constituită din poziţiile pe care le ia un corp care trece prin diferitele 
puncte ale unei linii spaţiale. Linia spaţială însă este divizibilă la infinit. 
Între două puncte cît de apropiate se interpune seria unui infinit de multe 
alte puncte. Apoi şi între punctele acestei serii, iar alte serii de puncte 
infinit de multe. Cum, în fiecare punct, poziţia corpului este imobilă şi cum 
corpul nu poate să treacă de la un punct la altul, fără ca mai înainte să 
treacă prin serii de alte puncte infinit de multe, de fapt el stă în 
imobilitate. Infinitatea punctelor prin care este să treacă îl constrînge la 
imobilitate absolută. Achile nu poate întrece o broască ce i-a luat cu o 
palmă înainte, fiindcă în timp ce Achile străbate cîteva puncte imobile, 
broasca străbate şi ea altele, iar punctele fiind infinit de multe tot mai 
rămîn cîteva în avantajul broaştei care a apucat să o ia înainte” (după C. 
Rădulescu-Motru, ”Timp şi destin”). Nu mă pot abţine să nu reproduc aici 
o anecdotă care făcea deliciul optzeciştilor, pe linia Eugen Suciu – Rolf 
Bossert, în anii `80, care o reproduceau obsesiv, cunoscută probabil şi lui 
Matei Vişniec. Reproduc, aproximativ, anecdota, încercînd să păstrez linia 
imprimată de Rolf Bossert, cel care părea (atunci) să fie autorul 
povestioarei: „Cică şase broaşte ţestoase, sătule de viaţa din România, au 
decis să se întoarcă acolo unde erau moşii şi strămoşii lor, în insula 
Galapagos. Şi-au strîns bocceluţele şi au pornit la drum, animate de dorinţa 
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de a-şi revedea locul originilor. Au mers o sută de ani, două sute de ani, 
trei sute de ani… Fiindu-le foame, cea mai bătrînă a decis : facem un 
popas pentru a îmbuca ceva. Şi-au scos bocceluţele de sub carapacele lor şi 
în timp ce întindeau masa, au observat că le lipsea sarea. Cea mai bătrînă 
s-a uitat jur, împrejur şi dînd ochii cu broasca mai tînără, i-a spus : Tragi o 
fugă înapoi, acasă şi aduci sarea ! Nu încăpea nici o împotrivire, se 
înţelege. Au trecut o sută, două sute, trei sute de ani de aşteptare. La un 
moment dat una dintre ţestoase spuse : Mie mi-e foame foarte tare, nu mai 
rezist pînă se întoarce surata noastră, eu propun să mîncăm fără sare… ! 
Că pînă vine dînsa vor mai trece cîteva sute de ani. Celelalte ţestoase au 
consimţit. Şi în timp ce s-au apucat de desfăcut pacheţelele cu bucate, ca 
să mănînce, îmboldite de foame, dintr-un tufiş, de alături apăru ţestoasa 
care plecase după sare : A-ha, v-am prins ! Am ştiut eu că voi veţi mînca 
fără mine, de asta nici nu am mai plecat după sare, ci m-am ascuns în tufiş 
şi v-am pîndit. Acum văd că am avut dreptate şi dacă plecam mă lăsaţi 
flămîndă ! ».   
          Un aer de Caragiale pluteşte peste multe dintre scenele poetico-
dramatice ale lui Matei Vişniec. Iată un moment de la « aşteptarea căderii 
cometei », cu tot ce implică fenomenul în mentalul colectiv: « Multǎ lume 
în parc pentru cǎderea meteoritului/ multǎ lume în aşteptare/ cu ochii 
lipiţi de cer/ cu privirile întinse ca o praştie/ între punctul negru minuscul 
încremenit/ pe cer şi parcul municipal/ ce aşteaptǎ, de ce nu cade?/ 
strigǎm noi toţi/ deja cǎ ne-am asumat acest risc/ de a aştepta meteoritul 
exact în locul/ unde ar urma sǎ se izbeascǎ buf/ cu o putere fenomenalǎ de 
pǎmînt/ şi sǎ învie morţii“ (”Exact în locul unde”). Atmosfera este aceeaşi 
din celebrul poem al lui Vişniec, cu corabia care « se scufunda atît de 
încet » încît toată lumea devenea nervoasă, inclusiv cei condamnaţi la înec. 
          Apar şi lucruri care ţin de codul secret al biografiei autorului. Oraşul 
Rădăuţi, de unde vine Matei Vişniec, e singurul (?) oraş din lume (e 
anecdota plus orgoliul locului !) prin care trece trenul chiar prin centru, 
greoi, despărţind în două, de cîteva ori pe zi, lumea aceea fără nici un 
orizont precis : « Multă vreme am crezut că şinele de cale ferată/ sunt 
urmele unui tren mai stîngaci/ căruia i se topesc roţile în timpul mersului// 
ani de zile am aşteptat/ ca şinele de cale ferată din faţa casei mele/ să 
dispară, să se topească încet şi ele/ să fie luate de ploaie, să se scufunde în 
pămînt// dar nu, oraşul este cel care s-a subţiat între timp/ s-au evaporat 
acoperişurile, punctele cardinale s-au ciobit/ a dispărut auzul din urechi şi 
văzul din ochi/ minţile ni s-au chircit şi cuvintele ni s-au uscat pe limbă// 
nimeni nu-şi mai aminteşte să fi văzut vreodată vreun tren/ trecînd prin 
mijlocul oraşului/ iar dacă n-ar exista aceste două şine care nu duc 
nicăieri/ nici n-am şti în ce direcţie să ne tîrîm » (”I se topesc roţile în 
timpul mersului”). Tîrîrea, ca termen, ca practică, ca sens, aparţine acelui 
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aer de provincie care nu duce nici cu un deget dincolo de orizontul 
imediat. Matei Vişniec, supravieţuitor al perioadei ceauşisto-comuniste, a 
simţit din plin implozia psihică şi socială a unei comunităţi româneşti, 
locul natal, în acea perioadă, tîrîrea fiind o condiţie a supravieţuirii.    
          Deriziunea şi simbolul deriziunii coexistă în poem, pînă şi simbolul 
putrezeşte într-o lume în care moartea poate fi (chiar) voluptuoasă. Mărul 
care stă la baza păcatului originar copleşeşte intimitatea poetului, păcatul 
este prezent în cea mai intimă fibră. Păcate şi mere, mere şi păcate, la 
discreţie : « Mere la micul dejun/ mere la prînz/ mere la cinǎ/ iar între 
mese, spune ea, e bine sǎ mǎnînci fructe/ şi îmi dǎ alte mere/ nu cǎ aş avea 
ceva împotriva simbolurilor/ dar îmi este greu sǎ pǎşesc pe mere/ în 
fiecare dimineaţǎ la picioarele patului/ descopǎr un covor de mere/ cum 
sǎ cobori de la etajul trei cînd pe fiecare treaptǎ/ ea a clǎdit mere pentru 
iarnǎ/ în oraş autobuzele nu mai iau cǎlǎtori pentru cǎ au/ de transportat 
tone de mere/ iar magazinele care vînd mere s-au înmulţit/ înfiorǎtor/ în 
fiecare vitrinǎ în fiecare fereastrǎ/ nu vezi decît mormane de mere/ ceva se 
întîmplǎ, vǎ spun, nu e bine/ între timp am devenit atît de lent/ încît nici nu 
mai apuc sǎ mǎnînc un mǎr/ îl aleg pe cel mai roşu, pe cel mai frumos/ 
dar pînǎ sǎ-l duc la gurǎ/ putrezeşte » (”De o vreme ea mǎ hrǎneşte numai 
cu mere”). 
          Mitul creştin este prezent, de asemenea, în codul său descifrabil, în 
poezia lui Vişniec. Pîinea cuvîntului este, fireşte, cuminecătură: « Din 
toate acele firimituri trebuia acum/ sǎ reconstitui pîinea/ din cuvintele 
spuse la masǎ/ trebuia sǎ reconstitui limbajul// Douăsprezece strigǎte de 
durere înfipte în pereţi/ cîteva lacrimi prelinse pe jos/ un sǎrut ca o 
scrijeliturǎ încremenit în aer/ cîteva picǎturi de vin şi o cupǎ rǎsturnatǎ/ 
era tot ce mai rǎmǎsese dintr-o profundǎ dramǎ umanǎ/ cum sǎ redau cu 
fidelitate acea întîmplare/ peste care trecuserǎ 2000 de ani?/ şi în plus nu 
aveam la dispoziţie/ decît o singurǎ oglindǎ/ în chip de rugǎciune »  (Acea 
întîmplare peste care trecuserǎ 2000 de ani). Filosofia creştină, parte a unei 
teogonii asumată şi nu neapărat înţeleasă, trăită şi mai puţin explicată, dă 
un răspuns ferm oricărei îndoieli prin ceea ce are ea propriu: rugăciunea. 
În acelaşi ton, pe alt palier, dar cu aceleaşi rezultate, Heiddeger (în 
Conceptul de timp/ Der Begriff der Zeit), dă o soluţie ingenioasă unei 
multitudini de probleme pe care timpul le ridică & dedică filozofiei, 
transferînd în teritoriul religiosului ceea ce nu poate fi lesne explicat: 
“Dacă timpul îşi află sensul în eternitate, atunci el trebuie înţeles pornind 
de la aceasta. Astfel, punctul de plecare şi calea acestei cercetări sînt 
dinainte schiţate : de la eternitate la timp. Dar dacă eternitatea este altceva 
decît un mereu vid, dacă Dumnezeu este eternitatea, atunci maniera de a 
privi timpul (…) trebuie să rămînă în mod necesar în impas atîta vreme cît 
nu vrea să ştie de Dumnezeu şi nu înţelege să-L vizeze cu întrebarea sa. 
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Dacă accesul la Dumnezeu este credinţa şi dacă raportarea la eternitate nu 
este posibilă decît prin această credinţă, atunci filozofia nu va dispune 
nicicînd de eternitate şi, prin urmare, aceasta din urmă nu va putea fi 
nicicînd utilizată, metodologic, ca perspectivă posibilă pentru o discuţie 
asupra timpului. Filozofia nu va putea depăşi nicicînd acest impas. Astfel, 
teologul este adevăratul specialist în ce priveşte timpul; şi, dacă ne aducem 
bine aminte, teologia are de-a face cu timpul în mai multe privinţe.” Dar 
cine învinge, cine este învins în confruntarea cu timpul? Învingătorii mor 
şi ei, laolaltă cu învinşii. Kavafis proorocea, cu ceva vreme în urmă, în 
acelaşi spirit. Dacă e să interoghezi pe oricare supravieţuitor al unei zile, 
fiecare îşi va recunoaşte înfrîngerea, fiecare zi care ne apropie de moarte e 
o redută căzută: “Soldaţii învinşi se întorceau/ în frunte cu generalii 
învinşi/ în oraşul învins/ poporul învins plîngea/ copiii învinşilor nu mai 
aveau dreptul/ sǎ rîdǎ, sǎ sarǎ într-un picior/ sǎ se joace de-a soldaţii/ 
mamele soldaţilor învinşi/ îşi acopereau ochii de ruşine/ fanfara oraşului 
învins/ rǎmase tǎcutǎ/ învinşii nu avurǎ dreptul sǎ-şi sǎrbǎtoreascǎ/ 
întoarcerea acasǎ/ vom rǎmîne învinşi pînǎ la sfîrşitul vieţii/ îşi spuserǎ 
învinşii/ singurii supravieţuitori ai bǎtǎliei/ de altfel” (”Pînă la sfîrşitul 
vieţii”).  
          Un Godot este aşteptat în oricare loc, viitorul, măreţul viitor, este 
expresia acelei amăgiri care ne face viaţa, clipa suportabile: « Enormǎ 
decepţie/ în sala de aşteptare – nimeni/ trenul de ora opt era anunţat/ cu o 
întîrziere imposibil de precizat/ şeful gǎrii, ruşinat, umilit/ devenit un 
punct/ scîncea închis în biroul sǎu/ am fost singurul om care/ şi-a 
cumpǎrat totuşi un bilet pînǎ la/ staţia urmǎtoare/ nu pot sǎ vǎ povestesc/ 
cum m-a privit casierul/ toatǎ viaţa mi-a fost recunoscǎtor/ iar cînd trenul 
cel lung şi negru, cu ferestrele în flǎcǎri/ a trecut fǎrǎ sǎ opreascǎ prin 
faţa mea/ nimic nu mi s-a pǎrut neobişnuit/ am continuat sǎ-i fac semne 
prietenoase cu mîna/ chiar şi dupǎ ce a dispǎrut la orizont” (”Un tren 
lung cu ferestrele în flǎcǎri”). 
          Titlul cărţii, « La masă cu Marx », are o acoperire practică în carte. 
Într-un amplu poem Matei Vişniec face un recurs la memoria istoriei 
pentru a redefini locul în care am fost, cu toţii, prizonierii ideologiei şi ai 
instinctelor, ai fricii şi ai speranţei ca element de tortură. Am stat cu toţii la 
masă cu Marx, cu Engels, cu Lenin şi Stalin, plus alţi apostoli ai deriziunii 
istoriei şi ideologiilor. Unii au stat din convingere, alţii din oportunism, 
alţii de frică, alţii, precum generaţia noastră, din inconştienţă, cu inocenţa 
mielului născut pentru sacrificiu. Născut în lagăr, libertatea noastră era 
doar spaţiul liber din interiorul lagărului. Problema majoră e/ era, după 
acea masă « cu Marx », de la care lipsea (desigur) Pantraguel, la care 
mirosea a sînge, la care cuţitele stăteau ameninţătoare la vedere, cine va 
spăla vasele: “Mîncaserăm ca porcii, cu poftă, cu gurile avide/ de sosuri şi 
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arome,/ aveam burţile pline şi ochii spălăciţi de saţietate/ un abur uşor se 
ridica de pe faţa de masă, firimiturile/ fumegau/ paharele golite gîlgîiau, 
cuţitele înfipte în chifle şi chiftele/ vibrau uşor prelungind memoria mîinii// 
mirosea a sînge şi a carne tocată, a oţet şi a piele pîrlită/ a farfurii linse şi 
a sudoare/ eram mîndri de noi în urma celor întîmplate/ istoria stătuse cu 
noi la masă şi acum dansa cu picioarele goale/ peste cioburile paharelor 
sparte/ eram mîndri de noi, deşi puţin obosiţi/ şi chiar atunci se auzi 
întrebarea:/ ŞI ACUM CINE SPALĂ VASELE?// eu nu, spuse Marx/ nici 
eu, se auzi vocea lui Engels/ în orice caz nu eu, spuse Lenin/ mai rămînea 
Stalin dar Stalin dormea deja cu capul între/ două farfurii murdare/ şi mai 
rămîneam eu, ultimul venit, eu care mîncasem/ de fapt cel mai puţin, mai 
mult din politeţe/ m-am uitat în ochiul lor – Marx, Engels, Lenin şi Stalin 
aveau de fapt/ un singur ochi aşezat pe turela unui tanc, un ochi uriaş ca 
un far/ care se rotea cu 360 de grade la orice mişcare a burgheziei// m-am 
uitat în ochiul lor care vomita acum singe/ era ciudat să vezi cum sîngele 
clasei muncitoare dădea în foc/ (ai fi zis o cană cu lapte roşu uitată pe 
aragaz)/ m-am uitat în ochiul lor şi acolo nu m-am văzut decît pe mine/ 
singur în faţa unei chiuvete cu apă neagră/ cu mîinile înfundate pînă la cot 
în apa neagră/ spălînd ceşti, farfurii şi platouri/ şi foarte multe cuţite » 
(”La masă cu Marx”, I). Dar la « Cina cea de taină », cine a spălat, cu 
adevărat, vasele? Epistolele evangheliştilor nu o spun. Cred, astfel, că 
Matei Vişniec a mers (prea) departe cu propria curiozitate.  La aşa 
momente, determinante pentru evoluţia omului, vasele le spală timpul. Sau 
le sparge, cu indiferenţa celui care ştie că pînă şi veşnicia, în înţeles uman, 
este o convenţie. 
          Poezia lui Matei Vişniec are un orizont clasic şi o rezolvare 
romantică. Dar pe cînd clasicismul are darul de a transforma tristeţea în 
cîntec, romantismul are darul de a transforma înţelesul de pierdere într-o 
desfătare melancolică.  
           În conjuncturi şi vremuri normale Matei Vişniec, cetăţean româno-
francez şi scriitor european, ar trebui să fie unul dintre pariurile noastre 
pentru o eventuală candidatură la Premiul Nobel. Sau la iluzia Premiului 
Nobel. Dacă pe unii confraţi îi recomandă mai ales biografia, conjunctura 
sau  politica  momentului, pe Matei Vişniec îl recomandă din plin opera.                
 

Vasile Gogea – Propoieziţiile din Salonul 9  
(6 fiind ocupat)  

(Editura Charmides, 2014) 
 

          Nu am ştiut, multă vreme, că Vasile Gogea e poet. Înainte de 1989 
ştiam că e un filosof din categoria celor care se împiedică în limitele limbii 



 158

noastre ca să vadă pînă departe, că e nesupus ca 
o supernovă scăpată din inerţia (propriului) 
sistem solar, că e tobă de carte, că e dificil să îi 
ţii piept la discuţii, că are ceva din amărăciunea 
lui Cioran şi ceva din inconştienţa moralizatoare 
a celor care sînt inteligenţi din naştere. Habar nu 
aveam că e în luptă cu sistemul comunist, că a 
luat bătaie de la cei care aveau în fişa postului şi 
acest lucru: să îi bată pe cei care se uitau mai 
mult spre Vest decît spre Est, de acolo de unde 
răsărea soarele care îi mîngîia (duios, matern, 

patern, fratern, tovărăşesc) pe Ceauşescu, pe Iliescu, pe alţii la fel de 
contaminaţi de binefacerile izvorîte din încrucişarea secerii cu ciocanul. 
          Îl credem pe Gheorghe Grigurcu care spune că civismul şi poezia se 
întîlnesc la un moment dat, o anumită gratuitate animă şi una şi alta dintre 
stări: “Vasile Gogea e, indiscutabil, una din cele mai frumoase conştiinţe 
civice pe care le avem la ora de faţă. Intelectual rasat, n-a şovăit a-i 
îndemna la revoltă anticomunistă pe muncitorii braşoveni, faptă pentru 
care s-a văzut schingiuit de băieţii cu ochi albaştri, şi, în confruntarea cu 
atît de confuza şi dezamăgitoarea stare de lucruri postdecembristă, a rămas 
pe poziţia unei intransigenţe şi a unei demnităţi ireproşabile. Ceva ascetic 
şi sacrifical există în fiinţa d-sale, dar fără fanatism, căci fibra-i intimă 
adăposteşte vocaţia poeziei. E drept, slujirea istoriei în mers nu e străină 
acesteia (Jacob Burckhardt a calificat „minunatul spectacol al istoriei” 
drept „poezie”), dar nu o dată practica expresiei poetice asociată politicii 
devine gesticulaţie (prea) amplă de tribun, grandilocventă exhortaţie.” 
          Prima dată l-am întîlnit, după 1990, la Sighetul Marmaţiei, la 
festivalul coordonat de Laurenţiu Ulici, care l-a pus pe Vasile Gogea să ne 
spună cîteva poezii: ne-a lăsat cu gura întredeschisă (ca să nu spun 
căscată!). Poeziile lui Vasile Gogea erau frişca de pe un tort cu poezie 
optzecistă. Mai apoi i-am urmărit „moftemele”, i-am citit cu plăcere 
replicile la Caragiale, i-am urmărit luările de atitudine care păreau ale unui 
„revoluţionar de profesie”, aproape că nu mai conta cauza, aproape nu mai 
conta dacă Vasile avea dreptate (şi de multe ori era doar entuziasmul şi 
ingenuitatea cauzei!), la capătul acţiunii era un principiu. Iar fără principii 
viaţa asta e un bun pierdut, fără nici o valoare, nu-i aşa? Uitaţi-vă la 
oamenii (corect: indivizii) care trec pe stradă fără nici un orizont: sînt ca 
nişte cîrpe purtate de vînt, pe care nu le mişcă nimic interior. Nu e mare 
diferenţă între ei şi o pungă de plastic care se zbate între curenţii de ocazie. 
Sînt jalnici! 
          De ce spun toate acestea? Pentru că omul Vasile Gogea se identifică 
pînă la virgulă, pînă la literă cu propria poezie. Trăieşte pe hîrtie, se mişcă 
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de la vers la vers în căutarea unui sens care să îl motiveze în aventura 
acestei lumi. Cartea lui, recentă, o bijuterie în doar patruzeci şi ceva de 
pagini, apărută la Editura „Charmides”, se numeşte „Propoieziţiile din 
Salonul 9 (6 fiind ocupat)”, sugerînd că e vorba de o nebunie asumată 
(salonul 9 trimiţînd la clasic „spitalul 9”; iar confuzia dintre 9 şi 6 fiind o 
eschivă caragialeană, din nebunia numită „O noapte furtunoasă”).  
          Prefaţa autorului este una care te introduce fastuos în poveste, apare 
melcul cu şenile, apar albinele care manevrează bateriile antiaeriene, apoi 
victimile care se adaugă lumii crepusculare din jur. Poezie? Nebunie! Iată 
care e atmosfera: “O noapte ploioasă i-a trebuit melcului meu din grădină 
să-i crească şenile./ Apoi, o singură zi cu soare şi cu puternice atacuri 
aeriene/ lansate de zeci de albine atrase de Magno Lia, regina curţii, a 
fost de ajuns/ ca să-i crească şi două ţevi de baterie antiaeriană care/ la 
fiecare tragere se retrag complet în turelă./ Prevăd că va urma o 
invazie…/ Divizii de furnici au început marile manevre de primăvară./ 
Lumbricus terrestris, grase şi umede, mişcă abia perceptibil frunzele 
uscate,/ aproape putrezite după o iarnă lungă şi cu ninsori bogate./ Sub 
fiecare frunză – un mic muşuroi de pămînt negru şi deschiderea/ unui 
canal, nu mai lat decît o arteră de cîine…” (”În loc de prefaţă”, p. 7). Dar 
unde e poetul în această tulbure privelişte care ar trebui să fie, în esenţă, un 
pastel? Poetul e el însuşi melc, se tîrăşte pe propriile şenile în ritmul poetic 
eminescian, alunecînd în pustiul care conjugă realitatea cu irealitatea din 
“La steaua” eminesciană: “În casa melcului poet/ un verb se tot conjugă/ 
dar versul marelui profet/ nu poate să-l ajungă./ Doar umbra zborului 
visat / mai pîlpîie o clipă/ în cochilia ce s-a spart/ de-a glonţului aripă./ În 
mersul său alunecat/ poetul melc mai speră/ sub cerul greu întunecat/ din 
nevăzuta sferă.” (”Melc-poetul”, p. 12). Metamorfoza daliniano-kafkiană, 
a omului-melc, îi reuşeşte de minune poetului nostru care pare, în toate 
textele, să fi dat ordinul general de retragere şi acum descrie operaţiunile 
urmărind scenariul prestabilit:“Ascuns/ sub borurile largi/ ale pălăriei/ 
alunec încet/ tăcut/ şi invizibil/ pe după zidurile/ umede/ ale burgului/ spre 
cimitir/ ca un melc/ cu ochii/ Înfundaţi/ în buzunare.” (”Retragerea”, p. 
45) 
          Lucrurile nu sînt, însă, chiar atît de simple. Salonul 9 este o realitate 
fecundă, în care prizonierul caută căi de refugiu, chiar şi o rază de soare, 
care vine dinspre Vest de astă dată, poate fi salvatoare: “La ora 19 şi 14 
fix/ soarele intră dispre vest/ odată cu sora şefă/ şi razele lui cad/ pe Le 
Cahier du Refuge,/ pe coperţile lui de culoarea/ ceaiului de dimineaţă/ sau 
de seară/ pe care mai scrie/ Centre international de poesie Marseille./ Dar 
unde sunt druizii/ din salonul 9?/ (În uşa salonului 6 un domn cu barbişon 
şi/ monoclu conferenţia scuipînd cu mare dexteritate sîmburi de vişini:/ Nu 
e bine să împiedici oamenii/ să-şi iasă/ din minţi!) (”Le cahier du refuge”, 
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p. 43). Libertatea e, pînă la urmă, o chestiune de imaginaţie. Ieşitul din 
minţi e o soluţie, chiar mai sănătoasă decît ieşitul din… pepeni. Pentru 
ocupantul salonului 9 ieşirea pe uşa dinspre copilărie e una benefică, la 
îndemînă, nimeni nu o poate monitoriza, nu o poate controla: “Brusc/ aşa 
cum vine iarna/ mi-a rămas mică umbra/ Copilăriei/ cred că am crescut 
mai mult/ decît poate arăta ea ca un bocanc/ reciclat/ de infanterist/ 
călcîiul sufletului e déjà/ o rană sîngerîndă/ tot mai greu păşesc/ în mine 
însumi/ şi e tot mai frig/ de o vreme/ mă strînge tare, tare de tot” (”Umbra 
copilăriei – La Sighet. Cu un adagio”). După ce ai văzut ce ai pierdut 
crescînd, cînd umbra copilăriei ţi-a rămas mică, doar spovedania te mai 
apropie de esenţa lucrurilor, de acel bulgăre de sare de sub pleoape din 
care se hrănesc lacrimile, acele fiinţe care ne locuiesc fără să le bănuim 
forţa: “Prea uşoară, Doamne/ prea abstractă/ crucea./ Durerea n-o simt/ 
remuşcările nu mă cuprind/ în măsura cuvenită/ iubirea mea e infirmă/ şi 
ura neputincioasă./ Mărturisesc adevărul/ şi găzduiesc minciuna/ cu 
aceeaşi uşurinţă./ Pe tatăl meu l-am trădat/ iar fiului meu/ îi voi lăsa 
moştenire/ dispreţul nerostit/ al prietenilor./ Credincios femeii mele am 
fost/ doar din trufie./ Am fost mereu altul/ şi astfel am rătăcit de mine./ Pe 
Tine, Doamne/ nu Te-am chemat/ mîndru de nesimţirea mea./ De ce mă 
mir acum/ că picioarele mi s-au făcut/ de lut şi în gură am/ sare?” 
(”Spovedanie”, p. 34) 
          Hazardul are şi el rostul lui pe lumea asta, aşa ca în poema atribuită 
lui Platon de Diogenie Laertiu:  "Un om voia să se spînzure: dă peste o 
pungă de aur şi aruncă laţul;/ Un altul, care nu-şi găsea punga cu aur, 
găseşte laţul şi se spînzură". La Vasile Gogea aleatoriul este mult mai 
uman: “Vine un ceas al zilei/ către seară/ cînd umbra trupului/ se-adună/ 
în suflet şi dispare/ ca un melc/ în cochilie/ lăsînd în urmă doar/ fosforul/ 
din oasele arse/ în rugul/ cerului.” (”Vine un ceas”, p. 39) 
          Nu poţi pleca să hălăduieşti în lumea ta fără prieteni, asta e limpede. 
Un om care şi-a vînturat destinul numai ca celorlalţi din jur să le fie un pic 
mai bine, îşi ia cu el linia orizontului, aşa cum numai în Maramureş poate 
fi văzută şi ceva din temeinicia prieteniei care se leagă între doi oameni 
prin cel mai trainic lucru, o bătaie de inimă: “Pentru că nu auzea/ nu auzea 
zgomotul murdar al lumii/ zgomotul lumii nu-l auzea/ el, Ion Burnar de 
Dragomireşti/ poetul întors pe dos din cauza vechimii/ şi ros pe la 
marginile sufletului de atîta/ frecat cu viaţa lui/ i-a crescut o mare ureche/ 
în marea lui inimă/ asculta cu ea vibraţiile începutului lumii/ pulsaţiile 
evilor sacri îi asculta/ ca pe ale unei inimi cosmice în care bătea/ şi inima 
lui mare în care/ îi crescuse o ureche mare absolută/ ascultînd toate 
inimile şi toate sunetele sferelor/ de pe toate văile şi toţi/ munţii 
Maramureşului (”El nu auzea bine zgomotul lumii. In memoriam, Ion 
Burnar”, p. 37)  
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          Filosofia practică, cugetarea amară adică, înţelegere a răului care 
face bine, este un ecou din Eclesiast, care spune atît de duios: "Toate îşi au 
vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are timpul lui. Naşterea îşi are 
timpul ei, şi moartea timpul ei; săditul îşi are timpul lui, şi smulgerea celor 
sădite timpul ei; uciderea îşi are timpul ei, şi vindecarea timpul ei; 
dărîmarea îşi are timpul ei, şi zidirea timpul ei; plînsul îşi are timpul lui, şi 
rîsul timpul lui; bocitul îşi are timpul lui, şi jucatul timpul lui; aruncarea cu 
pietre îşi are timpul ei, şi strîngerea pietrelor timpul ei; îmbrăţişarea îşi are 
timpul ei, şi depărtarea de îmbrăţişări timpul ei; căutarea îşi are timpul ei, 
şi pierderea timpul ei; păstrarea îşi are timpul ei, şi lepădarea timpul ei; 
ruptul îşi are timpul lui, şi cusutul timpul lui; tăcerea îşi are timpul ei, şi 
vorbirea timpul ei; iubitul îşi are timpul lui, şi urîtul timpul lui; războiul îşi 
are timpul lui, şi pacea timpul ei…" (Eclesiastul, 3, 1-8). Vasile Gogea le 
esenţializează toate aceste pe limba lui: “Au fost şi zile negre/ au fost şi 
nopţi albe/ şi vreo cîteva ore astrale/ şi multe ceasuri rele…/ Încet, dar 
într-o clipă/ E mai mult gol deasupra/ decît plin sub mine…” (”După 
21.900 de zile dăruite de Dumnezeu şi nesocotite nopţi pierdute de mine”, 
p. 28) 
          Alteori apare cîte o meditaţie populară, un fel de folclorică 
interpretare a contingenţei care ţine lumea în relaţie cu veşnicia: 
“Mormintele părinţilor nu sunt/ decît jumătatea de jos/ a clepsidrei/ în 
care noi/ nu suntem decît nisipul/ rămas în jumătatea de sus.” 
(”Meditaţie”, p. 41) 
          Poezia lui Vasile Gogea este ludic-tristă, dar de o tristeţe care ne 
face bine. Poetul pare să vadă prin lucruri, după lucruri şi ceea ce vede îl 
pune (ne pune) realmente pe gînduri. Nu-i bine, ar spune poetul, viaţa e 
complicată, răul stă ca un tigru în umbra fiecărui gest al celui de alături, 
dar din fericire o mai ducem aşa o vreme. 

 

Claudiu Komartin – „Cobalt“ 
(Casa de Editură Max Blecher, 2013) 

 
           Conform documentelor (Dosarul 
Cenaclului Euridice, Editura Ziua, Bucureşti, 
2002; o spun pentru rigoare!), în data de 10 iulie 
2002 am citit poezie în şedinţa “a zecea” a 
cenaclului “Euridice”, a Uniunii Scriitorilor, 
condus de criticul Marin Mincu. Eu veneam 
invitat în capitală, recomandat de ultima carte de 
poezie, “Îngerul căzut” şi de Premiul USR pe 
care îl luasem cu cîteva săptămîni mai devreme; 



 162

alături, conform uzanţelor, venea un tînăr poet, dintre cei pe care mentorul 
cenaclului voia să îi arunce în arenă. Tînărul se numea Claudiu Komartin 
şi tocmai îşi terminase studiile liceale. Numele lui, tot după înregistrările 
discuţiilor din acea zi, consemnate în cartea mai sus pomenită, stîrnise 
nedumerire: “Cum te cheamă, că ai un nume imposibil de ţinut minte?” 
(Traian T. Coşovei); “Nu o să mă credeţi, dar tonurile din poezia lui AAG 
le-am găsit chiar în poezia noului venit, nici nu am înţeles cum îl cheamă, 
să mă ierte…” (Liviu Ioan Stoiciu); “Am avut avantajul ca să-l întreb dacă 
e român. Şi mi-a spus că are ascendenţă austriacă…” (Angela Marinescu) 
etc. Aprecierile critice din cenaclu au fost de toată mîna, ca la cenaclu, 
unde toţi vorbesc mai mult despre sine, între ele cîteva sunau, însă, a 
sentinţe şi veneau de la oameni care contează. Traian T. Coşovei: “Poezia 
sa este deopotrivă cerebrală, dar are şi un fior elegiac”; Ştefania Plopeanu: 
“El demască un fel de agresiune care se produce undeva şi un fel de abuz 
asupra omului, un abuz de efort, nu numai intelectual, ci aproape fizic, 
aproape sadic”; Angela Marinescu: “Poemele lui sînt austriece. Adică sînt 
estetizante, au sadism şi cred că tot ce merge pe latura puternică a 
moralităţii devine cu timpul estetizant…”. Iată, spre exemplificare, un 
poem din acel grupaj citit la cenaclul lui Marin Mincu: “e tîrziu, e vremea 
să îmi înfrunt spaimele/ în casa asta în care telefonul sună/ o dată la cîteva 
decenii/ mă ascund printre ţevi sparte/ cu ferestrele intrîndu-mi în carne/ 
şi/ descresc/ aşteptînd imposibile transformări/ un cal nechează la uşă/ şi 
dă să intre/ copitele lui îmi zdruncină patul/ dar aici nu sunt decît eu/ sub 
un soare fosforescent/ îngrijind fiara ce plînge în mine/ cu aceeaşi prudenţă 
iezuită/ cu care noaptea cobor în infern” (hiatus). 
          Cum se prezintă poezia lui Claudiu Komartin la mai bine de un 
deceniu de la acel debut absolut? Cît de subiective au fost aprecierile 
critice formulate de confraţii mai vîrstnici? Merg pe varianta, verificată în 
practică, că în orice început se află toate datele parcursului ulterior, că în 
orice ghindă se află promisiunea unui stejar. Nu stăm altfel, s-ar părea, nici 
de data asta. Poezia lui Claudiu Komartin de azi, conform etichetărilor 
făcute la acea vreme de Traian T. Coşovei, este (şi) cerebrală şi impregnată 
de un fior elegiac, aşa cum îi stă bine poeziei dintotdeauna:  “Poate să vină 
dragostea sau iarna atomică,/ de-acum îmi e totuna./ Cu fruntea plecată,/ 
cu picioare de pluș,/ cu inima căzută-ntr-o rână,/ mă îndrept către zi fără 
spaimă/ şi fără speranţă. Pâș, pâș/ prin camere pline de mirosul ei amărui 
(și amintirea, da,/ amintirea cafelei într-o dimineaţă ploioasă și calmă)./ Și 
eu rămas aici, cu mâna înţepenită pe clanţă.” (Când începi să respiri ca 
prin pâslă). Găsim şi “agresiunea aproape sadică”, care se produce asupra 
omului, intuită de Ştefania Plopeanu: “Încă mai am momente în care îmi 
vine să plâng/ de fericire pentru un vers./ Știu că e o prostie./ Oamenii mari 
nu fac asta./ Nu, oamenii serioși nu fac asta./ Și dacă mă gândesc la 
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creierul meu, nu văd/ lucrarea naturii desăvârșită,/ nu descopăr minunea,/ 
ci o bormașină stricată/ dată pe mâna unui imbecil./ Știu că oamenii 
onorabili au o părere mai bună/ despre umanitate./ Ei se-nfrățesc./ Își 
împrumută desfăcătoarele de conserve./ Își admiră unul altuia golul/ ce li 
se cască-n farfurii./ Într-o noapte am urcat pe acoperișul unui bloc/ de 26 
de etaje — am văzut orașul scufundat/ și m-am gândit cum ar fi.” (Copiii 
din Hamelin). Cît priveşte latura estetizantă numită de Angela Marinescu, 
ca efect al unei “moralităţi a poeziei”, asumată de oricare dintre poeţii care 
deţin proprietatea cuvintelor şi care ştiu ce spun atunci cînd se exprimă, 
exemplificăm cu un excepţional poem, care dă şi titlul cărţii: “soarele e 
cobalt când se înalţă din trup și strălucește/ peste recife/ și creierul meu 
tăbăcit pe care se așază/ păsări necunoscute este cobalt/ rezistenţa la 
compromis și la neputinţă/ a fost întotdeauna cobalt/ și frica nocturnă pe 
care am vrut să o/ bat ca pe un animal încăpăţânat/ e cobalt/ mâna cu care 
scriu pe un ecran tot mai îndepărtat/ e cobalt/ și mușchii mei alungiţi și 
compacţi asudând/ de bucurie și groază în faţa iubirii/ sunt cobalt/ și 
cutremurarea stinsă și rafinată pe care poezia/ mi-o mai trezește/ este 
cobalt/ iertarea târzie a mamei este cobalt/ frunza căzută pe luciul apei/ în 
care prietenul a crezut că își va găsi liniștea/ e cobalt/ nevoia de tine a fost 
și încă este/ cobalt/ și inocenţa bătrână a poeţilor care au turnat/ versuri 
mângâietoare pe care nu mi le pot/ scoate din cap/ e cobalt/ sunt lumi cu 
ceruri minuscule și/ sunt lumi fericite/ în care memoria este speranţă/ și 
rănile sunt dinainte vindecate/ sunt lumi în care nimeni nu vinde pe 
nimeni/ și presimţirea lor/ e cobalt/ și când îţi voi vorbi din nou despre 
dragoste/ să nu crezi nici un cuvânt/ ochii mei de cobalt îţi vor/ arăta/ în 
acea zi/ totul.” (”cobalt”).  
          Nu risc prea mult spunînd că avem în Claudiu Komartin unul dintre 
valabilii poeţi tragici ai vremii noastre. Poezia sa e o drojdie de viaţă, un 
substrat stoic mişcă imaginaţia poetică. O sinteză de suprarealism şi 
existenţialism se manifestă entropic, schimbul de tensiune dintre lume şi 
individ se produce la Komartin pe terenul destul de animat al poemului: 
“Noaptea asta nu știe cuvintele de introducere/ Noaptea asta cu roboței și 
lasere, cu mașinuțe teleghidate/ Noaptea asta murdară de leșie/ Noaptea 
asta care-ți aruncă totul în față/ Noaptea asta răpește autostopiști și îi 
închide într-o/ mansardă cu animăluțe de pluș și clovni/ Noaptea asta trage 
cu ochiul în hârtiile unui poet care/ nu mai crede/ Noaptea asta ca o lungă 
alegorie/ Noaptea asta se tranșează vechile diferende, se trag storurile,/ se 
închide casa/ Noaptea asta privește emoționată din mulțime alegerea/ unui 
nou papă/ Noaptea asta în care tigrii albi visează pasărea-arc/ Noaptea asta 
fără limbă și fără ochi o căpățână din care/ se scurge ceva/ Noaptea asta cu 
laptele ei demachiant, cu blestematele de bretele/ Noaptea asta te leagănă, 
toarce mieros lângă tine,/ ți se bagă în suflet/ Noaptea asta se joacă cu tine 
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frumos și te lasă într-o baltă de sânge/ Noaptea asta fumează în ciuda 
avertismentului de incendiu/ Noaptea asta gâtuită de emoție ca o 
debutantă/ Noaptea asta va scoate din priză câteva suflete/ Noaptea asta 
ieșită de pe porțile Utilajului, gata să se sacrifice/ pentru o cauză nobilă/ 
Noaptea asta Dantelă și Exterminare/ Noaptea asta sculptată-ntr-un lemn/ 
Noaptea asta, camera și distanța, corpurile de tăcere din jur/ Noaptea asta 
mirosind a aluat și vopsea proaspătă/ Noaptea asta, pâinea și carnea sunt 
negre ca într-un poem/ de Antonio Gamoneda/ Noaptea asta nu știe de 
glumă când vine vorba de dragoste/ Noaptea asta e o comunistă cu sâni 
puternici și cu idealuri de neatins/ Noaptea asta dezarmează focoasele 
nucleare/ Noaptea asta răstoarnă stațiile de forare și le îngroapă/ la mari 
adâncimi/ Noaptea asta le bagă spaima în sân celor care au crezut/ că 
imaginația nu/ Noaptea asta cu stele mari și stinse ca ochii lui Emily/ peste 
Amherst.” (”Ochii lui Emily peste Amherst”). Recursul la Antonio 
Gamoneda (apărut recent în româneşte cu volumul antologic “Claritate 
neostenită” într-o traducere profesionistă semnată de, fireşte, Dinu 
Flămând!), strecurat în text, poate fi o cheie de lectură, de dialog 
“autocontaminant”. Pentru că, la rîndul lui, Gamoneda este numit “un poet 
al suferinţei”, tragismul acestuia fiind, ca şi la Claudiu Komartin, un reflex 
al unei asumate vulnerabilităţi. Iată un mini-scenariu din această categorie 
în care se efemeralizează imaginaţia care invadează realitatea imediată: 
“Toate lucrurile care îmi fărâmiţează inima/ sunt pe această tavă/ Toate 
lucrurile care îmi descheie sângele/ sunt pe această tavă/ Statueta de lut 
ghicitorile și floarea-necaţilor/ sunt pe această tavă/ Un om în putere 
împinge de pe un zid/ o seringă imensă/ Altul (un aristocrat) jumulește o 
pasăre/ Toate lucrurile care ne-au făcut să dârdâim de plăcere/ jucăriile 
exterminatoare/ bucuria clinică a unui înger toxicoman/ mâinile mele, 
verzi, neîndemânatice/ sunt pe această tavă/ Alege” (30 iulie. ”Poem de 
dragoste”). Şi dacă ne gîndim că efemeralizarea e un termen din tehnică şi 
înseamnă ca, cu din ce în ce mai puţine mijloace să obţii din ce în ce mai 
mult, baza ipotetică a unui perpetuum mobile, neatins încă în practică, 
atunci poezia, cînd e adevărată, poate tinde spre statutul de perpetuum 
mobile. Un sonet de Eminescu, “Odă (în metru antic)”, de exemplu, mişcă 
motoarele minţii, inimii şi conştiinţei românilor de mai bine de o sută de 
ani, fără să îşi epuizeze combustia. Dimpotrivă.  
          Claudiu Komartin aparţine, după situarea în timp, “generaţiei 
poetice 2000”, numai că atunci cînd e vorba de voci care îşi cunosc şi îşi 
stăpînesc teritoriul poetic, această situare e doar un instrument critic. 
Găsesc la Komartin destule puncte de convergenţă cu generaţiile care i-au 
premers, optzeciştii fiindu-i cei mai aproape. Dacă e să îl situez într-o 
filiaţie, din mult încercata noastră poezie, îl descopăr pe linia Mariana 
Marin, Eugen Suciu, Emil Hurezeanu şi chiar mai departe, Virgil 
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Mazilescu, Ion Mircea şi Petre Stoica. Impresia aceasta vine de la tăietura 
silogistică a versului, care merge mînă în mînă cu o estetizare a realului. 
Profunzimea poeziei, observa undeva Ştefan Augustin Doinaş, nu ţine nici 
de adîncimea filosofică a ideilor pe care le conţine, nici de “cantitatea” 
observaţiei exacte asupra realului, nici de caracterul brut, necontrafăcut, 
sincer, al afectelor ce le vehiculează. “Adevărata adîncime poetică se 
măsoară, spune aproximativ Doinaş, în volumul Poezie şi modă poetică, cu 
drumul pretins iniţiatic pe care spiritul nostru îl parcurge, ca în transă, sub 
imperiul unor cuvinte care, lepădîndu-şi conţinutul lor précis, intră într-un 
fel de stare de graţie: încearcă să comunice ceea ce nu poate fi comunicat. 
Ea este egală cu cantitatea de inefabil produsă de vers.” Nu stăm altfel în 
ceea ce priveşte poezia lui Claudiu Komartin, cuvintele se încarcă, 
derulîndu-se în text cu emoţiile celor care intră în sfera percepţiei, aşa cum 
s-ar recompune o matrioşca, în burta textului intrînd un univers colcăitor, 
parte cu parte, pînă la stabilitatea poemului: “aș vrea să mai pot scrie cum 
scriam acum cinci, acum/ șapte ani, aș vrea să mai pot fuma nepăsător și/ 
sarcastic în lumina lămpilor de bar ca în casablanca și/ femeia de lângă 
mine să fie mai moale ca șalul ei și/ vorbele să-i ațipească printre pahare și 
cești/ într-o după-amiază de miercuri să o aștept după draperii/ cu ochii 
injectați să mergem la film să ne așezăm pe o/ bancă și să uităm ce-am 
pierdut și să ne batem joc de/ restul/ atâtea adicții și subterfugii ca să mă 
simt cât de cât/ confortabil când am crezut că trebuie să dai totul/ pentru 
poezie să renunți la delicatețuri și la tocmeli/ pentru un sunet numai al tău 
pentru ceva ce ai putea/ numi într-o zi adevăr ca apoi să te-ntrebi ce-i 
adevărul/ și ce e în definitiv poezia/ și nu mai ai răspunsuri numai lecturi 
în subsoluri/ mucegăite cu câțiva oameni la fel de vulgari ca și tine/ și câte 
o bătrână cu privirea pierdută fotografiază/ pantofii tuturor poate că asta e 
poezia și de atâta avem/ nevoie cum spunea poetul olandez menno: ceva 
ce/ împărtășești cu o mână de idioți irecuperabili la fel ca/ tine unul dintre 
puținele gânduri din care mai iradiază/ o cât de mică speranță/ iar acum 
stai la o masă lângă o stradă aglomerată și scrii/ nu te vede nimeni te 
încălzește imaginea asta nu ai/ vrea să te mai ridici niciodată nici nu simți 
răcoarea/ seara de septembrie te învelește în vată/ departe de barurile în 
care am scris poeme acum cinci,/ acum șapte ani, departe de barurile de la 
marginea/ orașului care își umilește poeții am crezut că trebuie/ să dai totul 
pentru poezie am dat totul pentru poezie/ toate scurtcircuitele romantice pe 
care nu le-am putut/ evita ascultă-mă pe mine:/ nu da totul pentru poezie 
joacă-te cu bricheta privește/ cum trec mașinile bucură-te de singurătatea 
asta/ a ta pe care nu dă nimeni doi bani e lucrul cel mai/ cinstit pe care-l 
poți face” (”Scrisoare din Bakırköy”) 
          Partea ultimă a cărţii este destinată unui poem amplu, silogistic, 
“Poem pentru cei de pe urmă”, o excepţională radiografie a intimităţii 
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vulnerate a individului într-o societate alienată şi alienantă, comparabil, 
dacă tot l-am pomenit mai înainte, cu poemul “Descrierea minciunii” a 
aceluiaşi Antonio Gamoneda. Nevroza poetică provine din incoerenţele 
care deturnează sensul oricărei antropogonii & antropologii: “Am stabilit 
cândva o regulă strictă: să ne/ devorăm între noi numai în caz de 
calamitate,/ dar și pe aceasta am încălcat-o de prea multe ori./ Cei mai 
zeloși în distrugere au inventat bresle/ și zeități, culte cumplite care să le 
justifice crimele./ Alții, sub pretextul că lărgesc lumea, au pus dinamită/ în 
toate colțurile ei./ Sârma ghimpată a fost mereu de partea lor/ de partea lor 
cruzimea, organele-amputate./ În locul lumii pe care o visasem, un câmp 
de proteze/ în flăcări./ Rapacitatea ca unică lege./ Răceala mașinilor de 
cooperație./ Deschide ușa, te va lovi în plin indiferența lor…” etc. 
          O particularitate a artei, de la Herbert Marshall McLuhan cetire (The 
medium is the message; „Texte esenţiale”, Editura ”Nemira”, 2006), este 
aceea de a servi drept antimediu, adică de a face invizibilul vizibil printr-o 
sondare simbolică. Artistul, seismograf al tuturor cutremurelor întîmplate 
sau nu, este la datorie. Atîta vreme cît civilizaţia modifică mediul, 
transformîndu-l deopotrivă în zonă utilă, adaptată dinamicii civilizaţiei, dar 
şi subiect al artei, poezia e un „sondor” în intimitatea tuturor nebuniilor 
curente: “Planurile generoase ale marilor oameni, energia/ inginerilor 
sociali, respingerea mentalităților retrograde/ nu au folosit la nimic./ 
Progresul s-a dovedit o vorbă goală, un instrument secular/ de manipulare./ 
Atâta timp cât nici o nevoie fundamentală, concretă, nu/ este nesatisfăcută, 
a avea și a nu avea e totuna./ Mai întâi au inventat materiale trainice, care 
să reziste la/ acțiunea timpului, apoi au născocit arme sofisticate să le/ facă 
una cu pământul./ De la un an la altul, gropile de gunoi au crescut 
înfricoșător,/ au devenit munți cu povârnișuri murdare și ravene toxice./ 
Nimănui nu i s-a părut că ar fi ceva greșit în asta./ Discuțiile formale, 
negocierile, dezbaterea dură pentru/ Marile Chestiuni ale Timpului nu 
folosesc la nimic./ Au fost întâlniri și planuri, promisiuni ferme, bugete,/ 
idei revoluționare care nu au condus la nimic: lumea și-a/ urmat cursul 
ireversibil./ Au transformat peisajul construind autostrăzi și tunele,/ 
poduri, zgârie-nori și, pentru orice eventualitate, buncăre,/ săpate tot mai 
adânc, către centrul pământului./ Operele complete ale lui Whitman nu au 
folosit la nimic./ Accentele puse pe schimbarea subtilă nu duc nicăieri./ 
Epictet avea dreptate: imaginația e cea care durează cel mai mult./ După 
atâția ani, ar trebui să fie clar că implicarea nu/ folosește la nimic, și nici 
refuzul nu folosește la nimic./ Nihilismul e la fel de inutil ca îmbrățișarea 
ideologiilor/ pentru care oamenii se agită dintotdeauna înnebuniți./ 
Organele artificiale nu folosesc pe termen lung la nimic./ Noi, oamenii, am 
făcut milioane de vorbe și le-am scris/ peste tot crezând că ne vor aduce 
împăcarea, dar nici asta/ nu a folosit la nimic./ Și când scrisul nu a mai fost 
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de ajuns, au început excavațiile” (fragmente din “Poem pentru cei de pe 
urmă”). Tonul sentinţelor e oracular, biblic, se simte contaminarea 
premeditată din “Eclesiast”, acolo unde cîştigul final e “vînarea de vînt”. 
Ca şi din practica poeziei. 
          Volumul “Cobalt” consacră un poet. 
 

Andrei Codrescu – „Lecţia de poezie” 
(Editura Curtea Veche, 2014; traducere Ioana Avădani) 

 
          Pe Andrei Codrescu, trebuie să recunosc, 
îl consider o recuperare tîrzie între lecturile 
mele. Pe la începutul anilor `90 era, pentru 
mine, (doar) un român care trăia în America, 
mai mult publicist, cu ceva notorietate. Dar cîtă 
notorietate (îmi spuneam, ne spuneam) putea să 
aibă un român în America? America e mare, e 
imensă, pe cînd un român care şi-a purtat acolo 
disperările din patria lui mică nu îşi putea 
raporta notorietatea decît la ceea ce ar fi putut fi 
dacă ar fi rămas, mai departe, acasă, nu-i aşa? 
Că o fi ea America ţara tuturor posibilităţilor, ne 
spuneam, dar nici chiar aşa, adică să facă 
celebru (chiar şi) un român...! După 1990 am 

mai întîlnit un fenomen în rîndul confraţilor noştri, acela de a promova 
nume din diaspora în presa românească, pentru a face acel mic/ mare troc 
al schimburilor culturale, al plimbărilor în alte ţări, al traducerilor 
reciproce, al burselor acordate la mica înţelegere care au dat senzaţia unui 
internaţionalism cultural, al deschiderii graniţelor culturale, al revalorizării 
literaturii/ culturii prin raportarea la aşa zisa cultură a lumii. Multe dintre 
numele recuperate erau nesemnificative din punct de vedere al valorii, 
dimpotrivă, prin lipsa de consistenţă a operei făceau mai mult rău 
deschiderilor culturale, decît bine. Nu judec, consemnez doar, după decenii 
de viaţă literară în lagăr, decompresia nu era una controlată, era, de cele 
mai multe ori, firesc, aleatorie. De asta, neavînd o recuperare masivă, 
coerentă, a scriitorilor şi a operelor lor din străinătate, e dificil de stabilit 
cît e valoare, cît e adevăr în ceea ce primim, adesea, în spaţiul public şi cît 
este publicitate, marcheting, prietenie, interes.  
          În acest context nu ştiam unde să îl situez pe Andrei Codrescu. În 
2008 însă, la un „tîrg de carte”, mi-a căzut în mînă un volum de eseuri cu 
un titlu provocator, ironic, autoironic, apărut la „Polirom”, „Noi n-avem 
bun gust, noi sîntem artişti”. Răsfoindu-l am dat peste cîteva propoziţii 
care m-au pus pe gînduri: „Perspectiva este esenţa oricărei cunoaşteri. Ce 
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vedem depinde de locul din care privim”, din eseul care se întitula „Casa 
mea din cer”. De la aceste propoziţii am deşirat la lectură întreaga carte. 
Am fost entuziasmat. Experienţa americană a unui scriitor care îşi trage 
originile româneşti după el, convins că nu se poate îndepărta decisiv de 
spaţiul natal, e seducătoare, evident.  
          Dacă Nichita Stănescu spunea, cu oarecare patetism, că “limba 
română este patria mea”, la Andrei Codrescu descopeream calitatea 
limbilor de a crea popoare, societăţi, indivizi. Funcţia socială a limbii este 
explicată (şi) prin raportarea la valorile materiale, la bunăstarea indivizilor. 
Indivizii din societăţile sărace sînt predispuşi la pălăvrăgeală, ceilalţi 
comunică direct, informaţii. O spunea martorul care trăise/ trăieşte cu toţi 
porii deschişi în două limbi: “Engleza şi româna sînt limbi extrem de 
diferite. Româna este mai poetică, mai metaforică, adeseori onomatopeică, 
în timp ce engleza este mai precisă, mai concretă, mai informativă. 
Dincolo de o anumită utilitate rudimentară, românii şi americanii vorbesc 
din raţiuni diferite. Românii vorbesc ca să creeze intimitate, comunitate, să 
simtă plăcerea cuvintelor. Ceea ce se spune nu este la fel de important ca 
modul în care este spus sau precum faptul că spunerea are loc. Prin 
contrast, americanilor le place să comunice informaţii. Dincolo de această 
limită, bîrfa, taclaua, şuşoteala sînt declarate teritoriul femeilor şi este de 
neconceput pentru un bărbat să se dedulcească la astfel de utilizări vădit 
vane ale limbajului. O altă posibilă excepţie poate fi cultura negrilor, care 
include rap, jive şi alte forme de expresie verbală care trimit cu gîndul la o 
oralitate străveche. Sentimentele care susţin plăcerea pe care românii o 
găsesc în  vorbit sînt generozitatea, risipa, expansivitatea şi, poate, credinţa 
că vorbele sunt singurele lucruri care se găsesc din belşug. Spre deosebire 
de brînză, carne şi cartofi, de exemplu. Americanii, care, dimpotrivă, au 
prea multă carne, ouă şi cartofi, sunt scîrţari la cuvinte. Par să le 
economisească pentru ceva anume. Vorbesc, de bună seamă, de oamenii 
adevăraţi, nu de cleiul de cuvinte şi fonfăiala fără de sfîrşit care se revarsă 
din maşinăriile de pretutindeni. Adevărul este că nicio limbă nu poate fi 
învăţată cu adevărat în afara mecanismului în care oamenii risipesc, 
economisesc şi rostesc cuvintele."(p. 67 – 68). Mai departe Andrei 
Codrescu spune un lucru pe care îl notasem şi eu într-un text, că există 
configuraţii fizionomice diferite de la o naţie la alta, determinate de limba 
vorbită. După o trecere prin Italia puneam asemănarea fizionomică a 
românilor cu italienii, de exemplu, pe seama latinităţii noastre şi nu pe 
seama unei rădăcini istorice comune, îndepărtate, limba determinînd şi o 
anume excesivitate temperamentală comună. Iată ce spune Andrei 
Codrescu: “Este important, cred eu, să te joci. Limbile îşi creează propriile 
fizionomii. Francezii au feţe diferite de cele ale americanilor din cauza 
modului în care sunetele lor le modelează gurile şi ţestele. Diferitele 
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fizionomii şi expresii faciale ale vorbitorilor de varii limbi sînt o minunată 
ilustrare a poveştilor conţinute în aceste limbi. Chiar dacă nu ştii ruseşte, 
tot ce ai de făcut este să citeşti Dostoievski ca să capeţi pe chip acea 
expresie mohorîtă, uşor amară, pe care o au ruşii cînd îşi iau cafeaua la 
Russian Tea Room. Poveştile îţi pot modela chipul chiar şi în traducere.” 
(p. 71-72) 
          După această carte de publicistică/ eseu, am căutat poezia lui Andrei 
Codrescu şi aşa am ajuns să găsesc/ citesc un volum de „Poezii alese”, 
traduse de Ioana Ieronim, apărut în anul 2000 la Editura „Paralela 45”. 
Cum circuitul poeziei în spaţiul public este dificil, nu numai la noi, ci şi 
aiurea, cum librăriile nu promovează poezia ca nevandabilă, cum oraşul 
meu de provincie a provinciei nu este situat în calea noutăţilor şi a 
evenimentelor determinante, nu am găsit cartea decît prin corespondenţă 
cu editura, la comandă. Şi asta la vreo opt ani distanţă de la apariţie. 
Poezia lui Andrei Codrescu m-a prins, mai ales că autorul spunea într-o 
introducţie: „Primele mele poeme cu heteronime, Permis pentru port de 
armă şi Istoria creşterii cerului sînt de fapt poezii româneşti cu mască 
americană. Ca să-l parafrazez pe Virgil Gheorghiu, un alt săritor peste 
limbi, le-am scris în română, dar le-am exprimat în engleză”. Cum a 
ucenicit la porţile poeziei americane? Iarăşi mi s-a părut că destinul i-a fost 
unul extrem de favorabil, exemplar pentru un căutător de poezie, fascinant 
prin poziţia privilegiată: „O vreme am lucrat la librăria din Strada a 8-a, 
cea mai grozavă librărie din lume, unde scriitorii din New York făceau 
cumpărături şi bîrfeau. Ce citeau ei, citeam şi noi. Nu ne scăpa nimic. 
Dacă Edward Albee intra şi cumpăra o istorie militară obscură, pînă la 
sfîrşitul următoarei zile de lucru era gata citită, discutată, chestionată şi de 
noi...”. Recunosc în această imitaţie fără saţ propria foame de lectură din 
aceeaşi perioadă a vieţii (la Piatra Neamţ, nu la New York, se înţelege! 
numai că poezia, arta, te situează în centru, indiferent unde ai fi!) cînd 
orice sugestie de lectură din partea unui confrate, era însuşită fără rezerve. 
Pe atunci mai credeam că viaţa trebuie să ţină atîta cît mai avem ceva de 
citit, nici o clipă mai puţin.  
          Poezia lui Andrei Codrescu, care a beneficiat de traducerea unui 
„poet nativ” – şi o numesc aici pe Ioana Ieronim! – e simplă şi directă, 
ironică şi tristă, fiecare text induce atmosfera de la desfacerea unei sticle 
de şampanie: „Într-o gazetă comică totul sună comic./ De ani de zile îmi 
public poemele în gazete comice/ ca să nu observe nimeni/ cît sunt de 
triste/ Antologatorii trişti mi-au scos totuşi poemele din context/ şi le-au 
pus în antologii triste iar acolo/ au început să strălucească de lacrimi 
fiindcă/ din toate erau cele mai triste poeme./ Cu gustul meu pentru 
comicărie/ şi-un anturaj de convivi trişti/ ajung în Brazilia să-mi iau 
premiul./ Premiul constă din cruce, ghilotină/ şi ardei iute./ Sunt antologat. 
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De nimic nu-mi pasă.” (”Teză despre umor”, p.185). Poezia e o beţie, 
idiscutabil, care atrage în vîrtejul ei, în miezul ei, în focul ei o întreagă 
lume. Poezia este un fel de „raţionalizare a iraţionalului” care produce 
vertij celui care o trăieşte, dar e şi o otravă care ajunsă în mîinile nedibace 
provoacă vreo catastrofă: „Îmi scriu poemele sobru/ le citesc beat/ nu ca 
alţi poeţi/ dinaintea mea care scriau beţi/ le citeau beţi şi chiar continuau să 
rămînă aşa/ în timpul lecturilor/ celorlalţi şi în asta/ au reuşit admirabil/ 
majoritatea sunt morţi acum/ în poezie asta se numeşte succes/ după ce 
murim oamenii ne citesc/ poemele iubitelor şi prietenilor/ şi e normal ca ei 
să fie beţi cînd/ fac asta doamne fereşte/ ca ei să se apuce să scrie/ din 
băutură rar/ iese poezie/ Baudelaire avea dreptate/ enivrez-vous mais/ 
seulement au but d'être pissés pas pour la poèsie/ asta ar însemna beţi dacă 
trebuie/ dar nu de dragul poeziei/ lucrurile stau şi aşa destul de rău” 
(”Despre beţie”) 
         Ei, da, cu acest rău, cu aceste vertijuri ale iraţionalului, cu 
manevrarea acestor otrăvuri se ocupă în America românul Andrei 
Codrescu. Pentru că una din ocupaţiile sale, într-o societate în care 
„materialismul” şi consumismul par să debordeze, este aceea de a preda 
poezie (chiar aşa!) nu unor oameni care cred că s-au născut cu har poetic, 
ci unor oameni care nu au, iniţial, nimic cu poezia. Aceasta e provocarea, 
aceasta e tema cărţii „Lecţia de poezie”. Să predai inefabilul cu 
sentimentul că fără poezie viaţa e un rău greu de suportat. Învăţăceii sînt 
luaţi de mînă şi aruncaţi cu brutalitate în „marea poeziei”. Scapă cine 
poate. Iată cum comunică profesorul exigent la maximum, de parcă ar 
preda fizică sau chimie, unde nu ai voie să greşeşti nici o formulă, cu clasa 
sa de învăţăcei în ale gratuităţii, adică în ale poeziei: “ - Cinci minute 
pauză. Cinci minute, am spus. Nici mai multe, nici mai puţine. Ştiu exact 
cât durează un minut. Un minut de New York. Pauză cinci minute de New 
York. I-am privit cum se răspândesc care încotro, ca nişte vezici pline 
ambulante. Două ore, două pauze – dar păreau o eternitate. Aşa este 
întotdeauna „Introducerea în scrierea poetică”: un travaliu lung, o naştere 
pelviană sau, dimpotrivă, un săpat într-o mină. Iei nişte tineri americani 
plesnind de sănătate, obişnuiţi cu lumina soarelui (ajutaţi uneori de Xanax 
sau Adderall), îi legi la ochi şi îi conduci, ţinându-i de mână, printr-un 
labirint de oase. Apoi, le dai tema: „găsiţi Graalul. Aveţi la dispoziţie un 
minut newyorkez.” (p. 91) 
          La catedră sînt, umăr la umăr, poetul şi profesorul.  
         Profesorul predă, într-adevăr, o lecţie de poezie, pe cînd poetul ştie 
că aşa ceva este imposibil. Cum să predai inexprimabilul?  
         Profesorul măsoară rezultatul efortului său, poetul îl desfide arătîndu-
i că orice rezultat e o mare minciună, că poezia nu amînă nici cu o secundă 
moartea, dimpotrivă.   
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            Poetul arată cu degetul, acuzator, spre profesorul care tocmai îşi 
recunoaşte ipocrizia.  
           La un moment dat profesorul şi poetul se regăsesc faţă în faţă, se 
privesc adînc în ochi pînă cînd se identifică unul cu celălalt, acesta e 
momentul adevărului. Poezia, constată ei, nu e chiar o inocenţă, poezia e şi 
o mască a vinovăţiei, e o trambulină spre moarte: “Şi apoi vine cel mai 
trist moment din viaţa unui profesor, când stă singur la catedră, într-o clasă 
care încă mai miroase a tineri nespălaţi, goală şi pustie. Aşa se duc, an 
după an, pauză după pauză, turme de oameni măcinaţi de nesiguranţă 
îndreptându-se către neprevăzut, către neaşteptat, neimaginabil. Sau, 
dimpotrivă, către ceea ce ştiai că o să se întâmple, către ce era de aşteptat, 
către ceea ce ţi-ai imaginat că se va întâmpla. M-am gândit, la începutul 
acestei întreprinderi înşelătoare, că aceste creaturi au mame şi taţi şi că se 
trag din istorii largi sau adânci ca şi rădăcinile lor, că unii dintre ei au 
propriile istorii. Mi se părea că puştii americani sunt mai tineri decât 
europenii, sau că cel puţin eu eram mai bătrân la vârsta lor. Dar, la vremea 
aceea, trebuia să te lupţi din greu pentru dreptul la o copilărie prelungită şi 
dreptul acesta a fost câştigat, cu trudă, generaţie după generaţie, oricând şi 
oriunde. Truda lungă şi obositoare de a te ridica la luptă pentru dreptul de 
a sta întins şi a visa – asta este adevărata istorie a lumii. Americanii au 
câştigat dreptul la copilăria de 33 de ani, cu mari eforturi şi minuni de 
ingeniozitate. (…) Astfel privită, munca mea nu era în van. Îi învăţam să 
treacă cu vederea tot ce era plictisitor. Acum erau aliaţii mei pentru că, 
atâta timp cât rămâneau copii, gesturile le rămâneau noi, erau îmbibaţi cu 
prospeţime, cu laptele începutului încă atârnându-le de buze, ca mucii de 
nasul copiilor. Cei mai sensibili dintre ei simţeau apropierea repetiţiilor 
năucitoare şi a momentelor în care te simţi încolţit, aşa că încercau din 
răsputeri să rămână noi până ajungeau chiar să se omoare. Din cele patru 
sinucideri de care am avut parte în sfertul de secol de predare, numai una a 
reuşit. Restul au eşuat din cauza neîndemânării sau pentru că sinucigaşii 
aşteptaseră prea mult pe cineva care să-i vadă murind. Acel cineva nu s-a 
arătat, dar a venit un trecător, un martor accidental care i-a salvat. O 
strălucitoare autoare de sonete a scris cu sânge menstrual pe uşa biroului 
meu: „ Te aştept o zi”. Pentru mine a fost o zi prea mult. Nu am fost la 
birou toată săptămâna aceea. Tatăl ei, un strălucit profesor de matematică, 
trecu pe la  mine să discutăm ceva despre sonetele ei şi i-a recunoscut 
scrisul pe uşă. A dus-o la spital,  i-au spălat stomacul să scoată pilulele pe 
care le înghiţise, apoi au stabilizat-o cu Prozac şi alte pilule. Nu mult după 
aceea s-a lăsat de sonete şi s-a căsătorit cu un evreu tăcut, un filosof, 
pentru care s-a dezis şi de catolicism, deşi cântase atât de frumos la 
ceremonia ei de convertire încât era clar că o voce ca a ei nu putea să fie 
formată decât într-o biserică ce acordă atenţie muzicii. Evreii nu cântă 
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astfel. A produs trei copii, a predat la şcoala ebraică de duminică şi a 
devenit autoarea unor articole, destul de notorii, despre creşterea copiilor. 
Aş spune ca  a fost un adevărat succes, un triumf al transferului, o 
persoană care aproape că a murit pentru dreptul de a rămâne copil, dar care 
a făcut o tranziţie reuşită, în schimb, un expert în tema cu pricina.” (p. 92 - 
93)  
          E limpede că substratul acestei „lecţii de poezie” este iniţierea. 
Cartea lui Andrei Codrescu este revelatorie pentru acest tip de iniţiere, care 
se petrece în miezul unei societăţi care trăieşte pe un vulcan în fierbere. 
Poezia nu este o miză, poezia este o cale. Tînărul scos din lume (pentru o 
oră, pentru o viaţă) este forţat să aibă o întîlnire cu sine. Îl modifică acest 
lucru? E acesată tentativă de iniţiere ecoul unor timpuri primordiale? De 
asta, timpul iniţierii nu se consumă în străbaterea efectivă a unui spaţiu 
străin, ci e durata care măsoară sondarea şi cucerirea interiorităţii. Piedicile 
drumului, lighioanele fioroase sînt în om, sînt simţurile, poftele, durerile, 
senzaţiile. Universul se reduce, într-un parcurs iniţiatic, la Sine. Creaţia 
este, în ultimă instanţă, o remodelare a ceea ce a fost odată modelat de 
Divinitate. Un isishast român, părintele Ghelasie, deconspiră limitele 
căutării iniţiatice, din perspectivă creştină : Taina Vieţii este Taina 
Limbajului, a Vorbirii. Cine nu ştie să vorbească, nu ştie nici să trăiască. 
Toate anormalităţile noastre sînt ca dereglări de Limbaj…(…). Noi trebuie 
să recîştigăm Vorbirea noastră adevărată, Sacră. Arhetipurile Limbajului 
Sacru sînt în Logosul-Fiul lui Dumnezeu… (Gheorghe Ghelasie, 
”Isihasm”, Ed. ”Axis mundi”, Buc. 1991). În Evul Mediu tranziţia spre 
maturitate a tînărului era o iniţiere în ierarhiile sociale al cărei sens era 
deprinderea deplinei supuneri. De aceea ordinele cavalereşti existente 
aveau drept ţintă: “… punerea armelor în mîinile tînărului războinic. 
Turnirul, ca atare, este străvechi şi poseda odinioară o semnificaţie sacră. 
Ordinul cavaleresc nu poate fi separat de frăţiile popoarelor 
sălbatice"(Johan Huizinga, ”Amurgul evului mediu”).  
          Legămintele din interiorul ordinelor cavalereşti, erau sărăcia, 
supunerea, fidelitatea conjugală dar şi căutarea perfecţiunii ca supremă 
desăvîrşire individuală. Petru Ursache esenţializează aceste experienţe, 
“omul nou” care apare de pe urma iniţierii fiind, practic şi scopul din 
“lecţia” lui Andrei Codrescu: “Filozofic vorbind, iniţierea echivaleză cu o 
mutaţie ontologică a regimului existenţial. La sfîrşitul probelor, neofitul se 
bucură de altă consideraţie faţă de perioada anterioară: el a devenit <<un 
om nou>>…(…) Cu prilejul iniţierii se verifică încă o dată aceleaşi 
principii instituite ritualic din moşi-strămoşi, deci se regenerează 
comportamentul colectivităţii. Iniţierea este considerată <<un act de 
ruptură>> la nivelul natural, mai precis la nivelul familiei care i-a dat 
naştere neofitului. El este smuls cu brutalitate dintre ai săi (i se dă alt 
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nume, altă locuinţă, cunoaşte alţi parteneri, într-un cuvînt trebuie să uite 
trecutul, să suporte o simbolică <<moarte>> aparentă), ca să îndeplinească 
vreme îndelungată <<munci grele>> sub supraveghere drastică. Se naşte 
prin <<ruptură>> şi iniţiere un om nou, dar este vorba de o altă fiinţă, 
spirituală, nu naturală” (Camera Sambo, Editura Universităţii "Al. I Cuza", 
Iaşi, 1999).  
          Mai e posibilă o asemenea iniţiere în vremurile noastre, într-o 
Americă care trăieşte trepidant nu de pe o zi pe alta, ci dintr-o clipă în alta? 
Ceva din ritualurile acestea se regăsesc în “lecţia” lui Andrei Codrescu, 
cinică adesea, cu ceva ecouri chiar din “Lecţia” lui Eugen Ionescu. 
Învăţăceii lui Andrei Codrescu au trecut iniţierea, unii un prag, alţii mai 
multe, toţi însă se regăsesc, după o vreme “oameni noi” care par să aibă 
dificultăţi de re-adaptare într-o lume veche: „Ultima jumătate de oră dintr-
o zi de curs este Ceasul Compasiunii, care, ca şi Ceasul Morţii, poate dura 
treizeci de minute sau o săptămână. În Ceasul Compasiunii, mila faţă de 
cei tineri îmi pătrunde în inimă. Mă spăl de toată sila şi cinismul, aşa cum 
mă spăl, sub duş, de nisipul plajei. Aştept cu oarecare teamă această formă 
de oboseală. Ajung să percep formele omeneşti ale victimelor mele şi 
devin stins ca un romancier. Aripile-mi de ceară se topesc şi ajung o 
jucărie în mâinile sentimentelor. Parte din această Compasiune se 
îndreaptă spre trecut, dar cea mai mare parte ghiceşte viitorul, cu alte 
cuvinte – este inutilă. Borden, alăptat cu biberonul ca bebeluş şi tânjind 
după laptele mamei sale, va deveni un pater familias care va face totul ca 
fiii lui să nu sufere aceeaşi soartă. Chloe îşi va face piercing-uri în fix 
aceleaşi locuri în care trupul soldăţesc al lui Hillary va fi străpuns, într-o 
lună de acum înainte, de gloanţe. Jason Jacob şi Beatrice Garland se vor 
ţine strâns de mână şi se vor arunca în Mississippi de la bordul unui vas de 
croazieră, lăsând în urmă un epitaf compus împreună. Jack Ferris va aduce 
la faliment celebra firmă de brockeraj la care lucrează, când va investi într-
o schemă inspirată de un poem de Ferlinghetti şi va pierde până la ultimul 
bănuţ. „Red” Klein va lucra pentru scurt timp ca stripteuză la Big Daddy’s, 
pe Bourbon Street, apoi se va apuca de şcoala de stewardese şi se va 
mărita cu un bogat traficant de cocaină. Sau va deveni ultima călugăriţă 
din New Orleans, imediat după ce va fi dată afară de la Big Daddy’s 
pentru că s-a apucat să lucreze pe cont propriu. Ştiu, ştiu, asta e 
melodramă, nu compasiune, fie ea oraculară sau de alt fel. Dar cum poate 
deveni cineva orice altceva decât îi este prescris prin cultură? Sau altceva 
decât îşi imaginează un profesor ostenit la Ceasul său de Compasiune? - 
Luăm şi noi o pauză să mergem la baie? Întrebă Chloe, în numele  a 
milioane şi milioane de poeţi.” (p. 133 - 134) 
          Andrei Codrescu începe “lecţia de poezie” învăţîndu-i pe şcolarii săi 
să scrie cîte un epitaf. E înţeleasă, astfel, poezia un mod de a derula viaţa 
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dinspre sfîrşit spre început? De ce nu? Sugestia este tentantă. Oricum, 
după ce ai intrat în sufletul cuiva, insidios, acolo poţi întemeia orice 
poveste. Încet, încet, învăţăceii devin personajele unui poem epic de 
Andrei Codrescu. Poate că şi Andrei Codrescu devine personaj într-o 
viziune poetică a vreunui şcolar, auspiciile sub care se desfăşoară “lecţia” 
o presupun. Oricum, din poezie nu evadezi în paradis, locul în care te 
regăseşti mai degrabă e în stradă: “Noi, poeţii, tânjim după inexplicabil, 
care este instinctiv şi care nutreşte din imaginaţie şi nu poate trăi fără 
poveşti. Pentru a scrie poezie, ai nevoie de Imaginaţie, dar dacă o foloseşti 
prea tare, viaţa şi poveştile ei te vor prădui. Singura imaginaţie bună este 
imaginaţia nefolosită. Mătuşa Clara nu are nevoie de pantofi. Nu are 
nevoie nici de nazurile tale. Cu rezerva că, nebună fiind, s-ar prea putea să 
nu-şi poată stăpâni imaginaţia. Poţi fi sigură că, pe vremea când încă mai 
preda, nu treceai clasa dacă nu învăţai pe dinafară cele zece porunci. Am 
pus capăt acestor gânduri reacţionare şi am spus: Iată un exemplu de 
poezie Zen, e un koan, l-am scris adineauri: „Ce poate indica mai bine 
trecerea timpului? Ceasul sau portofelul?” Mai multe mâini fluturară pe 
sus. - Domnul Borden! - Portofelul. - Poate, am spus. Tocmai am inventat 
chestia asta, aşa că nu ştiu răspunsul corect. Aş putea prea bine să îl accept 
pe al tău. Dacă ai bani înseamnă că ai consumat timp ca să-i faci, dar nu 
sunt unul şi acelaşi lucru, aşa cum spune proverbul. Cu toate acestea, s-ar 
putea să ai dreptate. - Am dreptate, mormăi Borden, cufundat adânc în 
analizarea propriilor probleme legate de bani, cum ar fi ce faci când ai prea 
mulţi.” (p. 132 – 133) 
          “Lecţia de poezie” este, indiscutabil, o lecţie de viaţă. Poate şi de 
istorie. Andrei Codrescu face demonstraţia că un european nu poate 
înţelege mai bine sufletul american, decît intrînd în teritoriul poeziei. La 
sfîrşit, în nota de pe copertă, intervine însă, ca o ghilotină, autodemascarea. 
Care duce în răspăr întreg demersul cărţii. Magistrul nu e în relaţia cu 
discipolii săi un îndrumător care să îi conducă pe Calea spre sine, ci care îi 
rătăceşte de sine. Cu oarecare cinism. E mai mult din categoria 
corupătorilor, precum Socrate ar putea primi cupa cu zeama de cucută: 
“Le-am dat studenţilor lecţii extrem de periculoase, care ar fi fost interzise 
de Catedră şi de Decanat dacă ar fi ştiut despre ce-i vorba. Studenţii s-au 
înălţat la cerinţele mele cu pasiune îngerească. La cafenea, după fiecare zi 
de curs, am relatat précis şi detaliat aventurile noastre pe tărîmul lyric al 
Americii. După ce a fost publicată cartea au izbucnit scandalul şi 
controversa. Pînă acum nu am dezvăluit nimănui secretul: lecţia mea de 
poezie americană n-a fost de fapt lecţie de poezie americană. A fost lecţie 
de poezie română, predată în engleză de un poet american influenţat de 
poezia franceză a lui Tristan Tzara, Dadaist evreu din Moineşti. Acum ştiţi 
cu toţii că America n-a fost încă descoperită”.   
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       Andrei Codrescu i-a păcălit pe americani. A făcut-o cu cinismul 
păpuşarului care după reprezentaţie mototoleşte păpuşile şi le înghesuie 
într-o ladă…! “Lecţia de poezie” poate fi adăugată cărţilor formatoare 
pentru cei care tind spre poezie, dar mai ales pentru cei care nu tind spre 
poezie, dar care bănuie că există. 
 

Radu Vancu – „Frânghia înflorită” 
(Casa de editură Max Blecher, 2012) 

 
          Una e să scrii despre moarte, alta e să 
trăieşti moartea în fibra ei; sau mai bine spus „să 
fii trăit de moarte” în intima ta fibră. Fiecare 
dintre noi a trăit (cred) într-un fel sau altul aceste 
stări. Cu Ion Zubaşcu, regretatul, am vorbit seară 
de seară la telefon, vreme de cîteva luni, pînă în 
preziua plecării sale şi acesta, muribundul care 
îşi conştientiza starea, îmi spunea cu voce 
pierită: „- Adriane, noi toată viaţa am vorbit 
despre moarte, dar moartea nu seamănă cu nimic 
din ce spunem că ştim despre ea. Moartea este 
infinit mai mult, este infinit mai puţin.” „- Dar 
ce e, cu adevărat?”, îl întrebam eu cu speranţa că 
o să aflu ceea ce nimeni nu a putut să rostească, 
sau să afle pînă acum. „- Am să încerc să formulez un răspuns, îmi spuse 
la una din ultimele convorbiri. Poate mîine...! Pînă una, alta, mă dor oasele 
şi gîndurile, mă dor limba şi ochii, mă dor urechile şi mă dor intestinele. 
Ce e această durere, nu ştiu; un lucru însă îl ştiu cu siguranţă, că trebuie să 
îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru toate zilele pe care le-am trăit, pentru 
toate faptele pe care mi le-a îngăduit, pentru toate dimineţile şi pentru toate 
nopţile, pentru toţi oamenii pe care i-am cunoscut... Toată viaţa m-am 
întrebat şi m-am îndoit adesea că Dumnezeu există, acum ştiu însă că 
există, am dovada palpabilă.” Îl ţineam de vorbă, ca să îmi spună tot, tot, 
tot... Îi făcea bine, mie mi se făcea frică. „- Mai vorbim mîine!, îmi spuse 
la ultima noastră convorbire. Acum îmi este foarte rău, simt că mă strînge 
pielea...! Că vrea să mă expulzeze...!”  Dar a doua seară, ultima lui seară, 
nu l-am sunat, fie că mi-era frică să aflu răspunsul pe care îl căutam, fie 
din jena şi sfiala de a trage de limbă un muribund, fie că mă luasem cu 
nimicurile zilei. Următoarea dimineaţă a venit însă răspunsul final: murise. 
Poate că asta voia, de fapt, să îmi comunice? 
          Rilke spune despre moarte, sondînd-o cu instictul poetic: „Mare e 
moartea/ peste măsură./ Sîntem ai ei/ cu rîsul în gură./ Cînd, arzătoare, 
viaţa  ne-o credem în toi,/ moartea, în miezul fiinţei,/ plînge în noi.” 
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(Epilog, traducere Lucian Blaga). Eminescu descrie empatic durerea 
morţii, aşa cum o simţea şi Ion Zubaşcu, cel care o trăia efectiv în 
momentul în care se confesa: „Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus,/ Ori ca 
Hercul înveninat de haina-i;/ Focul meu a-l stinge nu pot cu toate/ Apele 
mării.” Iar Eclesiastul spune sec, sibilinic: „Mai amară decît moartea este 
femeia...”. Greu de descifrat. 
          De ce spun toate acestea în preambulul unui comentariu la o carte de 
poezie? Pentru că „Frînghia înflorită”, cartea lui Radu Vancu, este una 
dintre cele mai stranii cărţi de poezie care s-au scris în literatura română, 
un ciudat amestec de moarte şi viaţă, de refuz al morţii şi de căutare cu 
insistenţă a subînţelesurilor ei. E ca o privire în hău, cînd vertijul te sperie 
cu ceea ce se află la capătul hăului şi te trage deoparte, pe cînd curiozitatea 
morbidă îţi dă ghes şi te întreabă: ce e, totuşi, acolo la capăt?  
          Chiar, ce e? 
          Două sînt planurile pe care evoluează „discursul” poetic: unul al 
metarealităţii, altul al realităţii celei mai palpabile. Ca şi cum am vorbi 
despre tărîmul acesta şi despre tărîmul celălalt. Cel care face naveta între 
cele două tărîmuri este, evident, poetul, martorul care are misiunea de a 
relata continuu, de a spune ceea ce vede unei lumi care stă uimită şi 
aşteaptă veşti incredibile, de a uni cele două tărîmuri în final prin propria 
fiinţă, prin propriul trup. Cum a ajuns în miezul tărîmului celălalt? Poetul a 
găsit un mijloc, un tertip: s-a luat pe urmele unui „mort drag” şi l-a urmărit 
cu obstinaţie, prin nişa visului, ca Făt Frumos pe zmeu, pînă a ajuns cu el 
în miezul „tărîmului celălalt”, acolo unde „mortul cel drag” îi traduce ceea 
ce vede ca şi cum mesajul ar fi determinant pentru întreaga omenire: „Ce-ţi 
spune unul dintre morţii tăi/ cei mai dragi, cel mai iubit dintre morţi,/ 
când te lasă inima să-l visezi : // „Nu te speria, e teribil de simplu,/ tot ce 
ţi s-a spus în cei şapte ani/ de acasă e adevărat:// oamenii există şi sunt 
buni./ Sufletele există bine mersi,/ culcuşite în straturile cărnii/ca 
recidivistele în paturi supraetajate,/ tandre şi caline homicide./ Iar de 
răspuns ţi se va răspunde// răspicat, exact când spui „înger/ îngerelul meu 
ce mi te-a dat” aerul/ se va crâmpoţi, smuls// de peste lucruri ca 
ambalajul lucios/ de pe un cadou demult promis,/ şi dinăuntrul aerului va 
sări,// cu mişcări profesionale de stripperiţă/ ţâşnind din tort, îngerelul./ 
Cât o să-l priveşti gură cască, se va duce// hopa suuus, după care va 
coborî/ ca un deltaplanist spre tine. Atâta doar/ că mai mereu, ca din 
nebăgare de seamă,// îngerelul aterizează într-o legiune de porci/ şi al 
naibii parc-ar fi de mercur,/ aşa intră şi se întinde prin corpurile 
porceşti.// N-apuci să te minunezi mult, o mână/ nevăzută îţi arde 
golăneşte doi dupaci/ după ureche, te întinde pe spate,// cu un scalpel 
nevăzut îţi deschide/ cuşca pieptului, duce apoi/ degetele nevăzute pline de 
sânge// între buzele nevăzute pline de sânge/ şi şuieră cu schepsis de 
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porcar./ Iar porcii se apropie cumva tandru// de tine, îşi aliniază râtul/ pe 
laturile trocuţei de coaste/ şi, fericiţi de lături proaspete,// clefăie sângele, 
hăpăie inima./ Abia atunci, culcat pe spate,/ vezi panoramaţi pe cer, 
buluciţi ca porcii,// turme de îngerei cu boticurile roşii-roşii,/ numai 
incisivi, canini şi molari, râzând la tine.// Cum ziceam, să nu te sperii: aşa 
începe/ răspunsul, şi toţi îl merităm./ E teribil de simplu, îngerelul râzând 
de după slănini/ o să-ţi explice cu vremea totul.” E limpede că “spiritul” 
vieţii de pe pămînt s-a insinuat şi în viaţa & lumea de dincolo. L-au purtat 
în cutele sufletelor cei care au pătruns pînă acolo, care au trecut linia de 
sosire mai devreme. Porcii au invadat lumea de dincolo, rai sau iad, ca la 
Budai-Deleanu soarele răsare pentru biata lume muritoare tot dintre 
slănini. „Îngereii” plutesc peste tot cu treabă sau nu, e de ajuns să chemi pe 
vreunul dintre ei sau chiar pe propriul înger păzitor cu formula consacrată: 
„Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu” şi el vine ca să îţi facă un 
ghidaj „profesionist” în acea lume incongruentă, spectaculoasă, regizată 
parcă de un regizor cam ţăcănit de la Hollywood. Pe tărîmul nostru însă 
lucrurile se rostuiesc altfel, deloc spectaculos, anost chiar ca şi cum 
martorul ar merge cu capul în nori şi cu picioarele înfipte pînă la genunchi 
în lut: „De când a început serviciul, Cami pleacă înainte de opt, iar 
Sebastian se trezeşte cam pe la şapte jumate. Aşa că, vrând-nevrând, mă 
trezesc şi eu, îl pun pe oliţă, îi pun laptele la încălzit, Cami pleacă, îl iau 
de pe oliţă, îi dau laptele. Îl bea încet, mozolind îndelung paiul roz. Uneori 
ne uităm pe Minimax, la T-Rex Express, la Grădina Zoologică a lui Willa, 
la Thomas şi prietenii săi. Alteori îmi cere să-i pun la laptop Cartea 
Junglei, sau pe Domnul Tăiţei. Desenăm. Facem trenuri şi tuneluri. Dăm 
concerte, el la tobe, eu la chitară sau, după caz, pian. E secvenţa preferată 
a zilei mele, ca să nu spun a vieţii mele. Apoi vine mama Cameliei, îi dă să 
mănânce dacă n-am apucat s-o fac eu, îl îmbracă şi-l scoate la plimbare. 
După care, rămas singur, prins în fericirea mea ca o gânganie urâtă în 
chihlimbar, mă aşez iute la laptopul din care Baloo tocmai a terminat de 
cântat Bare Necessities şi încep să tastez ca-n transă: „Ce-ţi spune unul 
dintre morţii tăi cei mai dragi...”. Vinovăţia de a face naveta între două 
lumi este asumată de “martorul” care poate fi numit, după un cod asupra 
căruia putem conveni, poetul. Iar poetul, ca Dante altădată, stă pe o piatră 
şi meditează la intrările din cele două lumi, la care are (se pare; i se pare) 
acces. Dincolo e neantul, incontrolabil; aici, în mintea lui, e nemurirea, 
care e, de fapt, posibilitatea visată de a uni cele două tărîmuri, cele două 
lumi. Neantul e o cădere în timp, nemurirea e o cădere în sine. Neantul 
pare impur, pentru că îi înghite şi îi încape pe toţi; nemurirea e (mai) pură, 
pentru că e individuală, e "aseptică" pentru că nu e întîmplătoare, e 
îndelung pregătită, gîndită. Neantul e o criză a speciei, nemurirea e o 
mistică individuală. Nici în Rai nu se intră "la grămadă", ci individual. În 
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ambele însă, aşa cum o dovedeşte practica, nu se intră decisiv decît prin 
moarte. Moartea nu e o poartă, nu e neapărat un prag, cît este o intrare în 
repaosul universal, sinomin cu "confortul" nemuririi. Nu de zbucium se 
plînge cel mai mult omul pe lumea asta? Nu de lupta cu sine şi cu ceilalţi? 
Nu de nedreptatea endemică? Doar repaosul universal îl vindecă şi îl 
absolvă de toate acestea. Sfîntul Ioan Gură de Aur smulge cu amară 
precauţie vălul de pe chipul vremelniciei, relevînd creştinului o imagine a 
căutării ştiute sau neştiute: “Nu te desparţi de vitele tale, de grînele tale, de 
podoabele tale, de pămînturile tale…? Îţi place să trăieşti mai mult cu 
vitele tale decît cu Dumnezeu cel veşnic? Îţi place să vieţuieşti cu mizeria 
trupului tău decît în curăţenia lui Dumnezeu? Uite cum putrezeşte carnea 
celui lumit, pe cînd tu ai în faţă Împărăţia de lumină a lui Dumnezeu. De 
ce te temi?”.  
            Cu ce veşti vine în „lumea noastră” poetul care a luat legătura cu 
„unul dintre morţii dragi”? Lumea de aici trece dincolo cu toate codurile 
vieţii, cu toate obişnuinţele, cu toate viciile chiar. Aerul e tare ca votca, 
ciroza face prăpăd şi acolo, o neputinţă de a fi doar om bîntuie şi spiritele 
descărnate dar vicioase, care continuă să moară şi după ce au murit, dar 
care au satisfacţia secretă că acolo continui să mori, dar nu poţi muri chiar 
de tot, aşa cum se moare pe pămînt. Că şi pe pămînt omul concede că 
moartea e un fenomen firesc, numai că şi a muri trebuie să fie un fenomen 
fără un capăt definit: Ce-ţi spune unul dintre morţii tăi/ cei mai dragi, cel 
mai iubit dintre morţi,/ când te lasă inima să-l visezi:// „Dragule, în ziua 
aia când soarele de noiembrie/ era călduţ ca un cadavru proaspăt/ şi eu îţi 
muream în braţe// nu-mi închipuiam că aici,/ unde totu-i înfricoşător de 
bine,/ e un aer tare ca votca, îţi taie genunchii// şi-ţi râcâie stomacul, încât 
te aştept/ cu fiecare zi tot mai zdrenţuit,/ mai matolit, mai lihnit.// Tu nu te 
grăbi, vezi-ţi de trăitul tău,/ eu o duc aici pe picioare/ până o să vii tu –// 
ca ciorba acră după beţia dulce,/ ca iaurtul peste ficatul cu steatoză,/ ca 
glucoza în venele macerate.// Chiar dacă aerul de aici mă face cirotic,/ nu 
te grăbi, de aici n-am unde să mai mor./ Cred. Aşa că trăieşte-ţi 
fericirea,// o să te mănânc din ochi când o să vii,/ n-o să-mi ajungi nici pe 
o măsea, ce-i drept,/ însă o să mă ţii, ca atunci, în braţe// sub soarele 
călduţ de aici,/ şi poate că de data asta o să-mi revin,/ îmbrăţişarea ta de 
mort proaspăt// o să-mi pătrundă ca o injecţie cu adrenalină / în inimă. Fii 
deci viu, fii fericit de viaţa ta vie,/ oricât de ridicolă-i chestia asta.”// Aici 
te trezeşti cu obrajii arzând şi creierul/ aburind în crăticioara craniului ca 
un cartof fierbinte,/ fiert îndelung pentru o masă săracă. 
          Trecerea dintr-o lume în alta e plină de suferinţă, inadecvarea şi 
inadaptarea sînt răni supurînde peste care realitatea toarnă pumni de sare. 
Visul, ca mijloc de locomoţie, te aruncă brutal pe parchetul din apartament 
sau pe piatra rece din curte. Elementele fizice ale lumii sînt probe ale 
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impurităţii în care ne ducem veacul. Chinuitoarea lume din creier roade, 
sapă pînă face din acesta o rană fierbinte. Hipersensibilitatea clocoteşte în 
sos de paranoia: [Ce-i cu adevărat insuportabil: nu atât visul, cât trezirea. 
Şi nu atât spaima din minutele de după, când respiri dispneic pe întuneric, 
încercând să nu-i trezeşti; spaima trece. Greul vine dimineaţa, când micile 
rutine adorabile refuză să mai fie rutine – fiecare lucruşor, cât de mic, are 
reverberaţii barbare. Când desfaci o baveţică, de pildă, îţi dai seama că 
tot aşa ai desfăcut un ştreang. Absolut fiecare gest e hipersemantizat, 
parcă ţi s-au retezat pleoapele şi vezi, cu un exces de claritate, un exces 
corespunzător de sensuri. Cu fiecare vis, se mai excavează un strat din 
lumea de lumină & paranoia. După fiecare vis, universul e oribil de 
sentimentalizat.] 
       Circularitatea timpului determină o reversibilitate dătătoare de iluzii, 
astfel cel creat urmează celui increat şi cel increat urmează celui creat, iar 
pietrele (pămîntul) sînt "baza de susţinere" pentru ca acest ciclu să aibă 
infinitudine, pentru că timpul este legat de concreteţea Terrei. Cei cinci 
pomi din rai, aşa cum au "citit" specialiştii, sînt identificaţi cu cele cinci 
simţuri care fac realitatea vie, pentru că în afara simţurilor realitatea nu are 
substanţă, nu are individualitate. Lipsindu-ne un simţ, ne lipseşte o ştiinţă, 
aşa cum lipsindu-ne un cuvînt şi un înţeles, ne lipseşte o dimensiune 
pentru viaţă, zice undeva Noica.  
         Iar Toma, într-o evanghelie apocrifă, în spiritul ”Eclesiastului”, 
continuă: Iisus a spus:/ Acest cer va trece/ şi cel de deasupra va trece/ şi 
cei morţi n-au viaţă/ şi cei vii n-au moarte./ În ziua cînd veţi mînca cele 
ce-au murit,/ le veţi face să trăiască./ Cînd veţi fi în lumină, ce veţi face?/ 
Cînd eraţi Unul,/ aţi dat naştere la doi;/ dar după ce aţi devenit doi/ ce 
veţi face? 
         E, s-ar părea, multă biografie în poezia lui Radu Vancu, deşi cititorul 
nu are voie să confunde arta poeziei cu relatarea unor evenimente private. 
Arta abstractizează anecdoticul, harul este cel care face credibil mesajul 
artistic, dă o şansă în plus „personajului” în discuţie. Spune abrupt Radu 
Vancu: „După ce i-au luat cadavrul, sub ţeava unde atârnase tati a rămas 
sfoara de rafie. Am privit-o lung, moartea aştepta în ea precum mierea în 
flori, proaspete şi fremătătoare ca petalele roşii din obrăjorii fiului meu 
seara, când râsul îi miroase a cereale cu lapte şi miere.” E o mărturisire 
care te înfioară, dintr-o dată toate sforile de pe lumea asta devin vinovate 
pentru complicitatea cu moartea din acest caz. Martorul, fiul, nu acuză pe 
sinucigaş, îi îngînă, cel mult, gestul cu tandreţea copilului care ştie că 
oamenii mari au regulile lor de comportament, care nu pot fi puse sub 
semnul îndoielii sau al întrebării. Camus, în “Mitul lui Sisif” spune, în 
acelaşi sens: “Nu există decît o problemă filosofică cu adevărat 
importantă: sinuciderea. A hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită 
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înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filosofiei. Restul, dacă 
lumea are trei dimensiuni, dacă spiritul nouă sau douăsprezece categorii, 
vine după aceea”. Dar mai departe amănuntele ne duc într-o zonă a 
indescriptibilului: „1 noiembrie. Au trecut deja 14 ani. Nici o lacrimă la 
înmormântare, ochii îmi erau uscaţi de parcă tocmai traversasem deşertul. 
Nici Ramo, Iuli, Doru, Dana, mami n-au prea plâns – aşa încât rudele lui 
au avut confirmarea: noi l-am omorât şi i-am înscenat sinuciderea. Am 
lăsat bulgărul de pământ să cadă din mână în groapă aşa cum arunci o 
piatră într-un hău ca să vezi cât e de adânc. Când l-am auzit bufnind pe 
capac, am avut senzaţia – nu, certitudinea unei trădări ireparabile.”  
          Dar visul dă posibilitatea continuării dialogului început din timpul 
vieţii, a disculpării celui vinovat, grozăvia este domesticită de gesturile 
mici, „motoraşul cu muci din năsucul lui Sebastian” produce viaţă, viaţă: 
Ce-ţi spune unul dintre morţii tăi/ cei mai dragi, cel mai iubit dintre 
morţi,/ când te lasă inima să-l visezi:// „Dragule, aici a început deja./ Nu 
mai poate dura mult/ până începe şi la voi.// Cubuleţele de pământ sar zi 
şi noapte/ ca dopurile de şampanie/ de pe răposaţii pe care-i învelesc.// 
Cele acoperite de iarbă prea uscată/ se aprind şi luminează ca trasoarele./ 
Al meu cel puţin aşa s-a aprins.// Noi, sinucigaşii, ne-am trezit fiecare/ aşa 
cum ne-am făcut felul./ Unul cu un cuţit în inimă,// altul cu glonţul în 
creier,/ altul cu venele deschise./ Însă se lucrează din greu la imagine.// 
Eu am primit acelaşi maiou flendurit/ în care m-am spânzurat/ şi te aştept 
tot cu ştreangul la gât,// dar rafiei i s-a poruncit să înflorească,/ iar 
Dumnezeu pictează fluturi/ pe fiecare petală din ştreangul de flori,// atent 
de parcă mi-ar fi/ cel mai bun prieten/ bărbierindu-mă pentru nuntă”.// 
Aici te trezeşti. Cami doarme liniştită,/ pijamaua cu Tweety se ridică şi 
coboară lent,/ din pătuţ se aude motoraşul cu muci// din năsucul lui 
Sebastian./ Ca de obicei, după dezastru/ lumea e perfectă.”  
          Nu am găsit în poemul lui Radu Vancu acea tendinţă de a sparge 
pojghiţa subţire dar impenetrabilă dintre viaţă şi moarte, pentru a descinde 
în teritoriul morţii de unde să se poată întoarce pe pămînt cel plecat atît de 
intempestiv. Viaţa e anticamera morţii iar moartea e “o nemurire” 
subînţeleasă. În poemul epopeic “Ghilgameş”, de exemplu, personajul 
omonim ajunge la Siduri, hangiţa de pe malul mării. Văzîndu-i înfăţişarea 
atît de sălbăticită, Siduri se înspăimîntă şi se zăvorăşte, dar îşi schimbă 
repede simţămintele cînd aude cine este viteazul rege. Îl sfătuieşte pe 
Ghilgameş să nu se mai tînguie, îi spune că nemurirea este imposibilă şi îl 
sfătuieşte să petreacă şi să se bucure de viaţa care i-a mai rămas: Zi şi 
noapte l-am plîns;/ nădăjduind că strigătele mele l-ar fi putut trezi,/ n-am 
îngăduit să fie îngropat,/ şapte zile şi şapte nopţi, pînă ce l-au năpădit 
viermii./ De cînd m-a părăsit, nu mai înţeleg nimic din viaţă,/ şi nu mai 
încetez să tot umblu, ca un vînător care întinde capcane, în inima 
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pustiului./ Dar acum, hangiţă, de vreme ce te-am întîlnit,/ spune-mi cum să 
scap de moartea de care într-una mi-e teamă?/ Hangiţa îi spuse lui 
Ghilgameş :/ - O, Ghilgameş, unde rătăceşti la voia întîmplării?/ Viaţa 
veşnică, pe care o urmăreşti, n-o vei afla./ Cînd zeii au făurit omenirea,/ 
au hărăzit oamenilor moartea./ Viaţa veşnică au păstrat-o pentru ei!/ Tu, 
Ghilgameş, deci, cată să-ţi îndestulezi pîntecele,/ zi şi noapte bucură-te şi 
te veseleşte;/ fiece zi să fie o sărbătoare,/ zi şi noapte, joacă şi cîntă:/ 
pune-ţi veşminte frumoase,/ împodobeşte-ţi părul, spală-te bine cu apă;/ ia 
aminte la copilul care te ţine de mînă,/ iubita să găsească la pieptul tău 
plăcere:/ iată ce li se cuvine muritorilor (”Tableta a X-a”, II). Este evident 
că hangiţa, un personaj din categoria celor îndoielnice, îi dă sfaturile pe 
care i le-ar fi dat orice muritor "de rînd". Şi abordarea nemuririi, a lumii 
celeilalte, a vieţii dar şi a morţii e, în cele din urmă, o chestiune de 
imaginaţie. La Radu Vancu raiul (pentru că s-ar părea că numai raiul 
există; nu şi iadul, care este partea obscură chiar şi a lumii de dincolo) este 
prezentat parodic, postmodern, încărcat de elementele care ne bîntuie 
realitatea imediată. Un umor discret exorcizează drama, tragicul uman, etic 
este îndoit, ca apa în vin, de abordarea estetică, face suportabilă re-
amintirea: Ce-ţi spune unul dintre morţii tăi/ cei mai dragi, cel mai iubit 
dintre morţi,/ când te lasă inima să-l visezi:// „Dragule, aici, în lumea 
noastră/ fără întristare, inima e o crimă./ Aici, unde tristeţea e prohibită,// 
melancolia e terorism. Deasupra sicrielor,/ îngerii fac coregrafii nord-
coreene,/ scriu cu trupurile lor numele Lui,// câte unul mai babyface iese 
din rând/ şi declamă Osana! Osana!/ pe ton de vibrant omagiu,// ramurile 
de finic sunt tot atâtea voioase/ steguleţe, ce mai, tot raiul e/ numai 
fericire & propagandă.// E atâta pace asurzitoare în aer,/ încât îngerii 
speră că şi-au făcut treaba/ şi nu se mai aud sicriele deviaţioniste// 
duduind de melancolie. Căci nomenklatura/ & agitpropul îngeresc ştiu 
bine: într-o lume/ în care melancolia e substanţă interzisă,// inimile sunt 
uraniu îmbogăţit./ Când memoria e subversivă, şi când unii au/ o moarte 
întreagă de trecut numai cu amintiri,/ morţii sunt focoase cu miez de 
plutoniu.// Iată de ce, pentru serviciile speciale înaripate,/ melancolia e 
iadul:/ când melancolia îşi va declanşa/ fuziunea nucleară, inimile/ vor 
exploda ca popcornul,// totul în jur va fi supus unei doze de radiaţii/ cu 
melancolie de sute de ori mai mare/ decât doza letală, cât ai clipi// toate 
amintirile, toate melancoliile noastre/ vor ajunge în inima Lui, iar El,/ 
culcat pe burtă pe plexiglasul cerului,// cu mâinile pe ochi, va plânge pe 
tăcute/ cu lacrimi mari cât globurile de discotecă/ în care vom vedea 
chipurile voastre, ale celor// visaţi de noi, al tău, dragule, şi al lui mami,/ 
al lui Ramo, Iuli, Doru şi Dana –/ lacrimile-globuri vor cădea spre noi, 
rotindu-se/ şi proiectând chipurile voastre dragi/ de jur-împrejurul lumii 
distruse/ de Armageddonul melancoliei. Pentru îngeri,// e un worst-case 
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scenario oricând posibil,/ morţii bătrâni spun că s-a mai întâmplat 
cândva,/ aşa că, de dragul chipurilor voastre,// lucrăm din răsputeri la 
asta, disciplinaţi/ ca soldaţii unei Al-Qaeda a melancoliei,/ chiar dacă 
plânsul Lui ne va rupe inima.” 
          Poemul lui Radu Vancu este, în acelaşi timp, povestea unei iniţieri 
în ceea ce înseamnă viaţă plecînd de la realitatea şi înţelesul morţii. E o 
trezire în timp, brutală, fără menajamente. Tatăl s-a sacrificat pentru ca fiul 
să aibă destin, ca să-i pună la dispoziţie o poveste. E un sacrificiu ritualic. 
Am găsit la Ismail Kadare, într-un interviu-confesiune, o viziune 
interesantă asupra trezirii sale în timp:” Nu ştiu de ce, prin ce misterioasă 
asociere, îmi intrase în minte că fiecare om care moare lasă timpul său 
celorlalţi, să-l trăiască. De asta, aveam vreo zece sau poate doisprezece 
ani, cînd am început să-mi imaginez că eu duc mai departe vieţile celor 
care mureau în preajmă. Era un lucru obositor, să te lupţi cu lucruri şi 
conjuncturi necunoscute, să trăieşti viaţa ta de copil şi să duci pe umeri şi 
povara unor vieţi neînţelese din preajmă… Cînd a trebuit să preiau viaţa 
unui vagabond al oraşului, să o duc mai departe, m-am îmbolnăvit de 
friguri. Delirînd, inconştient, am povestit mamei ce mi se întîmpla… M-au 
dus la exorcist, ca să mă vindece. Oricum, din acea înţelegere particulară a 
timpului meu şi a timpului celorlalţi cred eu că îmi vine puterea să scriu. Şi 
toată viaţa i-am povestit pe ceilalţi ca să-mi ascund neputinţa de a fi eu. Şi 
poate că nu era o neputinţă: era doar o sfială.”  Radu Vancu pare să fi 
preluat acelaşi mod de recuperare a timpului celorlalţi, mai ales “a 
mortului său drag”. Mai mult, “martorul” priveşte de la înălţimea 
supravieţuitorului întreaga poveste, întregul zbucium şi înţelege că din 
“cercul strîmt” al vieţii fiecare iese după propria inspiraţie. Ne naştem la 
fel, murim diferit. Într-o străveche fabulă hindusă se vorbeşte despre o 
omidă, care, simţind apropierea sfîrşitului existenţei sale de omidă şi 
sosirea îndelungatului somn de crisalidă, îşi cheamă toţi prietenii. "Mă 
întristează ideea - spune ea - că trebuie să mă despart de o viaţă plină de 
speranţe, care îmi promitea atîtea realizări în viitor. Cosaşul îngrozitor mă 
va cosi în floarea tinereţii, iar prin aceasta, natura îşi dovedeşte cruzimea 
ei. Adio, scumpii mei prieteni, adio, pentru totdeauna. Mîine nu voi mai 
fi". Şi îşi dădu sfîrşitul, înconjurată de prietenii întristaţi. O omidă bătrînă 
spuse: "Sora noastră ne-a părăsit. Vom avea aceeaşi soartă. Vom fi cosite 
una după alta de cruntul distrugător, precum iarba din păşuni. Noi credem 
că vom învia din nou, dar e posibil ca aceasta să fie doar o speranţă 
deşartă…". Doar un fluture care trecea pe deasupra rîse superior privind 
acest cîrd de omizi care nu ştiau să vadă dincolo de condiţia lor imediată.  
          Teogonia creştină se regăseşte într-o dispunere care amestecă 
cinismul virtuos cu parodia melancolică, în genul lui Ion Mureşan:  
“Dumnezeu îşi face vizita printre sicrie/ cum îşi face doctorul vizita prin 
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saloane./ Şi, în vreme ce tu îmi faci respiraţie artificială,// aşteptând 
paramedicii, El trece printre morminte/ plin de importanţă, însoţit de 
arhangheli & serafimi/ ca de un ciopor de rezidenţi & asistente.// Iar noi, 
morţii, ne tânguim din sicrie/ precum un cârd de bolnavi din patul de 
suferinţă,/ cerşind un diagnostic cât mai răsunător.// Chiar dacă rezidenţii 
& asistentele/ ne mai ocărăsc şi ne reped, El e bun/ şi răbdător şi nu se 
supără.// Are, ca orice doctor, un jurământ de respectat./ Şi, cum se 
apleacă peste fiecare dintre noi,/ răsuflarea Lui trece prin creierele 
putrede// ca spirtul prin pâine, înveleşte într-o carne de aer ciolanele/ şi 
mortu-i o cârtiţă fluturând năucă din aripi./ Iar când paramedicii îţi spun: 
„e mort”,// aici tocmai răsare un soare strălucitor/ ca primele cincizeci de 
vodcă/ după o noapte de cumplită Fericire …”  
          Cheia cărţii lui Radu Vancu stă, credem noi, în cîteva pasaje puse 
între paranteze, care par să obstrucţioneze & destructureze tonul de 
incantaţie al poemului: “Fie că-i vorba de tata şi de mine, fie că-i vorba de 
mine şi de Sebastian, toate poemele astea sunt bântuite de fantasma unui 
bărbat îndrăgostit de fiul său.” Pentru ca mai departe să înţelegem relaţia 
artă-univers-familie prin prisma unei mărturisiri care justifică paradoxurile 
existenţei, care motivează prezenţa biografismului în textul poetic: 
[Poezia-ca-artă-de-familie: formula poate părea minimalistă, însă la drept 
vorbind e taman pe dos, de un maximalism utopic. Lui Tolstoi îi trebuiau 
cam două mii de pagini zdravene ca să scrie ca lumea despre o familie. 
Thomas Mann, în miezul secolului vitezei, se descurca cu vreo mie. Chiar 
şi în epoca twitter, a topi mia de pagini în lama de ras a unei cărţi de 
poemaşe mi se pare, spuneam, un proiect crâncen de maximalist. Fiindcă, 
dacă orice om e un univers, cum dictează clişeul, atunci orice familie e un 
plurivers. În care încape totul – şi chiar contrariul lui.] 
          „Frînghia înflorită” e o carte exemplară, cum nu pot fi două într-o 
literatură, care interoghează, cu o fervoare neagră, pustiul. Răspunsurile 
sînt nişte melancolici muguri de cactus care păzesc ca lumea să nu 
invadeze spaţiul pur al deşertului. 
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Poeme de  
Igor Ursenco 
 
 
 

Diptic autognostic 
 
 

Universul „URSS & Co”1  
(Curriculum Vitae Cosmogonic & Chiromantic) 

 
 

În Călătoriile mele de Gulliver adolescentin intangibile 
rămîneau doar / globúlele roşii 

de sînge şi cele 80 la sută de apă / din dovada terestră 
a corpului: în apa sacră a Gangelui / zilnic 

îmi spălam / tălpile reci și creştetul 
înfierbîntat –  în Amazonul sălbatic. A fost o vreme 

 
cînd / fluviul Volga mi-a curs prin toate 

venele / tinereţelor / meleoficiale, dar de fiecare dată 
se revărsa, din matca / preconştientului, blestematul 

rîu / Prut: pitit în dreptul „liniei 
inimii” / din palma mea stîngă / - ca o lamă de baionetă 

a sorţii. Într-un timp arhetipal mi-am jelit, 
 

                                                 
1 URSS & CO - anagramă fonetică în limba engleză cu numele de familie „Ursenco” [pronunțat Urs-en’-co] 
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între Tigru şi Eufrat, sorţile netrăite, invadate 
de personajele literare ale lumii: îl vedeam adesea pe Walt 
Whitman plantîndu-şi singur / gazonul verde / pe acelaşi 

sens cu paralela 45 şi de fiecare dată / îmi trăgeam corabia 
trupului: mai la vest / de rîul Bîc şi mai la umbră 

de Kaïros2, unde încape / toată Dunărea 
cu apa sa tulbure cu tot.  Dar cînd mancurţii3 

 
hrăniţi cu Istoria / transmisă în direct la / ştirile 

serii / s-au răzvrătit pe / prora spaţială / 
a Creierului, le-am oferit / alternativa revoluţiei 

alimentare: toate nădejdile mi le-am lăsat cu gură 
de moarte la zidul Ierihon – însetaţilor 

de cuvînt. / M-am luat la întrecere cu Sătilă 
şi Gargantua: cine va duce / în gură, strop cu strop, 

apa Nilului,  cea care a săpat galerii 
în / baza piramidelor şi a stelei Nordului. Cînd  

 
nu am mai avut suficiente / resurse 

să-mi hrănesc pajurele din carnea / telenovelelor 
ideologice şi a romanelor tragi-comice 

de la Nistru pîn-la Tisa, am încetat să mai fac / abstracţie 
estetică / de ruşinoasa îndeletnicire / de grănicer 

la frontieră / cu sufletul. Nu am putut 
 

să nu-i solicit lui Ivan Turbincă, într-o rusă 
arhaică / de pe timpul lui Noe, să mai  

amăgească pentru ultima dată / Moartea: 
 

„mai toceşte-ţi, şi tu, gingiile 
timp de O sută de ani / de singurătate 

în cremenea Carpaţilor, / pînă s-or face Piramide 
de Faraon sau Cremlin / cu Stea în frunte ...”. 

 
Am băut însetat din Rîul uitării Lethe, 

                                                 
2 Kaïros  (grec.) – punct culminant; moment oportun de intervenire în desfăşurarea destinului aflat în „custodia” 
celor trei Moiré 
3 Mancurt - persoană supusă periodic, prin distrugerea specifică a creierului, unui proces de amnezie a originilor 
genetice şi culturale. În excepţionalul roman „Eşafodul”, Cinghiz Aitmatov descrie tortura aplicată de oştenii lui 
Gengis Khan: după o preparare preventivă, victimelor li se aplica direct pe scalp pielea de cămilă (întoarsă pe dos), 
urmînd ca firele de păr să afecteze centrul mnemotic pînă la pierderea totală a identităţii 
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şi din Mnemosyna – rîul Memoriei eterne. L-am întîlnit 
pe alter ego-ul / Tiresias: dar nu m-a recunoscut 

în niciunul dintre fluviile Lumii / geologice. Dar cînd 
l-am angajat pe Călugărul Jorge / să-mi ungă 

cu otravă / cerul gurii / şi toate ursitele 
imposibile: voi toţi, / care mi le veţi trăi 

cu ură vărsa-v-aţi sufletul în Marea 
Neagră de atîta fiere. Atunci savanţii 

au înregistrat modificarea ireversibilă a c-URSS-ului 
din Univers. / Şi a ieşit 

 
din ilegalitatea neagră într-un final Uniunea Rîurilor 

de Suflet  şi Sînge (URSS), ce vor / izvorî etern 
din  „linia vieţii” a palmei mele drepte 

precum Statul Liber Fiume4 / direct din pixul 
poetului D'Annunzio – un bastion intangibil 

la impulsul originar / generat 
de URSS-itoarele mele kosmice … 

 
 

noiembrie 1992 
 

56Marcă brevetată „URSS & Co” 
 

Și eu, precum fericitul personaj biblic, am fost 
singurul scăpat cu viață: supraviețuind 

estetic Imperiului care îmi conținea propriul 
nume (URSS) înainte de a mi se fi născut 

părinții. Acesta mi-a fost alfabetul 
 

tatuat pe cotorul coperților irigate de o rețea 
de capilare nepămîntene. Și, Doamne, 

singurele animale de companie mi-au fost: o inimă 
rece și creierul preafierbinte! Încă de atunci 

am scăpat nevătămat de florile de mină. Continui 

                                                 
4 Statul Liber din Fiume – oraș-formațiune statală (cu o suprafață totală de doar 28 km2) la frontiera dntre Italia și 
Croația, constituită în urma unei intervenții armate puse la cale de un grup de naționaliști sub comanda poetului 
Gabriele D'Annunzio. Pe toată perioada scurtei sale existențe temporare (1920-1924) suveranitatea i-a fost 
recunoscută doar de către conducerea oficială a URSS. Actualmente orașul Rijeka din cantonul Primorje-Gorski 
kotar (Croația) 
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să scriu exclusiv cărți. Ascuțite. Nu-i nimic, 

voi supraviețui prin ele și acestui Capital 
cu religie promiscuă. Căci iată și prima 

 
minune: de fiecare dată cînd mă tai 

într-o pagină dificilă, nu știu de ce sîngele 
îmi dă pe dinafară ca dintr-o subterană surpată 
grijuliu peste căutătorii de uran. Singurul aer 

 
care face bine lecturii neîntrerupte 

sunt insulele vii împrejmuite cu apă 
moartă. În locul lui Iona prefer o balenă 

Gutemberg: gonflabilă și cu scheletul din matrițe 
de plumb. Înăuntru aș putea să îmi țin 
răsuflarea pe toată durata insurgenței 

culturale românești7 după modelul ontologic al Statului 
Liber din Fiume. Printre pagini nu am nevoie 

 
de ascensor: e suficient să mă prăbușesc 

în sine și uite cum mă așteaptă deja salvarea 
eliberatoare! Pentru a nu ieși 

definitiv din cărțile mele, Dumnezeu la rîndu-I 
și le poartă întotdeauna cu o măsură 

mai mică. Dar asta nu e singura lui greșeală 
 

pe care I-o voi ierta, în timpul de la urmă, 
ca unei sărmane rude de gradul unu 

 
2006 

 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Insurgența culturală din România – culminată cu faimoasele „Teze din iulie 1971” (anul nașterii mele) după vizita 
istorică a lui Nicolae Ceaușescu în China și Coreea de Nord 
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Erotismul 

suprarealist 
 
 
 
 
 

 
un studiu de Isabel Vintilă 

 
 „Nu există dragoste fără erotism, după cum nu există erotism fără 

sexualitate”1, spune Octavio Paz, sintetizând în acest mod concepţia 
suprarealiştilor despre iubire, avangardişti care, deşi preţuiesc creaţiile 
marchizului de Sade şi şochează lumea prin scrieri pline de imagini 
sexuale explicite, se pot, de asemenea, situa „în descendenţa marilor 
îndrăgostiţi precum Shelly, Nerval, Arnim”2, evitând sfera pornografiei. 
De aceea, nu putem să discutăm despre importanţa iubirii în creaţia 
suprarealistă, dacă nu ne referim la erotismul, uneori exacerbat, din 
lucrările lor. Deşi termenul „erotism” este adesea asociat cu 
suprarealismul, el nu a apărut de prea multe ori în scrierile încadrate în 
acest curent de avangardă. Sarane Alexandrian susţinea într-o conferinţă 
intitulată Sexe(s) exquis sans dessus (ni) dessous: erotisme surréaliste3 că 
frecvenţa folosirii cuvântului „erotism” este foarte scăzută în scrierile de 
început ale suprarealismului, scriitorii din această grupare avangardistă 
preferând în cele mai multe cazuri termenul „sexualitate”4. El observă că, 
până în momentul în care Georges Bataille revoluţionează întreaga lume 
cu o lucrare intitulată Erotismul, suprarealiştii inserează doar de patru ori 
termenul în lucrările publicate. În urma acestor observaţii, Alexandrian 
concluzionează că suprarealiştii au asimilat această noţiune treptat, 
neconsiderând-o „fondatoare”5. În anul 1923, Robert Desnos spune că 
erotismul este „tot ce provoacă dragostea şi o exaltă [t.n.]”6, specificând 
faptul că scriitorul este important în măsura în care creează o „erotică” în 
adevăratul sens al cuvântului. Alexandrian precizează că anul 1928 este 
foarte important în ceea ce priveşte afirmarea conceptului de „erotism” în 
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romane precum Le con d’ Irène al lui Aragon sau Les Couilles enragées al 
lui Benjamin Péret. Mai mult, în acelaşi an apare numărul 11 din „La 
Révolution surréaliste” care cuprinde primele două şedinţe din celebrele 
Cercetări asupra sexualităţii în care suprarealişti precum Breton, 
Queneau, Prévert, Péret sau Tanguy discută teme legate de raporturile 
sexuale cu o dezinvoltură ieşită din comun pentru acea epocă.  

Până în anul 1957, când Bataille publică Erotismul, Breton se arată 
la rândul său preocupat de importanţa erotismului în actul creator. După ce 
în anul 1931, René Char dezbate statutul erotismului, adică „regulile care 
reglează o asociere”7, şi după ce Salvator Dali afirmă că obiectele 
suprarealiste fiinţează şi trebuie create doar sub imperiul erotismului, 
Breton discută despre erotism ca „elogiu liric al dorinţei [t.n.]”8 Problema 
iubirii şi a erotismului este dezbătută, utilizându-se aceleaşi argumente atât 
în Nadja, cât şi în Arcane 17 sau L’ amour fou. Aceste texte ale lui Breton 
oferă imaginea completă a ceea ce înseamnă pentru suprarealişti şi pentru 
opera lor naşterea unor obiecte sau a unor asociaţii de termeni, pe care 
autorul le numeşte „trouvailles” (descoperiri fericite). De asemenea, aceste 
lucrări oferă informaţii despre importanţa întâlnirilor amoroase şi a 
apariţiilor misterioase ale femeii iubite, petrecute sub imperiul hazardului. 
În Arcane 17, Breton vorbeşte despre „dragostea reciprocă care 
condiţionează magnetizarea totală”, situând iubirea mai presus de orice 
stare sufletească. În L’ amour fou el urmează paşii impuşi în manifestul 
din 1924, susţinând depăşirea logicii comune şi accesul la o logică 
superioară care facilitează cunoaşterea omului în spirit hegelian, 
cunoaştere datorată unor manifestări în aparenţă iraţionale. Ca urmare a 
acestui fapt, revelarea are loc numai prin intermediul dorinţei în postura de 
condiţie a „iubirii convulsive”, în paralel cu iluminarea celor doi iubiţi 
petrecându-se şi iluminarea întregii lumi: „Dar voi termina prin a te găsi, 
spune Breton, şi lumea întreagă se va lumina din nou pentru că noi ne 
iubim, pentru că un lanţ de iluminare trece prin noi [t.n.]”9  

La început, căutările artistice ale suprarealiştilor, care se doresc a fi 
transformatoare în esenţă a umanului, duc la împlinirea dezideratului 
freudian, acela al eliberării totale a spiritului. „Singurul resort al lumii”10 
„dorinţa” (în termeni bretonieni), devine centrul preocupărilor şi 
experimentelor suprarealiste. Astfel, eliberarea interioară, urmărită în 
psihanaliză, este sinonimă cu eliberarea „impulsului instinctiv”11 iubirea 
carnală provocând, în accepţiunea suprarealiştilor, o plăcere aproape egală 
cu emoţia12 poetică, sexualitatea devenind mai importantă decât orice alt 
fel de dragoste:„Nu m-am putut abţine să nu stabilesc o relaţie între 
această senzaţie [emoţia poetică] şi plăcerea erotică şi nu descopăr între ele 
decât diferenţe de grad. Deşi nu ajung niciodată să epuizez elementele 
constitutive ale acestei tulburări – trebuie extrase din cele mai profunde 
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refulări ale mele –, ceea ce ştiu mă asigură că doar sexualitatea 
prezidează”.13 

Deşi în multe dintre cazuri, curajul asocierii imaginilor 
suprarealiste tinde să atingă o sferă mai puţin acceptată, aceea a 
libertinajului sau a pornografiei, totuşi suprarealiştii impun o direcţie care 
îi salvează de încadrarea în aceste segmente: sexualitatea nu este situată în 
afara dragostei. Iubirea suprarealistă, fie ea carnală sau nu, reinventează 
emoţia erotică, creând scenarii surprinzătoare şi seducătoare. Cuplul 
suprarealist se reuneşte în cele mai diverse contexte, într-un spaţiu al 
suprarealităţii în care se împletesc armonios cotidianul cu miraculosul. 
Oricare ar fi actanţii, iubirea suprarealistă este atracţie mistuitoare, 
împlinirea ei depinzând în acelaşi tip de fatalitate şi de dorinţă. Iată cum o 
descrie Breton în L'amour fou: „Dorinţa, singurul resort al lumii, dorinţa, 
singura rigoare pe care omul trebuie să o cunoască, unde aş putea-o adora 
mai bine decât înăuntrul norului?”14.  

Dragostea devine, la fel ca şi revoluţia, o sursă de inspiraţie foarte 
importantă pentru suprarealişti, în condiţiile în care revoluţia nu putea 
îndeplini de una singură nevoia lor de eliberare. Maurice Nadeau spune că 
„suprarealiştii care, mai mult ca toţi, glorificau dragostea (şi femeia)” 
„aveau ambiţia că treceau dincolo de domeniul psihologiei [t.n.]”15. Aşa se 
explică cercetările dedicate sexualităţii despre care vorbeam anterior, 
cercetări care au forma unor discuţii, cu întrebări şi răspunsuri, procesul 
cunoaşterii derulându-se într-un mod cât se poate de ludic, fiind bazat pe 
manifestări ale hazardului obiectiv. Georges Sebbag afirmă la rândul său 
că „sexualitatea nu poate fi separată de iubire” şi că iubirea suprarealistă 
„dezvoltă o sensibilitate nouă. Ea inventează un scenariu seducător şi 
irezistibil: două fiinţe care se întâlnesc printr-unul din cele mai pure 
hazarduri declanşează evenimente surprinzătoare, descifrează în trecerea 
lor multiple semne ale dorinţei, constată fuziunea imaginarului şi a 
realului, resimt convulsiile frumuseţii şi a timpului. Mai aproape de iubirea 
curtenitoare sau de pasiunea romantică decât de relaţiile matrimoniale sau 
de legăturile ascunse, iubirea suprarealistă îmbină dimensiunea orizontală 
a cotidianului şi verticala miraculosului”16.  

Pe de altă parte, erotismul este asociat, din punctul de vedere al lui 
Georges Bataille, „nu literaturii, ci raporturilor sexuale”17, fiind în acelaşi 
timp „unul dintre aspectele vieţii interioare a omului”18, dar căutându-şi 
mereu în afară un obiect al dorinţei. Încă din primele pagini ale lucrării 
sale, Erotismul, Bataille face diferenţa dintre erotismul uman şi 
sexualitatea tipic animalică, susţinând că este diferit de aceasta prin aceea 
că „îi pune viaţa interioară în cumpănă”19. El mai afirmă că pentru oameni 
erotismul are un înţeles aparte pe care ştiinţa nu îl poate susţine cu 
argumente clasice. 
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Lucrarea lui Bataille, despre care Breton afirma că „este un semn al 
timpului”20, abordează subiectul tabu al erotismului având mereu în vedere 
fiinţa umană în relaţie cu istoria muncii şi cu istoria religiilor, elementul de 
noutate fiind distincţia pe are o face autorul între erotismul corpurilor, cel 
al inimii şi cel al spiritului. Bataille vede erotismul ca pe un aspect al vieţii 
interioare şi, nu în ultimă instanţă, al vieţii religioase a omului. El observă 
că erotismul nu este lipsit de violenţă, iar această violenţă este cea care 
scoate omul din starea sa de fiinţă discontinuă pentru a-i oferi 
continuitatea. Menţionăm faptul că Bataille numeşte „fiinţă discontinuă” 
pe aceea a cărei existenţă poate fi oprită într-un anume punct. Pentru om 
acest moment este evident reprezentat de moartea individuală. Problema 
discontinuităţii fiinţei umane este rezolvată de Bataille prin impunerea 
erotismului ca stare capabilă să „destrame” fiinţa, care presupune o 
„distrugere a structurii fiinţei închise”21, angoasată la gândul morţii 
necruţătoare. Miza suprarealiştilor este, de fapt, salvarea în faţa morţii, 
eliberarea din starea de discontinuitate prin sexualitate, prin iubire, oricât 
de scandaloase ar fi formele lor: „Numai violenţa, poate astfel pune totul 
în joc, violenţa şi tulburarea fără nume legată de ea. Fără o violare a fiinţei 
constituite – care s-a constituit în discontinuitate – nu putem să ne 
reprezentăm trecerea de la o stare la alta, esenţialmente distinctă”.22   
Ecourile imediate ale acestei lucrări s-au concretizat, aşa cum am mai 
spus, într-o expoziţie internaţională a suprarealismului organizată de 
André Breton în decembrie 1959, expoziţie care a avut ca temă evident 
„erotismul”. Sarane Alexandrian susţine că nici unul dintre cele două 
evenimente, adică nici expoziţia şi nici cartea lui Bataille, nu ar fi avut 
acelaşi succes răsunător ca fenomene izolate. Expoziţia suprarealistă, care 
a şocat o lume întreagă şi care, cu ajutorul lucrării lui Bataille, a impus 
erotismul ca valoare modernă a secolului XX, este descrisă de către Sarane 
Alexandrian într-un mod sugestiv, reuşind să redea în scris atmosfera 
evenimentului care a schimbat viziunea lumii moderne despre sexualitate 
în artă şi literatură: „Uşa în formă de vagin, sala uterină cu plafonul roz 
palpitant, culoarul unde se auzeau suspine, Camera cu Fetişuri, piesa unde 
avea loc un Festin canibal conceput de Meret Oppenheim, erau realizate 
pentru ca spectatorul să aibă «o legătură organică» – acesta a fost termenul 
folosit – cu operele expuse. Catalogul a fost Lexique succinct de 
l’érotisme, un răspuns colectiv al suprarealiştilor la teoriile lui Georges 
Bataille [t.n.]”23. 

Prin urmare, evoluţia erotismului în arta şi literatura suprarealiştilor 
cunoaşte două etape distincte. Punctul culminant al celei dintâi este 
expoziţia internaţională a suprarealismului de la Paris, din anul 1938, care 
a urmat publicării scrierii lui Breton, L’ amour fou, în această primă fază 
dragostea şi sexualitatea fiind prezentate ca obiecte ale unei „gestionări 
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permanente şi a unor tentative diverse de exaltare a uneia prin alta [t.n.]”24. 
Cea de-a doua etapă, în care erotismul evoluează foarte mult în relaţie cu 
doctrina suprarealistă, cunoaşte punctul maxim în 1959, anul în care 
Breton organizează expoziţia despre care am vorbit mai sus. Aceste 
momente fac din erotism, aşa cum îl percep suprarealiştii, rezultatul 
contopirii iubirii cu sexualitatea.  

Urmărind evoluţia erotismului şi a sexualităţii ca ipostaze ale iubiri 
suprarealiste, remarcăm că, la fel ca alte teme ale acestui curent de 
avangardă, dragostea impune o reconfigurare a lumii, o schimbare a 
ierarhiei valorilor. Astfel, pentru suprarealişti dragostea este importantă 
pentru că poate „erotiza” întreaga lume, întreg universul, schimbând 
esenţial toate regulile sociale, eliberând şi salvând fiinţa umană de angoase 
şi de moarte. Dragostea în cheie suprarealistă este mereu asociată cu 
poezia şi cu revoluţia, pentru că numai această triadă poate contribui la 
eliberarea totală a spiritului, a imaginaţiei creatoare.  
 
                                                                       
1Paz, Octavio, Dubla flacără. Dragoste şi erotism, Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 94 
2 Sebbag, Georges, Suprarealismul, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1999, p. 126 
3 Alexandrian, Sarane, Sexe(s) exquis sans dessus (ni) dessous: erotisme surréaliste, prezentare realizată pe 1 
aprilie 2006 la Batteau-Lavoir într-o sesiune organizată de L’association pour l’étude du surréalisme, material 
publicat pe http://melusine.univ-paris3.fr/astu/Alexandrian.htm  
4 Alexandrian subliniază în studiul său şi faptul că „la începutul suprarealismului cuvântul nou, cuvântul 
puternic este sexualitate”, nu erotism, suprarealiştii fiind preocupaţi de sexualitate datorită scrierilor lui Freud, 
mai precis datorită eseurilor sale despre teoria sexualităţii. 
5 Ibidem 
6 Apud Alexandrian, op. cit. 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 Breton, André, L'amour fou, Paris,  Éditions Gallimard, 1937, p. 129-131 
10 Ibidem, p. 129 
11 Breton, André, Manifestes du surréalisme, Paris, Editions Gallimard, 1985, p. 155 
12 Această idee tipic freudiană este susţinută de Breton care precizează că „gradul” în care se manifestă plăcerea 
carnală şi emoţia poetică reprezintă singura diferenţă dintre ele.  
13 Breton, André, L'amour fou, Paris,  Éditions Gallimard, 1937, p. 12-13 
14 Ibidem, 129-131 
15 Nadeau, Maurice, Histoire du Surréalisme, Paris, Éditions du Seuil, 1945, p. 156 
16 Sebbag, Georges, Suprarealismul, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1999, p. 127 
17 Alexandrian, Sarane, op. cit.  
18 Bataille, Georges, op. cit., p. 39 
19 Ibidem 
20 Alexandrian, Sarane, op. cit.  
21 Ibidem 
22 Bataille, Georges, op. cit., 2005, p. 29 
23 Alexandrian, Sarane, op. cit. 
24 Ibidem 
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D. Trost: un 
interludiu 
„realist” din 
1940 *) 
 
 
 

 
un eseu de Emil Nicolae 

 
 Faţă de companionii săi din „grupul suprarealist” postbelic (1945-
1947), D. Trost (n. 1914) nu pare să aibă antecedente în avangarda istorică. 
Gherasim Luca (n. 1913) şi Paul Păun (n. 1915) se făcuseră deja cunoscuţi 
prin scandaloasa revistă Alge (1930) şi anexele ei, ulterior, primul tipărind 
Roman de dragoste (1933, cu o pictură de J. Perahim) şi Fata Morgana 
(1937, cu desenele aceluiaşi artist), iar celălalt Plămânul sălbatec (1939, 
cu două guaşe de J. Perahim). Pe de altă parte, Gellu Naum (n. 1915) 
publicase volumele Drumeţul incendiar (1936, cu trei calcuri ale 
prietenului V. Brauner), Libertatea de a dormi pe o frunte (1937, cu un 
desen de acelaşi V. Brauner) şi Vasco de Gama (1940, cu un desen de J. 
Hérold), iar Virgil Teodorescu (n. 1909), după debutul în Bilete de 
papagal (1929, sub pseudonimul Virgil Rareş), editase revista Liceu 
(1932, sub pseudonimul Cocoi Taalat, la Constanţa, împreună cu Taşcu 
Gheorghiu şi Mircea Pavelescu), socotită printre primele publicaţii 
„suprarealiste autentice” din ţară, înainte de a scoate Poem în leopardă 
(1940) într-un singur exemplar.  
 Aşadar, în timp ce colegii lui D. Trost erau bine cuplaţi la spiritul 
avangardei şi nu mai puteau surprinde prin orietarea lor, decât venind cu o 
înnoire a mesajului / mijloacelor / viziunii „din interior” (cum s-a şi 
întâmplat), acesta se alătură grupului, în 1940 (spre sfârşitul anului sau, 
după unele opinii, în 1941), oarecum neaşteptat. Deşi cercetătorii istoriei 
literaturii, conform cutumei general acceptate, au încercat să identifice 
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(măcar) semnele unei afinităţi timpurii a lui D. Trost cu suprarealismul. 
Mă opresc la două exemple.  
 Geo Şerban, într-un extrem de binevenit eseu recuperator 8, scrie:  
 

„O intervenţie a lui Trost (Rampa, 14 aprilie 1935) replică opacităţilor 
curente privitoare la originalitatea mişcării impulsionate de Breton. Doar 
Ion Vinea mai întâmpinase cândva, cu egală supleţe, principiile 
promovate de întâiul manifest suprarealist. Argumentarea insistentă 
divulgă în autorul comentariului din Rampa un potenţial adept al 
mişcării. Nu se sfieşte să afirme răspicat de la primele rânduri: <Cu toată 
aparenţa sa de formulă absurdă, suprarealismul este un puternic punct de 
tranziţie spre arta ce vine.> Despre programul formulat de Breton 
consideră că va fi <consultat frenetic într-o bună zi>. Contrar unor păreri 
suficiente, ţine să precizeze că suprarealismul <nu face numai operă 
negativă>. Reticent cu <logica, inteligenţa, memoria>, accentul se mută 
pe resursele profunde ale creatorului…” etc. 

 Michael Finkenthal, în prima monografie dedicată lui D. Trost 9, 
aduce un argument de altă natură:  
 

“Am ţinut sub tăcere până acum un amănunt semnificativ legat de 
biografia lui Trost, dezvăluit de Ştefan Baciu, detaliu care din punct de 
vedere cronologic ar fi trebuit să apară undeva pe la mijlocul capitolului 
Începuturi. Este vorba de colaborarea lui la revista brăileană Stiletul, încă 
înainte de plecarea la studii, la Bucureşti. Deoarece faptul este foarte 
important (mai ales pe fundalul lipsei acute de informaţii) şi fiindcă 
detaliile provin din cartea lui Baciu, greu accesibilă astăzi, voi insista 
puţin asupra acestui moment care, după părerea mea, a jucat un rol 
esenţial în evoluţia lui Trost înspre suprarealism. /…/ tânărul Dolfi, elev 
de liceu la Brăila, scria poezii pe care le publica într-o revistă locală, 
întemeiată în vara anului 1933 de braşoveanul Ştefan Baciu în colaborare 
cu Eugen Schiller-Schileru şi de un politehnician, brăilean şi el, Horia 
Ghiea! /…/ Primul număr al revistei brăilene publica un manifest dur 
semnat de Schileru şi Ghiea, <revăzut de mine>, precizează Baciu. În el 
sunt <reproduse poeme de Ghiea, Trost, de mine şi de-o fată al cărei 
pseudonim era Felix Baldovin>, adaugă poetul braşovean…”  
 

Manifestul, publicat simultan şi în revista-pereche din Braşov (Start), este 
citat şi comentat de G. Călinescu în Istoria… lui, dar Ştefan Baciu 
deplânge suprimarea unei fraze a lui Phillippe Soupault, reprodusă în final. 
Iar M. Finkenthal îşi încheie astfel paragraful:  
 

                                                 
8 v. Geo Şerban, „Ascensiunea lui Dolfi Trost”, în Observator cultural nr. 576/mai 2011; 
9 v. Michael Finkenthal, D. TROST. Între realitatea visului şi visul ca realitate, Ed. 
Tracus Arte, Bucureşti, 2013; 
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„…semnificative sunt crâmpeiele de informaţii despre Trost, care aruncă 
o lumină asupra activităţilor şi lecturilor sale în aceşti ani de formare. 
Încrederea pe care o avea această generaţie în experienţa adolescentină 
(cf. „manifestului” în discuţie) se va reflecta, douăzeci de ani mai târziu, 
în scrierile lui D. Trost.” 
 

 Nu vreau să neg posibilul sau parţialul adevăr conţinut în aceste 
afirmaţii, însă cred că aici trebuie introduse câteva nuanţe. Unui observator 
cultivat şi cu o inteligenţă peste medie, oricât de tânăr ar fi fost el, nu putea 
să-i scape importanţa afirmării suprarealismului şi cu atât mai puţin să o 
respingă ab initio. La fel, înclinaţia „adolescentină” spre gesturi originale 
şi, eventual, opuse establishment-ului se înscrie în mersul firesc al 
lucrurilor. Chiar şi prezenţa în unele gazete mai mult sau mai puţin 
apropiate de stânga politică (exp. Reporter, Era nouă, Azi) sau colaborarea 
la revistele declarate de avangardă (cum ar fi Meridian, din Craiova) nu 
certifică o opţiune clară, ci doar o disponibilitate. Asta e situaţia anului 
1940 în biografia intelectuală a lui D. Trost.  
 Desigur, rămâne de neocolit şi de explicat colaborarea cu Virgil 
Teodorescu, în aceeaşi perioadă, la scrierea poemului Diamantul conduce 
mâinile. (În cazul în care experimentul ar ţine de anul 1941, când D. Trost 
s-ar fi alăturat „grupului suprarealist” după alte opinii 10, totul ar fi mai 
uşor de lămurit). Acest text relevă un angajament realizat, evident, în siajul 
suprarealismului: 
 

„Fecioara e plină de fulgi şi şuviţe de fulgi şi bucăţi de sticlă tăioasă ca 
un foarfece sau orice obiect cu două tăişuri. Pânza uşoară atârnată la 
ferestre cade în clipa când s-a depărtat de prăpastie şi nici un pericol nu 
poate fi înţeles. 
Acum, părul se desface încet şi se oferă unei maşini complicate făcută 
după părul din care cresc cearceafuri nupţiale şi cearceaful are la mijloc o 
pată imensă dintr-o fundă de mătase puţin desfăcută dar menţinută încă 
cu o cascadă în care totul e putred…” 11  
 

                                                 
10 v. Remy Laville, Gellu Naum. Poète roumain prisonnier au château des aveugles (Ed. 
L’Harmattan, Paris, 1994) şi Petre Răileanu, Gherasim Luca (Ed. Oxus, Paris, 2004 şi ed. 
rom. la Ed. Junimea, Iaşi, 2005; trad. Anişoara Biru); în acelaşi timp, Maria Banuş 
consemnează contactul ocazional între unii membri ai viitorului „grup suprarealist” încă 
din primăvara lui 1940 (P. Păun, V. Teodorescu, D. Trost), când se distrau cu „jocuri” 
poetice guvernate de dicteul automat (v. Maria Banuş, Însemnările mele (Ed. Cartea 
românească, Bucureşti, 2014; vol. I. 1927-1944 şi vol. II. 1945-1999; text stabilit, note şi 
comentarii de Geo Şerban); 
11 cf. Antologia literaturii române de avangardă (edit. Saşa Pană, EL, Bucureşti, 1969) şi 
Avangarda literară românească (edit. Marin Mincu, Ed. Minerva, Bucureşti, 1983); 
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 De aceea pare oarecum ciudat faptul că, în timp ce se deda la 
asemenea „compoziţii” provocatoare în particular, D. Trost ieşea la public 
cu o serie de texte teoretice scrise comme il faut, cel puţin formal. Ele nu 
au nimic din „alura” manifestelor de mai târziu, sunt cât se poate de 
explicite şi nu dau semne că ar vrea să deranjeze confortul cititorului. Las 
deoparte intervenţiile anterioare din Adevărul literar şi artistic (1938) şi 
chiar eseul „Interpretarea naivă a operei de artă”, publicat în Viaţa 
Românească 12, pentru a mă opri la studiul „Observaţii asupra realismului 
în artă” din Revista Fundaţiilor Regale. 13 
 Într-adevăr, cu un studiu avem de a face, conceput şi structurat 
după toate normele uzuale (cu referenţial istoric, sistematic, cu subcapitole 
şi subtitluri: „I. Obiecţii la o veche formulare a realismului” / „II. Note 
pentru un nou concept al realismului” / „III. Scurte exemple de înflorire 
realistă” / „IV. Câteva preciziuni” / „V. Câteva momente realiste”) şi 
având în total 24 de pagini! Deşi intenţia autorului a fost să avanseze 
câteva idei novatoare, asupra cărora voi insista mai încolo. Deocamdată 
remarc buna acomodare cu profilul revistei şi cu cerinţele editorului, 
atitudine neobişnuită la un avangardist. Altfel nici nu avea cum să intre D. 
Trost în paginile R.F.R., publicaţie care s-a ţinut mereu la distanţă de 
gesturile excesive. Încât, pentru început, avem de răspuns aici la două 
chestiuni: de ce s-a orientat D. Trost către această revistă şi cine l-a 
recomandat în interiorul redacţiei?  
 E adevărat că R.F.R. încă avea, la mijlocul anului 1940, o orientare 
democratică (redactor şef: Camil Petrescu; redactor: Radu Cioculescu). 
Aşa se poate explica faptul că – fie şi numai în sumarul numărului din luna 
iulie – erau prezenţi doi alogeni „expliciţi”, D. Trost şi Mihail Sebastian 
(cu o „Notă despre critică şi critici”), fără a-l socoti aici şi pe „implicitul” 
T. Vianu. 14 Că apropierea de revistă s-a făcut prin N. Carandino 15 sau 
prin M. Sebastian (şi ei brăileni), cred că are mai puţină importanţă. 
Motivaţia principală ţine, cu siguranţă, de acordul evident dintre rigorile 
redacţionale şi forma textului propus de D. Trost. În ce priveşte conţinutul, 
reproduc mai jos câteva idei principale: 
 

„…Realismul este momentul ciclic de explozivă reîntâlnire a vieţii cu arta 
şi de reîmprospătare a materiei artistice cu viaţă contemporană şi cu viaţă 

                                                 
12 v. nr. 5 din mai 1939; 
13 v. nr. 7 din iulie 1940; p. 81-104; 
14 în acelaşi număr al revistei mai semnau: T. Arghezi, Elena Farago, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu, Mircea Streinul, Magda Isanos, Perpessicius, P.P. Panaitescu, Şerban 
Cioculescu, Mircea Eliade, Ion Biberi, Al. Dima ş.a.; 
15 v. Geo Şerban, idem; 
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valorificată din nou. De aceea realismul este în primul rând o problemă 
de viziune /…/ 
Graţie acestei noi viziuni se introduc sensurile noi ale timpului. Fiind o 
problemă de viziune, realismul apare de obicei drept opera unui grup, şi 
anume a acelui grup pe care împrejurările economice, politice şi apoi 
spirituale l-au pus în posibilitatea de a reda noile fenomene /…/ 
Realismul infuzează artei sensurile unei epoci, sensuri pe care artiştii de 
formaţie academică sau convenţională nu le pot cuprinde şi hrăneşte arta, 
atâta timp cât grupul care îl promovează este capabil de a-şi modifica 
prin progresivă înţelegere, atitudinea faţă de viaţă /…/ 
Cauzele realismului sunt de natură extra-estetică, din punct de vedere al 
genezei, fiindcă acest curent nu poate apare decât o dată cu un nou 
moment istoric care vine cu propria lui viziune a vieţii. De aceea 
realismul evoluiază în strânsă legătură cu modificarea socială a societăţii 
şi de obicei a anunţat intervenţia unei clase /…/ 
Prin relaţionarea realismului cu zguduirile sociale, se evidenţiază 
schimbarea de orizont şi de atitudini pe care le presupune orice val 
realist. Din aceleaşi cauze, conceptul acesta este variabil, mobil şi nu se 
repetă în formule identice la fiecare nouă apariţie /…/ 
Aşa dar, paralel cu dezvoltarea generală a societăţii, realismul înseamnă 
şi el o redare mai completă a vieţii, o apropiere crescândă a artei de 
izvoare vitale şi teoretice.  
Din aceleaşi cauze rezultă şi caracterul greu de limitat al realismului. 
Într’adevăr, deşi există momente precise de realism, momentele 
transformării calitative a dozelor mici anterioare de reapropiere de viaţă, 
introducerea de sensuri noi, sunt un fenomen aproape constant în artă, şi 
de aceea există opere numeroase intermediare, care pot fi cu greu 
clasificate în cadrul realismului, după cum pot fi greu excluse.” 

 
 În rândurile de mai sus, sunt lesne de identificat ideile de stânga pe 
care le-am întâlnit în articolele publicate anterior în ziarele de aceeaşi 
orientare. Dar folosirea lor ca argumente (de astă dată, fără a-i cita concret 
pe „clasicii marxismului”!) în susţinerea unei noi „viziuni” asupra 
realismului dovedeşte abilitatea lui D. Trost şi faptul că era conştient în 
paginile cărei publicaţii avea să intre. 16  

                                                 
16 poate nu întâmplător – dar prioritatea rămâne de partea autorului nostru –, acelaşi 
exerciţiu îl va face peste decenii Roger Garaudy (respectiv în perioada lui comunistă, cu 
mult înainte de a se converti şi de a deveni un mohamedan fundamentalist şi antisemit) în 
binecunoscuta lui carte D’un réalisme sans rivages. Picasso, Saint-John Perse, Kafka 
(Ed. Plon, Paris, 1963; v. ed. rom. 1968); între alţii, şi D. Trost îl invocă pe Picasso ca 
exemplu („noi nu considerăm realiste toate lucrările fotografice şi eliminăm peisajul lunar 
convenţional de mai sus în favoarea copacilor firavi ai unui Rousseau sau a pământului 
plesnind de sevă al lui Picasso”); iar R. Garaudy scrie: „…nu există artă care să nu fie 
realistă, altfel spus, care să nu se refere la o realitate exterioară ei şi independentă de ea; 
definiţia acestui realism este extrem de complexă, ea neputând face abstracţie de prezenţa 
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 De altfel, peste scurtă vreme (la 14 septembrie 1940) va fi 
proclamat Statul Naţional-Legionar, situaţie în care prezenţa evreiască 
devine indezirabilă în publicistica românească, se ştie. Oricum, şicanele 
începuseră mai dinainte, odată cu instalarea guvernului Goga-Cuza (1938). 
Dar în 1940 lucrurile atinseseră un maximum de dramatism. Atunci a fost 
eliminat Mihail Sebastian din redacţia R.F.R. (unde figura ca redactor) şi 
nu este exclus să existe o legătură între acest eveniment şi întreruperea 
jurnalului său la mijlocul lunii iunie al aceluiaşi an (îl va relua abia în 
ianuarie 1941). Însă, cu puţin timp înainte, apucase să descrie atmosfera 
tensionată în care trăia:  
 

„Vineri, 31 mai /1940/ …Nu mai pot fi <obiectiv>. Aşa-zisa 
<obiectivitate> pe care o văd la atâţia oameni (Camil între ei) mi se pare 
un fel de a accepta lucrurile, de a te acomoda cu ele. Începe să crească 
mai peste tot nu numai teama de nemţi, dar parcă stima, ba chiar simpatia 
pentru ei. <Ai dracului!> 
Lumea e epatată, când ar trebui să fie îngrozită. 
Mă gâdeam la asta mai ales aseară, ascultândul pe Ion Marin Sadoveanu 
care povestea impresii de la Viena, de unde se întoarce. Pentru el victoria 
germană nu mai face îndoială. Pretinde că nemţii n-au angajat până acum 
în război decât 4% din resursele lor (oameni, material, alimente etc.). 
Toate astea mă scot din sărite, mai ales când sunt expuse <obiectiv> şi în 
plus cu un fel de aer protector-melancolic pentru francezi: <îmi pare rău 
de ei, dar n-am ce le face>. 
Nici un moment nu le trece prin cap oamenilor ăstora obiectivi că 
triumful german aduce sclavia, propria lor sclavie. 
Deosebirea este însă că, în timp ce lor le aduce numai sclavia, nouă 
(evreilor – n.m.) ne aduce moartea. E o deosebire care schimbă în 
întregime felul de a privi lucrurile.” 17 
 

 Percepţia nu era diferită în general, în toate familiile de aceeași 
origine. Iar comentariile /concluziile / învăţămintele, conectate în regim de 
urgenţă de la un om la altul, de la o familie la alta, de la o casă la alta, de la 
o stradă la alta, de la un oraş la altul au creat un tablou sumbru, fără zone 
luminoase, adică fără excepţii. Dacă scriitorul consacrat şi de succes 
Mihail Sebastian fusese concentrat la cazarmă şi apoi scos din viaţa 
publică, la ce trebuia să se aştepte un tânăr aspirant precum D. Trost? Cu 
atât mai puţin era de dorit să se expună ca un avangardist provocator. Dacă 

                                                                                                                          
omului în miezul realului” şi, mai încolo, „Dar dacă operele lui Kafka, ale lui Sant-john 
Perse sau ale lui Picasso nu corespund acestor criterii, ce facem? Trebuie oare să le 
excludem din domeniul realismului, adică din domeniul arte?”; 
17 cf. Mihail Sebastian, Jurnal 1935-1944 (Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996; text îngrijit 
de Gabriela Omăt, prefaţă şi note de Leon Volovici; p. 280); 



 199

viaţa ar fi continuat să decurgă relativ normal, ca până în preajma 
perioadei 1938-1940, o carieră universitară şi/sau prezenţa în revistele 
literare cu ştaif şi buget consistent, precum R.F.R., era posibilă şi pentru un 
evreu, cu condiţia ca el să accepte conduita şi tipul de discurs cerute de 
establishment. Nu avem motive să ne îndoim că asemenea discuţii au avut 
loc şi în familia tânărului D. Trost, iar eseul din R.F.R. (ca şi acela din 
1939, din Viaţa românească, referitor la „Interpretarea naivă a operei de 
artă”) constituie încercări de acomodare nevoită. Nu a fost să fie pentru D. 
Trost şi nu a continuat să fie pentru Mihail Sebastian, atât aspirantul cât şi 
consacratul întâlnindu-se, în 1942, în cancelaria Liceului „Cultura B” din 
Bucureşti, ca profesori ai elevilor excluşi şi ei din învăţământul public 
majoritar. 18 
 În consecinţă, fiindu-i interzisă o carieră publică normală, în anii 
războiului D. Trost a avut răgazul să mediteze, să experimenteze şi să-şi 
orienteze revolta spre un discurs artistic avangardist (în care a sublimat şi 
mai vechile simpatii ideologice de stânga, şi apetenţa pentru inovaţie). 
Oricum, este evident că în cazul lui avem de-a face cu translarea unui 
teoretician înzestrat către poezie / artă, încercând punerea în practică a unei 
„viziuni” şi nu invers (un poet care îşi caută puncte de sprijin teoretice 
pentru „descoperirile” sale). 
 
 
 
*) Text prezentat la Simpozionul internațional ”Craiova și avangarda 
europeană”, ediția a II-a: ”Suprarealismul lui Dolfi Trost” (28-29 
noiembrie 2014, Craiova) 

 

                                                 
18 M. Sebastian a intrat în corpul profesoral de la Liceul „Cultura B” în 1941; după o 
mărturie recentă a d-lui dep. dr. Aurel Vainer, D. Trost a venit ca profesor la acelaşi liceu 
în 1942, predând materia „istorie”; când intra în clasă „părea cam aerian” își amintește 
fostul elev A. Vainer; 



 200

 

 
 
Poezii de  
Stoian G. 
Bogdan 
 
 
 
 

 

Pe-un picior dă PLAY 
 
Înainte să intru-n club 
intră Talentul meu youtube 
şi în urma lui ca o trenă 
briliantină iridescentă şi zenă 
mai straluminândă decât toate reginele şi inimile lor 
expandândă ca un război de artificii 
sfâşietoare ca un dor 
toată numai delicii şi orbitoare tare tare 
electrizantă furnicătoare minunată sărbătoare 
incandescenţa zâmbetului meu ca o zare 
 
nici nu păşesc că sfinţesc 
doar plutesc ca un parfum misterios şi-ameţesc 
muritorii care se opresc 
pizdele care se cutremură şi se topesc 
bărbaţii care-ncremenesc 
şi instantaneu muzică 
uuuuu 
ce muzică 
căci Alteţa Sa Talentu-mi o arde pe platane 
şi face să plouă cu senzaţii 
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cu confeti ultracolore de senzaţii 
de parcă iată întâmplarea e-n vintrea ta 
şi peste tot înăuntru ca dintr-o mie unu de microfoane 
ameţitoare vocea cea atât de înălţătoare 
şi în voce toată quintestenţa 
toată melodiana 
toată arcana 
toată fericirea 
se-ngana şi-ţi răspund 
de parcă chiar acum simţi că te îndrăgosteşti mai târziu 
 
eu ştiu 
tu ştii 
noi ştim 
ce vrei 
e-atât de limpede în ochii tăi 
 
ssssst 
 
 
 

Stanley Meyer  
 
   
a inventat la sfârșitul anilor optzeci  
un automobil care putea ajunge în timp util de pe o coastă a americii pe 
cealaltă  
cu douăzeci și unu de galoane de apa chioară  
   
și-a fost otrăvit imediat după ce a refuzat  
miliardul de dolari oferit de capii industriei de automobile pentru a face 
uitată invenția 
   
ba au mai fost și alții care au inventat astfel de automobile...  
și cine știe câte altele  
care au fost la fel de omorâți de-a lungul timpului  
   
imaginează-ți cum ar fi să ai un astfel de automobil  
cum ar fi să nu mai cheltuiești bani pe petrol și pe gaz  
și, bineînțeles, nici pe apă  
cam ce mobilitate și ce călătorii ai avea  
ba imaginează-ți cum ar fi să nu mai cheltuiești timp din viață pentru bani 
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pentru petrol gaz și apă  
sau ce de ieftine ar fi prețurile celorlalte resurse dacă prețul pentru 
combustibil ar fi eliminat complet din calcul  
   
dar gândește-te că dacă funcționează un automobil cu apă înseamnă că 
poate funcționa și o centrală de apartament cu apă în loc de gaz sau 
electricitate  
deși altă victimă a prostiei umane, Nikola Tesla, a inventat dispozitivul 
care poate face totul să funcționeze cu energie cosmică wireless  
   
imaginează-ți cum ar fi să nu mai plătești nici pentru electricitate și să 
dispui de curent nepoluant fără limite  
   
pe câți i-ar scuti de chinul și pierderea de timp a muncii, dar pe câți de 
sărăcie?  
   
minți bolnave îndrăcite tiranice împiedică progresul spiritual și social al 
umanității  
minți bolnave îndrăcite tiranice creează prin coerciție artificial oamenii 
nefericiți săraci dobitoci subevoluati  
minți bolnave îndrăcite degenerează condiția umană prin acțiuni 
samavolnice  
excitate până la orgasm de suferință sărăcie boală război și moarte  
   
psihopați deghizați în oameni de bună credința țin omenirea dezbinată și-n 
jugul retardului spiritual și social  
prin minciună manipulare propagandă coerciție violență maximă violență  
   
în timp ce miliardele de victime n-au nici habar despre asta  
atât de perfect sub control sunt  
 
 

Citind  
   
Filocalia și egoul meu arogant se face mic cât un pitic care sare-n sus și 
dispare  
citind mi-a venit în cap că-s două, poezie dictată de cele trupești și de cele 
sufletești...  
dar mai e și cea dictată de spirit care e însăși spirit  
cum de două feluri poate fi și traiul omului, dictat de cele trupești sau de 
cele sufletești...  
dar mai e și cel când s-a spiritualizat corpul...  
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textele sfintilor ăstora produc un așa ecou în mine încât bănuiesc că le-am 
scris chiar eu în vieți anterioare ha ha - aici am fost vanitos, selfie  
și-acum tot textul asta e selfie căci nu m-am putut abține să nu bag duma 
cu viețile anterioare  
dar citatul asta alchimizeaza tot  
"Cei ce socotesc nefericire pierderea banilor, a copiilor, a slugilor, sau a 
oricărui alt lucru, să știe întâi că trebuie să se mulțumească cu cele date de 
Dumnezeu; iar când trebuie să le dea înapoi, să fie gata a face aceasta cu 
recunoștință, întru nimic scârbindu-se pentru lipsirea de ele, mai bine zis 
pentru înapoierea lor. Căci după ce s-au folosit de cele ce nu erau ale lor, 
le-au dat iarăși înapoi."  
 
 

am văzut  
 
   
am văzut patru fotografii cu oameni morți puși claie peste grămadă femei 
copiii bărbați  
oameni de pe stradă un bărbat îmbrățișând un cadavru de copil cu jumate 
de țeastă sfârtecată  
trupuri ciuruite de gloanțe trupuri de oameni nevinovați îngrămădiți ca-n 
conservă sardelele lângă zidurile unui oraș bombardat  
și-am privit prin ferastruica pătrată luna plină de iulie clipocind după nori  
încă se mai moare la cheremul unora încă mai există război care seceră 
civili  
încă există oameni incapabili să se manifeste de la înălțimea respectului și 
considerației fraterne cuvenite semenilor  
încă mai există imperialiști care trasează granițe și debitează legi și 
opresiuni  
unii oameni din cauza unei educații eronate proaste de-a dreptul  
au acumulat idei și concepții pe care le manifestă dolosiv în 
comportament  
psihopați care își pierd viețile ca să dirijeze coercitiv viețile oamenilor  
corporatiști disperați după bani gata să jupoaie planeta până la sânge 
ignorând că în realitate hârtia banului valorează praf comparativ cu tot ce 
distrug  
canalii criminale drămuind state drămuind destine drămuind iluzii și 
nefericire ignorând  
ah karmă făcută de miți încremenite în gerul retardului  
ah karmă jighinea  
ah prostie ardă-ți-ar întunecimea și numele  
ah voi popoare agonizând pe apele sâmbetei spre abis pishate ca niște tufe 
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de psihopați care se visează mai presus  
ah cultură a dezbinării și-a slăbirii minții piei pe pustii ca norii de praf  
ah lume când vei ciocni cu inima plină șampania iubirii  
ah subconștient colectiv lasă intenția mea să aprindă prin neuronii întregii 
umanități corola înțelepciunii  
ah cititor fatzarnic  
de ce să sufere civili din cauza ignoranței funcționarilor statelor ignoranței 
popoarelor ignoranței noastre complice  
de ce consimțim prin tăcere efectul ei asurzitor ca un cântec de lebădă  
 
 

Curmale negre  
   
Când eram mic am mers într-o zi în Parcul Mare al orașului să ne jucăm 
pac pac. Eram mai mulți copii, printre care și unii mai mari. La un moment 
dat unul dintre noi a găsit în niște tufișuri niște plante cu fructe albe de 
mărimea și forma unui sâmbure de măslină rotunjit la colțuri. Ne-a spus 
că-s curmale și ne-a arătat cum se mănâncă. A decojit unul și a început să-l 
mestece, după care a scuipat un sâmbure. Ne-a spus că e foarte bun și-am 
mâncat și noi.  
După ce ne-am făcut de cap calumea am plecat spre casă. La ieșirea din 
parc, unul dintre noi a spus: Uitați, curmale negre, arătându-ne niște căcați 
de oaie pe jos, care semănau perfect cu ceea ce mâncasem mai devreme, 
doar că nu și la culoare, cre' că io căzut cuiva din buzunar. Unul dintre noi, 
cel mai mare și mai alfa la momentul respectiv i-a spus altuia dintre noi, 
celui mai puțin alfa decât restul, dar care nu era cel mai mic, să le strângă 
și să-i curățe și lui una. Puștiul, crezând că bobițele de căcat de oaie sunt 
curmale negre a luat mai multe de pe jos și s-a umplut de mâzgă pe mâini.  
Când am mai crescut am observat că, mulți oameni, îndemnați și convinși 
de alți oameni că un produs e altceva decât e, sau că e mai bun decât e, 
prin publicitate, advertising, propagandă sau cum vrei să-i mai spui, au 
pățit mai rău decât puștiul cu căcatul de oaie, iar mai târziu am 
concluzionat că, cu o reclamă bună poți convinge mulți oameni să cumpere 
și să mănânce căcat... sau să facă orice altceva. Nu după multă vreme de la 
această concluzie am concluzionat și că îi poți convinge pe mulți oameni 
să mănânce de mai multe ori succesiv căcat, spre exemplu, văzându-mi 
poporul alegând aceeași și-aceiași incompetenți, samavolnici șamd 
administratori ai Statului.  
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Vasile 
Lovinescu, 
treizeci de ani 
de la moarte 
 

 
 

o evocare de Daniel D. Iacob 
 
 
 Anul acesta comemorăm treizeci de ani de la moartea lui Vasile 
Lovinescu (30 decembrie 1905 – 14 iulie 1984), cel care aparţine unei 
familii care a dat mulţi literaţi, de la criticul Eugen Lovinescu (unchi), la 
romancierul Anton Holban (văr), la dramaturgul Horia Lovinescu (frate), 
până la scriitoarea din exil Monica Lovinescu (vară) şi la Alexandrina 
Lovinescu (vară).  

Născut la Fălticeni, Vasile Lovinescu a urmat în urbea natală şcoala 
primară, gimnaziul şi o parte din cursul superior, terminându-şi studiile 
liceale la Bucureşti, la liceul „Sfântul Sava”. Spre a se conforma tradiţiei 
părinteşti, frecventează cursurile Facultăţii de Drept, pe care o absolvă în 
anul 1927, fără să profeseze însă niciodată, el fiind atras încă din 
adolescenţă de probleme spirituale cu nuanţă mistică. Astfel, lecturile din 
marii spirituali ai trecutului şi ai tradiţiilor orientale i-au călăuzit spiritul 
spre orizontul metafizic, mai degrabă decât spre cel filosofic sau literar. În 
paralel cu lecturile spirituale, el şi-a format o solidă cultură clasică şi 
modernă.  
 Puternica sa tendinţă spirituală s-a axat şi s-a structurat în jurul 
tradiţiei perene datorată întâlnirii cu opera lui René Guénon (1886-1951), 
gânditorul francez care realizase o apariţie surprinzătoare în lumea 
apuseană cu un deceniu mai devreme. Întâlnirea s-a produs, la început 
(1932), prin lucrarea „Le Roi du Monde”, care i-a deschis lui Vasile 
Lovinescu perspectiva centrului şi a tradiţiei primordiale, apoi prin 
celelalte opere ale maestrului, culminând prin corespondenţa cu el (1934 – 
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1940) şi cu iniţierea în tariqa alawită, în Elveţia (1936) „care transformă în 
trăire interioară ceea ce fusese mai înainte doar cunoaştere doctrinară şi 
simbolică” (Florin Mihăescu şi Roxana Cristian „Vasile Lovinescu şi 
Funcţiunea Tradiţională”, Editura ”Rosmarin”, Bucureşti, 1998, pag. 13). 
Negăsind iniţierea în propria tradiţie, deşi a căutat-o chiar la muntele 
Athos (1935), el o primeşte în sufismul islamic. „Cu toată rataşarea lui la o 
altă tradiţie, nu se poate vorbi totuşi în cazul lui Lovinescu de o 
„convertire” la islam, căci iniţierea, în orice tradiţie ar avea loc, înseamnă 
situarea, dincolo de orice exoterism, în „unitatea transcendentă a religiilor” 
(F. Schuon).”(op. cit. pag 13). 
 Rodul orientării lui tradiţionale a fost publicarea în Franţa, în 
revista „Etudes Traditionnelles” a studiului „La Dacie Hyperboréenne”, 
sub pseudonimul Geticus, studiu reluat apoi în volum, în limbile franceză 
(1897), italiană (1984) şi română (1994). Deşi gândirea tradiţională 
guenoniană a atras şi alţi scriitori români, singurul care şi-a continuat 
lucrarea într-o cvasi-izolare, ducând o viaţă în sărăcie, aproape ascetic, 
axată pe ritual, meditaţie şi studii tradiţionale, a fost Vasile Lovinescu.  
 La sfârşitul anilor '50 ai secolului trecut în jurul lui s-a format un 
grup ce s-a limitat doar la meditaţie şi studii tradiţionale, spre deosebire de 
un altul, iniţiatic, ce s-a dizolvat tot în acei ani. Reuniunile grupului se 
ţineau săptămânal, fiind întrerupte vara, când Lovinescu se retrăgea în casa 
părintească din Fălticeni. „Fraternitatea lui Hyperion” a început prin a fi un 
cerc de studii tradiţionale, mai ales guenoniene, pe această pregătire de 
fond altoindu-se curând nevoia de meditaţie, de pătrundere în sensul 
profund, interior al lecturii. În atmosfera intelectuală a acestui grup, Vasile 
Lovinescu a găsit ambianţa şi imboldul necesare pentru reluarea scrisului, 
întrerupt de aproape un sfert de veac. Astfel, începând cu anul 1964, el 
porneşte la redactarea studiului despre Creangă şi basmele sale, „o vastă 
operă nu numai de reconsiderare tradiţională a scriitorului ci şi de 
interpretare pe baze simbolice a basmelor româneşti” (op. cit. pag.22), 
lucrare apărută în noiembrie 1989, cu titlul „Creangă şi Creanga de Aur”. 
Din studiul operei lui Creangă au izvorât alte două studii care trebuiau să 
constituie volumul al doilea al lucrării, dar care din neglijenţe editoriale au 
apărut separat. Este vorba de „Ciubăr-Vodă” şi „Incantaţia Sângelui”. Le 
urmează studiul „Columna Traiană”. Dar dacă reînvierea şi reintegrarea 
trecutului dintr-o perspectivă tradiţională l-a preocupat în primul rând, el 
nu s-a dezinteresat nici de perpetuarea acestui trecut în contemporaneitatea 
oricât de degradată, încercând să-i descifreze profilul şi drama. De aici a 
ieşit acea „exegeză nocturnă a Crailor de Curtea Veche” care este „Al 
patrulea Hagealâc”, singura operă publicată în timpul vieţii autorului 
(1981). 
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 După anul 1970 a început o perioadă mai puţin fecundă cantitativ 
în scrisul lui Vasile Lovinescu, dar nu mai puţin revelatoare. El continuă 
câteva din studiile anterioare, dar scrie şi o serie de eseuri de mai mici 
dimensiuni. Astfel, după lucrarea dedicată lui Creangă, face o sinteză a 
semnificaţiilor mitului în eseuri ca „Mitul sfâşiat”, „Mitul sub Cerul 
Stelelor fixe”, reconsiderând în acelaşi timp şi semnificaţiile folclorului. 
Pe de altă parte continuă hermeneutica basmelor, abordând câteva din cele 
mai importante basme ale lui Ispirescu, dar şi a altor culegători. Ultimile 
sale preocupări doctrinare (Dante, Shakespeare, Mioriţa, Coline şi Bocete, 
opera lui Rilke, Meyerink, Thomas Mann şi Jünger) se întâlnesc în 
„Jurnalul Alchimic”, „Însemnări Iniţiatice” şi „Meditaţii, Simboluri, 
Rituri”, în care a notat unele din cele mai profunde gânduri despre 
metafizică şi mai ales despre iniţiere.  
 În anul 1980 Vasile Lovinescu se retrage în Fălticeniul natal, în 
casa părintească transformată în anul 1971, prin grija soţiei sale, în 
”Galeria Oamenilor de Seamă”, dar în care îşi păstrase câteva camere în 
aripa de sud. În ultimii patru ani de retragere el nu va mai scrie nimic, în 
afară de câteva amintiri publicate în „Convorbiri Literare”, despre oameni 
şi locuri fălticinene. Retragerea ultimă la Fălticeni n-a fost decât o 
însumare a retragerilor din fiecare vară. Căci, „dacă viaţa unui intelectual 
obişnuit este dominată de activitatea profesională, viaţa unui spiritual 
înseamnă în primul rând retragere în meditaţie şi rugă, dacă nu în 
contemplaţie incantatorie, care e izvorul nu numai al activităţii 
intelectuale, dar şi al vieţii spirituale înseşi”(op. cit. pag. 27)  
 „Apariţia lui Lovinescu în gândirea românească nu este aceea a 
unui scriitor, fie el şi de geniu, cum acest pământ a mai avut în ultimul 
timp, ci a unui misionat având o funcţie regeneratoare a Tradiţiei. În urmă 
au 120 de ani (un ciclu mic), în anii '70 ai secolului XIX, această funcţiune 
a fost precedată şi pregătită de câţiva mari scriitori ca Eminescu, Creangă, 
Haşdeu etc., dar momentul nu venise probabil pentru manifestarea ei 
deplină. Cu 60 de ani mai târziu, în anii `30 ai secolului XX, acest moment 
părea că a sosit, odată cu apariţia generaţiei lui Lovinescu, Eliade, Cioran 
şi alţii. Dar marile tulburări aduse de război şi dictaturi au sugrumat 
această generaţie (Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu) sau i-au deturnat 
intenţiile prime (Eliade, Cioran), sau le-a limitat la planul exoteric (Petre 
Ţuţea etc). Singur Lovinescu a supravieţuit nealterat, şi mai ales i-a 
supravieţuit opera, după `89, semn al unei elecţiuni de excepţie, al unei 
funcţiuni de sfârşit de ciclu.” (op. cit. pag. 40) 
 Vasile Lovinescu socotea ţinuturile româneşti, atât prin geografia 
cât şi prin evoluţia lor, un important centru spiritual hiperborean, având o 
viaţă tradiţională care s-a menţinut, cu mici modificări, până la începutul 
secolului al XIX-lea, când încep mişcările revoluţionare şi când România 
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trece, încet dar sigur, de sub influenţa Orientului, fie turco-islamică fie 
ruso-ortodoxă, sub aceea a Occidentului profan şi în plină decadenţă 
spirituală. Existent pe aceste meleaguri din preistorie, acest centru spiritual 
şi-a lăsat vestigiile fie în numeroase urme arheologice (ceramica de 
Cucuteni de exemplu), fie în folclor (basme şi balade ca Mioriţa), fie în 
monumente megalitice (Babele). Aceste vestigii au făcut obiectul a 
numeroase cercetări şi inventarieri (Haşdeu, Nicolae Densuşianu etc), dar 
au fost prima dată interpretate simbolic, cu coerenţă şi sens, de Vasile 
Lovinescu. Dar, din nefericire, <dacă în trecut a fost aici „un picior de plai, 
o gură de rai”, iată că acum îşi face simţită prezenţa „gura de iad”>. 
Ocultarea accentuată a centrului tradiţional românesc s-a produs după 
revoluţia de la 1848, după primul război mondial ea fiind aproape 
completă. În acest context „rămâne posibilitatea ca, prin cunoaşterea şi 
asimilarea teoretică a operei lui René Guénon şi Vasile Lovinescu, să se 
realizeze o pregătire tradiţională suficient de intensă pentru a echivala cu o 
iniţiere virtuală (…) luând desigur ca suport practica integrală a 
exoterismului creştin. În paralel, trebuie intensificată atât cunoaşterea 
doctrinară, cât şi trăirea efectivă a simbolurilor, într-o încercare de 
ritualizare a existenţei.” (op. cit. pag 72) 
 Mesajul lui Vasile Lovinescu nu a rămas fără ecou în lumea 
românească contemporană, în umbra personalităţii şi în ambianţa gândirii 
lui formându-se o serie de persoane care şi-au găsit astfel drumul spre 
integrarea în linia tradiţională a spiritualităţii universale.  
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          Nu ştiu multe despre Vlad A. Gheorghiu, în afara faptului că este 
foarte tânăr, studiază la Universitatea din Iaşi, iar volumul pe care îl am în 
faţă, fratele mut. la nord apa e curată*, e unul dintre cele mai bune 
volume de poezie ale ultimului an. Şi nu poartă deloc 
amprentele/stigmatele obişnuite ale debutului, cele care fac, deopotrivă, 
farmecul şi vulnerabilitatea acestui prim pas în arenă. Ceea ce nu e puţin 
lucru.   
          O primă calitate a poeziei tânărului autor: Vlad A. Gheorghiu scrie 
altfel decât colegii săi de generaţie. Mai exact, scrie inconfundabil, în 
mijlocul unei generaţii care – în afara excepţiilor Dan Sociu, Răzvan Ţupa 
şi Cosmin Perţa – cam seamănă, din nefericire, cu „corul Madrigal”. Chiar 
dacă recuzita sa e, într-o anumită măsură, aceeaşi (violenţă, sexualitate, 
neuroexcitante, alcool, „romgleză”, referinţe din entertainment), discursul 
este altfel construit şi, oricum, textul este guvernat de o sensibilitate 
poetică diferită ca factură de cea a generaţiei „douămiiste”. Fanfaronada, 
superficialitatea şi uşorul aer de impostură care caracterizează mai toată 
poezia „douămiistă” îi sunt străine lui Vlad A. Gheorghiu, poet mai 
degrabă reflexiv şi interiorizat. Sau, ca să folosesc o metaforă din sfera 
potatoricului, poet cu dublă distilaţie a materiilor din care se alcătuieşte 
discursul său, materii care sunt trecute nu numai prin filtrul „sentimental”, 
ci şi prin cel cultural-livresc. 
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          Pentru că Vlad A. Gheorghiu practică – din nou, spre deosebire de 
colegii săi de generaţie deja afirmaţi pe scena literară – o poezie lucidă şi 
elegantă, o poezie a conflictului dintre brutalitatea cotidianului şi 
rafinamentul aparatului senzorial şi spiritual al poetului, care prelucrează 
contingentul şi-l transformă în text. De aceea, fratele mut. la nord apa e 
curată e un volum dens şi unitar, în care jocul gotic de „plinuri” şi „goluri” 
semantice este produsul unui proiect poetic conştient, nu al stângăciei 
şi/sau hazardului. Fireşte că şi el refuză codul poetic al generaţiei/iilor 
precedente, dar după ce l-a parcurs şi analizat cu atenţie. Forţând o 
comparaţie din zona artelor plastice, aş spune că Vlad A. Gheorghiu a 
ajuns la pictura non-figurativă după ce a asimilat-o bine pe cea figurativă, 
iar nu din cauză că nu ştie, de fapt, să deseneze...  
          Ceea ce face, prin urmare, poetul este nu să renunţe la convenţie, în 
favoarea unei „spontaneităţi” care nu e altceva decât neîndemânare, ci să o 
ascundă. El ascunde „cusăturile” textului de ochii cititorului, demers care 
constituie, în opinia mea, semnul cert că avem de-a face cu un poet 
autentic, iar nu cu un emiţător spontan de enunţuri bizare, eventual 
interpretabile ca versuri. 
          Un alt aspect remarcabil al volumului fratele mut. la nord apa e 
curată ţine de structura sa. Cele patru cicluri care îl alcătuiesc (hol, skinny 
love, un alt anotimp în Infern, retro) nu sunt simple decupaje aleatorii, în 
interiorul unui dosar în care autorul şi-a adunat toate producţiile recente. 
Vlad A. Gheorghiu face diferenţa între poezia „de cenaclu”, care este 
fatalmente o work in progress, şi un volum de sine stătător, care se 
adresează altui cititor şi, mai ales, altui tip de lectură decât „priza directă” 
a lecturii ocazionale sau a siturilor Internet. 
          Astfel, primul ciclu, intitulat hol, utilizează abil omofonia hol/hole, 
ultima vocabulă însemnând, în engleza care ne tot hăituieşte prin spaţiul 
public, gaură. Holul este, aşadar, pentru poet, atât un spaţiu de trecere, 
luntre a lui Caron, între două dimensiuni ale realităţii (accepţie curentă în 
poezia dintotdeauna), cât şi o destinaţie finală, o metaforă a vidului şi a 
neantului. Un neant care nu înseamnă neapărat moarte, ci aporie lirică şi 
gol semantic: „două zile. iaurtul/ a expirat. trei zile până/ la sfârşitul lumii./ 
două ciori la mine în/ hol. îmi fugăreau şobolanii/ pe care îi cresc de/ zece 
ani./ bradul de Crăciun s-a transformat/ într-un poliţist de la/ rutieră./ 
sirene./ girofaruri./ să-l ia naiba” (”cross in the hallway”). 
          Vlad A. Gheorghiu mai contrazice una dintre prejudecăţile bine 
fixate, pe care critica le utilizează în legătură cu generaţia sa: cea a 
sexualităţii. Nu sexualitatea – a se înţelege: sexualitatea exacerbată, sub 
toate formele ei – reprezintă orizontul exclusiv şi mitul întemeietor al noii 
generaţii de poeţi. Dacă şaizeciştii exaltau vitalitatea şi farmecul anatomiei 
adolescentine, iar optzeciştii făceau din ironie şi oralitate o modalitate de 
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refuz al unei realităţi cenuşii şi opresive, poeţii valoroşi ai noii generaţii 
(iar Vlad A. Gheorghiu este cu siguranţă unul dintre ei) se refugiază în 
exasperare. O exasperare tăcută, reflexivă, deconstructivă, la adresa unui 
tragic al deriziunii, al vidului, al „găurii negre” care e existenţa cotidiană 
în evul consumerismului: „între perete şi uşă e o/ cale prin care/ trec/ 
impozant cu mâinile/ goale şi trupul gol/ mai îmbrăcat ca/ niciodată în 
armuri/ pătimaşe/ iar damele bine mă privesc/ lăsând maxilarul să-mi 
sporească/ aura când/ trec prin faţa ploii şi ploaia/ gata/ secetă/ nimic nu 
mai mişcă/ praf de ciment din nori despicaţi/ şi călare pe un munte/ ca un 
zeu mişc/ zarea/ în stânga în dreapta/ şi-n stânga-mi mut/ marea iar/ printre 
pâlcuri de apă/ şi pământ şi pădure/ plantez mici oraşe le pun/ cer pe 
creste/ de blocuri/ dau drumu’ la apă şi le văd/ cum cresc/ îmi pun pastilele 
în palmă/ ezit de trei ori/ le iau/ mă-ntind închid lumina/ salonul e închis 
nu/ mai vine nimeni./ pe balcon corbul îmi face semn/ şi/ pleacă” (”second 
Arizona”). 
          Cel de-al doilea ciclu, mai scurt, intitulat ”skinny love” (”dragoste 
suplă”, într-o traducere literală), concentrează substanţa erotică a poeziei 
lui Vlad A. Gheorghiu, prezentă difuz şi în celelalte trei cicluri. Dragostea 
suplă este, evident, o ironie – doar pe jumătate, însă – la adresa fetişului 
contemporan al „siluetei”, al „traiului sănătos”, care e departe de a ne face 
fericiţi. Cele cinci poeme ce compun ciclul, alcătuite sub forma unor false 
scrisori, sunt ele însele „skinny”. Adică despodobite, epurate de tropi şi de 
enunţuri superflue, asemenea trupului care s-a eliberat de povara 
kilogramelor inutile. Îmi place mult brevilocvenţa poetului, care 
contrastează plăcut cu verbiajul la putere în poezia noastră contemporană, 
tânără sau mai puţin tânără: „draga mea,// goală curgi prin pâlnia/ roşie 
până în/ salonul în care/ dorm. când te aud/ ce privelişte pentru urechi/ caut 
1000 de moduri/ să nu mă ascund/ de tine/ dimineaţa/ ştii bine/ creşte cerul 
acrilic/ luminat/ tu pe spate/ eu pe spate/ faţă-n faţă-n paturi/ cu perdeaua 
trasă/ şi caloriferul rece/ dulceţuri de casă/ pe noptieră/ şi-mi rugai cămaşa 
să rămână/ pe tine,/ zână” (”break”). Dincolo de naivităţile mimate, de 
subtila combinaţie de banal şi excepţional, rămâne o puritate apreciabilă a 
sentimentului şi o la fel de lăudabilă căutare a unei noi arte literare. Poetul, 
în ipostaza de „îndrăgostit”, chiar dacă refuză convenţia generaţiei 
precedente, nu se refugiază în limbajul infraliterar şi nici nu confundă 
absurdul pur şi simplu cu absurdul sublim al limbajului poetic. Maturitatea 
sa se vede şi aici: la 22 de ani, în mijlocul unei generaţii care nu pare a 
înţelege că poezia e o artă care necesită travaliu şi meşteşug, Vlad A. 
Gheorghiu scrie atent, îngrijit, exploatând conştient (deşi sobru) resursele 
de expresivitate ale limbajului. Repet, este vorba de încercarea de a găsi o 
nouă retorică, nu de renunţarea la ea, ca atare. 
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          Cel de-al treilea ciclu, un alt anotimp în Infern, ascunde o capcană 
care, ca şi erotica, este prezentă, difuz, pe toată suprafaţa volumului. 
Trimiterile, aluziile şi parafrazele lui Vlad A. Gheorghiu sunt înşelătoare 
(„pastişe fără adresă”, le numeşte Doris Mironescu, în cuvântul de pe 
coperta IV). Căci fie nu implică nici o poziţionare a poetului faţă de 
referent, fie această poziţionare este doar mimată. În ambele cazuri, 
rezultatul este un „gol” semantic care contrapunctează oportun „plinul” 
reprezentat de discursul direct al poetului. Textul se stratifică şi se 
deschide, arhitectura lui capătă o complexitate pe care brevilocvenţa 
versificaţiei o ascunde: „nici în dulap/ nici în cuier./ corpul meu cel bun îl 
ţin/ sub pat departe de/ moliile care l-au mâncat pe/ celălalt. şi în cealaltă 
ureche./ cârligele de pescuit. globuri de Crăciun/ sfărâmate pe/ podea prin 
care se/ ascund globuri oculare. la ruletă./ îmi joc corpul/ cel mic/ cârpit 
peticit care mă strânge/ în care m-am îndrăgostit de primele/ opt ori şi în 
care îmi ţin/ certificatul de naştere/ sub talpă./ sunt toate ale voastre!/ eu nu 
mai locuiesc/ aici” (”iluminat”). Nu e o parafrază, nici o interpretare a lui 
Rimbaud, ci, cel mult, o rescriere în cheie cotidiană, nu a poeziei, ci a 
destinului lumesc al poetului Iluminărilor... 
          Ultimul ciclu, retro, nu e nici el ce pare a fi. Adică nu ne propune 
nici o poezie retro, nici o întoarcere la codurile poetice ale generaţiilor 
anterioare. Poate doar inspiraţia să fie mai veche (fapt identificabil în 
plusul de violenţă şi de devergondaj logic de extracţie suprarealistă). 
Poemele au fost, însă, trecute prin „filtrul” volumului şi, dacă există o 
sugestie subtextuală, aceasta este tocmai a despărţirii lui Vlad A. 
Gheorghiu de modalitatea pe care fratele mut. la nord apa e curată ne-a 
oferit-o, până în acest punct. Unele dintre virtuţile pe care le-am analizat 
până acum – de pildă, brevilocvenţa – sunt, aici, exacerbate, poate tocmai 
în ideea epuizării lor şi a despărţirii de care vorbeam: „Smaranda doarme 
underground/ în şase bucăţi egale. ea/ bălteşte în pasiune, grijă/ şi iubire ce 
se scurg din/ gaura din frunte./ Vasile pune mâna pe/ topor şi porneşte/ să 
împartă/ dragoste/ prin sat” (dragoste cu va’sâlea). Altele sunt, însă, 
continuate în aceeaşi notă ca în ciclurile precedente: „din colţul patului 
meu până-n cel al/ tău e o distanţă de/ 4 căni de café crčme cu lapte băute/ 
seara./ dacă întind o mână, îţi şifonez aura de sfântă/ dormitoare de-un 
metru şi-un/ zâmbet./ chiar dacă în fiecare seară pe la/ 3 şi 15 te întorci pe 
burtă şi îmi/ laşi o urmă de degete prin/ ochi, visele mele/ nu se blurează 
cum o fac filmele văzute/ înainte de culcare pe streamuri/ proaste de pe la/ 
albanezi” (”o idee de milioane”). Chiar dacă nu aş exagera caracterul 
programatic al poeziei lui Vlad A. Gheorghiu – căci şi pe marginea 
sensibilităţii şi a lirismului său, bine protejate de „armuri”, se poate glosa 
îndelung –, nu aş face nici greşeala de a-l ignora. Spre deosebire de un 
Claudiu Komartin, să zicem, Vlad A. Gheorghiu este un poet cu un 
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apreciabil nivel cultural şi cu o conştiinţă critică echilibrată. Nimic din 
pagina sa (nici măcar ortografia fără majuscule, punctuaţia sau decupajul 
versurilor) nu este întâmplător sau rezultând dintr-o „inspiraţiune fără 
seamăn”, ci este fructul elaborării conştiente. 
          Îmi place, în fine, şi că tânărul poet nu ezită şi nu evită temele şi 
topoi-i cotidianului – moartea, sărăcia, violenţa, tehnologiile moderne de 
comunicare – fără însă să facă din ele un blazon. Universul său spiritual 
este unul în care marea poezie a lumii se împleteşte cu filmele selfie şi 
emoţia adolescentină cu brutalitatea ipostazelor de existenţă marginală. Nu 
elementele în sine, desigur, creează poezia, ci naturaleţea cu care poetul le 
transformă în textul său. De aceea, dincolo de rolul pe care îl au ciclurile, 
volumul are, spuneam, o unitate de dicţiune poetică remarcabilă, semn că 
Vlad A. Gheorghiu scrie nu numai altfel, ci şi despre altceva decât „corul” 
generaţiei sale: şi anume, despre propriul univers de mituri, fantasme, 
obsesii şi trăiri. E încă o dovadă a maturităţii sale remarcabile, ca şi a unui 
proces de formaţie literară desfăşurat cum se cuvine. 
          În toate, fratele mut. la nord apa e curată e un debut special şi pentru 
că nu se constituie într-un repertoriu de promisiuni, de deschideri pentru 
viitor, ci sintetizează şi încheie, de fapt, un proces de căutare şi devenire 
poetică. Independent în chip vizibil şi insurgent cu măsură, bun cunoscător 
al poeziei, dar capabil să se delimiteze net de modele, talentat şi înzestrat 
cu conştiinţă artistică, Vlad A. Gheorghiu este deja un poet pe deplin 
format. Tocmai această certitudine – care, însă, ascunde o posibilă 
schimbare din interior, în viitor – mă face curios către ce orizonturi, 
stilistice şi tematice, deopotrivă, se va îndrepta de acum încolo.  
 
 
__ 
*Vlad A. Gheorghiu – fratele mut. la nord apa e curată, Editura Paralela 45, Piteşti, 
2013.    
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Cuvânt-umbrelă inventat de teoria literară postbelică a anilor 

1960 (în speță, cea franceză), exploatat maximal de literatura post-
modernă refractară la taxonomii, ”autoficțiunea” nu e ușor de abordat, 
analitic vorbind. E ea doar autobiografie certificată, e ficțiune la persoana 
I, e și una, și alta? Cât e mască narativă, cât e verosimil și cât e adevăr pur, 
atunci când decidem să punem pe un text eticheta de ”autoficțiune”? Care 
e autorul și care e naratorul unei proze așa-zis biografice? Trebuie să 
apelăm la argumente literare, care țin de concepte naratologice și 
lingvistice, sau la argumente filosofice, legate de ontologia modernă și de 
hermeneutică? În sfârșit, există ”autoficțiunea”, ca gen distinct? 

La aceste întrebări încearcă să răspundă profesionist Florina 
Pîrjol, în studiul Carte de identități (”Cartea 
Românească”, 2014). Conștientă de dificultatea 
subiectului, autoarea recunoaște că ”a face 
anatomia critică a autoficțiunii se dovedește a fi 
un gest heirupist” și ”inutil”. Criteriile de 
identificare ale autoficționalului țin de o 
grămadă de imponderabile (amestecul de 
invenție și factic, pactul de lectură cu cititorul, 
prezența mărcilor nominal-autobiografice, 
clarificarea verosimilității, datele psihanalitice, 
chestiunile de etică), astfel încât o abordare 
serioasă nu poate face decât să rediscute 
principalele teorii de gen, să invoce exemple din 
toată istoria literaturii homodiegetice și, pe baza tuturor acestora, să comită 
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conjecturi. Ceea ce se și întâmplă. De la textele antice latine (Cezar, 
Cicero, Marcus Aurelius, Augustin) și medievale (Abélard, Dante), până la 
cele renascentist-iluministe (Montaigne, Rousseau) și moderne (Semprún), 
cu o uriașă apertură teoretică (Doubrovsky, Angot, Lejeune, Lecarme, 
Forest, Gasparini, Schmitt, Colonna și mulți mulți alții), Florina Pîrjol dă 
un tablou cuprinzător al principalelor direcții literare și teoretice, mergând 
până la a aplica autoficționalul inclusiv în expresiile contemporane din 
media, internet și diaristica mondenă. Scandal, autopromovare, 
dezinhibare, manipulare autoreferențială, libertinaj, autoficțiunea e, astăzi, 
dependentă de gustul publicului. Detronată de aviditatea publică pentru 
intimitate, literatura autoficțională e concurată, în prezent, de alte expuneri 
egolatre, mai eficiente, mai satisfăcătoare, ceea ce complică și mai mult 
problematica genului.  

Cu un parcurs deopotrivă teoretic și aplicat pe text, autoarea a 
oferit cea mai bună contribuție la subiect din spațiul cultural autohton. La 
același nivel valoric și absolut relevant îmi pare și amplul excurs referitor 
la literatura română egoficțională. Eventualele abordări viitoare vor trebui 
să țină cont de acest studiu edificator, care probează cunoașterea în 
profunzime a unui fenomen pe cât de vechi și de răspândit, pe atât de greu 
de cuprins în radiografii explicite.  

 
* 
 

Personajul din romanul de debut al lui 
Mihai Radu pare a fi looser-ul perfect. Calitatea 
de maestru al eșecurilor e foarte prolifică literar 
(când n-a fost, paradigmatic vorbind?) și e 
sporită de statutul de potențial protagonist într-o 
anchetă penală ce vizează mari infracțiuni 
financiare. Proiecția minimalistă a feliei de viață 
contemporană din Sebastian, ceilalți și-un câine 
(”Polirom”, 2014) e și ea un background care, 
construit migălos, din secvențe cumulative, vine 
să adauge valoare unei proze care mizează pe un 
fel de cehovianism post-modern, asezonat din 
belșug cu umor de bună calitate. Ceilalți eroi, în 

special Grațiela, analogul feminin al lui Sebastian și, în câteva secvențe, 
partenera singurătăților lui urbane, se mișcă haotic într-o lume care 
sancționează dur naivitățile și introvertirile. Părinți ce vin dintr-un trecut 
cu alte reguli, prieteni mai mult sau mai puțini empatici, obligații de birou 
plictisitoare, încurcături de viață greu de rezolvat, escapade erotice 
ocazionale, prize frecvente de iarbă și alcool, visuri neîmplinite și erzațuri 
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existențiale pasagere sunt contururile vagi ale unui tablou cu indivizi care, 
în alte circumstanțe, ar fi fost, poate, mai buni, mai siguri pe ei, mai 
împliniți. Dar circumstanțele nu le aleg ei și, dacă o fac, totuși, nu le pot 
controla până la capăt. Exact asta e sugestia alterității din titlu: personajele 
trăiesc o viață care le scapă și care, în ciuda experiențelor adesea 
surprinzătoare, nu îi ridică prea departe de prostația unui însoțitor canin. 

Relatate mereu cu un zâmbet ironic în colțul gurii, viața și 
petrecerea lui Sebastian au dat un roman fermecător, care se citește cu 
plăcere. E povestea clasică a unui om de prisos, care se salvează prin 
inaderențele sale. 

 
* 
 

Florin Irimia surprinde cu un 
roman psihanalitic, conceput ca o lungă 
confesiune, într-o ipotetică ședință de terapie. 
Farmecul relatării, în Câte ceva despre tine 
(”Polirom”, 2014), vine atât din autoironia 
colocvială, cât și din ambiguitatea deplină a 
statutului povestitorului. Dedublat, indecis în 
opțiuni, incoerent, pretins afectat de cuvinte, el 
complică lucrurile până la limita verosimilului. 
Sugestia propriei morți și, deci, a postumității 
confesiunii duce povestea înspre eterna temă a 
narațiunii fatale, ultime.  

Personajul e un tânăr profesor de 
engleză care-și rememorează cu aplomb traseul existențial, în încercarea 
de a clarifica ce anume a predeterminat comportamentul său erotic și 
social. Amplul monolog, amprentat de regizori, subiecte și actori de 
celebre filme noir, se concentrează pe relația cu tatăl său, prin a cărui 
sexualitate deviantă încearcă să-și explice destinul. Cu o descendență deloc 
lăudabilă – ambii părinți au avut o aplecare spre parteneri sexuali cu mult 
mai tineri – eroul trece prin câteva relații eșuate și mai ales își confirmă 
straniile atribute letale. Printr-o ”energie malefică”, ca-n peliculele pe care 
le adoră, unii dintre cei care au contact cu el și mai ales cei pe care el îi 
disprețuiește mor sau au accidente grave, din varii cauze ”naturale”. Faptul 
că e stângaci, că n-are încredere în cuvinte (e un intelectual, totuși!) și că 
are o potență exacerbată completează panoplia de tare prin care presupusul 
”doctor” căruia se confesează ar putea să-i rezolve ”cazul”. Amintirile din 
copilărie, opiniile empatice despre deviațiile sexuale ale actorilor și 
regizorilor preferați (toate analoage pasiunii pentru nubile a tatălui), 
alcoolismul pasager, un avort al unei iubitei, postura de tată iresponsabil și 
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de victimă a unui pariu cinic îl transformă pe naratorul-pacient într-un 
sociopat inofensiv, cu vocația ratării. Dacă e acesta un bildungsroman, 
atunci personajul e un potențial Humbert Humbert nabokovian, combinat 
cu bukowskianul Chinasky. Dacă e doar pasta amorfă a unor vise cu 
granițele suspendate, atunci toate enormitățile se justifică. Dacă e discursul 
imaginar al unui defunct, atunci textul e un poem în proză, o interesantă 
parabolă despre nebunie, paternalism, marginalitate și sex.  

 
* 
 

Angelo Mitchievici își asumă 
riscul de-a scrie despre clasici, în Caragiale 
după Caragiale (”Cartea Românească”, 2014), 
un sclipitor eseu despre comediograful 
emblematic al literaturii române. Dotat cu 
vocație speculativă și cu un puternic simț al 
frazei elaborate, Mitchievici îl pune pe autorul 
Momentelor sub unghiul unei analize 
proaspete, destul de greu de anticipat. Ea 
derivă din mai vechea preocupare a 
universitarului constănțean pentru decadentism 
și ”meduzări” fantasmatice, cu rezultate dintre 
cele mai surprinzătoare. De data aceasta, 
Caragiale e discutat ca oglindă identitară, atât 

din punctul de vedere al operei sale, cât și ca mecanism specular 
polivalent, generator de exegeze și recontextualizări.  

Punctul de plecare e celebra afirmație din Grand Hotel 
”Victoria Română”, ”simț enorm și văz monstruos”, unde etimologia 
”monstruosului” e folosită pentru sensul de a arăta, a preveni, dar și pentru 
cel de a păstra urmele, memoria. Se naște, astfel, ceea ce autorul numește 
”principiul de exorbitare”, adică de a dezvolta categoria monstruosului ca 
pe o latență în devenire, ca pe un ”dispozitiv hermeneutic” aplicabil 
textelor lui Caragiale, pe de o parte, iar pe de alta, ca organizator al lecturii 
postume a lui Caragiale. Folosit ca ”interpretant al timpului său și al lumii 
în care trăiește”, opera lui Caragiale constituie ”doar turnesolul care scoate 
la iveală nuanțele și fantasmele indentitare, anxietăți, complexe, deziderate 
și iregularități ale unei culturi și civilizații aflate într-o complicată 
dinamică...”. De aici, deplina libertate de a-l reciti altfel pe Caragiale 
(comediile, schițele, prozele scurte și nuvelele), pe comentatorii săi cei mai 
importanți și pe cei care i-au prelucrat textele în alte producții estetice. În 
opinia lui Mitchievici, Caragiale e o ”oglindă generatoare de confuzii 
minore, dar cu consecințe majore”, e ”posesorul unor intuiții și latențe 
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înscrise în operă”, el bulversează proporțiile și deregelază sistematic toate 
simțurile, printr-o gesticulație a monstruosului și a amfibologicului. Nu 
atât lectura operei lui Caragiale îl interesează pe autor, cât motorul 
declanșator al deformărilor, cel care face ca textele caragialene să 
funcționeze ca o bandă a timpului, decriptabilă, ulterior, la lectură și 
relectură. Caragiale e, astfel, nu doar un clasic deja stratificat în exegeze, 
ci și un modern care își ascunde coerența și programul estetic sub masca 
tragi-comicului, a strategiilor enormității și a ambiguităților de tot felul. 

Așa se explică ”derapajele hermeneutice” ale lui Angelo 
Mitchievici, atunci când atacă nu doar cele mai cunoscute texte 
caragialene, ci și cele mai cunoscute teorii despre ele (Călinescu, 
Cioculescu, Muthu, Iorgulescu, Papadima, Pârvulescu ș.a.). De asemenea, 
pasaje convingătoare sunt cele despre legăturile dintre ”ideologia” 
caragialeană și, de pildă, contemporaneitatea sa, despre rezonanța lui 
Caragiale în rândul corifeilor Cercului Literar de la Sibiu, despre 
hermeneutica socio-ontologică a lui Alexandru Dragomir, despre 
implicațiile politice ale multora dintre tipologii sau ale viziunilor 
regizorale de genul filmelor lui Pintilie. În toate, e reliefată perspectiva 
deformată și deformatoare a lui Caragiale, pentru care lumea sa de 
fandacsioși, nevricoși, poltroni, ipohondri, magnetizați și hipersensibili 
reflectă o sensibilitate de graniță (”de falie”, ar spune autorul), susceptibilă 
a fi romantică, simbolistă, realistă, naturalistă, pozitivistă și psihanalitică, 
simultan, adică modernă, într-un cuvânt. Ea va deveni o marcă identitară a 
literaturii române și a unui anume tip de comportament, caracterizat prin 
ambivalență, amestec, mixtură de râs și tristețe, de sceptisim și derizoriu, 
de normalitate și caricatură.  
 

* 
 
O. Nimigean pare că se reinventează mereu, refuzând 

asimilarea într-o paradigmă generaționistă sau formală. Placheta nanabozo 
(”Cartea Românească”, 2014) confirmă vocația sa experimentală și intens 
vizionară prin trei cicluri de texte originale, dintre care numai primele 
două pot fi numite ”poeme”. Al treilea e un fel de happening 
prozastic/diaristic, în orice caz, plasabil în afara oricărei taxonomii 
imediate. Deopotrivă estetică, psihanalitică și biografică (n-am epuizat 
deloc etichetele și nici nu sunt, poate, cele mai potrivite), poetica lui 
Nimigean dovedește din plin inconsistența prejudecății că un scriitor 
trebuie să fie mereu consecvent unei maniere sau unor structuri.  
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Aura efemeridelor, primul și cel mai 
întins dintre ciclurile volumului, alătură 
egografiei minimalismul urban și domestic. 
Avem aici obiecte și ființe cotidiene, de la ode 
închinate sobei de tablă și frigiderului, până la 
evocarea melancolică a unor spații rurale, cu 
explozia lor vegetală. Gesturile sunt simple, 
săvârșite cu o sobrietate de ritual: să hrănești un 
câine, să cari lemne, să inspiri aer proaspăt, să 
culegi nuci, să duci o sacoșă. Fascinația pentru 
ființe și obiecte ce încarnează experiențe 
primarese împletește cu cea pentru eroii macho, 
pentru sportivi performeri sau pentru ipostazele 
inedite ale unei eventuale partenere. Paleta 

existențială e foarte generoasă, trecând de la simplele experiențe terestre la 
viziunile Paradisului, de la concretețea lucrurilor tactile la starea nedefinită 
de rugăciune. Ceea ce dovedește că, într-adevăr, efemeridele, chiar 
perisabile fiind, exhală aura lor nevăzută.Al doila ciclu, Eu, unul, aș 
prefera, intelectualizează discursul poetic, cu miză pe oscilații metaliterare 
și cosmogonice, pe autoscopii estetice și psihanalitice. Improvizația redă 
caracterul halucinatoriu al versificării, care e criptică tot așa de mult pe cât 
e prolifică, dacă se păstrează dramul necesar de sinceritate, de 
autenticitate, de consecvență cu sine, de ”preferință” personală.În fine, 
Studio cu vedere spre poienița druidică încheie placheta cu invocarea 
spațiului simbolic al celebrărilor arhetipale. ”Poienița druidică”, des 
pomenită, e locul unde genul hibrid al cuvântărilor de orice fel (religioase, 
poetice, biografice, intertextuale etc.) tensionează extrem puterea 
limbajului de a face referințe distinct auctoriale sau de-a exprima conturul 
clar al unui eu. Avem flash-uri prozastice asemănătoare notațiilor de 
jurnal, fragmente care amestecă, aproape automat, visceralitatea, 
speculațiile fizice și spiritualiste, intertextele literare și muzicale, 
evenimențialul socio-politic și personal, gândurile, peisajele și obiectele.  

Aș sugera că cele trei cicluri ale volumului înregistrează o 
progresie de ton: de la clasicitatea relativă a imaginarului, în primul, prin 
cerebral, în al doilea, până la încordarea cvasi-inteligibilă a unor notații ”la 
cald”, psihedelice, libere de constrângeri formale, în ultimul. Ceea ce 
înseamnă refuzul autopastișei, al înregimentării și al condiționărilor de 
orice fel. 

 
 
 
* 
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Avem, la Varujan Vosganian,o linie 

estetă, fantastă a prozei, o frază încărcată poetic, 
ce transportă mereu fie evocarea colorat-
aromată a unei anume atmosfere (Focșaniul de 
odinioară, lumea exotică a prăvăliilor bunicilor 
și străbunicilor ”orientali”), fie drama unor 
ființe umane aflate la cheremul istoriei 
(holocaustul armenesc, teroarea comunistă).  

Jocul celor o sută de frunze și alte 
povestiri (”Polirom”, 2013) cuprinde 6 texte și e 
o carte reflexivă, dispusă la divagații filosofice 
și lirice. Naratorul și personajele din povestirile 
volumului pomenit dețin o veritabilă retorică a 

marilor teme existențiale — viață, moarte, destin, timp, Dumnezeu, 
dragoste, răzbunare, suferință — discutând, ex abrupto, mereu, oriunde, în 
cârciumă, în spital, în locuințe, în spații sordide. Vocația aceasta a 
dialogului poetic și metafizic e favorizată de un puzzle epic în care 
oamenii au mai degrabă memorie, decât participare la conflict. Prinși, 
adesea, în situații care trimit la parabolă, ei dezvoltă o tipologie simbolică 
ascunsă sub identitatea de suprafață. Câteva exemple: doi tineri fac 
dragoste la înălțime, în cabina unei macarale, aproape de cer; statuia 
ecvestră a unui cavaler prinde viață și dispare de pe soclul postat în incinta 
unei cetăți-muzeu; două găști de cerșetori trăiesc Învierea lângă o uriașă 
groapă de gunoi, ce preînchipuie Universul; un olog lipsit de mâini și de 
picioare e ucis de pasiunea pentru citit (iubitul violent al surorii sale îi 
pusese, ca-n Umberto Eco, otravă pe filele răsfoite cu limba); trei tineri 
filosofi ratați retrăiesc trecutul comunist, după Revoluție, amintindu-și de 
un joc copilăresc ce presupune mersul pe frunzele strânse și aruncate în 
vânt; o tânără e vizitată de fostul ei călău, minerul care o bătuse și o 
jefuise, în 1990; un personaj face păpuși artistice, altul vinde bilete loto, 
altul, medic, readuce un sinucigaș la viață. Fără să se tragă concluzii 
morale, fără să se formuleze ”învățăminte” definitive și fără prezența unei 
sentențiozități obositoare, contextele evenimențiale par alese cu grijă, 
astfel încât semnificațiile lor existențiale să fie maxime. 

Decupajul istoric al povestirilor include lumea de după 1989, dar 
ea e tratată oniric, cu mijloacele realismului magic și ale presupozițiilor 
mitice. Sub acestea, apar foștii securiști, dosarele informative, victimele 
supravegherii ideologice, frânturile din lumea de dinainte de căderea 
dictaturii comuniste. Mai toate personajele sunt afectate, în varii moduri, 
de istorie, și dramele lor țes complicate relații interumane și fascinante 
etaje sociale. 
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Volumul dezvăluie o proză antiminimalistă, nostalgică, plasată 
în prezent, dar întoarsă cu fața spre trecut, străbătută de melancolie. E o 
proză cu delicii de limbaj și de imagine, o proză frumoasă, în cel mai 
adevărat sens al cuvântului, numai bună pentru cititorii cu disponibilitate 
contemplativă și gusturi lexicale rafinate.  
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Un poem 

de  

Cornelia 

Maria 

Savu 
 
 

 Poezia e-o moarte onorifică  
 
mai tîrziu după ce  
toţi şerpaşii te vor fi părăsit  
şi armele şi bagajele toate  
se vor fi acoperit de  
zăpadă statornică în marsupiul prăpastiei şi  
clopoţeii efectelor şi  
dangătul cauzelor  
împreună legate vor fi  
crăpat odată cu zeci de  
cîini salvatori  
în teribila zloată a  
naraţiunii acesteia  
(oricum poezia e-o moarte onorifică  
atunci cînd vîrful pleşuv  
se află-ngropat  
numai în ochiul tău orb  
şi asta cu mult înainte  
ca tu să te naşti  
şi tot atunci  
i-au fost înfipte în gheţuri  
steagul ori crucea)  
mai tîrziu viaţa încă  
mai avea farmec  
şi chiar literatura era suportabilă  
cînd celălalt rămînea încă eu... 
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In memoriam 
 

Cornelia Maria Savu 
 

(n.04.09.1954 – m.22.11.2014) 
 

 Astfel plecăm din cuvinte 
îngheţând într-o trestie seara 

 
 Poeta Cornelia Maria Savu  s-a născut în  Vatra Dornei, unde a 
urmat cursurile şcolii generale şi ale liceului „Ion Luca”, fiind o elevă de 
excepţie. A absolvit Facultatea de Limba şi Literatura Română (secţia 
română –engleză) la Universitatea din Bucureşti. A fost repartizată ca 
profesoară de limba engleză în comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, unde 
şi-a cunoscut fostul soţ, profesorul Viorel Tipuleac, pe atunci director 
coordonator, în prezent decedat. 
 Până în 1990 a fost profesoară de limba engleză în oraşul Vatra 
Dornei, iar pentru scurt timp a lucrat ca metodist la Centrul de Cultură şi 
Creaţie Populară Suceava. După Revoluţie s-a stabilit în Bucureşti, unde a 
fost redactor la Editura „Ion Creangă”, apoi redactor şi editor senior la 
cotidianul „Curierul Naţional” şi la revista „Cultura”. 
 A debutat publicistic cu poeme în „România Literară” şi 
„Luceafărul”. Debutul editorial  a avut loc în 1973 cu volumul „Totem în 
alb”, Editura Albatros, prefaţa fiind semnată de Nicolae Balotă. 
 Ulterior a publicat mai multe volume de versuri: „Uraniu, forme şi 
oameni de zăpadă” (1978), „Emblema” (1980), „Aventuri fără anestezie” 
(1983), „Semne de viaţă” (1987) şi „Roman cu sertare” , Editura Vinea, 
(2005) şi „Dacia 21” (2012). 
 A colaborat cu  grupaje de poezii, eseuri  şi articole la revistele 
„România Literară”, „Luceafărul”, „Tribuna”, „Steaua”, „Cronica”, 
„Transilvania”, „Bucovina Literară”, „Ateneu”, Amfiteatru”, „Convorbiri 
literare”, „Pagini Bucovinene”, „Contrapunct” ş.a., precum şi la 
„Cotidianul”, „Curierul Naţional” şi „Cultura”. De asemenea, poemele sale 
au apărut în reviste literare din Europa şi SUA. Multe dintre ele au fost 
traduse în antologii de limba engleză, franceză, germană, maghiară, sîrbă 
şi polonă. 
 A primit mai multe premii naţionale printre care premiul „Nicolae 
Labiş” pentru poezie, premiul pentru jurnalism cultural al USR  şi al 
Asociaţiei publicaţiilor literare şi editorilor din România (APLER), 
premiul pentru poezie al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, pentru 
volumul „Roman cu sertare” (2005). 
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Membră a Uniunii Scriitorilor din România a fost decorată de  
Preşedinţia României cu Ordinul Meritul Cultural în grad de 
Comandor (2004). 

 Esenţa poeziei sale se află într-un fragment scris de  Nicolae 
Balotă, care a  semnat prefaţa volumului de debut: „Nimic din imagismul 
neînfrânat al atâtor pseudolirici, nimic din desfrâul metaforic care ne 
îndepărtează uneori de poezie ca de tărâmul gesticulaţiei sterile. O 
concentrare asupra mijloacelor, o decantare a apelor afectului, o înaintare 
sigură în universul verbului… o înclinaţie vădită spre dramatic face ca 
plasma lirică să prindă forme baladeşti, ori parabolice. Poezie a unei 
inteligenţe care-şi pune necontenite întrebări şi se lasă întrebată de tot ceea 
ce întâmpină”. 
 Cu privire la  valenţele poeziei Corneliei Maria Savu au exprimat 
opinii critice Nicolae Balotă, Laurenţiu Ulici, Nicolae Manolescu, Eugen 
Simion, Valeriu Cristea, Dan Cristea, Ovid S.Crohmălniceanu, Mihail 
Iordache, Daniel Dimitriu, Ioan Holban, Dan C. Mihăilescu, Adrian Dinu 
Rachieru, Al.Cistelecan  etc. 
 Redăm mai jos câteva referinţe critice:  

1. „Pus sub semnul lucidităţii lui Blaise Pascal, vol Emblema 
marchează asumarea totală a destinului de poet.” (Mihail Iordache 
– Pagini Bucovinene, nr.3, 1982). 

2. „Semne de viaţă este unul dintre cele mai bune volume de poeme 
ale acestui deceniu.” (Nicolae Manolescu - România Literară, 
1988). 

3. „Textele de început, scrise în adolescenţă, impresionau prin 
maturitatea reflexivă şi, mai mult poate, prin bogăţia  şi diversitatea 
lexicului, cu totul ieşit din comun cu totul ieşit din comun în raport  
cu vârsta autoarei. Particularitatea primelor două cărţi dincolo de 
frenezia lexicală (o constantă,  aceasta,  a tuturor cărţilor poetei),  
este aerul criptic al imaginarului poetic, mereu sedus  de simboluri 
şi construcţii abstracte, cu pereţii de aer şi încăperi labirintice 
(Laurenţiu Ulici, în vol: Literatura română contemporană, I, 
promoţia 70, Editura Eminescu, 1995). 

Moartea poetei Cornelia Maria Savu s-a datorat unei insuficienţe  
respiratorii acute. A fost înmormântată în cimitirul Străuleşti 2 din 
Bucureşti, cheltuielile de înmormântare fiind suportate de Uniunea 
Scriitorilor din România, Asociaţia Publicaţiilor Literare şi Editurilor din 
România (APLER) şi  Societatea de  gestiune a drepturilor de autor 
(operascrisă.ro), în contextul în care  scriitoarea  nu avea rude. 

Poeta rămâne în amintirea celor care au cunoscut-o care o fire veselă, 
mereu deschisă comunicării şi  prieteniei. (Gheorghe C. Patza) 
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Energiile  
sensului 

 
 
 
 
 
 

o cronică de Nicolae Boghian 
 

Poet de o reflexivitate ce îl situează în câmpul fericit al inițiaților, 
Liviu Georgescu propune cititorilor săi prin Ikebana (Editura Paralela 45, 
2013) un subtil tratat despre aranjamentul sensului în poezie, respectându-
și cu consecvență statutul princiar de creator pentru care perfecțiunea 
stilului și profunzimea gândirii poetice sunt pilonii artei căreia i s-a 
consacrat. Titlul volumului aduce, deliberat, o stabilire tranșantă a ceea ce 
autorul vrea să dezvăluie fără echivoc. Anume, o suită de alcătuiri în care 
elementele constitutive să se combine în cele mai surprinzătoare și mai 
pline de efect tablouri. O ikebana a cuvintelor, prin care insolitului 
aranjării surprinzătoare i se adaugă o hermeneutică ce vizează atât sensul 
imaginilor poetice, cât și interacțiunea câmpului imaginar cu simbolistica 
rezultată din acest flux al interpretării. 
 Ceea ce poetul inovează în mod cu totul neostentativ este trecerea 
de la aranjamentul  imaginilor stocate în cuvinte la cel al sensurilor pe care 
acestea le degajă, declanșând sinergic altele, într-o nouă și insolită 
reconstituire. O ikebana a sensurilor este, în acest caz, nu doar o 
curiozitate, ci o hermeneutică – să spun așa –  ridicată la puterea a doua , 
vizând un sens al sensurilor. Imaginea este sens iar sensul devine imagine, 
dar nu doar atât. „Între referința conceptuală și referința imaginară, sensul 
suferă o transmutație magică. Cuvântul magic acoperă aici realitatea 
legitimă a unei rupturi epistemologice marcând saltul realizat de sens din 
condiția sa conceptuală spre cea imaginară, performanța de a depăși 
obstacolul epistemologic, ieșirea din raza identității pentru a intra în 
lumina alterității.” (Cf. Dorin Ștefănescu , Hermeneutica sensului , Cartea 
Românească,1994,pg. 51 ) 
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 Această transmutație magică  este, în primul rând, rodul unei 
conceptualizări a  imaginii ca sens, a detașării ei din câmpul 
unidimensional și trecerea într-o spațialitate ideatică deschisă. În toate 
poeziile volumului este sesizabilă o răsturnare de sens, o lucrare a imaginii 
asupra cuvântului și a sensului asupra imaginii. Poetul vrea să disloce 
întâietatea sau primatul interpretării asupra magmei ce fierbe întru 
producerea sensului. De fapt magma este combustia, ea aduce cuvintele la 
densitatea masei critice și, prin urmare, aceasta trebuie să declanșeze 
viziunea sub care se face interpretarea. Fără a opera o analiză de text, voi 
cita poezia înăuntrul stării de spirit, încercând să dezvălui acel flux magic 
declanșat prin aranjamentul conceptual al imaginilor: prin părul tău duhuri 
se întețesc și cântă/ valsează cu razele lunii/ cu ielele nopții/ albul curge în 
negru și înapoi în gri/ balamalele orizontului scârțâie/ și pulberi de rugină 
răsar pe stele uimite/ abstracte aripi bat aerul veșnic/ despărțind un șuvoi 
contrapunctic în tâmple / înăuntrul stării de spirit sunt pereți înroșiți / de 
icoane plângând   
 Numărul cuvintelor - piloni  este relativ redus; duhuri, ielele nopții, 
balamalele orizontului, pulberi de rugină. Potrivirea lor într-o ikebana nu 
ar trebui să dea prea mari bătăi de cap... Toate aceste cuvinte sunt puternic 
geneatoare de combinații contrapunctice. Din această perspectivă, s-ar 
putea ușor contura un pastel cu ușoare tente reflexive. Liviu Georgescu 
aruncă însă peste pastel niște imagini care destructurează conturul limpede 
al peisajului poetic. Ce este  șuvoiul contrapunctic în tâmple? Este 
răsturnătorul de sensuri care ne duce la comutatorul de imagini, la 
ștecherul conceptual, la devoalarea uimitoare a finalului: înăuntrul stării 
de spirit sunt pereții înroșiți/ de icoane plângând  
 Ikebana  lui Liviu Georgescu este și altceva decât un aranjament 
hermeneutic. Poetul nu face meserie de florar și în general nu face meserie 
(cum se întâmplă cu mulți poeți de știri stihuite), ci ocupă mintea 
cititorului cu descifrări de semantici care îl readuc la starea de ființă 
magică. Să ne uităm, vrea să  sugereze discret poetul, la energiile sensului 
și să ne pătrundem de ele. Cum lumea este întemeiată pe mirarea armoniei 
față de dizarmonie, pe sensul de a avea un conținut care e liber să nu aibă 
sens, tot așa cel ce vede toate acestea are la îndemână și un alt mijloc de a 
înțelege ceea ce i se pare cu desăvârșire ascuns. 
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fragmente de Gheorghe Simon 
 
Tăcerea se odihneşte în vorbire. 
Octavio Paz 
       
Miercuri, 13 octombrie 2013 
     
         Încerc din răsputeri să mă ţin drept între strîmbătăţi şi piedici, la tot 
pasul, în impas de a riposta, în vreun fel, sau de a mă apăra: de mine 
însumi. Singura mîngîiere fiindu-mi vederea de a mă bucura singur fie şi 
de un singur cuvînt, pe care îl întîmpin, însufleţindu-mi un răgaz de 
contemplare interioară.  
 
         Ieri, la Ghindăoani, la o şcoală modestă, dar cu suflete binecuvîntate, 
fireşti şi spontane, prin ezitarea lor de a da impresia vreunei încercări de 
exprimare, fie şi în franceză. A educa, a forma, e un act de mare curaj, de 
cutezanţă, de îndrăznire, timorată, totodată, de vitregii cotidiene, cînd ţi se 
confirmă că omul nu poate fi modelat, precum lutul demiurgic: formarea 
lui înseamnă şi de-formare, dez-văţare, păţanii şi pedepse. Pedepsit, în 
vechime, însemna cultivat, educat!  
                                                               *     
         Constat cu uimire că sunt cel mai fericit pămîntean: luîndu-mi-se 
totul, nu mai duc lipsă de nimic! Doar iubirea nu mi-o poate lua nimeni, 
dimpotrivă, pe măsură ce e pusă la încercare, iubirea sporeşte, eliberîndu-
mă de vitregii, care îi dau un conţinut, fericind pe conţinător. Citesc 
repede, pe apucate, nu mai am timp nici pentru textele esenţiale, limitîndu-
mă la creatorii temeinici, autentici. 
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         Actul mărturisirii e un act demiurgic, nu-l poate nimeni suporta, fiind 
un act neconvenţional şi în afara oricărei etici. Omul nu ar suporta nici o 
secundă să se vadă în oglindă. Confesiunea e mai blîndă, presupune timp şi 
un confesor disponibil, iar autoscopia e periculoasă, prin suspiciune, 
deviere şi înstrăinare. Dar, nimic nu întrece în autodistrugerea unui suflet 
precum e flecăreala, bîrfirea, cancanul. 
                                                               *    
 
         Suport cu stoicism discursuri academice ale unor încîlciţi în propria 
lor derută de a avea acces la cele înalte. Nici n-au apucat să citească o 
operă în întregime şi deja îi dibuie vreo formă de a o reduce la nivelul lor 
de pricepere. Ce le scapă se pierde în teoreticul uscat, oricum ar da-o, 
rămîn pe margine, nebănuind nimic din taina creaţiei, din codul teontic al 
cuminecării. 
          
         Nevinovate, victimile  vor rămîne cu gustul amar al bîlbîielilor 
uscate, al zicerilor pe apucate, fiecare adresîndu-se sieşi, precum într-un 
amfiteatru. Aceşti formatori de gust vor stinge duhul din suflul asistenţei, 
supusă tirului verbal, cu poncişe şi pleonasme, cu trimiteri la contingenţa 
salvatoare a etichetării. 
          
         Rămîn suspendaţi, că, oricum am încerca, nu reuşim să pătrundem 
taina, nu facem decît să rămînem blocaţi şi derutaţi în faţa unei simplităţi şi 
al unui firesc, atît de aproape de iniţiere, încît calea, fericită, a cuminecării, 
e una pe care eşti invitat să o cunoşti, cu riscul de a rămîne, la capăt, tu 
însuţi, taină a mărturisirii, neirosite, ci expresiv, chip al lui Dumnezeu. 
                                                               * 
         Aş putea fi bănuit de invidie, dar, ca etern învăţăcel, în amfiteatrul 
vieţii fiind, am învăţat că a fi creator înseamnă a te lăsa prădat, golit de 
orice urmă de învăţătură, şi, admirativ, aplicat, lăsîndu-te, pătruns de 
duhul nevăzut al înţelesului, care ne scapă, de fiecare dată, cînd încercăm 
să-l surprindem, fie cu undiţa Ivireanului, fie cu Figura cantemiriană, 
forma fiindu-ne chipul, în clipa supremei treceri, spre un dincolo, departe 
de tot ceea ce acum ne încumetăm să exprimăm. Cît de repede ne de-
formăm şi cît de puţin trece mesajul dincolo de sticla ecranului, spre noi, 
privitori de ocazie. 
                                                               * 
         A fi disponibil, vorba lui Andrei Pleşu. A nu refuza, a promite, a te 
ţine de cuvînt, avînd, permanent, în gînd, promisiunea făcută cu o clipă 
mai devreme. Autentic şi viu e doar acel Acum: Acum vei fi cu mine în Rai. 
Am repetat de multe ori actul supremei comunicări: Verbul e (în) lucrare 
şi nu în alunecare pe o plajă însorită, ca aşteptare a clipei. Iisus e lucrare, e 
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prezent, din care tu ai putea fi absent sau complezent. Iisus e disponibilul 
,prin excelenţă. El e actanţă, e instanţă, e prezenţă, iar ţie nu-ţi rămîne 
decît să fii frecventabil. Doar Kafka a intuit acest adevăr suprem: Hristos, 
clipa! 
          
         Şi cînd te aştepţi mai puţin, te încearcă neaşteptarea: neprevăzutul, 
imprevizibilul. Aşa cum un text oarecare nu poate fi o operă, din moment 
ce, fiind bine scris, textul, atît de bine, încît îţi alunecă precum apa printre 
degete.  
 
         Opera suspendă timpul, prin abolirea clipei, prin surprinderea, 
neaşteptată, a urmării, fără urmare, ca un capăt al firului dintr-un ghem, 
căruia nu-i dai de capăt, decît răsfirîndu-l pînă la capăt. Capătul fiind 
coincident cu începutul, fie îi repeţi figura, citînd-o, opera rămîne ca 
lucrare a minţii tale, răbdătoare.  
 
         În timp ce, de la sine, firul se rupe, opera nu se destramă, scămoşînd-
o, întrerupînd-o, la jumătate, sau, lăsată să se perinde singură, pe un alt 
făgaş, pe un alt tărîm, unde nu mai e trecere, nici petrecere, nici 
desferecare, ci, toate, în calea ta, neurmată, de parcă aici, acum, ai mai fi 
fost vreodată. Nici o clipă şi nici o literă, nu mai pot fi clintite, altfel opera 
e risipă, cum e şi viaţa noastră, părăsită, părăsindu-ne minunea de a fi. 
                                                               * 
         Vibrează în aer, de fiecare dată, aflîndu-mă în locul 
chemării/apelului, cînd Ea va fi să-mi răspundă, aceeaşi emoţie subită, de 
încîntare. Acum, în loc de auzire/vedere, doar mărul, golit de frunze şi de 
fructe, precum ne este şi sufletul, de izbelişte, jefuit de transfigurare, 
precum pietrele mute de pe malul pîrîului, tăcere împietrită. Doar în ecou, 
reînviate, vocale, pe cale de a fi auzite, precum mai înainte de cutremurul 
fiinţei, ascultam, fără să ne fi văzut, ceva de dincolo de noi, fără de noi, 
rătăcitori! 
                                                               * 
         Cuvintele păstrează ceva din trăirea gravă, sunt urma deformată a 
unei impresii, cîteodată, doar, calchiată, după amprenta unei încercări de a 
da expresie atît de vagantei şi imponderabilei stări de incertitudine. Ce 
este, pînă la urmă, iubirea, dacă nu tînjire spre regăsire, spre identitate 
netrucată, ci doar încercare de ieşire din sine, în lumina neîntreruptă a 
mărturisirii. Adică, nu de azi pe mîine, ci, de cum precum eşti acum! 
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Joi, 14 noiembrie 2013 
 
         Timpul, învîrtejit, spasmodic, în clocot ameninţător, atoate 
distrugător, precum poemele britanicului vizionar (T.S.Eliot), mă pun pe 
jar, înfrigurîndu-mă. Nici o putere să mă supună, puternicia Duhului, doar,  
răcorindu-mi sufletul.  
 
         Sfînta simplicitate, promovată de Valeriu Gherghel, l-a condus pe 
acesta, în cele din urmă, la prea uşoara despovărare din reveria celestă, pe 
marginea unui tablou alegoric, al Melancoliei, dezrobindu-şi încîntarea 
solitară şi seducătoare, cît să nu uiţi că priveşti peste umărul lui Narcis, în 
profunzimea unui gînd şi profuziunea unei trăiri, reflectat la surpafaţa 
tremurătoare a nestatorniciei. Pironiţi, mai degrabă, precum priponită vita, 
în iarbă, văzîndu-şi de agoniseala hranei, pînă la rumegarea nocturnă a 
sinelui, precum însetarea de sine ne cuprinde, mai aspră, în caniculare 
clipe calpe, în interval de duzină, cît să ne ajungem din urmă înaintaşii.  
 
         Urma gîndului urmează Cuvîntului, ca un clopoţel la intrarea în 
veşnicie, avertizîndu-ne cu nemurirea sufletului şi calea neîntoarsă. 
Încumetarea e fără de întoarcere la ai tăi, rămaşi să te pomenească în zilele 
de post şi de rugăciune, cînd tot ce e învăţătură fără rost se usucă în 
creştetul pleşuv al uitării, precum frunzele din coroana împărătească a 
Mirelui fără Mireasă, veştejindu-se repede, precum crîmpee de lumină, 
arar pîlpîind în surdină. 
 
                                                               * 
         Ea, azi, la Troiţă,  urcînd în autobuz, spre oraş, la cercul pedagogic, 
cu o privire senină, în dimineaţa grăbită, spre amiaza care deja e în 
întîrziere. Un zîmbet care e din adîncul fiinţei ei. Aceeaşi privire. Iubirea 
nu poate fi ascunsă. Iubirea e trăire. Răpus de ură şi de neputinţă, poţi să-ţi 
să revii, să te ridici. Ca să nu te mai ridici, mortală e doar lovitura perfidă a 
laşului. Gestul ei tandru, ocrotitor, de mîngîiere şi de bucurie a revederii.  
 
         Cînd am rostit un cuvînt, m-am şi înstrăinat de mine însumi, de 
aceea, el, cuvîntul nu mai poate fi recuperat, rămînînd neclintit în memoria 
celestă a cuiva, aflat în aşteptare, doar ea, suspinînd, răpusă de nelegiuire. 
                                                               * 
         Clipă de clipă, iubind-o, atîţia ani, părîndu-mi-se, ca o singură clipă. 
Cum să rup din inima mea icoana aceasta vie!? Neatîrnată, clipa, de 
Nimeni şi de Nimic. Clipa sfîntă a revelaţiei! Eu, singur, cu sufletul meu 
vibrînd în amintirea chipului ei, tremurat pe ape. Vibrări de pleoape, cînd 
desluşeşte ceva, neclar.  
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         Cum smerenia nu poate fi simulată, nici iubirea nu poate fi amînată 
pe lumea cealaltă. Ea, iubirea, doar aici şi acum, trăită şi mărturisită, în 
lucrarea duhului ziditor. Cum amăgire nu a fost de cînd am văzut-o întîia 
oară, nici acum nu s-a umbrit acel odinioară. Citesc  şi mi-e dat să văd 
nimicnicia mea. Voi fi în stare să mărturisesc în continuare, după ce Ea a 
închis Cartea Vie a Vieţii şi nu mai vrea să ştie, să citească!?  
          

Vineri, 15 noiembrie 2013 
 
         Începutul postului. Stare incertă, gri, în matca neîndurării de sine. 
Dincolo, vedem clar ce ni se arată: viaţa, transfigurată. Trăire, pe sărite. 
Clipite, risipite în haosul, complice, al nehotărîrii. 
          
         Recitesc poemele. Nu le recunosc. Par a fi scrise nu de mine, ci de un 
alt eu însumi. Poate că aşa realizăm că ne înstrăinăm, înscriindu-ne 
sufletul, dîndu-i expresie, care, doar citită fiind, expresia devine 
surprinzătoare, luîndu-ne faţa, furîndu-ne gîndul. 
                                                               * 
         Cea mai gravă trăire e aceea de azi pe mîine. Disponibil fiind, 
neîndrăznind să refuzi o solicitare, fie cît de precară, uşor de rezolvat, 
rămîn perplex, năucit, de o altă, între timp, cerinţă, mai urgentă, care nu 
suportă nici o amînare. Rezolvarea ei, e din start, suprimată, încălecat şi 
împiedicat, rămînînd eu, să-mi adun puterea de a ţine minte, completîndu-
mi agenda, şi aşa încărcată, cu deşertăciune, cu promisiuni, adică. 
                                                               * 
 
         Un Poet: Nicolae Sava. Poemul recent, publicat în România literară, 
al poetului Nicolae Sava, fascinant, cantemirian, are ceva din anticul 
egiptean, scuturat de orice ornament, chiar stilistic, refuzîndu-şi 
dulcegăriile şi îndulcindu-şi amărăciunea de sine, acceptînd doar metafora, 
singura Figură, care întruchipează sufletul (anima) nevăzut.  
 
         Sufletul, bolnav, terfelit, înşelător înşelat, prin dezmăţul de vorbe, 
iremediabil, sufletul e cel mai expus aparenţei seducătoare. Nerăpus 
vreodată, nevăzut decît prin moarte, sufletul e viul neîntrerupt al duhului 
răspîndit, fără a fi risipit, dimpotrivă, chiar vitregit fiind, el îşi întregeşte 
puterea în sufletele cutremurate, de spaima întrupării, a suferinţei şi a 
morţii trecătoare, sufletul neavînd hotare, decît vămi de trecere şi praguri 
de încercare. 
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         Altceva e inima (animus), pulsînd, obosită, neînfricată, inima, care e 
în veşnică dăruire, inima care însufleţeşte tăcerea, devenind Cuvînt, la 
suprafaţa orbită a chipului, înmugurind sunete, clipe, în ritmul şi în surdina 
inspiraţiei copleşitoare, urcînd treptele de marmoră ale iertării şi ale 
cuminecării. 
          
         Căderea trupului în alt trup, întruparea, e purcederea din Tată în Fiu, 
neîntreruptă, de la Facere, înspre noi, înnoindu-ne, prin moarte, faţă de 
Sufletul, în de-cădere, în amăgire, în suferinţă eternă, prin neajunsul de a 
se ascunde şi prin pierderea libertăţii interioare, de a se arăta, în toată 
splendoarea orbitoare, epifanică, a schimbării la faţă. Cînd ţi-e dat să vezi 
clipa în nemărginirea-i copleşitoare, adică a dezmărginirii de trupul celular 
al prizonieratului provizoriu, promontoriu al Duhului, în văzduh de 
iluminare, adumbrindu-te, făcîndu-se nevăzut, în arătarea sublimei 
transfigurări şi în pecetea numelui nemuritor. 
         
         Cît de mult aşteptam să citesc ceva, însufleţitor, semnat Nicolae 
Sava.       
                                                            
         Luni, 25 noiembrie 2013 
          
         După o duminică poetică, transcriind comentariul aplicat al 
scriitorului Lucian Strochi, dedicat cărţii mele de poeme, Amin Agapia, 
pînă la cea din urmă nuanţă a Verbului, în toată splendoarea atomică a 
oricărei înnoiri şi adînciri, în matca abisului eliberator, purificator, al 
poeziei ca temei, în sens heideggerian. 
          
         Nu mă pot opri şi nu-mi găsesc nici o scăpare: iubirea pentru Ea e 
fără încetare. Mai gravă, mai aprigă, mai curată, nemaiîncercată, vreodată. 
Nu încerc să-mi explic întîmplarea absurdă, prin neaşteptatul ei, şi, prin 
criza violentă, a formatului ei, exterminator. Un duh străin a răvăşit totul, 
rămînînd doar sălaşul iubirii, vraiştea necruţătoare a mîniei.  
 
         Fără mînie, Ahile, cel iute de picior, e, mai degrabă, necruţător, 
mărturisitor. Dintr-o suflare, el aruncă năduful supărării sale, împotriva 
morţii nejertfitoare. Moartea nefiind o jertfă, moartea e o eliberare, cum 
îmi apăruse mie, la strîmtoare. 
          
         Viaţa, doar, poate fi jertfită, cînd e trăită clipă de clipă, aşa cum 
iubirea e neîncetare, cercetare a sufletului şi certare a trupului. Cînd iubeşti 
nu mai distingi între suflet şi trup, ci un duh străin pune stăpînire pe fiinţa 
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ta, întreagă, la răspîntii, uitînd cu totul şi de locuire şi de mîntuire, fiind 
doar rază frîntă în trăirea care, fără să ştim, ni se întîmplă. 
          
         Da! Iubirea e şi înstrăinare, schimbare. Înstrănare faţă de ceea ce ai 
fost pînă atunci, şi, schimbare totală a forului tău interior, fără decor, ci 
doar lacrimă vie a tăcerii fecunde, surpată în clipa supremei treceri  spre un 
dincolo, ca oază a prea strîmtoratei aşteptări, cînd sufletul se arată în 
priveliştea minunată a încîntării. 
 
                                                               * 
 
         Poezie. Prea des, şi, din inerţie, folosesc şi eu adverbul precum, 
aproape la fiecare vers, precum în poezia  poetului Grigurcu, fără nici un 
precum, (remarca e a dlui Barbu Cioculescu!), dar, înstelată, cu o particulă 
nucleară, cu acel CUM. Particulă nucleară şi nobiliară, care face 
conjuncţia între două fronturi, între două feţe ale aceluiaşi înţeles, iscînd 
un alt cîmp semantic, împînzind necuprinderea şi apropiind depărtarea, 
prin neaşteptare şi antinomie, pînă la uimire şi perplexitate oximoronică.  
          
         Nici nu mai eşti atent la aparenta lui uşurătate, cînd, de fapt, acel cum 
încheagă ape subterane, ascunse, fără să înnoade, ermetizînd, cum face, 
elocvent şi delicvent, mincinosul. Acesta, făcînd să stagneze şi să altereze 
adevărul evidenţei, cum şi impostorul, cînd nu face greşeli de exprimare, 
executîndu-te, acoperit, mai degrabă, faţă de semantica aleatorie a 
împrejurării. 
 
                                                               * 
 
         Previzibilul tenace şi atroce, şlefuirea orbitoare a formei, fac să 
alunece pe apa uitării orice urmă proaspătă a imediatului, a prezentului, 
care ne apără de trecutul uscat, de uscăciunea trecutului neîntinat şi faţă de 
viitorul apropiat, încă virginal, precum moartea face să îngheţe, blocînd 
bărcile uşoare, la mal, în tărîmurile aurii ale amintirii: “O formă rapidă îşi 
deschide aripile/Neaşteptate” (Octavio Paz, Piatra Soarelui) Sau: “Şi 
dintr-o dată înfloreşte neaşteptat cuvîntul chemat” (p.51), apoi, uşor şi 
repede, “un vapor încărcat cu iniţiale/însetate să reprezinte în 
imagini/instantanee/Neaşteptate cifre ale lumii”, toate fac să se înfiripe 
lumina, lumina ochilor, să poată fi citite/locuite/însufleţite Numele: 
“Pentru o clipă numele sînt locuite.” (p.51) 
          
         Numele locuit e cuvîntul însufleţit, înduhovnicit, aşa cum numele 
pomenit al celui adormit, în lumea de dincolo, e reînviat, pentru o clipă, 
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prin veşnica pomenire, în ceruri. Numele e înveşnicire. Nici un dicţionar 
nu-l poate reţine, numele lui Dumnezeu, fie prin voită omisiune, fie prin 
greşită numire/scriere, nici o crestomaţie a sufletelor nu-i cuprinde literele, 
iniţiala Tatălui fiind conjunctă, decisivă, proniatorie şi premonitorie, 
conjuncţie între patronimic şi cognominic. 
          
         De la iniţiale, YAHVE, porneşte omul şi lumea, în viaţă, trezindu-ne, 
făcînd să răsară, pe cîmpia celestă, clipiri intermitente, semne vii, 
irepresibile. Omul e un “copac de imagini,/netatuate!, cuvinte care sînt 
flori care sînt fructe care sînt fapte.” (p.59). Cînd “Toutu-i oglindă!” 
(p.39), oglindirea persistentă te urmează oriunde îţi arunci privirea, 
surprins fiind, în aceeaşi clipă, de înaripare, deodată, una cu tine fiindu-ţi, 
însoţindu-te, imaginea în amintire, transfigurată. 
                                                              
 
         Miercuri, 27 noiembrie 2013 
          
         Iubirea nu are termen de garanţie şi nici de expirare, fiind doar 
expiere a clipei şi experiere a sufletului, conferind fiinţei umane o 
dimensiune nouă, o înnoire interioară, făcînd saltul spre văzduhul înălţării 
de sine, mai presus de orice negociere sau compromis. În faţa Absolutului, 
toate pălesc, se veştejesc, fără expresia lapidară a transfigurării. Cine poate 
vedea dincolo de sine va avea ocazia fericită de a-şi vedea sufletul.  
 
                                                               * 
 
         Şi toate răsar, pe un alt tărîm, apropiat, învecinat, refuzat curioşilor 
şi, binecuvîntat, evlavioşilor. Un alt pămînt nu e doar expresia unui gînd, 
însăilarea unui proiect, amînarea într-un timp deşert al vieţii, care, în mod 
curent, neanalog, tensionează şi detronează toate cîte se înghesuie la uşa, 
larg deschisă, oricui vrea să intre şi să treacă, dincolo, unde ne aşteaptă 
cineva drag, care arde de nerăbdare să ne vadă odată, hotărîţi şi 
nehotărniciţi de împrejurări ostile. 
 
                                                               * 
         Dumnezeu e îndelung răbdător şi îndurător, doar omul se grăbeşte să 
iasă din decor, să-şi imagineze peste limitele cuvenite cunoaşterii, 
chinuindu-şi gîndul, fără scăpare, blocîndu-se în cele efemere şi inutile 
detalii, prin aglomerare şi obnubilare. Singura cale rămîne calea iubirii, 
fără împotrivire, fiind prezent la primire, ca primenire a clipei, prin 
împresurarea haosului, în întregul fiinţei tale, prin răsărirea numelui, fără a 
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pierde rangul de pămîntean al trecerii prin focul jertfei, şi, prin uitare 
purificatoare, mîntuitoare de cele lumeşti, împovărătoare. 
                                                               *       
         Iubirea are doar o coordonată şi un terminal, precum e barca 
legănată de valuri uşoare la mal, precum e vibrarea interioară a sufletului 
şi clipirea genelor înfiorate, neîndrăznind să tulbure briza uşoară a 
răsăritului, cînd eşti deopotrivă cu sinele, în toată amploarea uimirii de 
sine, trecînd de ultimul prag al ezitării, în neclintită contemplare, spre 
uitare şi anulare a tot ceea ce pînă atunci părea să te împiedice. Sustragerea 
sau simularea fiind mortale, cînd ţii cu tot dinadinsul să nu-ţi scape nimic 
din nimicnicia orbitoare a trecutului sau din utopia tergivesrării, ca urmare 
a blocării într-un interval aleatoriu.  
 
         Alinîndu-te şi încîntîndu-te, ispitit de oglindire, în aurora copilăriei 
pierdute, sustras sau suspendat, sustras îngrijorării danezului, înfricoşat 
acesta, sau, fără voie, suspendat, între ceea ce nu s-a întîmplat încă şi ceea 
ce urmează să se întîmple în zona interzisă, în care se petrec minuni de 
încîntare: o privelişte cotropită şi ocupată de Figura irepresibilă a Tatălui, 
în care se trezeşte şi Kafka, orbit şi eclipsat de umbra protectoare a 
Părintelui, cînd, e atît de departe cuibul matern al ocrotirii sinelui şi atît de 
periculos, pe cît de seducător, mesajul patern al purcederii, întreruptă de 
ezitare, de întrebare, de neîndemînare, de neputinţă, în cele din urmă, fără 
de urmă, sau de remuşcare uzurpatoare. 
                                                               * 
         Împărăţia iubirii. În mult prea rîvnita Împărăţie a Iubirii, ale cărei 
raze sunt sufletele înflăcărate şi al căror nimb, neumbrit de vreo prezenţă, 
de vreun chip, nici prezent, nici trecut, ci doar prezent neîntrerupt, nici 
aducere aminte, nici însoţire, nici mărturisire, de neatins, lăsîndu-te 
cuprins, în necuprinsul unei oglindiri, precum fructe transparente în 
grădina celestă a imaginii, transfigurate, vădit, văzîndu-te întîmpinat, cum  
se cuvine, fără cuvinte, tăcerea făcînd să se audă lumea în surdină, nici o 
fisură, nici o umbră, nici un nume, fulger, fiindu-ţi gîndul în prăbuşirea 
sinelui.  
 
         Solitar adulmecat în exilul şarpelui, din care doar urma-i a rămas, în 
spirala numelui, înflorit şi înfiorat, părelnicului de dincolo de moarte, prin 
putinţa de a-ţi vedea sufletul, cîndva, captiv, întru nehotărîre de a se arăta 
în ţinuturi afunde, abia acum răsărind, rămurind, lămurind, ceea ce de la 
sine, purtător fiind, moartea retezînd ceea ce trece, fără de trecere, ceea ce 
prin Înviere se surpă, din crugul şi firmamentul izvoditor de sine. Şi de 
mine, fără de mine.       
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         Joi, 28 noiembrie 2013 
        
         Noapte cu o lumină de cleştar, cer încremenit, peisaj îngheţat, ca 
într-un poem, cuvintele, nemurind, pentru totdeauna, duhul nevăzut al 
înţelesului, aşa cum, în zori, o făptură grăbită, apare, trecătoare, spre un 
dincolo, fără nume, ca în prima clipă a vieţii, fără de întrerupere, şi ajunge 
prea repede şi pînă să se arate, pentru a-i vedea faţa, sufletul i se desprinde, 
fulguind şi înfiorînd văzduhul, iar pe chipul crispat se imprimă, aidoma 
unei răni deschise, privirii atotvăzătoare, cînd numele celui răposat odihnă 
eternă îşi aşterne, în amintirea celui care, petrecîndu-se, mai uşor şi mai 
repede, ne vede pe noi, în oglindă, cum ne amăgim, ispitiţi, să trecem 
dincolo, de chipul fără de chip al Duhului, ireductibil, irepresibil, 
inconturnabil. 
 
         Zile pline, în care transcriu comentarii la poemele publicate. O 
singură afirmaţie nu e corectă, faptul de a fi preluat un titlu, Ardere de tot, 
de la poeta Ileana Mălăncioiu. Lăsînd la o parte admiraţia mea pentru 
poezia şi poetica sa, nu am ştiut nicicum de această carte, fiindu-mi 
suficient un singur poem din creaţia Ilenei Mălăncioiu, pentru a avea, 
întreagă, semnificaţia înaltă a viziunii sale poetice, pornind chiar de la 
nume, lăsat neschimbat, în forma primară, aşa cum versetele ei par a fi 
desprinse din profeţii irevocabile, ireversibile. 
         Cuvintele, în poezia sa, ascultă de o voce interioară, turnate parcă în 
sonorităţi eminesciene, dar translucide, prin aura bacoviană a seninătăţii 
tragice, excerbate şi în exces de simplitate gravă. 
 
         Paranteză: Nu pot nici eu să acuz pe cineva că şi-ar fi însuşit vreun 
titlu pentru o carte de poeme, cum mi s-a întîmplat cu Bogdan O. Popescu, 
publicînd, înaintea mea, cartea sa, Chipurile, la care ţineam atît de mult şi 
propunîndu-l cu mult timp înainte editurii, prin înţelesul său, secund, 
ambiguu. Sau, cum mi s-a întîmplat cu antologia de poeme, Fractalia, 
aflînd abia după editare că mai sunt două titluri identice, folosite de doi 
poeţi: Şerban Foarţă şi Ioan Evu. Nu mai spun de cît chin am avut parte, 
faţă de cei care au avut curajul să mă întrebe de semnificaţia acestui 
cuvînt, noţiune. Aşa-mi trebuie! Fără voia mea, ispitit fiind de bravură. 
          
         Tragicul, în poezie, înseamnă, surparea înţelesului şi instituirea unei 
antinomii, contrariată, apărîndu-ne fiinţa, în destrămarea amară a trecerii 
spre un dincolo, ireversibil, fiindu-ne doar sufletul, înaripînd un conţinut, 
surprins în ardorarea clipei, furişîndu-se în pliul neumbrit al spaimei, ca în 
Melancolia lui Dürer, nici ascunziş în care să-ţi faci nevăzută spaima; ea, 
durerea, şi ivănesciana suferinţă, luînd forma perfect-geometrică, într-un 



 237

tablou, din care, decapitată, Figura reface, pe cont propriu, un sacrificiu, o 
jertfă, ca singura cale de a divulga substituirea, simularea, personajul, cu, 
apriga, fără de moarte, martiră, însăşi esenţa poeziei, ca întrupare a 
sensului, pe măsură ce înaintarea, inerentă vieţii să prindă un sens, să se 
întrupeze, în corpul literei, ca semn pentru constelaţia cerească a sufletului. 
 
         Vineri, 29 noiembrie 2013 
          
         Fulguieşte, ştrengăreşte ! 
          
         M-am trezit la ora 3. şi cu emoţie, am lucrat la Antologie: poemele 
remarcate de L.S.: 49 de poeme, din volumul Amin, Agapia,  toate, citite 
literă cu literă, însufleţite şi răsărite din citirea atît de aplicată a poetului, 
prieten. 
          
         În rest, aceeaşi ezitare a ei, din întîmplare, întîlnind-o. Nu ştiu ce- în 
mintea ei şi nici în sufletul ei. Poate ea, creştineşte, uita şi ierta?! Nu ştiu. 
          
         Sufletul meu nu s-a schimbat, ci doar a fost tulburat peste fire, peste 
măsură, pierzînd totul: casă, grădină, locuinţa părintească. 
          
         Mi-au rămas intacte, întregi şi neatinse, amintirea şi copilăria, 
precum şi cuvintele toate, purtătoare de înţelesuri înalte, de la Eminescu, la 
Pessoa, de la Bacovia la Kafka, de la Urmuz la Joyce.  
          
         Cum să nu-mi amintesc, imediat, de Octavio Paz, poetul mexican şi 
de Darie Novăceanu, traducătorul şi eseistul perspicace a tainei paciene 
(adjectivare pentru Paz!) : “Ca să transformi omul trebuie să transformi 
lumea. Şi invers. Ceea ce numai Cuvîntul o poate face, pentru că fără 
Cuvînt gîndirea devine inaccesibilă.” 
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Roland,  
un erou  
„cum nu a mai 
fost altul” 

 
 

 

 

 

 

un eseu de Mariana Rânghilescu 
 
                     Inspirat din fapte reale, consemnate în documentele timpului, 
”Cântecul lui Roland” este o amplificare poetică a unui banal incident de 
frontieră: la 15 august 778, Carol cel Mare se întoarce în Franţa după o 
expediţie glorioasă în Spania. Armata sa a fost atacată în strâmtoarea 
Roncevaux de către creştinii basci aliaţi ai musulmanilor. Au nimicit 
ariergarda unde se aflau şi carele de război. Comandantul ariergărzii, 
Roland, a fost ucis în luptă. Unele documente ale timpului  nu-l 
menţionează nicăieri. Legenda face, în schimb, din el un erou 
incomparabil, nepotul lui Carol cel Mare  şi mâna sa dreaptă. La vremea 
aceea, Carol nu era împărat încă (în 778 avea doar 36 de ani, nu o sută). 
Pentru a admite înfrângerea, s-a inventat un trădător: Gamelon. Pentru a da 
lui Roland un prieten fidel, a fost creat Oliver. În opera literară, bascii sunt 
înlocuiţi cu sarazinii, iar naraţiunea insistă pe calităţile lui Roland, unul 
dintre cei doisprezece pairi ai regatului şi unul dintre vasalii lui Carol cel 
Mare. Modificările aduse adevărului istoric sunt explicabile prin finalitatea 
urmărită; cronicile urmăresc consemnarea faptelor şi a evenimentelor 
istorice cât mai fidel; creatorul de literatură metamorfozează personalităţile 
reale în personaje literare. Eşecul militar a devenit un element constitutiv 
al memoriei colective a francezilor, pentru că exalta valorile feudale şi 
creştine. 
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Ca marii civilizatori ai lumii, Roland s-a născut într-o peşteră din 
localitatea Surti. Mama sa, Berta – sora lui Carol cel Mare – s-a îndrăgostit 
de Milau, un cavaler sărac. Neprimind binecuvântarea fratelui, s-a căsătorit 
în secret şi a plecat în Italia. Regele cere excomunicarea fugarilor. Nimeni 
nu avea voie să-i hrănească, să-i adăpostească sau să le dea cel mai mic 
ajutor. Fire uşuratică, Milau o părăseşte pe Berta, după ce i-a risipit aurul. 
În sărăcie, Roland devine singura bucurie a Bertei. Mintea isteaţă, 
frumuseţea trupului, darul vorbirii erau calităţile băiatului respectat de 
copiii din comunitate. De la aceştia primeşte în dar două fâşii de pânză 
pentru a-şi face haine. Una era albă, alta roşie – culori ce se vor găsi mai 
târziu pe blazonul său. 

Într-una din zile, câinele lui Oliver, băiatul contelui, a muşcat un 
copil. Ceilalţi s-au năpustit asupra animalului şi l-au lovit. Furios, Oliver i-
a luat la bătaie. Roland a sărit în apărarea prietenilor. Cei doi s-au luptat  şi 
niciunul nu dădea semne de oboseală. La îndemnul celor de pe margine, 
cei doi s-au oprit şi şi-au făgăduit prietenie şi ajutor la nevoie. 
Împrejurările îi despart: Oliver pleacă la Viena, împreună cu tatăl său. 

Rămas în Sutri, Roland cunoaşte foamea: de câteva zile, nici el, 
nici mama lui nu au mai pus nimic în gură. Întâmplarea face ca vestitul 
rege francez să poposească în Sutri în drumul lui spre Roma. De la masa 
regelui, Roland fură un talger cu fripturi aburinde. Regele cere să fie 
urmărit tânărul, care gonea spre peşteră. Ajuns de oştenii regelui, Roland 
se pregătea de apărare. Berta îi opreşte şi le dezvăluie identitatea. 
Suveranul îşi recunoaşte sora şi-şi investeşte nepotul cu titlul de cavaler:” 
Fiecare cavaler e obligat să îndure/ pentru senior arşiţa, frigul şi lipsurile/ 
El nu trebuie să-şi cruţe nici sângele, nici trupul.” Legea cavalerească îi 
poruncea să lupte pentru adevăr şi dreptate, să-şi ţină cuvântul dat, să 
moară pentru suzeranul său, pentru patria dragă, întorcând capul spre 
duşman, să apere copiii şi văduvele. Insemnul  suprem al unui cavaler era 
sabia. Cea pe care a primit-o Roland se numea Durandal. 

După un timp, împăratul a aflat că în cetatea Vienei se ascundea un 
mare duşman al ţării sale, prieten al sarazinilor. Îl cere Vienei, dar este 
refuzat. Astfel se iveşte prima ocazie de luptă la care urma să participe 
Roland. Armata regelui trebuia să vegheze la hotarele pândite de regele 
sarazin, Marsiliu. Împăratul a propus contelui să lupte doar doi cavaleri, 
câte unul din partea fiecărei tabere. Pentru Franţa a fost propus Roland. 
Contele trimise la luptă pe nepotul lui Oliver, prietenul din copilărie al lui 
Roland. Îmbrăcaţi în armură, cu vizierele lăsate pe feţe, călare pe cai 
destoinici, cei doi se înfruntă vijelios. Săbiile lor se încleştară, apoi 
folosiseră pumnalele. La un moment dat se repeziră şi-şi smulseră 
coifurile, ridicând mâinile să se înjunghie. S-au recunoscut şi şi au reînnoit 
jurământul din copilărie. Ambii strigară că sunt învinşi. ( În catedrala din 
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oraşul Angouleme se găseşte un basorelief, reprezentând doi cavaleri în 
luptă, ce i-ar reprezenta pe cei doi). Oliver cere binecuvântarea contelui de 
a pleca cu prietenul său şi cu oastea lui Carol cel Mare. 

Şapte ani s-a tot luptat Carol. A luat din mâinile vrăjmaşe, sarazine, 
ţinuturile Spaniei, mai puţin Saragosa. Temutul rege sarazin, Masiliu, se 
închina lui Mahomed şi lui Apolo. Îşi adună consiliu şi pune la cale un 
plan pentru a-şi salva pielea şi cetatea. Doar prin viclenie putea fin învins 
Carol cel Mare. 

Între timp, vestitul împărat a cucerit cetatea Corboda, de unde lua 
care de averi, aur, argint, armuri şi fete mândre. 

După planul sfetnicului săi, Marsiliu trimisese odoare scumpe şi 
promisiunea că-i va fi vasal. Împăratul hotărî să accepte sabia de pace şi, 
drept semn, să-i trimită la Saragosa mănuşa şi bastonul. Pentru aceasta, 
fusese ales Gamelon, la propunerea lui Roland. Odată ajuns în Saragosa, 
Gamelon îşi trădează  regele. Îl convinge să se ăntoarcă în Franţa, sub 
pretext că că Marsiliu îi acceptă condiţiile. 

Ariergarda, în care era viteazul Roland, este atacată de mauri în 
trecătoarea Roncevaux din Prinei şi distrusă. Rezistând eroic, Roland sună 
prea târziu din cornul fermecat spre a chema în ajutor grosul armatei.” 
Cum seamă-şi dă că şi-a pierdut vederea,/ Se scoală şi puterile-şi struneşte/ 
Şi chipul său ăşi pierde-mbujorarea/ În faţa lui e-o piatră negricioasă;/ De 
zece ori cu spada o izbeşte:/ Scrâcneşte-n ea, dar nici nu se ştirbeşte.” 
Viteazul vrea să-şi rupă spada ca nu cumva să cadă în mâini păgâne. Sabia 
se pare că avea origine divină:” Ce mândră eşti şi lucie şi albă:/ Ca pălălia 
străluceşti în soare/…/ În văi, la Maurienne, era-mpăratul,/ Când, printr-un 
înger, Dumnezeu îi spune/ În mâna unui conte să te-aşeze.” Locul numit 
„Ştirbitura lui Roland” s-ar datora, potrivit legendei, încercării de a-şi rupe 
spada de „steiul de agtă”. 

Moartea lui Roland este simbolică: artizan al propriului destin, el 
este artizan al morţii:” Ca un viteaz pieri vestitul conte!/ Păcatele-şi 
destăinuie, smerit,/ Dând pentru ele Domnului mănuşa” (semn de omagiu 
cavaleresc, ca din partea unui vasal către suveranul său). Culcat sub un 
pin, cu faţa întoarsă spre duşman, eroul rememorează existenţa sa:” Încep 
prin minte amintiri să-i treacă/ Tot ce cu vitejie cucerise/ Şi dulcea Franţă, 
ce-i cu el de-o viţă/ Şi Carol Magnul, care îl crescuse…/Şi plânsul şi 
suspinele-l înving…”. 

Roland este un cavaler desăvârşit nu doar datorită calităţilor 
personale, ci şi în virtitea cauzei pentru care luptă. Pentru a contracara 
pericolul reprezentat de musulmani, biserica a profitat de puterea militară a 
Franţei. Astfel, Carol ce Mare a fost considerat precursor al cruciaţilor. 
„Baroni, domniile voastre”, cuvântează arhiepiscopul Turpin înaintea 
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bătăliei, „ ajutaţi la spijinirea creştinătăţii”. Regalitatea dobândeşte caracter 
sacerdotal, iar Turpin este modelul călugărului-soldat. 

Totuşi, calităţile de creştin şi de cavaler nu l-au împiedicat să fie 
orgolios. Aşa se explică reproşurile pe care i le face Oliver:” Curajul 
chibnzuit n-are de-a face cu nebunia. Măsura e mai bună decât 
cutezanţa.(…) Isprava ta, Roland, ne-a adus nenorocirea.” 

Povestea lui Roland are multe versiuni orale. Cele scrise – Orlando 
furioso, de Sadovicp Ariosto, Orlando inamorato, de  Matheo Mario 
Bojardo ori Romans de Chevalerie de contele de Tresau – au mici 
diferenţe. 

Romanticii – Vigny şi Hugo – au reînviat interesul pentru eroul 
medieval şi au creat poeme avându-l ca erou principal pe Roland. 

Indiferent de epocă, i se admirau calităţile „franceze”: vitejia, 
curajul, hotărârea, puse în slujba apărării patriei până la ultima suflare. 
                        ______________ 
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România de la 
capătul gîndului 
 

(fragmente) 
 

un eseu de Dimitrie Grama 
 

România nu putea face altcumva 
 

Urmărind de departe, adică din străinătate, ceea ce se petrece în 
România de la “revoluţie” încoace, am trecut şi eu, ca tot omul, prin 
diverse “stări” sufleteşti, care până nu demult m-au tulburat şi aş putea 
zice că într-un fel neprevăzut şi nedorit de mine, mi-au alterat claritatea 
gândului. În ultimul timp, însă, am încercat să mă eliberez de influenţa 
covârşitoare a expunerilor mass-mediei şi mai ales să mă eliberez de 
influenţa pe care alţi respectabili intelectuali români au exercitat-o asupra 
mea, deoarece într-un bagaj universal filozofico-moral, împărţeam aceeaşi 
lingerie. 

În multe eseuri anterioare mi-am arătat iritaţia şi mi-am vărsat 
veninul, criticându-i pe cei care, în concepţia mea, nu pot spune altfel 
decât limitată, nu schimbaseră viaţa românilor, societatea tradiţională, în 
altceva nou, modern, democratic. Mi-am alăturat glasul altora, care prin 
hazard sau prin muncă şi ambiţii personale, au avut posibilitatea să trăiască 
altundeva, în aşa-zisele democraţii de tip vestic şi de acolo, având la 
îndemână arme noi (informaţie, siguranţă socială şi politică, timp de 
pierdut, etc., etc.), am început să tragem în plin, să tragem în tot ceea ce nu 
ne satisfăcea nouă, celor “de afară”, ambiţiile politice, intelectuale sau 
orgoliul. Glasurile noastre s-au alăturat ţipetelor de nemulţumire a multor 
români din ţară, care din când în când se trezesc, se revoltă la cafenea cu 
prietenii, îşi ascultă încântaţi vorba şi după aceea trec, ca tot omul bun, la 
alte subiecte mai actuale pentru bunăstarea lor momentană, sau pur-şi-
simplu, mai interesante. 
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Pornind de la această experienţă trecută, am încercat să mă gândesc 
dacă lucrurile se puteau petrece altfel în România după 1989. Putea oare 
România să dea un alt exemplu de atitudine şi de dezvoltare decât celelalte 
state fost comuniste? Deoarece, fără îndoială, doar cu mici diferenţe, ceea 
ce se întâmplă în România, se întâmplă şi în Bulgaria, Cehia, Ungaria, 
Polonia, Slovakia, Croaţia, ca să nu amintesc fosta URSS, destrămată în 
corupţie mafiotă de nivel internaţional. Cu toată deziluzia creată unor 
intelectuali, cu toate riscurile unei noi revoluţii populare, România nu 
putea face altcumva, România fiind supusă aceloraşi legi istorice, aceloraşi 
legi umane, ca şi restul omenirii. Timp de sute, chiar poate mii de ani, o 
parte din români, la fel ca o parte din oricare populaţie pământească, prin 
diverse metode, s-a străduit să acapareze o bogăţie personală, să-şi asigure 
o dominaţie ereditară, alcătuind o societate bazată pe discrepanţe materiale 
şi sociale. Peste tot, de la epoca de piatră încoace, o parte din oameni au 
avut ca interes comun şi ţel primordial, îmbogăţirea şi constituirea de 
sisteme bazate pe inegalitate între oameni. În România, marea majoritate a 
populaţiei din timpuri străvechi, a fost săracă şi exploatată de o boierime 
bogată şi puternică şi acest lucru cred că a fost mult mai evident în 
Moldova, Valahia şi anumite regiuni ardelene. Se poate ca acest impuls, 
această dorinţă “de mai mult”, această dorinţă “de control” să fie parte 
integrală a constituţiei materialului uman şi se pare că pe lângă mizeria 
creată de inegalităţile sociale, această forţă trăitoare în interioarele 
misterioase ale fiinţei umane, reprezintă “motorul” evoluţiei societăţii 
umane, la ceea ce suntem noi acum. Comuniştii, doar cu o întorsătură de 
mână, au “desfiinţat” un rost milenar, nivelând aspiraţiile umane de tot 
felul, la un nivel bazal, preistoric, nivel care utopic este posibil, dar care 
întotdeauna “degenerează”, nefiind suportat de “condiţia naturală a omului 
genetic sălbatic, neîmblânzit”. Comuniştii, au sperat, utopic, că dacă se vor 
distruge inegalităţile dintre oameni, atunci un “om nou” va crea “o 
societate nouă comunistă”, care va dura pentru totdeauna, însă comuniştii 
nu au luat în considerare varietatea omului sălbatic, nemanipulat genetic, 
care are alte dorinţe de îndeplinit, ca să poată supravieţui. Însăşi comuniştii 
pur-sânge, nu şi-au putut convinge şi transforma proprii copii în altceva 
decât natura îi forţa să fie, oameni printre oameni, cu calităţi şi defecte. 
“Omul nou” nu s-a înfăptuit şi comunismul, bazat nu pe experienţa umană, 
ci pe o construcţie intelectuală, s-a prăbuşit. 

Toate societăţile care au trecut prin comunism, încearcă acum cu 
disperare să reetableze ordinea “trecută”, bazată pe inegalitate. Cu toate că, 
la o privire superficială, goana unora înspre îmbogăţire, pare dizgraţioasă, 
acest fenomen şi proces este natural şi mai ales necesar. Sunt convins că în 
România, el va continua să domine societatea încă cel puţin trei-patru 
generaţii sau până atunci când o nouă clasă bogată va începe să se alinieze 
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unor vechi principii morale, deoarece bogăţia, în sine, nu mai reprezintă un 
ţel, o excitaţie mintală necesară supravieţuirii. Abia atunci, noua boierime 
va putea considera altruismul ca o posibilă alternativă spirituală. Doar 
atunci.  

„Şi totuşi …“ 
 
          Sunt convins că majoritatea românilor, mai ales a celor emigranţi, a 
fost afectată de expunerea discriminatorie a României şi a românilor în 
presa occidentală în ultimul timp. Nu are importanţă, cred eu, că o bună 
parte a românilor emigranţi se consideră şi mai ales, din motive de orgoliu 
şi de ruşine, se auto-amăgesc, că ar fi germani, francezi, americani sau 
scandinavi. Nu, toţi suferim o criză de identitate etnică atunci când neamul 
nostru este supus unor defăimări, când ţara noastră de origine este tratată 
ca un eşec etnic, ca o povară pusă pe umerii umanităţii. Dar care este, în 
fond şi la urma urmei, vina României şi a poporului român? Sunt românii 
o belea, o povară pe care restul Europei este nevoită să o ducă 
“filantropic”, o povară de sacrificiu, “biblică”, care blagosloveşte şi iartă 
de păcate restul umanităţii? Sunt oare românii mai vicioşi, mai proşti, mai 
răi şi mai tâlhari decât restul omenirii? Este România, o ţară săracă şi fără 
perspective, o ţară mai prejos decât Chadul sau Darfurul? 
          Istoric vorbind, ţinuturile locuite de români sunt amintite de diverse 
surse, ca fiind unele din cele mai binecuvântate locuri de pe acest Pământ, 
unde alte naţii ar fi dorit să-şi trăiască viaţa şi sa-şi îngroape morţii. La noi, 
la români, au venit grecii şi perşii şi romanii şi slavii şi mongolii şi 
germanii şi evreii şi ţiganii. Oare de ce au venit aceste popoare la noi, de-a 
lungul mileniilor, dacă noi şi ţara noastră am fost atât de prăpădiţi, atât de 
stricaţi sufleteşte şi atât de înapoiaţi? Au venit să ne civilizeze şi în acest 
fel să ne îndrume paşii spre o viaţă mai bună?  

Nicidecum!! Toţi au venit la noi deoarece pământul nostru şi 
oamenii de pe acest pământ reprezentau un “Eldorado”, ascuns în inima 
vechiului continent, Europa. Nu este oare atitudinea actuală a Europei, una 
de aroganţă şi necunoaştere, o atitudine bazată pe o falsă propagandă şi pe 
prostie? Nemărginita ospitalitate a românilor, îngăduinţa şi acceptarea 
tuturor religiilor, a obiceiurilor şi tradiţiilor altor grupuri etnice, care s-au 
stabilit pe lângă noi, pe pământul nostru, este un fenomen, aş putea spune, 
unic, în istoria universală. Noi am putea sta ca un model al convieţuirii 
armonioase, ca un model al globalizării. Dar, românii nu fac mare zarvă pe 
această temă, pentru că românii consideră ospitalitatea, generozitatea şi 
acceptanţa ca o “stare” normală a spiritului lor. Românul se ruşinează dacă 
nu poate să dea, dacă nu poate satisface nevoile vreunui străin oarecare şi 
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românul s-ar ruşina să primească ceva în schimbul generozităţii lui 
naturale. 

Cu ce drept ne tratează “opinia publică” europeană pe noi ca fiind 
“cetăţeni de mâna a doua” al acestui continent? Este oare România singura 
ţară europeană unde nepotismul şi corupţia sunt fenomene cotidiene? Este 
marea masă a românilor, primitivă, ucigaşă, leneşă şi proastă? 
          Eu nu cred că este aşa! Eu cred că România şi românii trec printr-o 
perioadă grea, de tranziţie socială şi spirituală, o perioadă în care, sub falsa 
premiză, a acceptanţei într-o altă ordine, românul se simte timorat şi 
pierdut. Dar sunt convins, că aşa cum alte perioade nefaste au trecut, 
românul va trece şi acest impas, continuându-şi existenţa alături de vechile 
popoare ale acestui pământ. 
         De patruzeci de ani sunt martor la “evoluţia” Occidentului şi tocmai 
de aceea sunt din ce în ce mai convins că am dreptate cu privire la “şansa” 
de prosperitate şi de succes a poporului român. Dacă vom avea curajul şi 
puterea spirituală să ne respectăm şi să ne menţinem tradiţiile şi cultura, 
vom continua să rămânem, alături de greci, alături de germani, alături de 
vichingi şi alături de ceilalţi “latini”, unul din cele mai vechi şi cele mai 
prospere naţii europene. Timpul lucrează spre beneficiul nostru! 
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Pablo Neruda 
 

Din „Sonetele 
pentru Matilde 

Urrutia” 
 

 
traducere de Dinu Flămând 

 

AMIAZĂ 
33 

 
Iubirea mea, o luăm acuma spre casă 
acolo unde volbura urcă şi ea pe scări: 
înainte să ajungi tu a ajuns la tine în dormitor 
vara cea golaşă cu picioare de caprifoi. 
 
Sărutările noastre călătoare au parcurs lumea: 
Armenia, picătură vâscoasă de mieres coasăd inpământ, 
Ceylon, verde porumbel şi Yang-Tsé ce separă 
cu aceeaşi veche răbdare zilele, nopţile. 
 
De acuma, iubita mea, peste marea cea frământată 
ca două păsări oarbe ne întoarcem acasă, 
la pereţii şi la cuibul primăverii îndepărtate, 
 
fiindcă iubirea nu poate zbura fără să se oprească: 
spre pereţii şi pietrele mării se îndreaptă vieţile noastre, 
iar sărutările noastre vor reveni şi ele în teritoriu. 
 
36 
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Iubirea mea, regină a țelinei şi a covetelor: 
felină suplă a aței de cusut şi a cepei: 
mult îmi place să privesc micul tău imperiu strălucitor, 
dat cu ceară, imperiu al vinului, al uleiului 
 
şi al usturoiului, din pământ săpat de mâinile 
tale, şi al substanţei albastrea prinsă în palma ta, 
imperiul al transmigrării visului în salată, 
al șarpelui care este încolăcitul furtun de udat grădina. 
 
Tu cu cosorul tău ridici parfumurile, 
și tot tu mânuiești săpunul ce se înspumă, 
sau urci pe nebunele mele scări și trepte, 
 
și conduci simptomul caligrafiei mele, 
şi găsești în nisipul acestui caiet 
literele pierdute care îţi căutau gura. 
 
38 

 
Sună la amiază casa ta ca un tren, 
bâzâie viespile, oalele tale cântă, 
cascada enumără ce-a mai făcut roua, 
râsul tău îşi desface trilurile de palmier. 
 
Lumina albastră a zidului vorbeşte cu piatra, 
ca un cioban fluierând soseşte o telegramă 
şi, printre cei doi smochini care au voce verde,  
iată-l urcând pe Homer19 tiptil cu papucii lui. 
 
Aici oraşul nu mai are nici vocea lui şi nici lacrimi, 
nici infinit, nici sonate, nici buze şi nici claxoane, 
ci a rămas doar un discurs de lei şicascadă, 
 
și tu urci, cânţi, alergi, păseşti, cobori, plantezi, 
coși, gătești, bați cuie, scrii, revii 
sau dacă pleci se știe atunci că începe iarna. 
 
43 

                                                 
19 Cu siguranță e numele unui motan! 



 248

 
La toate celelalte caut un semn de-al tău, 
îl caut în neaşteptatul, în ondulantul râu al femeilor, 
în cozile împletite, în ochii pe jumătate ascunși, 
în picioarele clare ce alunecă navigând pe spumă. 
 
Mi se pare deodată că îţi zăresc unghiile 
alungite, şi fugitive, nepoatele unui cireş, 
alteori mi se pare către ce părul tău, mi se pare 
că aş vedea imaginea ta de foc arzând în apă. 
 
Continui să caut, niciuna nu are palpitul tău, 
lumina ta, argila întunecată venind din pădure, 
niciuna nu are minusculele tale urechi. 
 
Tu eşti totală şi foarte fermă, unică între toate, 
deci împreună cu tine voi străbate și voi iubi 
prin estuarul feminin larg cât Mississippi. 
 
44 

 
Să ştii că nu te iubesc şi că te iubesc 
așa cum tot de două feluri este şi viaţa, 
cuvântul este o aripă de tăcere, 
focul păstrează la el jumătate din frig. 
 
Eu te iubesc pentru a începe să te iubesc, 
şi ca să re-re-încep aşa infinitul 
şi ca să nu încetez niciodată să te iubesc: 
şi chiar de asta eu încă nu te iubesc. 
 
Te iubescşi nu te iubesc ca şi cum aş avea 
în mâinile mele toate cheile fericirii 
dar şi un destin nesigur, nefericit. 
 
Iubirea mea are două vieţi ca să te iubească. 
Iată de ce te iubesc când nu te iubesc 
şi de ce te iubesc atuncea când te iubesc. 
 
49 

 
E azi: ziua de ieri încet a căzut 
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printre degetele luminii şi ochiis omnului, 
mâine va sosi repede c-un pas verde: 
nimeni nu poate opri fluviul aurorei. 
 
Nimeni nu poate opri râul din mâna ta, 
şi nici ochii tăi de somn, mult iubita mea,  
eşti  un cutremur al timpului care curge 
între lumina verticală şi soarele sumbru, 
 
iar cerul îşi închide aripile deasupra ta 
luându-te pe sus şi aducându-mi-te în braţele 
mele cu o politeţe misterioasă şi punctuală: 
 
iată de ce îi cânt eu zilei, îi cânt şi lunii, 
şi mării, şi timpului, şi planetelor toate, 
dar şi vocii tale diurne, dar şi pielii tale nocturne. 
 
53 

 
Aici e pâinea, aici e vinul, masa şi locuinţa: 
cele de trebuinţă omului, femeia şi viaţa: 
spre acest loc alerga o pace vertiginoasă, 
pentru lumina aceasta a ars flacăra comună. 
 
Cinste mâinilor tale două ce zboară şi pregătesc 
albele creaţii ale bucătăriei şi ale cântecului, 
salve! şi pentru integritatea picioarelor tale alergătoare 
vivat! pentru balerina din tine ce dansează cu mătura. 
 
Acele fluvii bruşte cu ape şi-ameninţări, 
acel pavilion prins în vârtejul spumei, 
acei incendiari faguri şi acele recife 
 
sunt azir epausul sângelui tău într-al meu, 
şi sunt matca albastră și înstelată ca noaptea, 
adică o nesfârşită simplitate de gingășie. 

 

SEARĂ 
55 

 
Mărăcini şi geamuri sparte, boli şi lacrimi 
zi şi noaptea sediază mierea celor fericiți 
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degeaba ai turnul, zidurile sau călătoria: 
nefericirea sfâşie pacea celor adormiţi, 
 
durerea urcă şi coboară şi îţi aduce lingura 
şi nimeni nu-i la adăpost de asprimea ei, 
nu mai ai nici aniversare, nici acoperiş, nicio col20: 
şi trebuie să iei în seamă acest atribut. 
 
Iar în iubire degeaba vrei să închizi ochii, degeaba 
te ferești de paturile adânci, de bolnavul care deja miroase, 
sau de încăpățânarea celui ce își vrea victoria. 
 
Căci viaţa lovește ca holera în ape stătute 
şi sfredeleşte un tunel sângerînd prin care ne spionează 
ochii unei imense familii de lungi dureri. 
 
60 

 
Cel care încercasămăloveascăpe mine te-a rănitpe tine, 
iarjetul de otravăîmpotriva mea îndreptat 
printregrijilemele a trecut ca prinplasă 
dar a lăsatîn tine o pată de ruginăşi insomnie. 
 
Iubirea mea, nu vreausăvădtrecând peste luna-nflorită 
afrunţii taleniciurmădinura ce măpândește. 
Nu vreau ca ranchiunaaltorasă-şiuiteînsomnultău 
inutilaeicoroană de invidieşicuţite. 
 
Pretutindeniundemă duc audînurma mea paşiamari, 
iarunderâd un hohotoribilîmicopiazăfaţa, 
şiundecânt o invidieblestematărâdeşiroade. 
 
Iată, iubirea mea, umbrape care mi-adat-o viaţa: 
e un costumgol care mergepeurma mea şişchioapătă 
ca o sperietoare de cioricusurâssângeros. 
 
62 

 
Vai de mine şi vai de noi, biata mea iubită, 
Noi n-am vrut decât iubire, şi să ne iubim, 

                                                 
20Îngăduit fie aici un termen ardelenesc pentru „curtea” casei („cercado”). 
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Doar că între atâtea dureri s-a decis 
ca numai rana noastră să fie gravă. 
 
Noi pentru noi doi l-am vrut şi pe tu şi pe eu, 
un tu al sărutului, şi un eu al pâinii secrete,  
uite aşa era totul, pe veci de veci foarte simplu, 
înainte să fi intrat ura pe fereastră. 
 
Ura celor care iubirea noastră nu o iubeau, 
şi nu iubeau nici o altă iubire, nefericiţii 
ce sunt ca scaunele de la un salon pierdut, 
 
pănâ când au început să se tăvălească-n cenuşă 
iar chipul ameninţător pe care îl arătau 
s-a stins deodată în crepusculul ce se stinge. 
 
65 

 
Matilda, unde eşti tu acum? Bag de seamă, 
şi simt că între cravată şi inimă se strecoară 
o anumită melancolie intercostală: 
brusc înţelegând eu că tu eşti absentă. 
 
Fiindcă mie-mi lipseşte energia luminii tale 
am tot privit intens devorând speranţa, 
am văzut ce înseamnă o casă goală când nu eşti tu, 
casă ce nu mai are decât ferestre tragice. 
 
Iar decât de tăcut e acoperișul acum ascultă 
cum cad vechile ploi desfrunzite 
şi penele, pe care noaptea le-a-ntemniţat: 
 
ca o casă singură eu te-aştept, 
va trebui să te întorci, să mă locuieşti. 
De n-o faci, tare rău m-or durea ferestrele. 
 
 
 

(Dintr-un volum de poeme, în pregătire)
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Poeme de  
Peter Anton 
Orlovsky 

 
 

 

 

 

traducere  de Vlad A. Gheorghiu 

Peter Anton Orlovsky (1933-2010) a fost un poet ameican, beatnik, partenerul de viață al 

lui Allen Ginsberg. El se regăsește ca muză în multe dintre poemele lui Ginsberg, alături 

de Neal Cassady. Am tradus aceste poeme cu o oarecare dificultate, pentru că Orlovsky 

nu obișnuiește să scrie într-o engleză literară 100%. Am citit ulterior că de fapt era ceva 

normal pentru el să scrie exact așa cum îi venea și niciodată nu îi plăcea să fie corectat. 

Adaug la această scurtă prezentare și pasajul original despre stilul lui Orlovsky : ” I've 

seen "Frist Poem" spelled "First Poem" a couple of times. One web page I've come 

across, which appears to have copied the contents of this page, "corrected" the title of 

this poem. I didn't look to see if other "corrections" were made.  Peter couldn't spell. Or, 

let's look at it another way. This is how Peter spelled. I'm assuming that most publishers 

of his work attempted to keep his own spellings intact. I believe Peter's spelling rendered 

his thoughts accurately.  Once, in Peter and Allen's apartment I was leaving a message 

for Allen, who was away. Peter was writing down my message which happened to contain 

the words "two thieves". Peter wrote down "two thives" and I said, "No, it's spelled T - H 

- I - E . . . " etc. Another visitor who happened to be present almost leapt for my throat 

saying, in effect, "How dare you correct Peter's spelling?" This, in my opinion, is going 

too far.” 

 
 

Primul poem 
  
Un curcubeu se revarsă în geamul meu. Mă simt curentat. 
Cântece izbucnesc din pieptul meu, plânsul se oprește, misterul 
umple aerul.  
Îmi caut papucii sub pat. 
O femeie grasă de culoare îmi devine mamă. 
Încă nu mi-au apărut dinții falși. Dintr-o dată zece copii îmi  



 253

stau în poală.  
Îmi cresc barba într-o singură zi.  
Beau o întreagă sticlă de vin cu ochii închiși.  
Desenez pe hârtie și mă simt din nou ca la doi ani. Vreau ca  
toată lumea să vorbească acum cu mine.  
Golesc coșul de gunoi pe masă.  
Invit mii de sticle în camera mea, îi chem și pe acei 
gândaci de iunie.  
Îmi pun mașina de scris sub cap 
ca o pernă.  
O lingură devine furculiță în fața 
ochilor mei. 
Târfele îmi cedează toți banii lor  
mie.  
Tot ce-mi mai trebuie e o oglindă să-mi văd restul 
vieții mele.  
Primii cinci ani i-am trăit îmbibat cu carne de pui 
și cu foarte puțină șuncă.  
Mama își arăta fața de vrăjitoare noaptea  și  
îmi spunea poveștile lui Barbă Albastră.  
Visele pe care le aveam mă ridicau  
tot timpul din pat. 
Am visat că am sărit pe țeava unui pistol să 
mă lupt cu glonțul care voia să iasă.  
L-am întâlnit pe Kafka și el a sărit peste o clădire 
doar ca să scape de mine.  
Corpul meu s-a transformat în zahăr, și vărsat în ceai 
am descoperit sensul vieții.  
Tot ce voiam era cerneală să pot deveni un băiat  
negru. 
Merg pe stradă și caut ochii care să-mi mângâie fața. 
Cântam în lifturi crezând că mâ îndrept spre 
rai.  Am coborât la etajul 86 și am hoinărit pe 
coridor căutând funduri proaspete.  
Tot ce am scăpat eu pe pat se transformă într-un 
dolar de argint.  
Mă uit afară pe geam și nu văd pe nimeni,  mă duc afară  
în stradă și ma uit la geamul meu și nu văd pe 
nimeni. Așa că mă întorc spre hidrantul din spate și-l 
întreb : ”Ai tu lacrimi mai mari ca ale mele?”  
Nu e nimeni în preajmă, așa că pot să mă 
piș unde vreau.  
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Coarnele mele Gabriel, ale mele: desfă-le cu bucuria 
asemănătoare cu cea a jubilării mele pederaste. 

24.nov.1957, Paris 
 

Poemul al doilea 
 
Dimineață din nou, nimic de făcut 
poate o să cumpăr un pian, sau o să fac caramele 
Aș putea curăța camera cum o făcea și tata 
să scutur cenușa și mucurile de țigară de pe pat pe 
podea. 
Dar pentru început, ar trebui să-mi curăț ochelarii și 
să beau apa, să-mi curăț gura urât mirositoare.  
Un ciocănit în ușă și pisica intră, în spatele ei e puiul de elefant  
de la Zoo cerându-mi clătite proaspete – la naiba cu 
halucinațiile astea.  
E timpul pentru încă o țigară și după voi ridica draperiile 
să văd cum murdăria își face loc către gunoi. 
Nu mai e gheață, doar un grapefruit uscat.  
Este vreun lucru sfânt pe care l-aș putea face camerei  
mele, să o vopsesc roz, sau să-i instalez un lift de la  
pat la podea , sau să fac o baie printre  
așternuturi?  
Care-i rostul vieții dacă nu pot să-mi fac un paradis  
în camera în care stau?  
Pentru această firmitură de timp din fața  
ochilor mei 
la fel ca a unei scântei roșii pe un capăt de țigară 
mă face să cred că viața te împarte mai repede 
decât o foarfecă.  
Știu că dacă m-aș bărbieri, gândacii din jurul feței mele  
ar dispărea pentru totdeauna. Găurile din 
pantofi sunt doar temporare, înțeleg asta.  
Covorul îmi este murdar, dar al cui nu este? 
Vine o vreme când toți trebuie să ne pișăm în 
chiuvetă – uite, lasă-mă câteva minute 
 să-ți pictez geamul negru.  
Aruncă o farfurie & sparge-o obraznic,  
sau poate vrei, cu inocență, să o scapi accidental 
 când te învârți înjurul mesei.  
În fața oglinzii arăt ca o fantomă din Sahara 
sau pe pat mă asemăn unei mumii plângând după aer 
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sau pe masă mă simt ca Napoleon. 
Dar acum, sarcina principală a zilei e să-mi speli lenjeria 
de care am abuzat două luni – ce ar spune furnicile despre asta?  
Cum să-mi spăl singur rufele? Aș fi o femeie dacă aș 
face asta! 
Mai degrabă mi-aș lustrui pantofii, iar podeaua, mai degrabă o pictez 
decât să o curăț. 
Iar vasele – pe ele le-aș spăla pentru că mă 
bate gândul să mă angajez într-o bucătărie. 
Camera mea și viața mea sunt ca doi gândaci ce mă urmăresc 
pretutindeni pe lume.  
Mulțumesc lui Dumnezeu că privesc natura cu inocență. 
Am fost născut să țin minte un cântec de dragoste – pe un câmp un 
fluture, face o ceașcă din care beau, trecând peste  
podul de flori. 
 

Dec. 27th, 1957, Paris 
 

Patul meu galben 
 
Patul meu galben – Da Soare, stau așezat pe tine 
Da câmp auriu, stau întins pe tine 
Da bani, visez la voi. 
Mai mult, mai mult, striga patul, vorbește-mi mai mult- 
Oh, tu pat care ai luat greutatea lumii,  
toate visele pierdute întinse pe tine 
Oh pat căruia nu-i crește păr, care nu poate fi futut  
sau care poate fi futut  
Oh firmituri de pâine din toate timpurile presărate peste tine 
Oh tu pat care mărșăluiești spre soare, unde călătoria ta va fi gata 
Oh tu pat de 50 de kg care poate lua alte 400 de kilograme 
ce puternic  ești 
Oh pat, numai pentru oameni și nu pentru animale 
pat galben, când vor avea și animalele drepturi egale?  
Oh pat cu patru picioare construit pentru a sta pe pământ  
pentru totdeauna 
Oh pat galben, pe tine se întind toate veștile 
lumii la un moment dat. 

1957, Paris 
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Poem despre melci 
 
Sapă-mi groapa în formă de inimă să fiu liber ca o floare 
și frumos să mă simt. 
Pune-mi în groapă o pernă care să se ridice ca o rădăcina și 
să se miște când e suflată de un nor. 
Urechile să mi se închidă sub stratul de mușci iar sunetul ploii 
să se strecoare prin pătura subțire, jos spre rădăcină 
și să-mi gâdile urechea. 
Da groapă, degetele picioarelor mele trebuiesc tăiate 
ca să pot încăpea, și când le vei întoarce vor scoate un 
sunet dar 
deasupra mea este groapa de gunoi, și sângele va ajunge curând 
să îmi gâdile urechea . 
Nu mai am altă alegere decât groapa aceasta, pe deasupra căreia vor trece  
pisici și peste care oile vor paște buruienile.  
Și trenul va trece peste mine, suflarea mea se va simți ușor 
între șine și roți 
așa că o minge legată cu ață pentru pisici 
vor sări ușor, ușor 
peste această movilă 
și atunci degetul meu mic de la picior se va încolăci, 
va deveni un melc și va pleca 
curios pe drumul său. 

1958, NYC 
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UN ARTIST AL 
TEATRULUI CLASIC 
ROMÂNESC 

 

Regizorul 
Gabriel Negry 
     
      

 
o rememorare de Dionisie Vitcu 

 
Reciteam într-o seară nişte însemnări din Jurnalul lui Mihail 

Sebastian şi gânduri negre m-au întristat. Uităm. Uităm atât de uşor. Ne 
silim să închidem stagiuni cu evenimente, să deschidem stagiuni cu 
spectacole-eveniment şi-i uităm pe cei ce înaintea noastră s-au străduit să 
ţină în sărbătoare Teatrul românesc. Rar ne aducem aminte de cineva şi 
atunci ne grăbim să zicem nişte vorbe, să legăm prezentul de trecut. Nu e 
bine să lăsăm colbul să prindă crustă pe coloanele de marmură ale 
Teatrului. Să păstrăm flacăra vie a Teatrului românesc. 
 În tinereaţea mea am cunoscut artişti a căror viaţă a fost numai 
Teatrul şi nimic altceva: Crin Teodorescu, Ion Omescu, Ion Coman, 
Gabriel Negry - critici, dramaturgi, poeţi, balerini, regizori. 
 Niciodată n-am aşteptat să vină toamna mai repede ca atunci, în 
anul acela, când am început să urc lungul şi anevoiosul drum al teatrului cu 
traista-n băţ plină de speranţe şi de vise. Eram nerăbdător să ajung la Piatra 
Neamţ şi să cunosc trupa actorilor atât de lăudată în lumea artiştilor. După 
o călătorie de zece ore, schimbând mai multe trenuri personale, am coborât 
pe o vreme mohorâtă în gara de la poalele muntelui Cernegura. Perla 
Moldovei m-a dezamăgit. Credeam că oraşul Piatra Neamţ are tramvaie, 
microbuze, troleibuze, dar... cât vedeai cu ochii şantier. Blocuri 
neterminate, macarale şi buldozăre. Târâind după mine valiza de lemn cu 
lacăt solid de garaj, m-am apropiat de un grup de muncitori care aşteptau 
la dos să se oprească ploaia. Unde-i Teatrul Naţinal? Am întrebat eu. N-
am primit nici-un răspuns. Oamenii s-au uitat la mine ca la unul care a 
înjurat. M-am retras din calea lor şi am mers mai departe târâind valiza de 
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recrut după mine. Urcam pe singura stradă care ieşea din gară spre muntele 
Cozla. Castanii bătrâni cu umerii lăsaţi, cu bretonul pe ochi, lăcrimau trist. 
Nişte copii desculţi alergau şi se hârjoneau prin ploaia toamnei timpurii. I-
am oprit şi i-am întrebat dacă au auzit de Teatrul Naţional. Da, au răspun 
ei, avem teatru dar nu-i naţional, e teatrul de stat, stau artiştii în el.  Uite 
nene, e sub biserica lui Ştefan cel Mare, mai la deal, acolo unde se vede 
turnul cu ceas, mi-au arătat ei cu degeţelele negre de nuci şi mânjite de 
cerneală. Le-am mulţumit frumos şi mi-am continuat drumul trăgând 
valiza spre nişte scări care urcau la pădure. După un sfert de ceas asudat şi 
ud leoarcă de ploaie am ajuns la scări. Am răsuflat uşurat. Sub scări, lângă 
o clădire veche rămasă în picioare, dormita un autobuz RATA pe care 
scria Teatrul de Stat. Mai la deal, în stânga clădirii, sta ţeapănă o crâşmă 
celebră, Cireşica, a cărei istorie o pot scrie mulţi actori care au trecut prin 
Piatra Neamţ. M-am strecurat pe lângă autobuz şi am ajuns în faţa unei uşi 
scunde pe care scria Poarta, şi mai jos pe un carton nu trintiti usa. Am 
bătut în uşă şi am intrat. De după un paravan s-a ridicat un oblon mic şi un 
omuleţ în uniformă maro, cu o caschetă pe care scria Paza, m-a fixat cu 
doi ochi de viezure şi mi-a zâmbit. Pe cine căutaţi, a întrebat el. Sunt 
actor, am răspuns scurt, şi sunt repartizat la dumnevoastră aici. Buletinul? 
Am scos actul, s-a uitat pe o hârtie ce-o avea în faţă, m-a bifat, şi mi-a 
spus: domnul director vă aşteaptă pe toţi trei mâine la ora nouă în biroul 
lui, până atunci, vă odihniţi în cabina de sus, urcaţi pe scări deasupra 
mea. În cabină pe o canapea mă aşteptau o pătură, o pernă şi două 
cearşafuri curate. Am făcut un duş, am scos din valiză o bucată de pâine 
neagră şi nişte perje, m-am culcat şi până dimineaţă am dormit ne-ntors. 
Dimineaţă, grijit frumos, am ieşit să cunosc locul împlinirilor mele, nu 
înainte de a mă uita la scenă. Întuneric şi linişte peste tot. La poartă era 
acuma un tinerel subţire cu ochii jucăuşi şi zâmbitori care m-a salutat şi 
mi-a spus la ora nouă să fiți la domn’ director. Am ieşit în faţa teatrului. 
Peste drum un şantier în lucru forfotea de maşini şi oameni, se ridicau 
deodată şase blocuri legate printr-un fel de pasarelă unde aveau să 
funcţioneze fel de fel de magazine. M-am uitat la ceas, nouă fără un sfert. 
 În holul Teatrului o mulţime de lume, artişti, tehnicieni, personal 
administratv. După cuvântul de deschidere, după îmbrăţişări, urări şi 
îndemnuri, toată lumea la treabă. 
 Printre cei de faţă nu era greu să observi nişte chipuri deosebite... 
Rada Moldovanu, Cristian Vasile sau Gabriel Negry, Sereda Sorbul, Adria 
Pamfil Almăjanu. Convulsiile tinereţii noastre ne grăbeau să urcăm repede, 
dar repede pe culmile gloriei şi să sorbim până la fund cupa succeselor 
efemere. Nu ne-a tras nimeni de mânecă atunci să privim atenţi şi cu luare 
aminte gloria monştrilor sacri de lângă noi. Seara după spectacole aceste 
figuri legendare întârziau uneori pe o bancă lângă teatru. Cristian Vasile cu 
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avânt romantic povestea din trecuta lui tinereţe întâmplări fabuloase. Cu 
ţinută severă, doamna Rada privind în golul depărtării cu tristeţe îl tempera 
pe regizorul tehnic, care în dezlănţuiri tumultoase amintea anii de glorie 
artistică. Alteori, recita în stilul lui Nottara versuri milulesciene Ioanei 
Manolescu, tânără, subţirică şi frumoasă ca o libelulă verde. Ioana, fiică şi 
nepoată de artişti îi bătea în strună şi atunci doamna Rada se lumina 
amintindu-şi probabil că odată demult ea era personajul principal. Doamna 
Sereda Sorbul, fiica marelui dramaturg Mihail Sorbul şi nepoată a lui Lviu 
Rebreanu, se ridica de pe bancă şi cu un gest de lehamite spunea Cristian 
nu spurca urechile copiilor şi du-te acasă, bea ceai de tei şi culcă-te. 
 Dintre toţi cei pe care i-am întâlnit atunci când intram şi eu în 
lumea mirifică a teatrului, m-a impresionat de la început în mod deosebit 
un domn distins, de o eleganţă sobră, care-mi părea că vine dintr-o altă 
lume. Am avut atunci impresia că l-am întâlnit printre eroii literaturii lui 
Mateiu Caragiale. Părea un bărbat trecut de 40 de ani. Potrivit de înalt, 
bine clădit, fără burtă, se vedea că a făcut sport la viaţa lui. Cu chip plăcut, 
profil frumos, cu părul ondulat, grizonat, mi s-a părut că e încarnarea unei 
statui greceşti, îmbrăcat elegant în culori gri, totdeauna proaspăt bărbierit, 
mirosind a parfum fin bărbătesc. Îşi purta pasul măsurat, atent şi fără 
grabă, răspundea la salut reverenţios cu demnitate. 
 Domnul Gabriel Negry, căci despre el e vorba, chiar venea din altă 
lume. Din lumea generaţiei lui Camil Petrescu, Mihail Sebastian, Marietta 
Sadova, Mircea Eliade, vorbea domol, cumpătat, cu glas baritonal, îşi 
alegea parcă atent cuvintele frumoase pe care le prelungea şi le sublinia 
armonios cu mâinile sale expresive. 

Într-un târziu aflasem de la colegii mai mari, că în tinereţe domnul 
Gabriel Negry fusese un balerin renumit şi că datorită frumuseţii lui fizice 
era socotit simbolul generaţiei lui tinere. A absolvit Conservatorul Regal 
de Muzică şi Artă Dramatică din Bucureşti. Şi-a cotinuat studiile în Franţa, 
la Sorbona şi apoi în Germania cu Max Reinhardt. Întors în ţară, tânărul 
artist a intrat în mediul intelectualilor români care înaintea celui de-al 
doilea război mondial au pus bazele culturii noastre teatrale şi nu numai. 
Curentele şi ideile artistice novatoare din teatrul european l-au îmbogăţit 
dar nu l-au contaminat sau tulburat. Prudent, a ales totdeauna calea 
valorilor fără dubii. A montat spectacole la Teatrele Naţionale din 
Bucureşti şi Iaşi, la Teatrul Poporului, la Teatrul “Muncă şi Lumină”. 
Viaţa agitată după război l-a determinat pe Gabriel Negry să părăsească 
Bucureştiul şi să monteze spectcole la teatrele din Reşiţa, Sibiu, Brăila, 
Galaţi, Ploieşti, Bacău şi în cele din urmă la teatrul din Piatra Neamţ. Ion 
Coman, directorul care a înfiinţat teatrul de la poalele Cozlei l-a convertit 
să se stabilească definitiv şi să contribuie alături de el şi de Eduard Covali 
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la edificarea celui mai ambiţios teatru din România vreme de mai bine de 
un deceniu. 
 Cu răbdare, cu tact pedagogic (fusese o vreme profesor la Institutul 
de Teatru), a contribuit la închegarea unei noi trupe de tineri actori formată 
în majoritate din absolvenţi ai  promoţiei lui Radu Voicescu, artistul care 
şi-a legat numele de teatrul şi oraşul – Perla Moldovei. Înainte de 
directoratul lui Ion Coman, Şef de Secţie a fost artistul Paul Varduca, artist 
provenit din celebra trupă a Teatrului Naţional din Iaşi, consolidată de Ion 
Sava, care îl cunoştea bine pe Gabriel Negry din acea perioadă, şi mai 
sigur din familia actriţei Sereda Sorbul. Ştiu de la talentatul şi inimosul 
artist, Cornel Nicoară, el însuşi director într-o perioadă fastă a Teatrului, că 
profesorul nostru,  a celor tineri şi nerăbdători de glorie, a montat peste 40 
de spectacole pe scena ilustrului teatru. 
 Omul-artist Gabriel Negry nu avea orgolii, răutăţi, hachiţe. Iradia 
linişte, lumină şi bunătate chiar dacă noi zăbăugi, nerăbdători şi cu răutăţi 
puerile săream calul uneori. Ne privea cu dragoste şi privirea lui ne 
îmbuna. Spectacolele sale nu erau experimente, nu căuta artificii, punea în 
valoare actorii şi autorul. Observaţiile făcute în timpul lucrului cu actorii 
erau şoapte tainice între patru ochi, discuţii prelungite după repetiţii, pe 
holuri şi pe stradă. In felul acesta proteja interpreţii astfel încât să nu-i 
inhibe, să nu se simtă prost sau umiliţi. Ţinea foarte mult să ne intereseze 
dramatugia clasică românească. Ne vorbea des cu dragoste şi cu prietenie 
de Camil Petrescu, de Tudor Muşatescu, de B.P. Hasdeu. Când simţea că 
s-a copt ideea venea cu propuneri în repertoriu... Act veneţian, Sosesc 
deseară, Răzvan şi Vidra, Omul cu mârţoaga ... aşa ne-a maturizat 
maestrul. 
 Ca regizor permanent al teatrului era obligat uneori să pună 
spectacole festive, de serviciu; spun impropriu de serviciu pentru că 
meşterul nostru era un artist diplomat. Scenariile făcute împreună cu Edy 
Covali, cărturar şi om de spirit, ilustru secretar literar şi într-un târziu 
directorul teatrului, la care contribuia artistul Alex Lazăr, aveau miez şi 
idei. Datorită lor am reuşit să-mi fac un repertoriu permanent din opera lui 
Ion Creangă şi Sadoveanu. Simţise meşterul Negry că eu am date şi calităţi 
de povestitor mucalit şi m-a îndemnat să-mi aleg texte pe care el mi le-a 
potrivit puterilor mele. Ani la rând la Bojdeuca din Ţicău scriitorul 
Constantin Parascan, cel mai documentat biograf contemporan al marelui 
humuleştean, mă îndeamnă să slujim împreună preţ de un ceas în faţa 
copiilor Amintirile în dulcele grai moldovenesc, aşa cum m-a învăţat 
întâiul meu mare regizor, simplu, frumos, fără vulgarităţi. 
 Vulpoiul din spectacolul Răzvan şi Vidra a fost ultimul rol pe care 
meşterul Gabriel Negry mi l-a încredinţat. Mă transferasem la Teatrul 
Naţional din Iaşi şi ţineam mult să fac un rol frumos. L-am făcut. Acum 
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când îmi amintesc perioada aceea, când se pregătea spectacolul, îl văd bine 
cu ochii minţii pe delicatul şi eminentul om de cultură. 
 La Iaşi, am intrat într-un colectiv nou şi alte gânduri şi alte griji au 
început să mă bată. Şi totuşi nu l-am uitat pe binefăcătorul meu, am ținut 
legătura cu domnul Gabriel Negry. Mi-a scris în câteva rânduri şi eu i-am 
răspuns. De la o vreme firul s-a rupt şi nu mai ştiu nimic. Citind albumul 
de suflet al lui Cornel Nicoară, m-am gândit că nu trebuie timpul să ne 
aducă uitarea celor care au contribuit la formarea noastră şi că avem 
obligaţia să întreţinem vie flacăra aprinsă de înaintaşii noştri.  
 S-ar cuveni cioplit în marmură chipul frumos al artistului Gabriel 
Negry şi pus în faţa Teatrului Naţional al Tineretului din Piatra Neamţ. Ca 
să nu fie singur, alături de el ar trebui să fie Ion Coman şi Eduard Covali, 
ctitorii acestui lăcaş de cultură şi lumină. 
 
 

octombrie 2014 
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Tineri poeţi 
 

 
Valentin Ceaușescu 
 
 
 

 

 

 

 

Născut în zodia Peștilor, pe 24 februarie 1989, absolvent 

al Facultății de Litere (secția LUC), promoția 2012 și al 

masteratului de Teoria Literaturii/Literatură Comparată (TL/LC), promoția 2014, ambele 

în cadrul Universității București, organizator al evenimentului ”Scrie-ți Povestea în 

Iași”, eveniment literar interactiv, în cadrul FILIT Iași (Oct. 2013 și Oct. 2014), publicat 

cu o povestire în volumul colectiv „Ficțiuni reale”, Humanitas, 2013, cronicar de 

concerte rock și metal pentru letsrock.ro, Ion-Valentin Ceaușescu e pasionat de 

fotografie, câini și poezie. 

 

 

1. Vino cu mine, nu știu unde mergem (intro) 
 
Vino cu mine, nu știu deloc unde mergem, 
Dar știu că vom da de rău și de bine 
Vom vedea frumusețea despre care vorbeau Profeții 
Și vom cunoaște iubirea romanticilor tuberculoși. 
Nu știu unde mergem, dar știu cum să mergem 
Cu tălpile goale peste pașii celorlalți oameni 
Cu pielea picioarelor vom mângâia amintirea lor. 
Știu că vor trece poate o mie de nopți 
Și dacă suntem norocoși vom mai trece încă una 
Și diminețile nu vom fi singuri ca atâția oameni 
Ce visează, în realitate, să nu se mai trezescă niciodată. 
 
Îți voi cânta cu vocea lui Tom Waits 
Despre vise și despre cât de inocentă ești când visezi 
Și voi vedea cum trupul te va trăda de nenumărate ori 
În atât de mule feluri că nici nu le pot enumera 
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Dar voi fi acolo să îți sprijin oasele, 
Cu fumul țigării, conectați la prezent 
 
Nu știu unde mergem dar vino cu mine 
Nici tu nu știi, dar e mai bine să fim doi 
Care nu știu, căci nu-i așa, unde sunt doi 
Moartea nu știe să adune 
Doar să scadă. 
Însă ne va scădea unul din altul  
Doar pentru a ne reduce la infinit. 
                                                                       
 

2. Culoarea ceții 
 
ea își plimba trupul de culoarea ceții 
peste orașul înserat și ud de brumă 
blocurile triste și masive 
se aplecau la atingerea voalurilor ei 
de prin apartamentele bătrânilor 
care pe timp de zi își petrec veacul 
jucând șah prin parcuri cu propriile umbre 
magnetofoanele, pick-upurile, difuzoarele 
se însuflețeau și își uneau sunetele 
într-o singură melodie 
cu iz de nostalgie și parfum de timpuri ireale 
un cântec cuprindea tot orașul ațipit 
ea levita purtată de ritm 
într-un dulce și continuu extaz 
fără gânduri cuprinsă de emoția 
conștiinței de sine 
 
când își trecea mâna subțire precum viața 
peste geamurile proaspăt spălate 
se desenau forme curgătoare 
pe suprafețele lor lucitoare 
și ca și cum cineva ar fi proiectat 
un diafilm de demult 
mici animații se materializau odată 
cu râsul ei venit din alte dimensiuni 
 
copiii de pe la blocuri o venerau 
și își pictau chipurile în culoarea ceții 
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spre ușoare ei desfătare 
din timp în timp spre ciuda celorlalți 
ea îl prinde de mână 
doar cu vârfurile degetelor ei de pianistă 
pe vreun copil mai timid mai singuratic 
și pornea cu el într-o călătorie 
spre centrul norilor pe deasupra blocurilor 
în acele călătorii copiii își aminteau 
cum era viața de dinainte să se nască. 
plini de încântare își doreau să povestească lumii 
dar uitau în momentul în care degetele ei  
se despărțeau de ale lor cu un ușor tremur 
 
ea levitează în fiecare noapte 
iar ziua redevine 
fiecare femeie din Univers. 
 

3. Pierdut   
 
Seara când el venea spre casă  
Copacii se plecau în urma lui  
Câinii își rodeau cozile până la os  
Și cerul se deschidea precum o rană  
Dintr-o luptă cu săbii Pașii lui erau efemeride  
Pe care strada le ștergea cu un vânt   
Molatic iar luna se ascundea  
În spatele unei robe de poet romantic   
 
Când intra în casă copiii începeau să plângă  
Și fragila lui soție voia să fie una cu soba  
Unde încălzea mâncarea pe care el avea  
Să o arunce în ea cu silă și mândrie  
De bărbat și când dădea cu  
Pumnul în masă se lua curentul  
În tot blocul ăla vechi comunist  
Pe care îl primiseră înainte de la Stat  
Și pe care îl rodeau șobolanii prin pereți   
 
El nu era niciodată mulțumit de nimic  
Și singura persoană pe care o iubea era   
Într-o fotografie sepia îngropată demult  
Nu se atingea de băutură și nu fuma  
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Se credea artist dar nu mai pictase din adolescență  
Însă ura lui față de tot ce vedea și ce avea  
Nu se putea măsura decât în lacrimi  
Și cu cât curgeau mai multe cu atât inima lui  
Bătea mai repede   
 
La înmormântarea lui au venit doar niște rude  
Și un preot de țară care nu știa nimic despre el  
Așa că a ținut o slujbă solemnă și a spus despre el  
Lucruri mărețe pe care dacă le-ar fi auzit sigur  
Până și el ar fi râs și l-ar fi batjocorit  
Așa cum a făcut cu tot ce vedea auzea sau avea în timpul vieții  
Când groparii au terminat și au băut o țuică  
Deja lacrimile se uscaseră și un bulgăre de sare   
 
A crescut pe mormântul lui în următoarele săptămâni  
Câțiva copii au vrut să se joace cu el dar nu  
S-a lăsat clintit și când paznicul cimitirului  
Beat într-o noapte s-a pișat pe el nu s-a îngălbenit  
Nici udat așa că s-au gândit să-l dezgroape  
Poate era un fel de sfânt sau ceva oricum era ciudat  
Când au deschis capacul sicriului în locul cadavrului  
Era un trup de apă și sarea s-a sfărâmat ca și cum n-ar fi fost 
 

4. Moartea (Outro-part 2) 
 

spre seară 
i-au găsit trupul îngheţat 

transformat într-un fluture imens 
ce încetase să mai bată 

din aripile de sticlă 
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”Cenaclul de joi” 
 

 
 

Delia Tărcăoanu 
Liceul de Arte ”Victor 

Brauner”, Piatra-Neamț 
 
 

 
Bourbon jazz 
 
Ăsta ar trebui să fie un poem pentru zilele când plictisit, citești 
afișele decolorate de atâta ploaie. 
Oftezi. 
Parcă ai avea un ochi în ceafă și ai urmări acul pick-up-ului, ce îți taie 
pielea de pe spatele cocoșat. 
 

amara şi o urmă de cariocă despre 
 
E de vină orașul, cu oamenii lui, 
e de vină tata că încerca să mă prindă de picioare când stăteam în leagăn 
și totul parcă făcea parte din filmele noir, 
și nu înțelegeam ce e aia culoare și mă enervam când apărea un curcubeu 
pe cer. 
 Nu vreau să cresc niciodată. 
Cui să fac loc? Undeva între raiuri cineva face vocalize, tușește, 
și de va veni ziua când nu va mai fi 
 '' scaunul pe care stătuse, va tuşi''. 
Urme de dinți pe braț, am făcut loc acelui 13 pe calea ferată 
mâine plec. 
 
 

Ăsta nu e un poem, e o imagine 
 
M-aș așeza  undeva între perdea și sticlă, 
așa goală, 
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cu zeama unei piersici pufoase 
ce mi se scurge până la cot, 
între reflexia soarelui și reflexia mea de septembrie. 
 
 
 
 

Pavel Sava 
 Colegiul Național 

”Calistrat Hogaș”, 

Piatra-Neamț 
 

 

casa pisicii 
 
Edan a aşezat o grămadă de paie pe post de acoperiş, iar Andreea a propus 
să adauge şi câteva beţe, Edan a exclamat: "Bună idee!", a alergat în colţul 
parcului, ocolind toboganul dintr-o construcţie şubredă din lemn şi trei 
jgheaburi murdare, a rupt câteva crengi dintr-un Paliurus spina-christi, le-a 
curăţat de frunze şi le-a aşezat pe acoperiş, iar Andreea a sugerat să 
acopere paiele cu o bucată de carton găsită în preajma coşului de gunoi, 
dar Edan a refuzat, pe motiv că era prea mare. 
 
Andreea a intervenit: "hai să punem şi nişte pietre", dar Edan s-a 
împotrivit: "eşti proastă? o să cadă tot!", dar ea s-a prefăcut că nu l-a auzit, 
a luat o dală desprinsă din alee şi a aşezat-o peste paie, iar în câteva 
secunde acoperişul a căzut peste pisică. "râzi ca proasta în târg!" i-a spus 
Edan, a reaşezat paiele şi a aruncat dala. "dar sunt găuri în acoperiş, dacă 
plouă la noapte?" a exclamat Andreea, dar Edan a ignorat-o, iar după 
câteva secunde a observat că pisica lipsea. "vezi ce-ai făcut, ai speriat-o!" a 
urlat Edan, "acum să o găseşti!". 
 
"pis-pis-pis" a strigat Andreea, "unde eşti?", "uite-o, tu, e aici!" a lămurit-o 
Edan, însă a lovit accidental acoperişul şi a căzut. l-a refăcut, dar Andreea 
a stricat intenţionat tot ce aşezase Edan până atunci. "da' tu chiar eşti 
proastă!" a spus Edan aruncând pisica şi alergând în direcţia Andreei. a 
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urmărit-o printre scrânciobe, tobogane, coşuri de gunoi, a dat peste un 
copil cu capul mare, a împiedicat-o pe Andreea care a fost lovită de un 
scrânciob şi a căzut. 
 
"aşa îţi trebuie dacă strici acoperişul!" i-a spus şi l-a refăcut. 
 
vântul l-a împrăştiat după câteva minute. "Vezi, ţi-am zis eu că trebuia să 
punem pietre!" a strigat Andreea. 
 
 

Andrei şi bolovanii 
 
Andrei întreba bolovanii dacă să-i mai dea pe tobogan, striga: "iuhuu!" şi 
sărea de fericire când alunecau, aplauda şi îi întreba: "vă distraţi?". 
 
a scăpat un bolovan şi l-a ridicat imediat, l-a sărutat şi l-a strâns la piept, 
apoi l-a adăpostit sub tricou. 
 
i-a dat câte unul în scrânciob, dar o bătrână de pe bancă l-a atenţionat: 
"în loc să se dea un copil acolo, tu pui pietre!" 
 
a aşezat bolovanii într-o grămadă în leagăn, dar au căzut când i-a împins 
mai tare, apoi i-a pus cu grijă pe bancă, i-a şters cu o frunză şi le-a spus: 
"scuzee! vă doare? mă iertaţi?" 
i-a dat în balansoarul cu arcuri câteva minute, apoi s-a dezbrăcat şi i-a 
aşezat pe tricoul său, la umbră şi i-a întrebat: "vă e frig? mai veniţi şi 
mâine?" 
 
o femeie cu jumătate de faţă vânătă l-a strigat: 
"Andrei, vin la mama!". 
"Andrei, vino odată, dumnezeii mă-tii de copil", dar a văzut că nu vine şi 
s-a întors în barul din apropiere. a revenit în faţa parcului după câteva 
minute şi a strigat: 
"vino odată, copil handicapat!" 
 
Andrei s-a împiedicat de unul din bolovani când alerga spre ea, l-a luat şi 
l-a izbit de pământ întrebându-l: "de ce îmi pui piedică?! Prostule!", l-a 
ridicat din nou pentru a-l izbi de pământ, dar şi l-a scăpat pe picior. l-a luat 
şi l-a aruncat nimerindu-l pe Fernando care l-a înjurat de mamă, i-a arătat 
degetul mijlociu, a alergat în direcţia lui, l-a împiedicat şi l-a prins de 
guler, l-a tras înspre el apoi l-a împins, l-a trântit la pământ şi i-a dat câţiva 
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pumni în maxilare. l-a întrebat: "de ce dai cu piatra? ţi-am zis să nu mai dai 
cu piatra!", i-a pus genunchiul pe piept şi i-a dat câţiva pumni în figură. 
 
Andrei s-a ridicat plângând şi a lovit bolovanul cu piciorul, dar l-a durut şi 
nu a mai putut merge. 
"tâmpitule!", i-a strigat şi l-a aruncat cu toată forţa într-o poartă de fier, dar 
un locatar al blocului de vizavi l-a observat de la fereastră şi i-a zis: 
"de ce faci atâta zgomot? nu ştii să te joci frumos, ca un copil normal. ia 
pleacă acuma din parc! pleacă până nu vin la tine. puteai să-i dai în cap 
cuiva cu piatra aia!" 
 
"numai din cauza ta!" i-a strigat Andrei bolovanului şi a plecat. 
 
 
 

 

 

Ștefan Lujinschi 
Colegiul Național ”Petru 

Rareș”, Piatra-Neamț 
 
 
 
 
 
 
 
 

puștoaica sinucigașă 
 
vedeam toți acei bărbați arătoși  
cum jucau table pe pieptul tău 
izbind piesele de coaste 
tu nu-i băgai în seamă 
doar numărai secundele cu voce tare 
iar eu strângeam tutunul din cusăturile 
buzunarelor sau de pe fundul genții 
și-l presăram ușor pe trupul tău 
doar asta te mulțumea   și încetai cu toate 



 270

                                                crizele de isterie 
în sfârșit vedeai urmele unghiilor tale pe gâtul meu 
le palpai     ca și cum ai dezlipi 
timbrul unei sticle de jack 
îmi ajustai poziția spatelui  
și nu încetai să mă întrebi  
„de ce mă urăști atât de mult ?” 
 
 
 
 

here comes the rain again 
 
o mândrie ciudată mă oprea 
nu puteam să cred că sângele acela era al tău 
ca bucățele de creier ți se scurgeau pe pereți 
lăsând un pleoscăit scurt la atingerea podelei , 
recunoșteam până și urmele de dinți de pe țeava pistolului  
și tot nu puteam să înțeleg cum mi-ai luat 
                                                           acea ultimă plăcere: 
să te văd moartă       și totuși întreagă 
atât de inutilă         și rece 
oricum          doar țigara aprinsă mă consola 
nico emoție                    nimic 
 
atunci am căutat o bucată mai mare de craniu  
mi-am descheiat cămașa      și am îndesat-o  
în gaura din piept      pe unde mi-ai săpat tu  
cu unghiile        un carusel prin inimă 
am împins-o bine     am bătătorit pielea  
apoi am aruncat chiștocul pe cadavru  
 
 
 
 

and plague my heavens black 
 
dimineață:   asamblează cuști sau colivii 
                       apoi se înghesuie toți în ele 
                       împingându-și trupurile în zăbrelele de fier 
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la prânz:   se țin după plutonul de execuție 
                   le ling pofticioși degetele 
      sau le țin nepăsători în gură  
      fără să se uite o clipă la condamnați 
 
seara:   de obicei prind greieri 
              pariază                    apoi țintesc organele vitale 
              ale unui om de rând  
 
stingerea:   bătrânul  vine     îi învelește  
                     și le lasă câte o piesă de puzzle 
                     pe abdomen știind că a doua zi  
                     îngerii o vor plimba fascinați pe marginea  
                     buzelor și o vor înghiți imediat  
 
 
 
 
 

 
 
 

Irina Nuțu 
Colegiul Național 

”Calistrat Hogaș”, 

Piatra-Neamț 
 

contrapunct 
a trecut atâta timp încât 
mai lung decât mi-l aminteam, 
până şi părul tău mă îmbrăţişează, 
cârlionţii tăi se încleștează în jurul 
coastelor mele 
ca un inel de logodnă. 
și eu care crezusem că mâinile tale 
n-or să mă mai recunoască, 
m-am temut chiar că 
atunci când ne vom săruta din nou, 
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în tunelul gurilor noastre deschise 
ecoul numelui tău 
strigat de oasele mele 
se va lovi de ecoul numelui meu 
cântat de sângele tău 
asemeni a două maşini cu faruri sparte 
 dar nu, ele 
dansează îmbrăţişate în paşi de poeme 
de care nimeni n-a mai auzit până acum. 
 
dacă totul merge conform planului 
va veni şi vremea în care 
în paharul de pe etajera din baie nu 
va mai fi decât o singură periuţă de dinţi. şi 
oricare dintre noi doi va fi cel rămas 
va ajunge să uite 
că lacrimile au obişnuit cândva să 
se mai şi spargă de podea, 
condamnat să cutreiere ridurile săpate peste cearcăne 
să înoate în râurile şi-n fluviile care 
i se vor înnoda pe chip, 
fără să se mai reverse în cascade pe parchet. 
dar până atunci 
suntem încă tineri 
zilele se dizolvă unele într-altele 
locuim împreună în poemele pe care le scriu despre noi 
poeme în care diacriticele zboară 
ca nişte păsări călătoare 
deasupra zidurilor de cuvinte pe care le-am ridicat să 
ne apere de lumea de-afară, 
ne mutăm din poem în poem 
iar eu continui să ne dărâm pereţii să îmi tai singură frazele 
cu aceeaşi durere cu care 
mi-aş tăia părul în oglindă 
şi, ca de obicei, 
îmi eşti atât de aproape că 
te aştept la capătul gândului. 
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Natasha Grama 
Anul I, Litere, 

Universitatea București 
 
 

 

 

Piele bătrână 
 
pe lângă pielea lui de secole 
eu mă simțeam vie 
încolăcită în jurul minții lui 
contradicția pură, ideea genială 
mă strecuram în ani, în riduri cu niște coapse noi 
încolăcită în jurul minții lui, în jurul trupului bătrân  
în care mamele noastre dansau cândva în care tații noștri își aranjau 
cravata 
 
eu, contradicția pură, femeia tânără cu coapse noi 
pe lângă pielea lui de secole îi furam zilele 
el îmi fura tinerețea 
 
 

Logodnă 
 
ca într-un fel de logodnă mâinile noastre 
poartă același deget pe același inel 
aceeași piele pe aceeași carne 
ca într-un fel de logodnă nu știu cine-i bărbatul meu 
nu poate să-mi fie frică de ceva ce nu există 
mă țin cu el de mână mă ține strâns nu ne cunoaștem nu ne vorbim 
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îl aud câteodată cum m-a cerut era beat vreau să fii a mea 
eu nu, nu te văd, nu te aud 
pe marginea patului îmi căzuse o mână el dormea la perete 
m-am trezit l-am visat 
credeam că-mi văd bărbatul  credeam că-l aud 
 

Cum se moare 
 

așa se moare, domnilor 
cu mâinile la spate să nu vadă lumea ce-ai atins ce urme ți-au lăsat 
trupurile tinere 
se moare doar cu un zâmbet în colțul gurii sau în palmă nu mai mult 
se moare devreme înainte de răsărit și în liniște, domnilor, fără țipete 
așa e aici la capătul orașului la capătul puterilor  
și dacă muriți ziua, mai bine nu muriți deloc 
umblați și voi cu capul în mâini la spate să nu vă vadă nimeni 
și așteptați să muriți să nu vă-ngroape nimeni nicăieri 
nu-i destul pământ pentru toți 
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Film/ scurt metraj  
 

 

 

 

Cu lapte, fără zahăr 

(2014)  
(Regia: Andrei FLorescu & 

Răzvan Macovei) 
 
          
 
 
 

 
 ”Cu lapte, fără zahăr” este un film despre dramele tăcute ale 

familiei de azi, dintotdeauna. În cele 15 minute, cât durează filmul, Anton 
(Victor Rebengiuc) poartă o luptă interioară pe care pare să o câștige, 
ieșind părelnic din ceea ce americanii numesc ”the captivity of negativity”. 
Întâlnirea cu Șerban (Andi Vasluianu), fiul său, pare să-l reanimeze pe 
Anton și să-l facă să mai încerce încă o dată să-și recupereze fiul, care, 
amnezic fiind, pare să trăiască într-o lume fără dimensiuni. În cel mai pur 
stil cinematografic românesc, plot-twistul propus de scenaristul Andrei 
Florescu, dă peste cap tot ce părea că ai înțeles despre acest film. Și de 
parcă asta nu ar fi de ajuns, în final mai vine cu o secvență remarcabilă, în 
care Anton se trezește în același loc în care se afla la începutul filmului. 
Acest lucru este evidențiat și în synopsisul scurtmetrajului, pe care îl voi 
reda aici, în întregime: ”Cu Lapte, Fara Zahar (Milk, No Sugar) is the 
story of Anton, a lone pensioner, who has one last attempt at making his 
peace with his son, Serban, after the two were separated in a less than 
orthodox manner. In the course of an afternoon, he arranges to meet with 
his son through a middle man on a pretext that would not raise any 
eyebrows. He then puts in all the efforts he can muster to come to terms 
with Serban, making use of his most subtle and powerful means. Will the 
two ever see eye to eye?”  
          Din punct de vedere al scenariului, ”Cu lapte, fără zahăr”, poate fi 
privit ca un short story foarte reușit, unde personajele au un comportament 
ceva mai visceral decât pe peliculă. Se vede încă de la început naturalețea 
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poveștii și ingenuitatea actoricească a lui Victor Rebengiuc sau Andi 
Vasluianu.  
          În contrast cu jocul perfect al actorilor, vine încercarea regizorilor de 
a introduce prea multe elemente metafizice într-o poveste care, din capul 
locului era menită să fie mai mult jucată decât gândită. În fiecare scenă 
ceasurile sunt oprite la o anumită oră, dar când și celelate elemente de 
decor încep să fie divizate în așa fel încât să accentueze acest lucru, 
povestea începe să-și piardă din consistența narativă și să intre din ce în ce 
mai incomod pe teritoriul metafizicii mult prea abundente.  
          Deși reconstituirea perioadei comuniste, sau a unor secvențe din 
acea perioadă, ori limbajul ”colorat” cu masive inserții ”gypsy” a devenit 
un trend ascendent în filmele ultimilor 10-15 ani, ”Cu lapte, fără zahăr” 
se desprinde de aceste artificii, revenind la contextul neutru din punct de 
vedere social-politc, evitând mult prea răspândita obișnuință de a-și șoca 
aditoriul printr-un limbaj obscen gratuit.  
          Văzând reacțiile pe care le-a stârnit la festivalul ”Filmul de Piatra”, 
și auzind cuvintele măgulitoare ale doamnei Irina Margareta Nistor despre 
film, pot spune doar că scurtmetrajul ”Cu lapte, fără zahăr”, care a rupt 
ropote de aplauze la festivalul ”Anonimul”, are toate șansele să-și 
adjudece câteva distincții importante la marile festivaluri din lume. Am 
crezut de la început în ideea filmului și sunt ferm convins că vor face asta. 
Să nu ziceți că nu v-am spus!  

(Vlad A. Gheorghiu) 
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Film/ Corespondenţă de la Berlin 
 
 

Gravity şi Interstellar 
Câteva reflecţii despre emoţia estetică prin prisma  

raportului dintre artă şi ştiinţă  
 
o cronică-eseu de Traian-Ioan Geană 

 
 

 Când în doi ani consecutivi Hollywoodul lansează două 
superproducţii explorând raportul omului cu infinitul cosmic, se poate 
vorbi cel puţin de un trend în stare să dea naştere ulterior la epigonisme. 
Plasaţi filmele Gravity (2013) şi Interstellar (2014) pe axa 2001: A Space 
Odyssey (1968) – Tree of life (2011) şi trendul, în primă fază nimic altceva 
decât modă trecătoare, devine parte a unei tradiţii. Mai mult chiar, în 
calitate de fenomen recent al tradiţiei în cauză, trendul devine componenta 
dinamică a acesteia, în stare să îi imprime o nouă direcţie şi să îi asigure 
continuitate. 
 Gravity şi Interstellar sunt cele mai recente culmi cinematografice 
ale unui subcurent pe care îl voi desemna aici cu numele de „space 
metaphysics” – un curent relativ tânăr, din care mai fac parte Tree of Life 
sau Melancholia lui von Trier – ultimul în special datorită primului sfert de 
oră pe fundal wagnerian –, dar care se poate revendica de la deja 
menţionata Odisee a lui Kubrick şi, parţial, de la mult mai complexul 
Solaris al lui Tarkovski. O caracteristică fundamentală ce diferenţiază 
„space metaphysics” de alte trend-settere precum Star Wars, Alien sau Star 
Trek o constituie problematizarea destinului colectiv al umanităţii prin 
raportare la întregul cosmos, rezultatul fiind o abordare de tip eshatologic 
şi/sau soteriologic întemeiată pe asimilarea în egală măsură a paradigmelor 
ştiinţei şi religiei, adesea cu elementul ştiinţific în prim plan. 
 Să revenim acum la rolul trendului în schimbarea cursului unei 
tradiţii. În comparaţie cu Space Odyssey, Tree of Life sau Melancholia, 
care mizează pe potenţialul descriptiv al raportului dintre individ şi 
cosmos, Gravity şi Interstellar narativizează acest raport de forţe, e drept, 
într-o manieră tipic hollywoodiană, din care nu lipsesc momentele intense 
de suspans şi secvenţele melodramatice, totul culminând cu triumful 
eroului prometeic – pe scurt, ingredientele necesare umplerii sălilor de 
cinema. 
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 Cred, totuşi, că ar fi o eroare să interpretăm asemenea filme numai 
prin grila unor clişee cum ar fi succesul la box-office. Pe de o parte, nu ne-
o permite gravitatea temei, pe de altă parte, nu ne-o permit regizorii: 
Alfonso Cuarón este un produs al şcolii mexicane de film şi a demonstrat 
chiar şi cu producţii americane precum Children of Men (2006) că nu e 
tocmai predispus la convenţionalism ieftin, în vreme ce Christopher Nolan, 
deşi mai înclinat în a satisface gusturile publicului, compensează în 
proiectele sale prin inventivitatea scenariului şi acuitatea redării trăirilor 
psihologice, precum şi prin arsenalul impresionant de strategii narative de 
care dispune (nu ar strica amintit şi faptul că Nolan a studiat literatură 
engleză la University College London, un lucru de pe urma căruia a avut 
numai de câştigat ca regizor). 
  

* 
 Nu intenţionez să fac aici apologia unor filme precum Gravity şi 
Interstellar; consider doar că este important să trecem de învelişul lor 
convenţional şi să apreciem ceea ce conferă substanţă acestor filme: mă 
refer aici la calitatea înaltă a emoţiei estetice, produs al tensiunii dintre 
creativitatea artistică (nevoia regizorului de a-şi asuma anumite libertăţi cu 
riscul de a contrazice realitatea) şi îngrădirea impusă de ştiinţificitatea 
materialului (respectarea legilor fizicii, în primul rând). 
 Interesant aici este că impactul emoţional al ambelor filme, deşi la 
fel de convingător, se întemeiază pe adoptarea unor principii parţial opuse 
de către cei doi regizori. Pentru a ilustra însă acest fapt în cele ce urmează, 
este esenţial să înţelegem că universul unei opere de artă este selective. Cu 
alte cuvinte, pentru ca un autor să valorifice potenţialul estetic al unui 
material artistic (sau, la scară redusă, al unei secvenţe anume), unele detalii 
conforme cu realitatea vor fi omise sau ignorate, în timp ce altele care o 
sfidează vor fi integrate în peisajul operei. 
 Să începem cu Gravity. Filmul prezintă destinele unor cosmonauţi 
trimişi în misiune pe o staţie spaţială şi luaţi prin surprindere de o furtună 
de resturi spaţiale provocată de bombardarea unui satelit dezafectat; astfel, 
misiunea iniţială se transformă într-una de întoarcere teafără pe Pământ 
pentru cei doi supravieţuitori, un inginer biomedical şi un astronaut 
veteran. 
 Odată cu mult aşteptata lansare în cinematografe, au apărut, alături 
de cronicile elogioase vizând realismul cu care este reconstituită viaţa 
astronauţilor în spaţiu, şi critici care condamnau lipsa de acurateţe 
ştiinţifică. O demontare destul de meticuloasă a întreprins-o astrofizicianul 
şi cosmologul Neil deGrasse Tyson, devenit între timp celebru şi la noi ca 
prezentator al serialului Cosmos, varianta 2014 (la aproximativ 34 de ani 
distanţă de seria cu acelaşi nume a lui Carl Sagan). Printre criticile făcute 
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de Tyson în videoul său21 se numără: plasarea pe orbite apropiate a staţiilor 
americană, rusească şi chineză, înţelegerea pe alocuri greşită a legilor 
gravitaţiei – ca atunci când Kowalski, astronautul veteran, se desprinde de 
tubul care îl leagă de colega sa crezând că el o trage în jos –, curioasa 
însărcinare a unui inginer medical cu repararea unei staţii spaţiale sau, în 
sfârşit, deplasarea în sens invers şi cu viteză mult mai mică faţă de realitate 
a molozului spaţial.  
 Cu siguranţă că unele greşeli ar fi putut fi evitate fără ca intenţia 
regizorului să fie periclitată în vreun fel. Dar odată ce filmul a fost făcut, 
discuţia aceasta îşi pierde relevanţa. Important în schimb este că Gravity 
şi-a comunicat cu succes mesajul artistic şi că inadvertenţele ştiinţifice nu 
dăunează în vreun fel capacităţii filmului de a emoţiona şi delecta. Înclin 
să cred că şi Tyson ar fi aici de acord cu mine; de altfel, savantul a făcut 
ulterior observaţia că filmul i-a plăcut foarte mult şi a evidenţiat apoi 
numeroasele elemente de realism ale acestuia.22 
 Îndrăznesc să fac chiar un pas mai departe şi să afirm că multe din 
greşelile filmului – nu toate, desigur, dar destule, ca de pildă plasarea 
staţiilor spaţiale pe orbite apropiate una de alta –, sunt greşeli necesare 
pentru împlinirea potenţialului estetic al filmului. Bineînţeles, acest lucru 
este posibil numai atunci când greşelile au fost integrate şi asimilate de 
operă la nivel structural, în aşa fel încât să nu bată prea tare la ochi; 
altminteri, evidenţierea lor exagerată se poate răsfrânge negativ asupra 
întregii lucrări, cu riscul de a devaloriza mai apoi orice demers 
hermeneutic pozitiv. Acestea sunt momentele în care opera de artă trebuie 
privită în ansamblul ei, dincolo de momentele „iraţionale” pe care le oferă 
la răstimpuri. Căci asemenea inadvertenţe nu sunt de azi, de ieri; de ce ar 
trebui, în fond, ştirbită valoarea Iliadei pentru că anumite personaje sunt 
ucise de două ori? Aşa şi cu Gravity, ficţiunea trebuie apreciată înainte de 
toate ca ficţiune, cu atât mai mult cu cât însuşi Cuarón a recunoscut 
necesitatea unor abateri de la situaţii reale pentru a susţine firul narativ.23 
 Dacă Gravity se încheie apoteotic cu o Sandra Bullock fericită că a 
ajuns teafără pe Pământ, în vreme ce înaintea ei se desfăşoară un peisaj de 
o vegetaţie luxuriantă, ca de început de Cretacic – un adevărat moment de 
forţă regizorală –, era şi normal ca Nolan să facă un pas înainte cu 
Interstellar şi să nu mai vadă în „Mother Earth” o destinaţie, ci un punct 
de plecare. Într-o omenire confruntată cu epuizarea rapidă a resurselor şi 

                                                 
21 Titlul videoului este Everything wrong with Gravity şi este disponibil pe Youtube. 
22 Pentru o listă sumară a punctelor slabe şi tari din film, vezi linkul: 
http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/expert-views-
gravity-great-movie-bad-science-accurate-realism-three/  
23 http://www.theguardian.com/film/2013/oct/21/gravity-alfonso-cuaron-knew-science-
flaws  
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preocupată mai curând de gestionarea crizei agricole decât de finanţarea 
proiectelor de dezvoltare ştiinţifică, Kurt Cooper, fost pilot NASA, ajuns 
la rândul său fermier, porneşte într-o misiune de căutare a unei planete 
colonizabile. El lasă în urmă doi copii cărora le promite că va reveni de 
îndată ce va descoperi mult-râvnita planetă; numai că, în condiţiile impuse 
de teoria relativităţii, a vrea să-ţi mai vezi copiii trăind după ce ai colindat 
vreme lungă prin spaţiu căutând planete şi analizându-le condiţiile de 
viaţă, e aproape echivalent cu a vrea să mănânci prăjitura şi să o şi ai. 
 Provocarea adresată de artă ştiinţei în Interstellar diferă 
semnificativ de cea din Gravity: în filmul lui Cuarón, principalul scop îl 
constituia respectarea aproximativă a unui set de legi ştiinţifice date în aşa 
fel încât atmosfera conturată să poată fi catalogată drept „realistă”. În 
Interstellar, pe de altă parte, se pune însăşi problema depăşirii acestor legi. 
Din acest unghi, filmul vizionar este indiscutabil cel al lui Nolan. 
 Înainte să văd filmul, mi-am pus în repetate rânduri întrebarea: cum 
va sfida regizorul legile fizicii moderne pentru a satisface nevoia de 
happy-end a publicului american? Mă aşteptam, de pildă, să văd încălcată 
limita impusă de viteza luminii, deşi, conform teoriei lui Einstein, niciun 
corp cu masă nu poate atinge această viteză. Până la urmă, s-a dovedit că 
Interstellar nu aparţine acelei categorii de SF-uri care mizează în mod 
excesiv pe aventură în detrimentul adevărurilor ştiinţifice. Dimpotrivă, 
ştiinţa însăşi devine o sursă de emoţie în acest film: şi nu mă refer aici 
neapărat la impresionantele efecte speciale şi vizuale ce descriu cu 
remarcabilă acurateţe curbarea spaţiu-timpului, sau la simularea extrem de 
fidelă a unei găuri negre, prima de acest gen pe marele ecran cu un grad 
totodată ridicat de exactitate. Mă refer strict la presiunea pe care conţinutul 
ştiinţific o exercită asupra conţinutului uman, scoţând la iveală cele mai 
sfâşietoare nelinişti ale personajelor: de exemplu, scenele în care un 
Cooper devastat emoţional primeşte mesaje de la copiii lui, acum aproape 
la fel de în vârstă ca şi el; sau secvenţele de luptă dintre Cooper şi un alt 
membru al echipajului, un trădător care, ghidat exclusiv de instinctul său 
de supravieţuire, vrea să saboteze misiunea şi să plece înapoi pe Pământ. 
Impactul emoţional al unor astfel de secvenţe nu ar mai fi fost probabil 
acelaşi dacă Nolan nu s-ar fi agăţat cu îndârjire de respectarea pentru o 
durată cât mai lungă a barierelor impuse de ireversibilitatea timpului, iar 
un merit deosebit în „strunirea” eventualelor puseuri de creativitate ale 
regizorului l-a avut aici Kip Thorne, renumitul astrofizician din generaţia 
lui Stephen Hawking. Thorne a propus, printre altele, şi introducerea unei 
găuri de vierme pentru a conferi plauzibilitate ştiinţifică implauzibilului: 
descoperirea în timp a unei planete locuibile în alte părţi ale galaxiei. O 
soluţie pe care i-o propusese anterior şi lui Carl Sagan pentru romanul său 
Contact, acolo fiind însă vorba de comunicarea cu extratereştrii şi nu de 
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colonizarea spaţiului. De asemenea, tot Thorne a scris şi ecuaţiile care au 
stat la baza simulării virtuale a găurii negre din film.24 
 Odată avută în vedere conştiinciozitatea fraţilor Nolan – 
Christopher şi Jonathan – şi a lui Thorne în elaborarea scenariului, 
momentele de „rebeliune artistică” din Interstellar nu mai apar într-o 
lumină atât de deplasată. Era, în fond, destul de clar că legile lui Einstein 
vor trebui integrate într-o paradigmă ştiinţifică nouă, mai cuprinzătoare; în 
teorie, un procedeu holist pe care însuşi Einstein l-a aplicat la vremea sa, 
integrând mecanica newtoniană în cea relativistă ca pe un caz special.  
 Încercând să treacă dincolo de limitele continuumului spaţiu-timp, 
cei doi Nolan şi cu Thorne şi-au îndreptat în mod firesc atenţia spre 
locurile din Cosmos unde legile lui Einstein îşi pierd orice autoritate: 
singularităţile sau, mai exact, găurile negre. Momentul critic al descinderii 
lui Cooper în gaura neagră este în esenţă un moment de dezlănţuire a 
imaginaţiei artistice. Faptul că protagonistul nu se dezintegrează sub 
influenţa gravitaţiei infinit de mari nu trebuie interpretat aici ca o fentare a 
legilor fizicii: regizorul nu face aici altceva decât să transmită un mesaj 
simbolic, să îşi asume riscul de a privi necunoscutul în faţă în încercarea 
de a pune ordine în haos. Ceea ce ne duce în ultimă instanţă la cuvintele lui 
Arnold Hauser despre tendinţa generală a formelor de artă în secolul XX 
de a spaţializa timpul şi a cultiva simultaneitatea plecând de la ideile lui 
Bergson, rezultatul fiind acela că „arta este un joc cu haosul; ea se apropie 
tot mai mult de la el pentru a-i smulge în mod continuu noi domenii ale 
spiritului.”25 
  Sigur că nu putem compara speculaţiile ştiinţifico-fantastice 
ale unui regizor cu cele ale unei autorităţi în domeniul ştiinţelor naturii. La 
fel ca şi Gravity, Interstellar tot ficţiune rămâne. Dar în apărarea lui Nolan 
am putea la fel de bine afirma că nici Einstein nu a fost artist – şi totuşi 
Einstein punea un preţ enorm pe factorul creativ în inovarea ştiinţifică.26 
De ce? Pentru că din când în când, ştiinţa are nevoie de puţină nebunie 
pentru a permite aşa-zisele „schimbări de paradigmă” de care vorbea 
Thomas Kuhn în Structura revoluţiilor ştiinţifice. Din când în când, ştiinţa 
trebuie să adopte aparenta lipsă de reguli – subliniez cuvântul „aparentă” – 
                                                 
24 Despre importanţa rolului lui Thorne în realizarea filmului, aici: 
http://www.spacesafetymagazine.com/space-debris/kessler-syndrome/expert-views-
gravity-great-movie-bad-science-accurate-realism-three/ şi aici: 
http://www.wired.com/2014/11/metaphysics-of-interstellar/. 
25 Arnold Hauser, Sozialgeschichte der Kunst und Literatur, vol. II, C. H. Beck, 
München, 1958, p. 503 (apud Alexandru Duţu, „Prefaţă” la: Aldous Huxley, Punct 

contrapunct, BPT, 1966, p. XXXIII).  
26 Albert Einstein, „Despre metoda fizicii teoretice”, trad. şi note de Mircea Flonta, în: 
Cum văd eu lumea. Teoria relativităţii pe înţelesul tuturor, Ed. Humanitas, ed. a II-a, 
Bucureşti, 2000, pp. 80-88. 
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pe care opera de artă îşi fundamentează autonomia estetică, tot aşa cum 
arta, la rândul ei, are nevoie de o minimă plauzibilitate ştiinţifică pentru a 
genera emoţie.  
 Important nu este să vedem unde se termină şi unde începe această 
credibilitate pentru ca opera de artă să fie socotită valoroasă. Fiecare 
lucrare artistică impune până la urmă nişte standarde proprii, niciodată 
fixabile ca norme absolute. Important este să recunoaştem că greşelile sunt 
inerente oricărui lucru făcut de mâna omului; şi ce poate fi mai profund 
omenesc într-o operă de artă decât greşelile şi incoerenţele universului pe 
care îl conţine? Nu ne demonstrează ele cât de uman este artistul, cât de 
limitate sunt perspectivele lui atunci când caută adevărul? Tocmai această 
străduinţă mereu reînnoită de a comunica adevăruri atât în plan subiectiv 
cât şi în plan obiectiv, această căutare condamnată să rămână căutare pe 
veci, reprezintă în final o sursă de fascinaţie estetică pentru publicul 
receptor. Şi, nu în ultimul rând, tocmai această smulgere a individului din 
lumea cotidiană prin intermediul esteticului este ceea ce şterge graniţele 
dintre artă şi ştiinţă, aşa cum constata – cine altul decât – Einstein: „[…] 
unul din cele mai puternice motive ce conduc la artă şi ştiinţă este 
evadarea din viaţa de toate zilele cu asprimea ei dureroasă şi pustiul ei 
dezolant, din cătuşele propriilor dorinţe veşnic schimbătoare. Toate acestea 
îl alungã pe omul sensibil din existenţa personală în lumea contemplării 
obiective şi a înţelegerii […] Acestui motiv negativ i se alătură însă unul 
pozitiv. Omul încearcă […] să-şi creeze o imagine a lumii simplificată şi 
sistematică şi să treacă astfel dincolo de lumea trăirilor, în măsura în care 
năzuieşte să o înlocuiască, pînă la un anumit grad, prin această imagine. 
Este ceea ce face pictorul, poetul, filozoful speculativ şi cercetătorul 
naturii, fiecare în felul său. El strămută centrul de greutate al vieţii 
sufleteşti în această imagine şi în alcătuirea ei pentru a căuta astfel liniştea 
şi statornicia pe care nu le poate găsi în cercul prea strîmt al zbuciumatelor 
trăiri personale.”27  

 

                                                 
27 Albert Einstein, „Principiile cercetării. Discurs la cea de-a 60-a aniversare a lui Max 
Planck în cadrul Societăţii de fizică din Berlin”, trad. şi note de Mircea Flonta, în: ibid., p. 
33 (întreg articolul cu notele traducătorului: pp. 32-36). 
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Teatru/Corespondenţă de la Stuttgart 
 
 

Premiera trupei de teatru „Neat“, 

 cu „Death“ de Woody Allen  
 

Evenimentul deosebit teatral a avut loc pe 23 Mai 2014 la Kulturwerk și a 
fost anunțat cum se cuvine în mass-mediile capitalei Landului Baden-
Württemberg. De parcă ar fi intuit că punerea în scenă a regizorului Charles C. 
Urban va fi una din cele mai reușite, deși trupa de teatru fondată de el în 1991 - 
NEAT (New English American Theater) - este „doar” semi-profesională. Ea 
constă din americani și englezi stabiliți în Stuttgart, cu un puternic background 
actoricesc, care, din diferite motive, au trebuit să aleagă o carieră „sigură”.  

Scenografia (și costumele - Charles C. Urban/multe idei în cooperare cu 
Annett Holzmeister/realizarea) impresionează de la început prin apăsătoarea 
simplitate minimalistă. O cameră imensă similară uneia pentru nebunii agresivi și 
periculoși – scena, complet goală, e înconjurată cu falduri de cortină neagră, ce 
permite doar mici, inobservabile ieșiri.  

Nu, însă, și pentru protagonist, Mr. Kleinman: eroul cu dimensiuni 
kafkeschiene nu are voie să iasă din această „închisoare/celulă”. El doarme acasă 
la miezul nopții, la fel ca orice om naiv, încrezător în ceilalți, în timp ce o 
întreagă hoardă se ocupă cu „producerea” diverselor himere și coșmaruri 
actualizate pentru contemporani. El e amenințat și torturat psihic în somn de șase 
figuri negre, total depersonalizate printr-un „body” mulat din cap pînă-n picioare.  

Motto-ul din programul de sală se potrivește perfect: „Shake off this 
downy sleep, Death’s counterfeit a look on Death itself!” - W. Shakespeare. 

Dintr-o data, el e trezit de un grup de „concetățeni”, care s-au format 
benevol într-o „gardă civilă”, pentru a prinde un criminal maniac, ce a răspândit 
panică în rândul populației.  

Excelentă ideea de a păstra vizibil părți din costumația initială a „figurilor 
diabolice” la unii din acești „onorabili cetățeni” – simbolică percutantă. Foarte 
inspirate sunt mișcarea de scenă a lui Bonnie Lowers și Dance Choreography a 
Serei Babakus.  

Este ca într-o veche tragedie clasică greacă – din care Woody Allen face 
totdeauna o tragi-comedie absurdă: majoritatea personajelor/masa sunt orbite de 
furie și disperare, neștiință și prejudecăți, doar un Kleinman (=om mărunt, 
simplu) rămâne singurul rezonabil. Dar, în aceste condiții, el nu are nici o șansă 
într-o lume dez-rădăcinată, ne-bună, ce ne amintește evenimente mai mici sau 
mai mari din istoria omenirii: justiția linșajului (nu numai) din Vestul Sălbatic, 
Ku-Klux-Klan-ul, groaznica Inchiziție cu schingiuiri  și arderi pe rug, absurdele 
războaiele fratricide și tot felul de conflicte sângeroase.Și, mai nou, isteria anti-
democratică după „nine-eleven”, unde toți suntem încadrați și tratați de guvernele 
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actuale ca „teroriști potențiali”!! Ce actualitate halucinantă a câștigat suplimentar 
piesa scrisă în anii ’70! 

Bineînțeles, cum spuneam, omul simplu și cinstit/Kleinman va fi primul 
care va fi sacrificat. Și, pentru că el nu înțelege această isterie și nu intră în jocul 
majorității, e și va fi mereu trecut pe lista celor bănuiți de culpabilitate... Exact 
aceasta îi spune adevăratul ucigaș, când rămâne singur cu el - Maniacul e, ca de 
atâtea ori, unul din cei ce instigă, intrigă și conduc masele: „You’re alone!” Da, 
fiecare Kleinman e lăsat singur cu destinul și „ucigașul/ucigașii” și chiar moartea 
devine ilară – Doctorița a fost atacată și e muribundă, singură cu Kleinman: „I’m 
dying!”, își deplânge ea soarta, iar cel care o găsește, Kleinman, îi răspunde, ca de 
atâtea ori în viața adevărată: „Let’s have some conversation!“ 

Specific pieselor lui Woody Allen, comicul se împerechează ciudat de 
perfect cu tragicul lumii în care trăim și ne obligă să facem o paralelă la celebrul 
tratat pierdut al lui Aristotel, „Despre Râs”: „Râsul e ultima armă a Spiritului!”... 
împotriva „Monstrului” din om.  

Mesajul principal al piesei și al lui Kleinman se pierde într-o absurdă 
bătaie generală a tuturor celorlalte personaje, când acesta îi îndeamnă disperat la 
înțelegere: „Cooperate! Cooperate!...” 

Regizorului Charles C. Urban (din Chicago) i-a reușit un spectacol de 
cea mai bună calitate cu piesa „Death” și, nu întâmplător, a fost ales să participle 
la Festivalul Internațional de Teatru din Luxemburg, la mijlocul lunii iunie.  

Toți actorii au studiat, se observă, cu dăruire rolurile, aprofundându-le 
până în fiecare detaliu - Kleinman: Andrew Carey-Yard, Anna: Lisa Ritchie, Al: 
Sera Babakus, Doctor: Heather Pache, Gina: Laura M. Franck, Policeman: 
Archie Macjoyce, Madame Spiro: Karin Heinrich, Maniac: Claire Deromelaere, 
Vigilante: Monica Lower. E necesar să fie scos printre ei în evidență Andrew 
Carey-Yard (din Surrey/England), care a interpretat bine nuanțat și inspirat 
ambivalent tragi-comic dificila partitură a lui Kleinman.  

Impresionant finalul, când toți actorii primesc binemeritate și 
entuziasmate aplauze cu excepția Kleinman-ului, care încă zace „mort” în fața 
scenei, exact în același loc de la început, când dormea: așadar „Cei ce dorm, nu 
sunt iertați de destin!” 

Nu rămâne decât să dorim, în continuare, ansamblului NEAT multe și 
inspirate puneri în scenă și mult succes, în curând, cu participarea la Festivalul 
International din Luxemburg!  
 
© Eugen Cojocaru 
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Litera – Tura - Vura 
 
 

Premiile Filialei Iaşi  
a Uniunii Scriitorilor din România 

 
 

Juriul pentru acordarea Premiilor USR – Filiala Iaşi, format din Ioan 
Holban – preşedinte, Adi Cristi şi Vasile Spiridon, a analizat cărţile 
apărute în 2013, ediţia 2014. Juriul a decis acordarea următoarele premii: 
POEZIE: Gellu Dorian, Şaizeci de pahare la o masă ; PROZĂ: Adrian 
Alui Gheorghe, Urma; TEATRU: Constantin Popa, Salonul nr. 6 Bis; 
CRITICĂ SI ISTORIE LITERARĂ:  Antonio Patraş, Scriitorul şi 
umbra sa. Geneza formei în literatura lui E. Lovinescu; ESEU: Marius 
Chelaru, Haiku, haiga, haibun – pagini despre istoria poeziei orientale în 
România şi în lume; 

MEMORIALISTICĂ: Constantin Simirad, La taclale cu pixul 
Toma; PREMIUL PENTRU TRADUCERI: Olimpia Iacob,  Carolyn 
Mary Kleefeld –  Zori hoinari; DEBUT POEZIE: Vlad A.Gheorghiu, 
Fratele mut. La nord apa e curată ; PREMIUL „CEZAR IVĂNESCU” 
PENTRU POEZIE: Angela Furtună, Posthipnotice; PREMIUL „IRINA 
MAVRODIN” PENTRU TRADUCERE: Petruţa Spânu,  Alain Corbin – 
Miasma si Mireasma – Simţul mirosului şi imaginarul social în Franţa 
Secolelor al XVIII lea şi al XIX lea; PREMIUL „TRAIAN OLTEANU” 
PENTRU DEBUT: Oana Strugaru, Exilul ca mod de existenţă. Andrei 
Codrescu în spaţiul textual al dezrădăcinării; PREMIUL „D. Stăniloae”: 
Viorica S. Constantinescu, Dicţionarul Popoarelor Biblice; 
RESTITUTIO: Eugen  Dimitriu, Corespondenţă fălticineană,  vol. I şi II. 
Comitetul de Conducere al USR Filiala Iaşi a acordat următoarele premii: 
PREMIUL OPERA OMNIA: Alexandru Zub; PREMIUL DE  
EXCELENŢĂ: Val Panaitescu, Constantin Parascan; Nicolae Panaite; 
PREMII SPECIALE: Nicolae Bacalbaşa; Marian Ruscu. 
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Revoluţia Română? 25 de ani! 
 

          Revoluţie, ultima soluţie, loviluţie, disoluţie, rezoluţie, corupţie, 
Constituţie, justiţie, injustiţie, investiţie?, prostituţie. “Azi în Timişoara, 
mîine-n toată ţara!”, “Ceauşescu, de Crăciun,/ Este porcul cel mai bun”, 
“Libertate te iubim,/ Ori învingem, ori murim”, “Noi muncim, nu gîndim!”, 
“Tropa, tropa,/ Noi intrăm în Europa!”. Comunism, fripturism, oportunism, 
terorism. Ignari, revoluţionari, comisari, coţcari, cocalari, miştocari, 
pamblicari. Libertate, securitate, moralitate?, perversitate, continuitate, 
stupiditate. Iliescu? Constantinescu. Iliescu? Băsescu. “Măi, animalule!”, 
“Măi, golanule!”, “Măi, fraiere!”, “Doar aere!”, “Ciocu mic!”, “Sînteţi de 
nimic!”. Mineriadă, cuponiadă, proşti la grămadă. Aroganţă, magiun pe 
clanţă, neconcordanţă, instanţă, nesiguranţă. Năstase, case, case, case, 
caractere puturoase, ce mai miroase!, datul la oase, orizonturi zoioase. 
Saturaţie, dizgraţie, emigraţie, imprecaţie, conspiraţie, constipaţie, inundaţie, 
aberaţie. Privatizare, sudoare?, capitalizare, la drumul mare, becalizare, 
mistificare, “româniamare”, sifonare. Parlavramentă, indecenţă, insolenţă, 
indolenţă, concurenţă?, demenţă, indiferenţă. “Minima moralia”, 
comunistofobia, “europofilia”… Dar România ? Şi România…! (AAG) 

 
Dacă doriţi să revedeţi…! 

 
          Dacă e decembrie, de vreo şaisprezece ani încoace, e revoluţie! Adică 
se vorbeşte, se fac anchete, unii chiar îşi plîng morţii, alţii trag pe turta lor 
politică toată spuza mediatică, unii profită, alţii îşi exprimă dezamăgirile, 
frustrările etc. Toate sînt, în felul lor, normale şi fac parte din spectacolul 
vieţii de fiecare zi. Dar chiar dacă ne-am învăţat cu lumea asta, cu apucăturile 
ei de multe ori paradoxale, tot mai avem parte şi de şocuri, de surprize. Am 
văzut un reportaj la nişte şcoli “de frunte”, din Capitală, în care elevii erau 
întrebaţi ce ştiu despre Revoluţie. Am încremenit. Mare parte dintre 
“intervievaţi” habar nu avea despre ce s-a întîmplat acum douăzeci şi cinci de 
ani, iar cei care mai ştiau cîte ceva spuneau nişte şabloane auzite în casă sau în 
mediile în care gînditul se produce doar în zona stomacului. Adică: “La 
revoluţie a fost împuşcat Ceauşescu, cel care dădea servici la toată lumea, 
făcea case, dădea mîncare…!”. Dumnezeule! Dar copiii ăştia pe ce lume 
trăiesc? Nu le explică nimeni ce a fost în decembrie 1989? Ar trebui să li se 
dea de cîteva ori pe zi filme despre acea epocă, sub genericul “Dacă doriţi să 
revedeţi…!”, cu cozile la un sfîrc de salam, cu cartelele la pîine, la ulei, la 
zahăr, cu graniţele închise, cu securişti care îţi violau intimitatea, cu lagărele 
de exterminare a intelectualităţii. Apoi cenzura, dărîmarea bisericilor, cultul 
deşănţat al personalităţii unui tiran analfabet…! Uitarea e, în acest caz, o 
insultă. (AAG) 
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Ziarul ”Ceahlăul” Piatra Neamț (22 – 23 decembrie 1989) 
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Avangarda între A şi Z 
 
 

Cu gândul la 
un ”portofolio” 
al artelor 
decorative  
în România 

 
 

 
De foarte puţin timp a apărut la Paris, în Editura ”Norme”, o lucrare 

monumentală intitulată Portofolios Modernes Art Déco. Masivul volum, de 
peste 600 de pagini (în format A3), sub îngrijirea lui Francis M. Lamond şi 
Stéphan-Jacques Addade, ne propune o trecere în revistă a unor opere 
fundamentale ale artei deco. Aşa cum se accentuează în prefaţa lucrării, 
aceasta se doreşte a fi retrospectivă, dar în nici un caz exhaustivă, şi îşi 
propune să descopere un portofolio, selecţionând planşele operelor grafice şi 
ale fotografiilor, reunindu-le în jurul unei teme date (cu texte introductive 
semnate fie de un critic, fie de un artist). 

Invocându-l pe Flaubert, care scria ”Citiţi pentru a trăi!”, prefaţatorul 
prelungeşte ideea: ”dar, de asemenea, priviţi!”. Tehnica fotografică include, în 
imaginile surprinse, unul dintre elementele cele mai importante ale 
sensibilităţii artistice a operatorului. Fără ea, reproducerea mecanică devine 
aridă, fără relief şi fără trăire. Chiar şi subiectele cele mai simple necesită acel 
”ochi” al fotografului, mult mai important decât tehnologia. Fără acest mod de 
a privi lucrurile, imaginea pavajelor Parisului pe timp de ploaie, de pildă, 
aparţinând lui Brassaï, nu ar avea efectul scontat. Paradoxal, acest Paris iubit 
de toţi nu a fost niciodată mai bine surprins decât de privirea străinilor. Şi 
exemplific prin două nume: Gertrude Krull şi André Kertész. Asemenea 
gânduri, desprinse din prefaţă, ne bucură, descoperind calităţile marelui 
admirator al frumuseţilor pariziene care a fost braşoveanul Brassaï. Din 
păcate, de altfel, e singurul artist originar din România menţionat în lucrare. 
Încât, până la apariţia unui compendiu similar elaborat de un autor român, nu 
ne rămâne decât să răsfoim elegantul volum şi să facem câteva paralele cu 
valorile noastre care se ridică la acelaşi nivel. 
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Iată un capitol intitulat ”Când arhitecţii sunt mari iubitori de 
portofolii”. În fond, portofoliul reprezintă un dosar care cuprinde numeroase 
materiale pe o anumită temă, care, grupate astfel, să poată fi tipărite într-un 
volum. În acest capitol, în ceea ce ne priveşte, ar încăpea cel puţin două nume 
scrise cu majuscule: arhitecţii Marcel Iancu şi Octav Doicescu. Primul e 
remarcabil prin activitatea sa de proiectant ale cărui construcţii sunt şi azi o 
faimă a arhitecturii antebelice, dar şi pentru activitatea sa de desenator, pictor 
şi gravor, ca şi pentru aceea de editor al celor 102 numere din revista 
Contimporanul. Şi să nu uităm de expoziţiile Internaţionale ale 
Contimporanului, începând cu vestita manifestare din 1924, la care au 
participat o serie de nume importante din arta universală. Legat de mişcarea 
avangardistă e şi arhitectul Octav Doicescu, autor al unor construcţii de 
referinţă, pe deasupra şi un gravor foarte bun. Ar fi de menţionat aici şi 
Jacques Hérold (n. 1910 la Piatra-Neamţ) care, încă înainte de a pleca din ţară, 
a făcut lucrări de grafică, între care excelentul afiş al ştrandului Hotelului 
Lido, ca şi – din nou – Marcel Iancu, având şi el un remarcabil afiş publicitar 
pentru ştrandul Kiseleff din Bucureşti.  

Totuşi, în Portofolios Modernes Art Déco întâlnim numele unui alt 
arhitect român, Jean Badovici, mai puţin cunoscut la noi decât în Franţa, care 
realizează o fişă ştiinţifică despre opera arhitectului Tony Garnier. Acest J. 
Badovici a editat importanta revistă L’architecture vivante şi tot el a făcut 
proiectul sediului primăriei din Boulogne-Billancourt.  

Un alt capitol este ”Bauhaus, casă a construcţiei”. Profitând de 
proclamarea Republicii de la Weimar, în 1919, Walter Gropius propunea 
unirea Şcolii de belle arte cu Şcoala de arte decorative, ajungând directorul 
instituţiei în care pictura, sculptura şi arhitectura devin un tot. Astfel ia naştere 
Bauhaus-ul la Weimar, care apoi se va muta la Dessau, unde va fi adevărata 
înflorire a mişcării. În acest capitol sunt numeroase fotografii din revista lui 
Badovici şi asta mă face să mă gândesc la minunatele creaţii ale lui M.H. 
Maxy de la Academia de arte decorative din Bucureşti. Să nu uităm că în anul 
2007, tot la Dessau, în casa atelier a lui Oskar Schlemmer a fost organizată 
expoziţia ”Maxy, pictor integralist”, unde au fost expuse multe piese create la 
academia pe care a condus-o, ca să nu mai vorbim despre cele patrusprezece 
numere ale revistei Integral pe care a înfiinţat-o şi a condus-o.  

Capitolul „Le Corbusier şi cărţile” se referă la coperţile şi ilustraţiile 
semnate de marele arhitect. Splendida copertă din noiembrie 1924, realizată 
pentru Guillaume Apollinaire e o dovadă a preocupării lui Le Corbusier 
pentru arta grafică. De la 24 de ani el a activat pe mai multe fronturi: jumătate 
din zi, dimineaţa, era pictor, iar cealaltă jumătate, după amiaza, era arhitect, 
înţelegând totodată că scrisul îi este absolut necesar pentru a se integra 
modernismului şi pentru a-şi impune ideile sau teoriile.  

Un alt capitol îi e dedicat lui Albert Leroy, editor de modernităţi. Cred 
că aici, într-un eventual portofolio românesc, ar putea intra Tehnica şi arta 

tipografică sau Almanahul graficii romîneşti, iar în secţiunea expoziţiilor 
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internaţionale, pe lângă aceea a Contimporanului, şi-ar găsi locul pavilioanele 
proiectate de G.M. Cantacuzino. Cum nu e de omis excelenta lucrare tipărită 
la Editura Simetria în 1994, cu titlul Bucureşti, anii 1920-1940 între 

avangardă şi modernism, poate un preambul pe această temă, simetric cu 
portofoliul francez. 

Am folosit ca pretext somptuosul volum apărut la Paris, pentru a 
evidenţia posibile conexiuni care există între modernismul european şi arta 
românească, lucru care trebuie remarcat ori de câte ori avem prilejul. 

Florin Colonaş 
 
 
 
 

Adunarea generală anuală a PEN Club România 
 

Participanți: Ana Blandiana, Adrian Alui Gheorghe, Magda 
Cârneci, Denisa Comănescu, Daniel Cristea-Enache, Simona-Grazia Dima, 
Gellu Dorian, Ioana Ieronim, Gabriel Liiceanu, Riri Sylvia Manor, Ofelia 
Prodan, Romulus Rusan, Gheorghe Schwartz, Cassian Maria Spiridon, 
Alex Ștefănescu, Răzvan Țupa, Ioan Vieru, Claudia Voiculescu. 
Au absentat motivat (pentru motive de boală, deplasare în străinătate sau 
lansări de carte simultane cu ședința noastră): Constantin Abăluță, 
Gabriela Adameșteanu (Franța), Adriana Babeți, Corin Braga, Caius 
Dobrescu, Gabriel Dimisianu, Micaela Ghițescu, Ion Bogdan Lefter, 
Carmen Mușat, Mirela Roznoveanu (SUA), Grete Tartler, Lidia Vianu, 
Gelu Vlașin (Spania). 

 

1.Raportul de activitate pe anul 2013-2014 – prezentat de Magda 
Cârneci: 

Conferința PEN de la Bled, 7-10 mai 2014, care a avut la temă 
centenarul Primului Război Mondial – au participa Horia Gârbea și Magda 
Cârneci (cu sprijinul ICR); 

Congresul anual PEN International, Bishkek, Kirghizstan, 29.09 – 
02.10.2014 – a participat Magda Cârneci (cu sprijinul ICR); 
Concursul „New Voices” al PEN International, concurs deschis 

tinerilor scriitori între 18 și 30 de ani din toată lumea – PEN România a 
inițiat un concurs local și a trimis la Londra textele poetei Amalia Cernat și 
ale prozatorului Radu Leca; Amalia Cernat a fost selecționată pe lista 
scurtă de 6 nume, apoi pe lista de 3 nume a finaliștilor, ajungând în finala 
de la Bishkek, Kirghizstan. 

Premiul PEN România 2014 – inițiat în 2013 și acordat unei cărți 
din orice gen literar care abordează cu prioritate o problematică specifică 
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PEN (libertatea cuvântului, recuperarea memoriei colective, apărarea 
scriitorilor împotriva cenzurii și tiraniei politice, drepturile minorităților). 
În 2013, premiul a revenit cărților publicate de Fundația Academia Civică. 
În 2014, premiul a revenit cărții Dragul meu turnător de Gabriel Liiceanu. 
Premiul a fost sponsorizat de ENEL ROMANIA.  

PEN România a difuzat de-a lungul anului comunicatele și 
apelurile PEN International către membrii din România. Amintim aici 
„Declarația PEN Moldova și PEN România privind opțiunea pro-
europeană a poporului ucrainean” din decembrie 2013, preluată la 
începutul lui 2014 de alte centre PEN din Europa Centrală și de Est și 
finalmente de PEN International. 

PEN România a susținut logistic proiectul „The Balkan Pencils’ 
House” al scriitorilor din Kosovo. 

 
2. Raportul contabil pe anul 2013-2014 – prezentat de Simona-

Grazia Dima: 
Secretarul PEN România, poeta Simona-Grazia Dima, a dat citire 

situației financiare a organizației noastre, subliniind dificultățile de a 
strânge cotizația de la membri și nevoia de a mări ușor cotizația din cauza 
situației la limită în care ne aflăm tot timpul cu plățile curente. Aveți în 
ataș situația financiară trimisă de contabila noastră Cornelia Niculae. 

 
3. Primiri de noi membri care au fost validați în adunarea 

generală: 
Mircea Cărtărescu (recomandări de la biroul PEN care l-a invitat), 

Daniel Cristea-Enache (recomandări Gabriel Chifu, Alex.Stefănescu, 
biroul PEN), Adina Dinițoiu (recomandări Ioana Ieronim, Carmen Mușat, 
biroul PEN), Mariana Gorczyca (recomandări G. Adameșteanu, Riri 
Manor, Simona-Grazia Dima), Ioana Nicolaie (recomandări Răzvan Tupa, 
Corin Braga, biroul PEN), Elena Ștefoi (recomandări Grete Tartler, 
Carmen Firan, Magda Cârneci), Eugenia Țarălungă (recomandări Nora 
Iuga, Constantin Abăluță, Simona Popescu). 

Un moment emoționant a fost cel în care Ana Blandiana l-a 
prezentat pe scriitorul german de origine română Hans Bergel, trecut prin 
închisorile politice românești și ajuns acum un scriitor cunoscut din 
Germania. Ana Blandiana a propus ca domnul Bergel să devină membru al 
PEN România, ceea ce toată adunarea a votat în unanimitate. 

 
4 . Alegerea vicepreședintelui interimar PEN Club România pt 

anul 2014-2015: 

În urma retragerii lui Constantin Abăluță din această funcţie, din 
cauza unor motive de sănătate, Magda Cârneci a propus ca Adrian Alui 
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Gheorghe să devină vicepreședinte interimar al PEN România pînă în 
noiembrie 2015, când vor avea loc alegeri. Adunarea generală a votat în 
unanimitate, iar Adrian Alui Gheorghe a acceptat și a propus organizarea 
unei manifestări internaționale PEN la Piatra-Neamț în cursul anului 2015. 
 

5. Diverse: 

- siteul www.penromania.ro a fost ținut la zi și s-au pus pe el 
Statutul PEN Romania, activitățile noastre, precum și activități ale PEN 
International. 

- Răzvan Țupa a propus declanșarea unor concursuri între membrii 
PEN pentru participarea la unele dintre activitățile internaționale la care 
PEN România este invitată. 

 
 

Rezultatele celei de a IX-a ediţie a concursului de creaţie a 
piesei de teatru într-un act „Mihail Sorbul” 7-9 noiembrie 

2014, Săveni, Botoşani 
 

Juriul celei de a IX-a ediţii a Concursului de Creaţie a Piesei de 
Teatru într-un act „Mihail Sorbul”, organizat de Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani în parteneriat cu 
Primăria Oraşului Săveni, format din Adrian Alui Gheorghe (preşedinte), 
Lucian Alecsa şi Gellu Dorian, membri, având ca preşedinte al festivalului 
pe Ştefan Oprea, în urma lecturării celor douăzeci şi patru de piese de 
teatru într-un act intrate în concurs, după selecţia din peste patruzeci de 
piese de teatru sosite, a decis acordarea următoarelor premii: 
 

Premiul I – RADU MACRINICI, pentru piesa de teatru Jurnalu’ 
unui şobolan fericit; Premiul II – FLAVIUS LUCĂCEL, pentru piesa Nu 
te pune cu îngerii.; Premiul III:  CARMEN DOMINTE, pentru piesa 
Băiatul cu balonul albastru.şi  MARIUS CHIRU, pentru piesa fără titlu cu 
motoul De la Brecht la Ionescu, via nemurirea sufletului.; Menţiunea I – 
GHEORGHE TRUŢĂ, pentru piesa Foc la etajul nouă; Menţiunea II – 
ANGELA BACIU, pentru piesa Povestea unui mort care avea o iubită la 
Veneţia.; Juriul a mai decis acordarea a încă trei premii ale unor reviste 
implicate în organizarea acestei ediţii a concursului, care vor consta în 
publicarea acestora în revistele respective, astfel: Premiul revistei „Conta” 
–IONUŢ BURUIANĂ, pentru piesa de teatru Ridică-te-n picioare şi luptă; 
Premiul revistei „Hyperion” – EDITH NEGULICI, pentru piesa de teatru 
Most wanted; Premiul revistei „Ţara de Sus” – CODRIN MOLDOVAN 
TONITZA, pentru piesa de teatru Lasă-i să plece  
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În atelierul 
artistului 
Neculai 
Păduraru 
de la Sagna 
 
  
 
 

 
 
Şi după ce am scris despre albumele lui Neculai Păduraru de la 

Sagna, şi după ce i-am văzut formidabila expoziţie de pictură şi grafică de 
la Muzeul de Artă Piatra-Neamţ din vara anului trecut, Dinu Huminiuc – 
prietenul nostru comun – mi-a spus, chiar imperativ: „Trebuie să ajungi la 
atelierul lui Clici!”. Totuşi, în pofida invitaţiilor pe care le-am primit (la 
telefon) din partea artistului, am tot amânat gestul decisiv fie pentru că 
treceam prea repede prin Bucureşti, fie pentru că diverse obligaţii 
nededicate sufletului îmi măcinau timpul. Ba m-am gândit, la un moment 
dat, dacă nu cumva sunt supus unui fel de „purgatoriu” misterios, de 
neocolit înainte de a te cufunda într-o legendă. Deoarece atelierul lui Clici 
este o legendă, are atmosfera şi profunzimea ei… 
 În sfârşit, într-o zi din octombrie trecut, am reuşit să ajung în str. 
Pangrati 33. Era începutul după-amiezii (amănunt care merită reţinut, se va 
vedea de ce). L-am găsit pe Clici la intrare, tocmai îşi conducea un coleg 
din SUA. L-am urmat şi am ajuns în miezul „tainei” prea mult amânate. 
Prima senzaţie stranie, aproape necontrolabilă: teroarea dimensiunii! 
Adică, de la imaginea „Coloanei Spiritelor” sau a „Globalizării”, 
reproduse fotografic pe fila de carte, la realitatea tridimensională (cu 
înălţimea de 3-4 metri), grea, din bronz, fier şi alamă, diferenţa e 
copleşitoare. Sau, invers, de la fantasma „Godogoştârchiţoiului” sau 
melancolia „Zidului”, amplificate mental de mulţimea asocierilor posibile, 
la expresivitatea concentrată a bronzurilor de câteva zeci de centimetri, 
efectul e de vis fixat într-o menghină! Apoi, în privinţa înţelesurilor, faţă-n 
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faţă cu o operă precum „Summit” percepi mult mai exact mesajul ei 
coroziv decât îţi poate transmite imaginea reprodusă tipografic. M-am 
oprit doar la câteva exemple, deşi ar fi mult mai multe de spus / scris şi 
despre „Femeia cu prize”, „Tehno-mitologii”, „Vis înaripat” ş.c.l. Oricum, 
e uimitor modul în care artistul a reuşit să modeleze metalul, să-l supună 
universului său bântuit de vise şi de spirite! 

 Încercam să pătrund în 
simbolistica ascunsă a „obiectelor”, în 
lumea care se ţesea din mulţimea de 
sensuri emanate din acele compoziţii 
create sub imboldul unor obsesii 
„absolute”, iar Clici vorbea lângă mine: 
îşi amintea prin ce expoziţie a trecut 
fiecare sculptură, regreta lucrările 
„pierdute” pe aceste drumuri ale artei, 
relata anecdote şi reacţii legate de un 
eveniment sau altul… Încet-încet 
amintirile au coborât spre anii debutului, 
ai formării, ai primelor succese. Ne 
aflam deja la etaj şi, de după un soclu, a 
scos un carton cu uleiul exfoliat, fragil, 
o încercare de a copia un model clasic: 
„Iată prima mea pictură!” Avea în glas, 

deopotrivă, duioşie şi autoironie. Mi-a povestit şi întâmplarea din care a 
ieşit cognomenul „de la Sagna”, cândva, în Iaşii tinereţii sale. Şi totuşi, 
rostite firesc în decursul conversaţiei, aceste frânturi nostalgice nu 
contrastau deloc cu alura foarte modernă a creaţiilor din jurul nostru.  
 Clici este un sentimental, fără îndoială, dar totodată este şi 
demonstraţia vie că nu există nici o contradicţie între acest tip de structură 
umană şi discursul plastic extrem novator. La un moment dat m-a sunat 
domnul Geo Şerban. I-am spus unde sunt şi m-a rugat să-l salut pe artist 
pentru că se cunosc, aveau un reper comun: regretatul Dan Hăulică, fost 
prieten şi coleg cu istoricul literar în redacţia revistei Secolul XX şi, pe de 
altă parte, cel care l-a apreciat atât de mult pe Clici şi i-a comentat cu mare 
pătrundere expoziţia de la Sala Dalles din 1988. „Să reveniţi aici 
împreună”, mi-a spus sculptorul şi, mai târziu, i-am transmis mesajul 
domnului Geo. A mai sunat şi doamna Ioana, amintindu-i lui Clici că e 
plecat de acasă de dimineaţă, că are probleme de sănătate şi că… Dar Clici 
continua să vorbească şi să-mi „descopere” unghiurile secrete ale lucrărilor 
sale. Se oprea pe alese, la cele de care se simte mai legat (dar de care nu 
este legat?!), încerca să alunge praful de pe ele şi-mi mărturisea că 
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niciodată nu renunţă la prima lucrare, la „matricea” unui ciclu, pe care nu 
o dă nimănui!  
 Între timp s-a înserat. Sclipiri ciudate izbucneau, din când în când, 
dinspre sculpturile pitite în clarobscur. Până când Clici a aprins lumina şi 
după amiaza aceea a rămas în legendă. Fusesem cu adevărat acolo? 

Emil Nicolae 

 
 
Plastica 

 

 

Arcadie 
 

O poveste cu moldoveni 

şi artişti 
 
         
 
 
 
 

   
 

Prin 1993, pe cînd soarta mă împinsese director la Complexul 
Muzeal Judeţean, ne pune ăl de Sus să invităm la un simpozion al 
Muzeului de Ştiinţe Naturale din Piatra Neamţ doi profesori universitari de 
la Chişinău, în calitate de „fraţi de peste Prut”, cu care tocmai tocmisem 
nişte „poduri de flori”, între timp putrezite. Deschiderea simpozionului era 
preconizată pentru o zi de vineri a lunii mai. Ei, cu o săptămînă înainte de 
simpozion, tot vineri, ne trezim la muzeu cu cei doi profesori invitaţi, dar 
nu singuri ci însoţiţi de vreo alte cincisprezece persoane venite în… 
ospeţie. Cum românul e recunoscut în istorie ca păgubos (prost) de 
ospitalier, ne-am dat peste cap şi am găsit gazdă, masă, sponsori şi nervi 
convenabili ca să rezistăm la aşa probă „de frăţie”. Între timp oaspeţii 
noştri, veniţi cu un vehicul, ceva între autobuz colhoznic şi microbuz la 
care şenilele fuseseră schimbate cu roţi, au făcut comerţul de rigoare pe 
malul Cuiejdiului îmbogăţind populaţia pietreană cu ibrice noi, fierbătoare 
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de unică folosinţă, parfumuri la kil şi halva cu gust de untură. Toate ar fi 
trecut în uitare, probabil, duse cu timpul, dacă întregul echipaj nu ar fi 
părăsit oraşul nostru în chiar dimineaţa în care trebuia să înceapă 
simpozionul, ducîndu-i şi pe cei doi profesori invitaţi de drept, lăsîndu-ne 
cu (scuzaţi!) buza umflată. Întîmplarea s-a petrecut la indigo şi la Iaşi 
amicului Cassian Maria Spiridon care a invitat doi scriitori la o 
manifestare, în fapt venind vreo douăzeci de persoane. De atunci am jurat 
să devin circumspect în ceea ce priveşte relaţia cu „fraţii noştri de peste 
Prut”, să cer garanţii pentru orice înţelegere, să nu mă hazardez în 
promisiuni care iute se pot transforma în regrete amarnice. 
          De asta, cînd în dimineaţa unei zile de aprilie (probabil) a anului 
1997 m-am trezit la uşa biroului cu Arcadie Răileanu, sosit peste noapte cu 
un autobuz direct de la Chişinău, am făcut un pas strategic îndărăt. Deruta 
era cu atît mai mare cu cît Arcadie mi-a spus fără ocolişuri: „- Tocmai am 
sosit de la Chişinău, e prima oară cînd pun piciorul în Piatra Neamţ dar eu 
de aici nu mai plec…! De asta vă rog să-mi găsiţi şi mie ceva că mă pricep 
la toate… Sînt arhitect, profesor, pictor, ştiu să fac o mulţime de munci 
mai mult sau mai puţin calificate…”. „- Dar de ce aţi ales Piatra Neamţ şi 
nu v-aţi oprit la Iaşi…?”, am întrebat eu. „- Mi-a vorbit de Piatra Neamţ 
maestrul Ion Muraru, care vă cunoaşte”, mi-a răspuns Arcadie. Într-adevăr, 
Piatra Neamţ fusese rampă bună de lansare spre Europa pentru acuarelistul 
(în primul rînd) Ion Muraru, pe care primăria pietreană l-a adoptat o 
vreme, l-a inclus în lista reprezentanţilor noştri care mergeau la Roanne, 
oraş înfrăţit, unde erau invitaţi, de obicei, doi nemţeni şi mergeau… şase, 
şapte! Deh! Din bagajul sumar Arcadie a scos un albumaş cu reproduceri 
pe care mi l-a pus în faţă. Da, era ceva! Gîndindu-mă, totuşi, că omul vine 
de pe drum lumg, că a traversat două ţări, nu-i aşa?, am pus mîna pe 
telefon şi am sunat-o pe Doina Daşchievici, şefa UAP-ului nemţean, făcînd 
obişnuitul trafic de influenţă, pentru a-i găsi un loc de cazare. Lucrurile s-
au potrivit bine, unul din pictorii noştri tocmai cedase modesta garsonieră-
atelier, aşa că Arcadie a putut să-şi fixeze „cartierul general”, pentru o 
vreme, în „groapa cu lei” a atelierelor din Piatra Neamţ.        
          De aici lucrurile intră pe făgaşul statornicit de Dumnezeu, atunci 
cînd i-a fixat soarta robului său Arcadie. În cîteva zile i-a cucerit pe 
pictorii locului  prin caracter, prin profesionalism, prin talent. În cîteva luni 
deja vindea din tablourile sale, făcînd demonstraţia că se poate trăi, cu 
încăpăţînare, bine sau rău, din artă, chiar dacă vremurile sînt de tot 
potrivnice. În doi, trei ani şi-a cumpărat, din truda penelului, locuinţă în 
Piatra Neamţ şi imediat şi-a adus şi familia. Povestea lui ar putea fi 
considerată, din punct de vedere jurnalistic, una a omului care poate 
demonstra că imposibilul nu-i chiar imposibil cînd voinţa, credinţa şi harul 
îşi dau mîna. Dar ceea ce a cîştigat mai mult Arcadie e altceva: a intrat 
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definitiv în peisajul cultural şi plastic al oraşului Piatra Neamţ. Şi mai 
mult, acum consider că nu oraşul e o şansă pentru el, ci el este o şansă 
pentru un oraş Piatra Neamţ al artelor! 
          Arcadie a venit în gruparea plastică nemţeană cu disperarea celui 
care îşi ştie necazul de acasă. A venit cu rigoarea marii şcoli ruse de 
pictură, de care s-a molipsit benefic pînă la fibra intimă. A venit cu ideea 
că tabloul trebuie să te contamineze „cu stare” imediat, de la prima privire 
şi trebuie să-ţi „insinueze” culorile direct în sînge. A venit cu gîndul că 
Dumnezeu, cînd pune culorile pe flori, pe nori sau pe fructe foloseşte 
pictorii pe care i-a hăruit (arvunit) mai înainte în acest scop. De asta, de 
cînd a venit Arcadie în zonă, tot ceea ce este colorat de la natură are o 
şansă în plus. Judecînd aşa, peisajele lui Arcadie – pentru că cele mai 
multe dintre lucrările sale sînt peisaje – sînt instantanee şi fragmente dintr-
un ţinut fabulos pe care el îl are în memorie, din cînd în cînd ceva îi scapă 
pe carton sau pe pînză. "Noi numim suflet chiar memoria însăşi", spune şi 
Sfîntul Augustin. Dacă am pune cap la cap toate aceste fragmente, am 
descoperi, astfel, ţinutul acela din memorie pentru care Arcadie a plecat de 
acasă, a cutreierat lumea, pentru care sapă cu penelul, zilnic şi silnic, într-
un munte de culori… (Adrian  Alui Gheorghe) 
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