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O soluţie: 
talentometrul 

 
 
 
 
 
 

 
un editorial de Adrian Alui Gheorghe 

 
 
          Iubirea e o chestiune de imaginație. Ca și supraviețuirea, ca și 
speranța. Or, tocmai asta pare să lipsească românului nostru de azi: 
imaginația. Și de aici decurg celelalte: lipsa de iubire, lipsa de speranță. 
Pînă şi iubirea de patrie e condiţionată: ce îmi (mai) dă mie patria asta? În 
schimb, în epoca facebookului şi a internetului, cînd fiecare îşi poate 
exihiba egoul, a crescut iubirea de sine. Pînă la refuz. Spaţiul virtual este 
invadat de egourile umflate pînă la limita suportabilităţii. Valoarea se 
măsoară în likeuri, în număr şi intensitate de aplauze virtuale. Muzica 
sferelor este îngînată de muzica sinelui care bolboroseşte ca un canal care 
dă peste margine. Valoare? Dar cine nu are valoare azi?   
          În România noastră s-ar părea că fiecare casă are scriitorii ei: mare 
parte neînțeleși, triști, în căutarea unei motivaţii pentru care s-au apucat de 
scris. De cele mai multe ori motivaţia e simplă: şi vecinii au scriitorii lor 
de familie. Mulţi dintre ei sînt nişte virtuali ulceroşi în căutarea ulcerului. 
De asta nici cei care scriu nu pare să iubească ceea ce scriu. Strigătul 
“heliadesc” cu “Scrieţi băieţi, numai scrieţi!” trebuie temperat din ton: 
“Scrieţi băieţi? Nu mai scrieţi!”. Eventual, treceţi la citit.      
          În lupta cu certitudinile scriitorul este, totuşi, victimă sigură: nu 
există încă un talentometru, care să îi spună unde se situează. Poate că 
„specialiştii în de toate” ar trebui să inventeze acest lucru, care ar 
simplifica foarte tare evaluarea textelor literare, a operelor. Iei o carte 
proaspăt apărută, o introduci în talentometru şi ai imediat rezultatul: 
originalitate 14 la sută, creaţie pură (un fel de alcool pur!) să zicem că e 5 
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la sută, cît berea, restul, de 81 la sută, e apă chioară. Dacă introduci în 
talentometru “Un veac de singurătate”, de exemplu, rişti să dai 
mecanismul peste cap. De asta, trebuie prudenţă. Trebuie prudenţă şi la 
consumul operelor care conţin multă creaţie pură (alcool artistic), multă 
lume s-a plîns de dureri de cap, a doua zi.  
          Din statistici reiese că sunt mai mulţi iubitori de cîini pe lumea asta, 
decît iubitori de cărţi. Au fost număraţi, bob cu bob, indivizii dintr-un parc, 
din Germania, care ieşiseră în compania cîinilor şi indivizii dintr-o 
bibliotecă, din preajmă. Patrupedele luaseră mai mulţi indivizi captivi, 
decît luaseră Goethe, Shakespeare sau Kafka. Iertare pentru recursul la o 
replică a „comicului” Jarry Seinfeld, care spunea: „În cartierul meu o 
mulţime de oameni își plimbă cîinii cu pungile pentru excremente la ei. 
Mie asta mi se pare cea mai josnică activitate a unui om. Să te plimbi după 
un cîine cu punga de fecale. Să aştepţi să-i vină să facă, pentru ca pe urmă 
să te poţi plimba pe stradă cu ele în pungă ... Dacă extratereştrii ne-ar 
urmări prin vreun telescop, şi-ar imagina că marii şefi ai planetei sunt 
cîinii. Dacă aţi vedea două forme de viaţă, dintre care una face caca şi 
cealaltă adună, ce-aţi crede? Care sunt superiorii? Dacă aici am ajuns după 
50 000 de ani de civilizaţie, cred că ar trebui să o lăsăm baltă. Vorbesc 
serios, ar trebui să ne facem bagajul. N-are rost. Putem spune că rasa 
umană, ca idee, n-a prea funcţionat. La început a părut o idee bună, ne-am 
muncit mult la ea, dar pur şi simplu n-a dat rezultate. Am ajuns pe Lună, 
dar tot mai mergem pe Pămînt cărînd după noi pungi cu caca de cîine. Se 
pare că la un moment dat am făcut ceva greşit. Ar fi bine să predăm 
comanda insectelor sau cui o fi pe locul doi ...”.   
          E posibil ca iubitorii de cîini să tresară, să se mînie şi să ocupe cu 
forţa bibliotecile.   
 
 

Piatra Neamţ, septembrie 2016 
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Ion Creangă și 
bătăliile pentru 
limbă  
 

 
 
 
 

un eseu de Ovidiu Pecican  
 
 

În aceste pagini totul începe într-o adunare selectă, chiar 
simandicoasă, din capitala Moldovei unificate abia de puțin timp cu Țara 
Românească. Să tot fie vreo șase ani cel puțin, timp în care voievodul 
unificator, un militar gălățean pe nume Alexandru Ioan Cuza, a avut vreme 
și să guverneze, răsturnând multe dintre regulile dinainte ale statalității 
moldovenești, și să abdice, sub presiunea unei grupări politice care nu 
admitea ca după așa începuturi promițătoare, Principatele Unite să se 
afunde într-o capricioasă dictatură personală. De-acum, pe scaunul țării 
fusese adus un tânăr prinț german, Carol, care își căuta cu calm și cu 
tenacitate locul în fruntea vieții de obște a celor două țări unificate de la 
Dunărea de Jos.  

Dar locul secundar rezervat Iașiului, capitală a Moldovei vreme de 
vreo două secole, nu avea cum să convină celor mai străluciți politicieni și 
oameni cultivați. Drept care, lăsnd deoparte reacțiile ostile unirii în plan 
politic, aici se înregistra mai cu seamă o strădanie de a păstra pe seama 
orașului întâietatea de natură culturală.  

Cei câțiva tineri inimoși, cu studii în străinătate și nu lipsiți de 
mijloace bănești, întemeiaseră prin anii 1860 o societate culturală numită 
„Junimea” și acum se întruneau serile, la date dinainte stabilite, pentru a 
încerca pe cont propriu o cultură modernă, reprezentativă în universalitate, 
cu mijloacele limbii române. Memorialistul G. Panu, membru pe atunci, și 
el, al Junimii, a lăsat, cum se știe, savuroase și ample amintiri literare 
legate de cele ce se petreceau în retortele junimiste. Panu nu a ascuns 
niciodată însă că, grație formării majorității fondatorilor Junimii în mediile 
academice din străinătate, mai ales germane, emulii nu prea credeau în 
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cultura populară română, în istoria noastră și nici în prea des 
mitologizatele calități românești. Oameni ai preciziei, într-un anume sens, 
ei nu se plecau decât în fața evidențelor, preferând să se scuture de iluziile 
romantice ale unei măriri părelnice clamate pe seama trecutului. Numai că 
acestea întârziu să survină.  

Cu toate acestea, alți membri ai Junimii, precum Eminescu sau Panu 
însuși, pariau pe unele puncte-cheie din programul Daciei literare, revista 
de cultură apărută cu niște decenii în urmă, acordând atenție, în 
conformitate cu acesta, limbii și simțirii populare, ca și creației literare și 
artistice din popor. Opțiunea lor, pornind de la evidența că românii erau în 
majoritate zdrobitoare, pe atunci, o națiune de rurali, trăind, cei mai mulți 
dintre ei, pe la sate, rămânea, totuși minoritară la unimea, iar corifeilor 
acestei societăți le apărea cam extravagantă și fantezistă. După cum își 
amintește Panu, „Dl. Pogor ... când era vorba de poveștile populare, cu 
simțul lui delicat și cu un fel de intuiție mai mult estetică, nu aprecia 
poveștile d-lui Slavici și Miron Pompiliu ca [fiind – n. O. P.] țărănești, ci 
mai mult ca un fel de compoziții ale acelora.  

De multe ori, când Miron Pompiliu citea una din poveștile sale, dl. 
Pogor striga:  

– Nu se poate ca un țăran, fie din Transilvania, fie din Bucovina, fie 
de la noi [din Moldova – n. O.P.], să vorbească așa cum îi pune în gură 
Pompiliu vorbele. Dați-mi povești în care să văd stilul, vorbele, 
comparațiile etc., ale țăranului, și atunci voi zice, iată o poveste 
populară”1.  

Vasile Pogor credea, deci, într-o estetică a mimării oralității și a 
limbajului țărănesc, într-un autenticism ruralist. Aeastă profesiune de 
credință nu poate decât să uimească la un ins despre care Panu mai adaugă, 
în alt loc, că nu credea defel în virtuțile folclorului și ale valorilor unei 
societăți preponderent rurale, tradiționaliste. Atitudinea lui poate fi însă 
înțeleasă în sensul în care, dacă tot era adus în fața unor împrumuturi sau 
preluări din cultura populară – teme, motive sau chiar creații întregi, 
„prelucrate” de scriitorii de talent conform propriei înzestrări –, el 
pretindea ca acestea să fie fidele modelelor, originalelor țărănești. În fond, 
Pogor dorea o coerență și o consecvență programatică, demulțumindu-se 
cu ceva ce putea fi socotit din categoria paliativelor, ci așteptând o 
fidelitate maximă în raport cu popularul, tradiționalul folcloric.  

Ioan Slavici și Miron Pompiliu, în schimb, doi oameni de la vest de 
Carpați (un arădean și un bihorean), mizau pe ideea de prelucrare mai mult 

                                                 
1 G. Panu, pp. 418-419.  



Eseu 
 

 7

sau mai puțin vizibil cultă a unor narațiuni auzite din popor. Ei nu erau 
culegători de folclor, așa cum, de pildă, Eminescu era prin 1869 sau cum 
se dovedea ulterior, peste mai bine de un deceniu și jumătate Gh. Dem. 
Teodorescu (Eminescu umblase, se pare, „pe teren” ca membru al 
Societății Orientul). Ambii transcriau din amintire, unul basme, celălalt 
balade populare (majoritatea din zona Bihorului), preocupați însă și de 
dezbaterile care pluteau în aer. Una dintre acestea era, de exemplu, cea 
referitoare la cea mai potrivită formă de scris în românește (reacția 
împotriva Dicționarului Academiei alcătuit de Massim și Laurian era în 
toi, respingerea direcției latiniste se făcea chiar în acei ani, tocmai la 
Junimea, prin condeiul lui Titu Maiorescu, după cum și limba „stricată” 
din presa ardelenilor era arătată cu degetul). Dacă scriau așa cum scriau 
era pentru că, fiecare în felul lui, se situa mai aproape de opiniile și de 
căutările maiorescian-junimiste ale unei soluții de bun simț pentru 
formarea și performarea unei limbi române cultivate, valabilă și, până la 
urmă, normativă pentru toate provinciile românești.  

Dar Creangă a îndrăznit să apară la Junimea ca un mucalit, aducând 
odată cu poveștile lui „pe ulița mare” sau „pe ulița mică” – deci corozive 
sau benigne – frustețea, pitorescul, ostentația și parfumurile tari pe care le 
putea etala stilul oral și colorat al unui om din popor printre boierii cu școli 
prin străinătate.  

Acest lucru nu era fără precedent. La urma urmei, exact la fel 
procedase moș Ion Roată printre boierii unioniști, intrând definitiv în 
legendă și, totodată, creând – fără s-o știe – „pârtie” pentru acțiunea altui 
pui de țăran, prozatorului Ion Creangă. Profitând de ocazia istorică și 
politică fără precedent, bătrânul Roată făcea auzită vocea țărănească în 
politica Moldovei, care, în acel moment, era și politică internațională. Nică 
al lui Ștefan a Petrii, în schimb, aducea glasul țărănimii în prima linie a 
literaturii noastre.  

Slavici și Miron Pompiliu „ardelenii” (strict vorbind, erau amândoi 
din Parțiu, nu din Transilvania istorică, provenind dinafara arcului 
carpatic, de la vestul acestuia), se trăgeau dintr-o altă genealogie. În 
politică, glasul care îi precedase, ca venind din partea țărănimii, fusese al 
lui Nicola Ursu din Albac alias Horia. Un glas pe care establishment-ul nu 
avea de ce să îl accepte, cum urma să facă peste munți cu vocea lui moș 
Ion Roată. Și nu este de mirare: la 1784, establishment-ul în constituia o 
nemeșime străină lingvistic și cultural de universul țărănesc al lui Horia, 
care îi apărea acesteia drept un barbar limitat și brutal. În schimb, cultural 
vorbind, aici precedentul îl creea badea Cârțan, cel care ducea cărți în 
desaga lui la Roma, în pelerinaj, tot așa cum în desagă își purtase cronica 
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și nobilul Gh. Șincai de Șinca, peste tot pe unde exilul îi purtase pașii. 
Pentru ardeleni nu vocea țărănimii era de acreditat, ci mesajul acesteia: 
afirmarea demnă și oficială a limbii române într-un context ostil, deși la ea 
acasă. Ei visau la o limbă română unitară, înălțată la o noblețe și la o 
demnitate oarecum sacralizată; de unde și latinismul lingvistic la la 
Academie, unde ardelenii reușiseră să îl impună, visând să retraseze, ca în 
studiile istorice ale iluminiștilor (dar și ale înaintașilor acelora, de la 
moldoveanul Miron Costin și olteanul Mihail Moxalie la Dimitrie 
Cantemir, cel ce vorbise despre „romano-moldo-vlahi”, înțelegându-i prin 
aceasta pe toți românii).  

Diferența este notabilă. Ardelenii din preajma Junimii nu 
împărtășeau vederile puriste, latinizante, ale școlii de la București. Ei 
purtau însă bătălia pentru limba română altfel, în termeni mai realiști și 
mai rezonabili, compatibili întru totul cu vederile lui Titu Maiorescu și ale 
prietenilor acestuia, încercând să contribuie la șlefuirea ei și la 
transformarea cât mai rapidă și mai limpede într-o limbă clară, inteligibilă 
pentru toate provinciile românești. În aceeași ambianță, Ion Creangă ducea 
altă bătălie, participând la acreditarea vorbirii populare ca idiom literar 
acceptabil, ca sursă de bogății lingvistice și ca alternativă la limba 
simplificată, dar și amenințată de neologisme, limba „de cabinet” utilizată 
de avocați, de cărturari și de politicieni.  

În fond, erau două scopuri complementare, la fel de importante din 
perspectiva țelurilor dezvoltării unei culturi române de anvergură, care să 
fie în același timp și spațiul unei comunicări prestigioase și bogate, 
diversificate între românii de oriunde. Ambele țeluri puteau fi descifrate 
încă în programele culturale ale lui Ion Heliade-Rădulescu, un muntean, și 
al Daciei literare a lui Mihail Kogălniceanu, un moldovean. 
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Invitatul revistei CONTA 
 

 

„Nu-s nici prudentă, nici pasivă. Teme tabu? 
N-am. Subiecte delicate? N-am. Şi refuz ideile 

primite” 
 
 

 
 

 

„Din păcate s-a ajuns la un relativism  moral, nu 
se mai poate distinge răul de bine” 

 
 

- Doamnă Magda Ursache, sunteţi unul dintre cele mai neliniştite spirite 
din literatura română de azi. Verbul dvs. luceşte în zare ca o lamă de 
spadă. Constantin Trandafir vă compară cu „o războinică amazoană”. 
Care vă este războiul? Care sînt mizele acestui (ipotetic) război? 
  
- Constantin Trandafir a găsit o trouvaille magnifique: „Magda cum 
laude!” Ei, nu mă văd atât de bărbăţoaie, ca să spun drept. S-a preluat 
formula asta de la Mircea Dinutz: atitudine de femeie bărbată, fără mamă/ 
fără tată, Doamna Chiajna, muiere dată-n Paşte şi tot şâamâdâul. Lamă de 
spadă? Prefer floreta. De luptat, lupt la categoria grea. Lupt pentru 
„adevărul vrednic de memorie”, cum formula Petru Ursache. Şi vă spun de 
la început ce m-a mânat în luptă: denigrarea, de 26 de ani încoace, tragerea 
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în derizoriu a performanţelor, a împlinirilor noastre, câte sînt. Patriotismul 
firesc e considerat mentalitate deficitară, neghiob, stupid. E riscant acum 
să vorbeşti despre patrie, că eşti repede confundat (ca Dan Puric) cu un 
extremist paranoic, antidemocrat şi antieuropean. Cât despre naţionalism, e 
confundat voit cu... legionarismul. Mircea Toma a etichetat discursul Anei 
Blandiana de la Universitatea  clujeană „legionar”, ca să se întoarcă 
preotul, tatăl poetei, în mormânt. Sub vremi fără milă, dejisto-paukeriste, 
cînd trebuia să ai frică şi iubire de Stalin, cine nu era comunist era fascist. 
Vrem să fim iarăşi dezinfectaţi de virusul naţional, cum am mai fost, de 
tradiţie, de cutumă? Imaginea identitară am erodat-o noi înşine, ne-am 
spart codul identitar. Blamăm solidaritatea (marii unionişti au murit în 
puşcării), dar fără ea, fără conştiinţă naţională, apar politicienii corupţi 
care pun interesul personal peste cel naţional, de nu avem spitale, şcoli, 
şosele...! Şi de ce n-ar prima interesul naţional, nu cel european? Ce 
acţiuni lobbyste fac parlamentarii noştri europeni? Poate contra României. 
Mircea Vulcănescu, mort martiric în închisoare, la peste 1oo de ani de la 
naştere (3 martie 1904), e tot „criminal de război”, cum a decis Tribunalul 
poporului. Pentru el, Marea Unire a fost  „dreptate dumnezeiască”, pentru 
Argetoianu, mort la Sighet, în ´55, „Unirea a făcut un popor fericit”, pentru 
Djuvara reprezintă act „miraculos”, iar noi, acum, lăsăm casa lui Iuliu 
Maniu să se prăbuşească din lipsă de fonduri. 
 Îi de-mitizăm de 26 de ani încoace pe eroi şi pe martiri, spunem că 
Iorga, Brătianu, Pârvan, Noica, Eliade au căzut „în delir de grandomanie”, 
ca şi cum românii ar fi pierdut toate bătăliile şi ar fi făcut numai greşeli. 
Istorice!  Uite că am biruit la Posada şi la Rovine; Averescu l-a bătut pe 
marele strateg Mackensen, iar oltenii colonelului Aleman i-au izbăvit pe 
unguri de Bela Kun.   

Se vânează orice „trăsărire tâmpit patriotică” (cum îi spune Mircea 
Mihăieş) şi dinspre cominternişti şi fiii lor, şi dinspre  falanga corect-
politicilor, cu pseudo-argumentele lor. 

Risc, alaghercomalagher! Nu  poţi trece peste toate astea şi nu-mi 
place să-mi toaletez textele din punct de vedere corect-politic, aşa cum 
„toaletează” edilii Iaşului teii şi castanii, până se usucă. 

La debut, m-a bubuit „Scânteia”; bubuită de organe am tot fost din 
´76 în ´89, ca să mă mai tem de eticheta naţionalist-comunistă. În fapt, 
noţiunea asta este extrem de discutabilă: e o eroare să pui cuvântul naţional 
lângă comunism. N-a fost decât un pseudonaţionalism; un criptoelogiu la 
Nicu şi la  Leana.  
 Petru Ursache a scris mult şi bine pe tema asta: „Iubirea de ţară e 
considerată un viciu propagandistic moştenit de la comunişti”. Roller o 
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considera viciu burghezo-moşieresc. Şi ce periculos e să-l tragem la xerox 
pe Roller! În istoria lui, din ´47, România era considerată stat 
multinaţional cu 14 minorităţi. Ambasadorul SUA la Chişinău, excelenţa 
sa James Pettit, vorbeşte de ţară multietnică, în ignoranţa faptului că din 
Basarabia au fost dislocaţi românii şi trimişi peste mal de Nistru, în Siberii 
de gheaţă. Pe cale de consecinţă a „multietnicului”, România nu-i 
Moldova, nici Moldova România. „Prea degeaba sânge”, cum jeleşte 
colindul, dacă istoricul Lucian Boia îl aprobă deloc diplomat pe diplomatul 
american, plusând că nici Transilvania n-ar fi România. Şi asta când? În 
preajma aniversării a 100 de ani de la Unirea Mare ... ! 
 Vrem să fim un neam devirilizat, prea tolerant, inert, cu 
comportament pasiv? Dan Culcer a pus în circulaţie termenul 
etnomasochism: românii ar trebui să urle, dar tac, deşi „se aplică 
decimarea prin boli şi înfometare, se distruge matca neamului prin delăsare 
şi umilire colectivă”. 
   Ne autolobotomizăm? Or, etnocidul începe cu memoricidul şi cu 
logocidul. Vintilă Horia, condamnat la MSV (muncă silnică pe viaţă) de 
Tribunalul poporului pentru că fusese director de bancă şi senator (nu el, ci 
tatăl său), pentru că activase ca legionar (nu el, ci un văr, legionar ca tot 
(a)românul), pentru că semnase câteva articole antisovietice (asta da, 
semnase !) susţine, în Memoriile unui fost săgetător (ed. Vremea, Buc., 
2015; manuscris inedit,îngrijit de Cristian Bădiliţă) : 
 „E posibil chiar, din motive neînţelese, sau abia schiţate pe harta 
destinului, ca poporul român să fi fost, încă de pe atunci (încă de la Yalta, 
nota mea, Magda U.), supus unui proiect de genocid, eşalonat pe decenii 
de durată, proiect azi în plină desfăşurare”. Şi încă: „trei descreieraţi 
dăduseră după sfîrşitul războiului o soluţie absolut antinaturală, cu unicul 
scop, îmi închipui, de a experimenta pe pielea popoarelor. Unele aveau să 
reziste, altele nu.” Una dintre cărămizile fundamentale ale Europei, 
România, a fost sacrificată, ca şi poporul ei, supus dez-ordinii, fără -de-
legii. 
 Discursul lui Ioan - Aurel Pop, din 25 august a.c., la prima ediţie a 
Congresului Naţional al Istoricilor, a tras semnalul de alarmă. Titlul 
conferinţei: Meseria de istoric la începutul mileniului al treilea. Şi de ce ar 
fi controversată ideea că nivelul de cultură generală al tinerilor scade, 
dacă, la un test, pentru un student, Bucovina nu e provincie istorică; e o 
marcă de apă minerală. Pare o glumă proastă a unui exponent al generaţiei 
Facebook? Din păcate, nu este: s-a ajuns la un relativism  moral, nu se mai 
poate distinge răul de bine. Eul colectiv – popor, neam, naţiune li se pare 
tinerilor demagogie. Tradiţia? Primitivă, ca şi limba română. Cultura 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 12

generală? O cocoaşă greu de dus. Ca şi cea clasică. Greaca şi latina? Limbi 
moarte, inutile. Ia gândiţi-vă cum ar fi fost Şcoala Ardeleană (eliminată 
din manualul de română) fără cultură clasică? La fel, Eminescu, Hasdeu, 
Maiorescu, Noica, Lovinescu şi Călinescu, George Murnu (genialul 
traducător care l-a răsădit la noi pe Homer), Ştefan Bezdechi, Gheorghe 
Muşu, Petru Creţia ... 
 Nu mai insist. Repet ce mi-a spus Bătrânu: ”Cum lupţi, asta 
contează, Magda. Nu rezultatul. Victoriile pot fi scurte sau lungi, 
important e să nu cedezi.” 
 Războiul continuă? Aşa cred. 
 

„La Iaşi, şefa femeilor de serviciu, Nadia, avea 
drept de veto în Senatul Universităţii” 

 
- Aţi intrat decisiv în literatură cu un roman polemic, „Universitatea care 
ucide”, în anul 1995, după ce aţi scris eseu, critică literară (un volum 
chiar, în 1973, „A patra dimensiune”, despre poezia contemporană) ... 
Mai e „universitatea” un loc al sacrificiului, al autosacrificiului, al unei 
imolaţii, al unui holocaust?   

 
- Universitatea care ucide a fost carte de sertar, iar documentarea pentru 
acest docu-roman mi-a oferit-o Bătrânu, care o făcuse pentru istoricul 
Facultăţii de Filologie, tipărit cenzurat de „Kamisia” decanului Al. 
Andriescu. Piticul sovietic cel mai mare din lume a găsit cu cale, 
postsocialist, să semneze în „Cronica” o infamie: că Petru Ursache i-ar fi 
eliminat din istoric pe cei care s-au exilat/desţărat. Numai că Bătrânu nu 
omisese pe nimeni şi păstrase dactilograma cu scrisul Andriescului. El, 
decanul, îi tăiase pe Hertha Perez, pe Simina Noica, pe Ioan 
Constantinescu, pe Octavian Nicolae... Pe toţi cei care evadaseră din cuşca 
socialistă. 

„Documentele nu tac”, obişnuia să-mi repete Bătrânu. A adus acasă 
procesele – verbale ale şedinţelor de înfierare, de eliminare a lui Gheorghe 
Ivănescu (i-a luat locul Gavril Istrate), de trimitere a lui Th. Simensky într-
un GAC, să numere ouă (acţiunea lui Davidsohn şi a Janetei Benditer). În 
dreptul numelui Şerban Cioculescu, pe statul de funcţiuni, scria: „se 
comprimă postul şi persoana.” Grăitor, nu? Universitatea ieşeană n-a avut 
nevoie de Călinescu, de Petru Caraman, de Edgar Papu, de Dan 
Simonescu, de Al. Dima... Pe Ştefan Cuciureanu l-a tolerat. În ´48, din 
Universitatea clujeană, au fost daţi afară Blaga şi Liviu Rusu; în ´49, 
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discipolul lui Lucian Blaga, I. D. Sîrbu. Ştiaţi că, pe lângă rectorii din 
Bucureşti, Iaşi, Cluj, Timişoara, funcţionau consilieri sovietici? La Iaşi, 
şefa femeilor de serviciu, Nadia, avea drept de veto în Senatul 
Universităţii. 

Atunci, în ´48 (anul „reformei” învăţământului), eram condamnaţi 
la comunism, dar după ´89? Profesioniştii, erudiţii au fost băgaţi în cutia 
de lemn. Cazul Mihai Drăgan: ultimul eminescolog al Universităţii ieşene, 
realizator al colecţiei Eminesciana la editura Junimea, a fost ucis de cabala 
mediocrilor. Agresarea morală, vreme de trei ani, venită dinspre decanul 
D. Irimia, l-a dus la cancer şi, după nu ştiu câte operaţii, la moarte.  

A murit la 1 noiembrie, 1993, acuzat că ar fi făcut studenţilor 
educaţie comunistă. „Respectul exagerat pentru valori româneşti ţine de 
ceauşism”, decretase capul unui grup de studenţi aşa-zişi reformatori, în 
fapt informator Secu, ginerele altui informator Secu, Nicolae Creţu. 
Acuma mi-e clar cine a divizat „desfăşurarea de mijloace”. La ordin au 
răspuns „persoanele de sprijin pentru Securitate”, a căror listă a fost 
publicată în „România liberă”, în noiembrie ´98. Să vă spun şi cine nu 
figura pe listă? Mihai Drăgan, Luca Piţu, Petru Ursache... E puţintel altfel 
în viaţă decât în basme, unde binele, nu răul, învinge. În Universitatea „Al. 
I. Cuza”, studenţii au fost lipsiţi de un dialog de elită, cu un profesor croit 
intelectual pentru catedră. Decanatul i-a interzis să intre în sala de curs, pe 
motiv că ar fi „sub anchetă”. Comisia de anchetă era formată din Paul 
Cornea, adjunctul ministrului Învăţământului, din Mircea Zaciu şi Mihai 
Zamfir. Cărţile lui Mihai Drăgan – prea multe şi prea bune – erau 
„argumente” pentru excludere. I. Sîrbu, şeful Catedrei de Literatură 
română, n-avea decât o cărţulie despre Un om între oameni. Declarase în 
şedinţă că n-a vrut ca pe volumele lui să scrie R S. R. Dar ce l-a împiedicat 
să-şi publice „opera” după ´89? Doar faptul că n-o avea. Aproape zilnic, 
Mihai Drăgan era chemat la conducere şi presat să demisioneze. Un 
student căruia i se propusese un post de asistent (l-a şi obţinut, dar nu i-a 
folosit la nimic, ca omului din Tecuci motorul) a ameninţat că face greva 
foamei la statuia lui Xenopol, dacă nu-i expulzat „răul” din facultate. 
Drăgan a fost un profesor drept, dar sever. Cum să-l aprecieze restanţierii 
întărâtaţi de o repetentă, Svetlana şi nu mai ştiu cum? Nu, Drăgan n-a fost 
simpatic pentru  leneşi. Iar de contestat l-au contestat studenţi cu care nici 
nu avusese ore, puşi la cale de o colegă cu parapon pe el.  

Petru n-a crezut că o să le meargă detractorilor care aruncau în 
presă, despre Mihai Drăgan, vocabule ca scriitruc, pervers, murdar, infam, 
dictator, autor fără valoare, odios, seducător de studente. Un nimeni care 
viza cursul de clasici voia schimbarea în folos propriu: „Studenţii au spus 
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deja nu cărţilor semnate de Drăgan”. Le-ar fi ciopârţit cu toporişca. Nu 
degeaba era poreclit Nicadoru. 

Profesorul Drăgan nu avea adversari de polemică, nici nu era o 
natură paşnică şi tăcută. Pe omul de opinie îl cunoşti după pamflet. Pe un 
oarecare Parfene, care îl etichetase „zero ca pedagog” l-a nimicit într-un 
text memorabil: Un Macarenko de Bahlui. 

Numai că adversarii nu foloseau floreta, ci delaţiunea. Cineva a 
lipit pe uşa closetului (unde îi era locul!) un rondel insalubru, cu rime-n 
pat. Altcineva l-a fixat în chenar negru: „Poate mai moare cineva şi se face 
loc în catedra asta.” La Colocviul Eminescu, deşi îl înfiinţase chiar el, 
Mihai Drăgan n-a fost invitat să participe. Spus limpede: ce i s-a întâmplat 
lui Mihai Drăgan e cea mai oribilă faptă comisă într-o universitate contra 
unui profesor al ei. 

Am dedicat profesorului meu de clasici Universitatea care ucide, 
sub acest motto: 

„Pentru ca moartea ultimului eminescolog al Universităţii „Al. I. 
Cuza”, profesorul Mihai Drăgan, să rămână de neacceptat. Şi pentru cei 
care l-au plâns, şi pentru cei care l-au ucis. Să zicem pentru ultimii: 

Iartă-i, Doamne, că n-au ştiut ce fac.” 
Acuma nu mai cred că n-au ştiut. Dimpotrivă. Curăţirea morală a 

Universităţii „Cuza” s-a promis, dar nu s-a produs. Politrucii ca Al. 
Andriescu, anchetatorul studenţilor după greva din iarna lui ´87, au fost 
mai ocrotiţi decât arborii seculari. Informatori ai Securităţii au fost re-
folosiţi ca prorectori, şefi de catedre... Luca Piţu mi-a trimis o bibliografie 
a unui lector francez, unde figura, la nota 235, Iulian Popescu, „ancien 
sécuriste reconverti à contre-coeur aux valeurs démocratique...” O membră 
a OB (biroul organizaţiei de bază) pe Universitate lua aghiazmă în gură, 
pledând pentru transformarea lui homo inhumanus, pe calea bisericii, în 
homo humanus. Restauraţia nomenclaturiştilor peceristo-securişti a fost 
observată de studenţi repede, în primăvara lui ´90. În micuţa „Zonă liberă 
de neocomunism”, au inscripţionat pe soclul statuii lui A. D. Xenopol 
următoarele cuvinte de ţinut minte: „Până la revoluţie, Ei! După revoluţie 
– tot Ei!” 

Nu, Universitatea nu mai e un loc al sacrificiului, al 
autosacrificiului. Cum ar mai fi, dacă i se dă prelungire, după 70 de ani, 
unei imense plagiatoare, conferenţiara Noemi Bomher, care citeşte viitorul 
în zaţ, în Tarot, în palmele studenţilor? Când Nicolae Creţu, după ce a 
falimentat editura Junimea, a aburcat la şefia Catedrei de Literatură 
Română, cu tupeu cât Universitatea, mai fălos decât leii Regulamentului 
Organic, aşezaţi pe trepte de rectorul D. Oprea? Sănătatea gândirii (or, 
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Creţu e bolnav) îţi cere bun simţ în relaţia cu cel mai în vârstă. Şi nu-i 
incompatibilitate crasă între a fi  profesor la Teologie şi prestaţia de 
informator Secu? Nicu Creţu o fi ţinut prelegeri pe tema raiului securist? 

„Mişcă-te mai repede”, i-a spus informatorul voluntar Nicu Creţu, 
în uşa catedrei, Bătrânului meu. Şi Petru, care n-a înjurat în toată viaţa lui, 
nu l-am auzit niciodată cuvântând deocheat,  folosind vreun gros mot i-a 
aplicat un „zdamătii” decis.  

Oare în Universitatea cuzană „munca şi talentul sunt viţii de 
compătimit”, cum declara exilatul Caragiale? 

Recentuţ, Nicu Creţu s-a mai răzbunat o dată pe cărţile semnate de 
Petru Ursache şi de Luca Piţu. El nu le are şi nu le va avea nicicând. Îmi 
puteţi cita măcar un articol mai acatării ,din care să se reţină ceva? Mereu 
în ofsaid estetic în ce-l priveşte pe Luca,  excelent dascăl din cap până -n 
tălpi, Creţu a afirmat că n-ar avea înzestrare expresivă.. Cum să-l placă un 
individ lipsit de caracter, de cărţi, de expresivitate? Autor de rapports sans 
supports, a cerut de la revista „Scriptor” un aşa-zis drept la replică, 
imaginându-şi că face jurnalism. Să torni la Securitate e o nelegiuire, să 
calomniezi, la fel. Şi cine-i mai ticălos decât un informator?Un informator 
mincinos. Cu josnicie  aferentă, Creţu a aşternut pe hârtie „Scriptor” o 
minciună sfruntată: că Bătrânu meu ar fi înrolat băieţi cu albaştri pentru 
Vatra Românească. În curând, o să vadă extratereştri în bucătărie, cum 
merg lucrurile. În ce mă priveşte, nimic nu-i mai plăcut decât să displac 
unui gunoi, pardon de expresie şi de impresie, dar pe Petru Ursache n-o să-
l las înjosit postum de Creţu, care este ce nu este: prof. univ., deşi nu decît 
conf., interpret care nu interpretează, hermeneut care nu umple golul, cu 
opinii despre toate deşi n-are opinii, dând lecţii de etică, în eclipsă totală 
de etică. Dar maestru în dezinformări, asta da, Creţu ista este. Nu, nu pot 
să mă rog pentru „fratele” Nicu, dar îi fac un serviciu decupând, spre luare 
aminte, din Anton Pann, Povestea vorbii: 

„Pentru prost tăcerea-i minunată. 
Dar de ştie-acest folos, nu-i prost: 
Cît n-ai merit, nici învăţătură,  
Ţine-ţi bine-nchisă limba-n gură.  
Limba iute dă de gol, năuca,  
Cum, de-i goală, uşurică-i nuca.” 
Despre universecuritate şi univercumetrie (patente Luca Piţu) scriu 

în partea a doua a romanului Universitatea care ucide, intitulată 
Universitatea care se sinucide. E aproape gata. Şi-i tot un docu-roman. Ca 
să-l citez iarăşi şi iarăşi pe Luca, Le Document ment, mais les Documents 
ne mentement pas.  Am acces la contul lui moral, dar şi la DUI-ul lui. 
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Găsesc probe serioase în Dosarul său de Urmarire Informativă, privindu-i 
pe universitarii angajaţi Secu şi gras remuneraţi. O ştiu de la Petru, căruia 
un ofiţer i-a propus paşaport şi bani de drum în Germania, dacă semnează 
angajamentul. Nu l-a semnat, n-a plecat. 

O să mă ocup de informatorii – agresori,  făcuţi profesori cu sprijin 
de la organe, în timp ce Obiectiv Obiectivovici,cum îşi spunea  mereu 
savuros, chiar haios  Luca, a rămas conferenţiar. Asta s-a întâmplat în 
Facultatea de Organe, numită de Luca Piţu Cloaca Maxima (pentru 
necunoscători: în Roma, canalul de scurgere în Tibru). Le doare pe 
turnătoarele blonde sau brune pedeapsa morală? Oare ce-ar spune Irina 
Mavrodin (al cărui frate Alexandru, student, a fost ucis de poliţia politică, 
fără vină) să afle că Premiul Irina Mavrodin, acordat de Filiala Iaşi a USR 
a fost luat de o traducătoare prezentă în DUI Luca Piţu ca informatoare de 
nădejde? 

Să-l credem, eu îl cred pe Poet: „... căci mâine n-are cum fi 
nicicând mâine dacă nu-l cunoaştem pe azi.” L-am citat pe Ioan Es. Pop, 
Ion Iova. Iona Iov, acuzat de media că ar fi fost presat, ca elev, să dea note 
informative. Cine l-a presat s-o facă rămâne anonim. 

Resurecţia antiintelectualismului a observat-o Bătrânu repede. Îmi 
aducea afişe de la avizierul Universităţii (le colecţiona). Unul era din 29 
nov. 2005. Mi l-a arătat şi mi-a spus mâhnit: „Magda, ştii cum se traduce 
„Proletari din toate ţările, uniţi-vă”? Uite aici: „ Think globally”. Mai jos, 
se preciza:  

„Noi vă dăm: distracţie cu prieteni 
vizite la familii pe tot globul 
şi multe altele.” 

 În ce scop? Ca să devenim People International? 
 

„La timp de cumpănă, mi-am amânat şi moartea, 
şi descompunerea minţii istorisind ca Şeherezada. Nu 

ştiam, cum nu ştia nici ea, sfârşitul poveştii” 
  

 
- Din cîte îmi amintesc, citind prin revistele ieşene, pe vremuri, aţi 

scris şi poezie. Aţi îngrijit, alături de Petru Ursache, cea mai importantă 
antologie de poezie creştină românească, Duh şi slovă. În eseurile dvs. 
găsim citate din poeţi de azi şi de ieri, citate argument, bine alese. Cît de 
aproape sînteţi de poezie? Ce este poezia pentru un spirit alert, ca al dvs.? 
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 - Nu, n-am scris decât vreo două-trei poezii postmoderniste pentru 
Gazeta (mea) de perete – subversivă de la „Cronica”, unde afişam ce 
respingea Leonte şi unde Mihai Ursachi publica deseori. A fost şi cuiul de 
pe uşa camerei mici, unde apăreau poeziile mele pentru Bătrânu. Îi 
plăceau. Pe una dintre ele am rupt-o şi am tipărit-o ruptă anume în 
Universitatea care ucide, punând-o pe seama personajului Dinu M. Cred 
că o mai ştiu pe de rost: 
 

Mai întâi ar trebui să mor ca după moar 
mea să se constate că degetele ta 

imprimate pe fiecare milim 
mine. Şi dacă mi s-ar face autops 

s-ar vedea că urme există 
epidermă, şi mai departe încă, 

sînge. Numai că s-ar împiedica bist 
într-un element necunoscut medi 

de o nemaipomenită rezist 
fi numit, deopotrivă, dorul-dor, tris 

sau dragoste. 
Şi s-ar mai consemna în actul autopsi 

că în urechi stă adunată vocea ta, că pe ret 
mai freamătă părul tău ciufulit ca un spic d 

 
Toate ar putea fi metaf 

dintr-un poem pentru tine. Însă, din nef 
nu sunt cîtuşi de puţin metafore 

ce moartea are ochii tăi. 
Cum am scris într-un roman: poezia era recreaţia unor cărţari 

săraci, care vedeau şi-n norii cumulus biblioteci. 
„Nu te supăra pe poezie, Magda”, mi-a spus Bătrânu atunci când 

credea că am pus punct eseurilor despre. Întrucât şi poezia...” Nu, nu 
pusesem punct. Leonte nu numai că m-a constrâns să părăsesc revista, dar 
mai întâi mi-a luat cronica literară, pe motiv politic. Folosisem cuvântul 
oniric, incriminat de Tezele din iulie 1971, într-un text despre Gheorghe 
Istrate. Avea dreptate Adam Michnik atunci când spunea: „Cel mai rău 
lucru în comunism e ce urmează”. Am fost strânşi între ciocanul şi secera 
sistemului, pentru ca, după '89 , să apară pe ecran „Roman cu ciocanu-n 
frunte; Iliescu – hop şi el, cu secera după el,” aşa cum cântam în Zona 
liberă de comunism. 
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Cred c-a fost un dar al cerului, celest, fraza care mi-a venit în 
minte, în Sala profesorilor, de la BCU, după ce am fost disponibilizată a 
treia oară în doi ani de zile. Fraza? „ERA VARA LUI '58 ŞI TATEI nu-i 
lipseau decât trei săptămâni ca să se sinucidă”. Inventasem un poet căruia 
îi dădeam mereu dreptate. Acest unic Poet era, de fapt, un fel de micro-
antologie de poezie contemporană, alcătuită din versuri de Grete Tartler 
(„Torţa din mâna mea dreaptă e chiar mâna mea dreaptă”, Mircea 
Ciobanu, Ursachi, Muşina, Brumaru, cel din faza metafizicii sifonului 
albastru ori a cănilor de apă, a bucătăriilor de vară, chiar şi a găleţilor cu 
zoaie: „Tutungerii, tutungerii/ O, vremea când eram copii/ Sutiene mici cu 
miros rar/ Iubiri uitate în sertar...” Eşecul social l-am transformat, ajutată 
de Petru, într-o victorie sufletească, scriind. 

„Bucură-te că n-ai fost cârpă roşie la Cronica”, Magda.” 
La timp de cumpănă, mi-am amânat şi moartea, şi descompunerea 

minţii istorisind ca Şeherezada. Nu ştiam, cum nu ştia nici ea, sfârşitul 
poveştii.  

În ce priveşte citatele, am câte un citat – argument pentru fiecare 
împrejurare. M-aţi ghicit. După plecarea Bătrânului nu sunt singură. 
Trăiesc împreună cu „poporul de cărţi”, spre a vorbi pe „poezeasca” lui 
Adrian Alui Gheorghe. 

 
 

„În comunism, partidul era biserica atee. Iar în 
această biserică PCR se  preda catihetica urii de 

clasă” 
 

 
- Spunea cineva: „casa lui Dumnezeu este cuvîntul ...” Cît loc are 

Dumnezeu în textele dvs.? Cît loc are Dumnezeu în societatea noastră?  
 
O să încep cu nota lui Vintilă Horia, din Memoriile unui fost 

săgetător : „Omul nu poate fi om decât pe plan religios.” Ţuţea mărturisea 
că n-ar fi supravieţuit în închisoare fără Dumnezeu. La fel, Steinhardt. Nici 
eu, după ce a trecut Bătrânu dincolo de dincolo. După clipa tragică a 
sfârşitului pământesc (pe care o s-o retrăiesc până la sfârşitele mele), s-a 
produs o mutaţie în adânc de inimă. Plecând, Bătrânu a deschis cerul 
pentru mine. Patetic spus, când s-au închis ochii lui albaştri, Dumnezeu 
parcă i-a semănat în mine. Văd cerul prin ei, pentru că am cerul lui 
înlăuntrul meu. 
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Nu-i vorbă goală, fără noimă, apropierea de Dumnezeu prin 
suferinţă. Petru a stat o lună pe crucea suferinţei, la loc rău, în clinica 
aceea blestemată: tratament inadecvat, intervenţie inadecvată şi infecţie cu 
Klebsiella. Dar sufletul lui a rămas luminos în durere, n-a fost speriat de 
marea trecere. ”Bios duce drept în moarte, Magda, nu-i chip altfel, nu-i alt 
capăt. Etnosoful o spune simplu : Cine vede naştere vede şi moarte”. 

Mi-a luat-o înainte spre „marele mister”. Sper ca preţul vieţii de 
dincolo să fie preţul vieţii terestre.  

Primul vis cu „dalbul de pribeag”? Stătea în picioare, lângă o masă, 
în faţa unei coli albe, pe care scria apăsat, cu degetele strânse pe pix: 
DUMNEZEU. Lui Petru, preotul satului i-a declanşat credinţa şi a crezut 
nesmintit în cuvântul hristic: „Fără Mine nimic nu vei putea face.” În 
spital, a apucat să-mi spună: „Ascultă, Magda, e ceva important. Eu, şi 
când eram supărat pe tine, tot mă rugam pentru tine.” Se roagă şi acum, o 
simt. 

Părintele Ioan Cristian Teşu, preţuitul meu duhovnic, m-a sfătuit, 
mă sfătuieşte să găsesc sprijin în rugăciune. Şi da, e un sprijin misterios; o 
mângâiere în disperare; o liniştire în plin coşmar; o lumină în haos. Ruga 
cotidiană, „cu inima în brânci”, cum „poezeşte” Ştefan Baciu, are putere 
izbăvitoare.  

Împotrivirea urâtă la biserica ortodoxă mi-e greu s-o înţeleg. Cum 
să taci când citeşti în presă afirmaţii impardonabile? Religia creştină e 
declarată neototalitară pe motiv că restrânge libertatea ateului gânditor pi 
conta lui, ca Iliescu & comp. Cristofobii declară că o naţiune poate fi 
îngropată de creştinism. Dimpotrivă, credinţa a fost sprijin pentru 
etnie,idee susţinută de Sorin Lavric: „pentru mine, creştin fără pecete 
etnică nu înseamnă mare lucru”. 

 Cum să taci când asişti la degradarea vieţii creştine? Când vezi la 
Ateneul Tătăraşi o piesă de teatru ca Evangheliştii, care îţi aduce în minte 
scenele puse la cale în închisoarea Piteşti de Genu Ţurcanu? Sfânta 
Fecioară, o desfrânată cu pruncul Iisus în braţe şi cu ţigara în colţul gurii 
rujate; Sfinţii Apostoli, nişte impostori, cheflii, farseuri; Iisus – cel mai 
mare mincinos. 

La Aiud, se organizau expoziţii de pictură şi de desen, pe teme 
„piteştizate”: Corneliu Zelea Codreanu o viola pe servitoarea generalului 
Gh. Cantacuzino – Grănicerul; moş Codreanu (tatăl) îngenunchea în faţa 
soţiei lui Ion Moţa, Iredenta, însărcinată... Blasfemii care au inspirat-o, 
cum se vede treaba, pe Alina Mungiu Pippidi. 

În comunism, partidul era biserica atee; Beçanson considera 
ideologia comunistă credinţa care nu crede. Iar în această „biserică” PCR 
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se preda catihetica urii de clasă. Am ajuns iarăşi la pustietoarea ideologie, 
dacă facem haz ieftin de credinţa în Dumnezeu ca-n Biblia hazlie? 

Avem martiri ai religiei pe care îi ignorăm, îngropându-i încă o 
dată; nu vorbim sau abia vorbim despre ei, ca să nu supărăm Institutul 
„Elie Wiesel”. Admitem ca Alexandru Florian să ne admonesteze când îi 
venerăm pe sfinţii închisorilor. Nu ne mai trageţi pe dreapta, domnule 
Florian! 

„Rollerii II”, aşa cum le spune Goma, n-au odihnă, răgaz, nu se 
potolesc: vor să anuleze jertfa lui Valeriu Gafencu, Daniil Sandu Tudor, 
Stăniloae, Iustin Pârvu, Ioan Ianolide, Octavian Voinea, Tudor M. 
Popescu, Mihai Lungeanu. „Vocaţia lor de eroism şi sfinţenie”, cum scrie 
Petru Ursache în Istorie, genocid, etnocid. Mărturiile deţinuţilor politici ar 
trebui să fie testamentare pentru noi. 

La Odorheiul Secuiesc, stă statuia unui criminal de război, Albert 
Wass. INSHR „E. W.” cere demolarea statuilor unor „uriaşi de litere”, 
cum le spune Aura Cristi. La presiunea dinspre „E. W.”, Valeriu Gafencu, 
în 2009, n-a putut fi cetăţean de onoare al oraşului Tg. Ocna, în 
închisoarea căruia a murit martirizat. Pentru că ar fi fost de extremă 
dreapta? Ia să fi fost de extremă stânga, ca Teohari Georgescu, Al. 
Drăghici, Pantiuşa... Cât despre Ana Pauker, în opinia comunistologului V. 
Tismăneanu, e „militanta iluminată a religiei bolşevice”. Halal iluminată! 
A produs Valeriu Gafencu crime contra evreilor, haos economic, 
dezordine publică, devastări de bunuri ebree? Nimic din toate aceste acuze 
nu sunt dovedite, nici măcar scrise în dosarul condamnării. Închis, o repet, 
s-a comportat ca un martir, ca un adevărat erou al eticului. 

În opinia mea, zecile de milioane de cadavre nu trebuie împărţite în 
evrei şi neevrei. Ni se spune că discursul anticomunist nu e democratic (cel 
comunist era, este?); că resentimentarii vor să se răzbune. Dar pedepsirea 
torţionarilor nu înseamnă răzbunare, înseamnă justiţie. Înseamnă a face 
dreptatea pe care ochii plânşi vor să o vadă. 

Nu mai insist. Mă rog. 
 
- Spuneţi-mi o definiţie a libertăţii. Cît de liberă aţi fost şi sînteţi? Cît de 
importantă e libertatea pentru un scriitor? 

 
O definiţie? Nu ştiu dacă pot da o definiţie, chiar dacă pe omul 

liber îl recunosc de la distanţă. Mai degrabă formulez un îndemn: libertatea 
se ia, nu se dă. Sunt convinsă că oamenii de onoare sunt inflexibili în 
principiile lor, nu dilematici. Gh. I. Brătianu n-a fost dilematic; nici Mircea 
Vulcănescu, nici Monseniorul Ghika, nici Iustin Pârvu, nici Ion Gavrilă 
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Ogoranu. Marii români şi-au pus în pericol integritatea fizică şi psihică 
pentru dreptul la opinia liberă. Au murit în puşcării politice sau au fost 
fugăriţi, izgoniţi în afara ţării, desţăraţi (e cuvântul lui Aron Cotruş, plecat 
din spaniolul desterrado). Şi-au păstrat în exil ideea de libertate, pentru că 
România fusese „eliberată” de libertate. 

Mai aproape de noi, nici Goma, nici Gheorghe Grigurcu, nici Dorin 
Tudoran, nici Vasile Gogea nu sunt dilematici. Omul – domnul meu Petru 
a avut certitudini, nu dileme. Mi-a spus să scriu ca şi cum n-aş trăi în 
socialism, sub cenzură. I-am urmat, cât am putut, sfatul. 

Nu-s nici prudentă, nici pasivă. Teme tabu? N-am. Subiecte 
delicate? N-am. Şi refuz „ideile primite”, cum am făcut-o la „Cronica”. 
Ziceam ce nu trebuia să zic, scăpam piciorul spre dreapta, nu scriam de pe 
poziţiile PCR, cum îmi reproşa Liviu Leonte, nu operam tumori anti-
partinice în textele colaboratorilor revistei...Am plătit scump pentru 
nesupunere: nu m-au exclus numai, m-au distrus. Nu numai că m-au 
zvârlit din presă, dar mi-au respins toate textele. Şi ale mele şi ale victimei 
colaterale: Petru Ursache. El, profesor de estetică, a fost privat de a vedea 
un muzeu în afara ţării; eu – cu afirmarea literară barată complet. 

Din acest motiv, sunt foarte atentă la noile feluri de cenzură. Şi, 
atenţie! Câştigul -  singurul – al evenimentelor din '89 a fost libertatea de 
opinie. Numai că opiniile sunt din nou controlate, din două poziţii diferite: 
dinspre dinozaurii comunişti puşi să ne ceară iarăşi „biletul de control”, 
dar şi dinspre cei ce se vor corect-politici. 

Sper să nu mai ajungem iarăşi la vremuri de gură închisă, de tăcere. 
 
 

„Istoria ar trebui administrată elevilor ca 
medicament împotriva variilor propagande cârpăcite 
cu minciuni, împotriva biciului regimurilor totalitare 

de care România a avut parte din plin” 
 

 
-  Dacă nu aţi fi făcut literatură, ce altceva v-ar fi plăcut să faceţi? 

Ce v-a marcat decisiv destinul, ca să vă dedicaţi total literaturii? Aveţi 
îndoieli în privinţa rostului literaturii (artei) în lumea noastră? Dacă nu 
aţi fi fost Magda Ursache, ce alt scriitor v-ar fi plăcut să fiţi? 

 
- Istorie, istorie, istorie. Aş fi făcut Facultatea de Istorie. Tatăl meu, 

care a avut neşansa de a trăi la confluenţa a două sisteme, ceea ce l-a 
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distrus, s-a împotrivit alegerii mele: „Nu poţi studia istorie când trecutul 
României e politizat. După Roller, istoria românilor trebuie să înceapă cu 
cnezatele; la Mărăşeşti au luptat „imperialiştii”, nemaivorbind de „războiul 
de agresiune şi jaf” dus contra URSS. Ai auzit la şcoală de Crăişorul 
Moţilor? Carol I şi Ferdinand cel Loial sunt scoşi din manual. O să înveţi 
pe de rost Scurta biografie a lui Stalin şi lunga istorie a PCUS şi PCR, asta 
o să faci.” 

Tata a avut şi n-a avut dreptate. Literatura nu era la fel de politizată 
ca istoria? Mie nu mi s-a predat Blaga în facultate, dar, pe caiete întregi, îi 
copiam poeziile obţinute de la Fondul Secret al BCU. Lauda somnului era, 
pentru Ov. S. Crohmălniceanu, titlu decadent, antiprogresist, reacţionar. 
Iar profesorul meu de teoria literaturii, I. Tiba, nu asculta sfatul dat de 
Bogza tânărului Cosaşu: „Cată deocamdată să nu fii bou.” Nu căta. 
Broşura lui Croh despre realismul socialist trebuia învăţată pe dinafară. 
Lenin găsise formula comunismului: puterea sovietică plus electrificarea; 
noi, puterea sovietică plus imbecilizarea. 

Am trecut prin două perioade de politizare a Istoriei: scurt timp, 
prin rollerizare (de ştiut: Roller (Mihai Şabse) a avut colaboratori o 
„internaţională”, un rus de la Zverdlovsk, via Moscova, un austriac şi, de 
la baştină, 4 „specialişti”: filologul Marcusohn Gavrilă, arhitectul 
Aronovici, avocatul Marcel Onescu şi profesoara de franceză Charlotte 
Krakauer; a urmat lung timp ceauşizarea, când istoriografii îl proslăveau 
până la ridicol pe nea Nicu cel Stejar. Şi-mi amintesc de bunul meu 
profesor  Traian Cristescu, de la Liceul „Hasdeu” din Buzău, cu o bască 
ponosită şi cu blacheuri la tenişi (ironie la ţinuta proletară), care ne spunea, 
la finele anilor cincizeci, ce rele sunt revoluţiile. Nu era deloc dispus să-şi 
mintă elevii, falsificând istoria. După anul '89 am avut parte de o istorie 
sorosisto – wieselizată.  

Despre condamnarea tismană a comunismului, ce să mai vorbim? 
O ştiţi bine de vreme ce aţi fost cenzurat de consiliul editorial al revistei 
lapunkt.ro, al cărei parti-pris era evident. Aţi scris în Recurs la Kafka 
(„Argeş”, nr. 2, febr. 2013) despre „experienţa stranie (sau nu?)”, după ce 
v-au invitat să colaboraţi, când aţi ajuns pe lista lor neagră. Cauza? 
Dialogurile cu Justin Pârvu sau prefaţa la memoriile lui Grigore Caraza, 
„veteran al închisorilor comuniste”, trecut prin „reeducarea” de la Piteşti. 
Or cei de la lapunkt.ro „îşi propuneau/ îşi propun să înveţe istoria inclusiv 
pe cei care au făcut-o şi trăit-o”. Reacţia confraţilor scriitori pe care am 
aşteptat-o n-a (prea) venit. 

Istoria ar trebui administrată elevilor ca medicament împotriva 
variilor propagande cârpăcite cu minciuni, împotriva biciului regimurilor 
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totalitare de care România a avut parte din plin. Nu cu picătura, 5 minute, 
ci tom după tom. Numai că Ministerul Învăţământului nu vrea ore de 
istorie, ci de „educaţie sexuală” ori de „educaţie rutieră”, pe motiv că 
istoria nu mai e atractivă pentru elevi. 

Avem un Katyn şi noi. Abia în 2000, Ucraina a permis o slujbă 
religioasă la Fântâna Albă, pentru cei 3000 de români ucişi la 1 aprilie 
1941, de Paşte, la 3-4 km de graniţă. Gropile erau deja făcute. Cei care au 
vrut să treacă graniţa în ţara-mamă au fost îngropaţi de vii.  

Trecutul nu-l poţi schimba, dar ce se gândeşte despre el, da. Iată-i 
pe domnitori lacomi, trădători, beţivani, desfrânaţi... Vorbim de 
Brâncoveanu corupt, de Ştefan cel Mare supranumit „domnitorul 
Cassanova”, de Vlad Ţepeş vampirul; iată-l pe Cuza vinovat de moartea 
lui Barbu Catargiu, întâiul premier al Principatelor Române Unite, pe 8 
iunie 1862. Şi câte enormităţi nu se tipăresc, că aşa-i trendu! Tudor 
Vladimirescu? Un bondoc roşu la faţă şi mason. Luptele cu turcii? Inutile. 
Bălcescu? Un intrigant care s-a vrut domnitor; la 1907 n-au murit decât 
vreo mie de ţărani manipulaţi contra arendaşilor evrei. În timpul lui Roller 
am fost aproximativ slavi; după Mihai Zamfir, am fi, acum, „slavi 
romanizaţi”. 

Homo noeticus, omul cunoaşterii pierde teren. Marii istorici sunt 
blamaţi, încasează atacuri nedrepte, vehemente. S-a folosit cuvântul 
deşănţat privind erudiţia lui Iorga. 

Scandal! A urlat presa de scandal când acad. Ioan - Aurel Pop a 
spus că rolul istoricului în societate e de formator al generaţiilor de oameni 
educaţi în bibliotecă, nu prin jocuri de calculator. 

Şi nu are dreptate? Cine a distrus Palmyra? Oamenii cultivaţi? Cine 
a sfărâmat Pietá? Vreun om cultivat? Cine a dat foc unor preţioase tablouri 
furate? Niscai hoţi cultivaţi? Pe facebook se dau like-uri la crime, la 
violuri... 

Pentru Xenopol, istoria era o ştiinţă de succesiune; noi n-o mai 
predăm cronologic. La modă e istoria ca poveste, nu istoria-document, 
istoria de cercetare. 

Istoria cultivă (sau ar trebui s-o facă) demnitatea, onoarea, 
verticalitatea. Nu scrii despre poporul tău dacă nu-l iubeşti aşa cum este: 
cu bune şi cu rele, cu mărire şi cu decădere, cu victorii şi cu înfrângeri, cu 
slăbiciuni şi cu fapte de curaj maxim. Or, demofilii sunt puşi la index, se 
batjocoreşte memoria colectivă, patrimoniul e neglijat, dacă nu distrus. Pe 
fondul ăsta, primarul Vanghelie a scos din cavoul Lahovary oasele 
ministrului de Război 1877, generalul Jacques Lahovary, ca să-şi 
pregătescă, pesemne, loc de vecii vecilor. 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 24

Dragă Adrian Alui, întrebările pe care mi le adresaţi sunt ca foile 
cepei: una dintr-alta. Am ales-o pe cea mai suculentă. Am multe de spus 
pe tema asta şi am cam lungit-o. 

Merg mai departe: după ce am fost eliminată de trei ori în doi ani 
din Universitate şi din Institutul „A. Philippide” pentru „restrângere de 
activitate”, după memorii peste memorii şi audienţe peste audienţe la 
Ministerul Învăţământului, lupta mea n-a avut ca rezultat decât un vârtej de 
hârtii. Sistemul nu mi-a permis să înving Puterea cu argumente. Dacă un 
rector sau un decan te lua în cătarea puştii, erai terminat. Tata a încercat să 
mă ferească de istoria contemporană. Bătrânu a şi reuşit. Ceasuri în şir 
haşuram în neştire cu o cariocă neagră, trasam gratii după gratii, pe coli 
mari de desen.  

Presiunea psihică mă dusese la dezordine interioară. Sindrom 
depresiv: „rezultat al antagonismului dintre destin social şi aspiraţii”. Abia 
aţipeam şi o sonerie mă curenta violent. 

Bătrânu m-a îndemnat atunci să convertesc răul în bine. „Sunt 
împrejurări în care e mai bine să pierzi decât să câştigi, Magda.” Succesul 
social era, în opinia lui, suspect în comunism. Am dat drumul din mâini 
ambiţiilor profesionale. „Citiţi pentru a trăi”, notează Flaubert în 
Corespondenţă. Eu scriam pentru a trăi. 

Ce alt scriitor aş fi vrut să fiu? Culmea Eminescu n-aş fi atins-o 
nicicând, dar mi-ar fi plăcut să scriu ca G. Călinescu. Despre poezie, ca 
Gh. Grigurcu. Titluri pe care le-aş fi vrut ale mele? Dumnezeu s-a născut 
în exil e primul. Mă opresc la el. 

 
 

„ Magda Ursache readuce flexibilitatea coloanei 
vertebrale şi elimină durerile de coate” 

 
 
-  Vă rog să faceţi un portret al cititorului cărţilor şi eseurilor dvs. 

Cum arată cititorul ideal din perspectiva dvs? Cît ţineţi cont de cititor în 
momentul în care vă scrieţi textele? 

 
- Cititorul meu ideal este Petru Ursache, aşa cum am scris în 

dedicaţia volumului de eseuri Noi vrem cuvânt! Sau alte feluri de cenzură 
(ed. Eikon, 2015): 

„Lui PETRU, pentru că îi datorez toate cărţile mele: şi cele scrise, 
şi cele nescrise.” 
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Dar m-au citit bine (şi fac aluzie la alt volum al meu de eseuri, Să 
citiţi bine!) mulţi critici avizaţi şi le mulţumesc aici şi acum. 

Autoritatea spirituală a Bătrânului asupra mea a rămas aceeaşi timp 
de 50 de ani. Ca să-l parafrazez pe Iisus, el a fost profet în mica noastră 
familie. Prezicerile lui s-au înfăptuit toate. Mi-a spus că scrisul romanului 
(atunci,  Astă vară n-a fost vară...) va fi terapeutic şi a fost. Eram „parazit” 
al societăţii multilateral dezvoltate, adică şomam, dar Bătrânu m-a convins 
că o anume libertate individuală poate fi facilitată chiar de constrângerile 
sociale. Şi aşa a fost. Petru şi cu mine am trăit apăsaţi social, dar liberi 
unul împreună cu celălalt. După ce i-am citit primul capitol din  Astă vară 
n-a fost vară... (el mi-a dat titlul) s-a uitat lung la mine şi mi-a spus ca-n 
basm: „Miroase a talent aici!” 

Doamne, ce evenimente erau pentru el lecturile mele cu voce tare 
din ce scrisesem. Bătrânu nu era om de conversaţie, dar cu mine vorbea 
mult. Mi-a răspuns la toate îndoielile. „Ţi-e teamă de livresc, Magda. A fi 
livresc nu înseamnă a fi devitalizat. Ar exista Borges fără bibliotecă în 
spate?” Şi ce de cărţi mi-a cărat la Mănăstirea Neamţ, unde mă retrăgeam 
la scris! Eram bookaholică, aşa cum sunt şi acum. Şi nu vreau să mă 
îmbolnăvesc de Facebookaholism. Prefer unui like „un tur de bibliotecă”, 
cum îi spune Dumitru Augustin Doman. Nu vreau un emoticon, ci un 
epistolion . Nu agreez nici fast-food, nici fast-reed. 

Când a dat peste noi literatura-tomberon, cu conţinut scandalos de 
ieftin, la preţ scandalos de mare, suprabundenţa a antrenat devalorizarea 
cărţii. Librăriile s-au golit de cumpărători. Chiar am vrut s- o împrumut şi 
s-o folosesc drept titlu exclamarea dvs: „Miroase a carne de cititor!” Cine 
mai citeşte? Cartea e tolerată ca un capriciu într-o emisiune culturală de la 
televiziunea naţională, Arte, carte şi capricii. Mai multe capricii ale 
doamnei Liana Stanciu, dacă n-am greşit numele. 

Când treceam pe strada Lăpuşneanu şi vedeam cum zăceau pe 
trotuar cărţi de 1 leu bucata (mărunţiş), Bătrânu a ştiut să mă încurajeze: 
„Lasă, Magda, cum a trecut era ticăloşilor o să treacă şi era ţoapelor”. Dar 
a trecut? 

Un debutant în „Acolada”, George Stănciulescu, scria, cu destul 
umor: „ţineai în mână o carte şi mi-am zis: ce interesant ar fi să iubesc o 
femeie care citeşte.” 

Aşadar, Oser le lire, domnişoarelor! 
O să ne regăsim în citit? Sper. Până atunci, lucru fără să mă grăbesc 

la cărţi nedorite de mai nimeni. 
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- Dacă ar fi ca Magda Ursache să scrie critic despre Magda Ursache, cam 
cum ar începe un text? Cu ce cuvinte ar ilustra un spot publicitar menit să 
atragă publicul spre cărţile sale de eseistică sau de proză? Cît e sinceritate în 
artă, cît e luciditate? 
- Dragă Adrian Alui Gheorghe, îmi întindeţi o capcană. Literatura nu-i 
marfă, ca să-i fac reclamă ca la pepenii de Dăbuleni, ca la pasta de dinţi 
(„Albeşte, zâmbeşte!”) sau cum face reclamă Con-du-ră-ţea-nu, cu 
enervantul lui mod de a articula lent, la unguentul Osteotic. Nu-mi 
„desfac” marfa nici cu ridicata, nici cu bucata, ca să am nevoie să atrag 
publicul. Merg pe preceptul clasic: DE NOBIS IPSE SILEMUS şi tac 
despre mine însămi. Dar, ca să ne amuzăm, aş putea imagina scris pe nişte 
bannere: Comunismul cu rele şi rele - carte – medicament; Bolile spiritului 
critic - carte fără apă chioară adăugată; Bursa de iluzii de Magda U. 
Citeşte-o, dacă poţi, şi ai un BRAVO. 

Să mă critic? Mi-aş aplica o ironie usturătoare: Carte mai ieftină 
decât lămâile de la Lidl.  

M-aş opri însă la asta: Magda Ursache readuce flexibilitatea 
coloanei vertebrale şi elimină durerile de coate. 

Piaristica l-a derutat pe cititorul-cumpărător, până l-a gonit din 
librărie. Dar despre ce librărie vorbim când cea din campusul Copou 
vindea bikini, cremă pentru călcâie şi artificii? După ce-au fugit cititorii, s-
a transformat (scenă de teatru absurd-ionescian), în depozit de scaune, apoi 
în restaurant de lux. Doar a cumpăra o carte de la cel mai mare negustor de 
cărţi, Humanitas, e un lux. Primul PR în literatura nesocialistă, care 
cunoaşte tehnica şi strategia autopromovării, e Petru Popescu. Ei, şi?  

 
 

„Ocultăm exact ca bolşevicii informaţiile şi tot ca 
ei facem dosare de cadre, exact ca-n comunism, 

mizând pe confuzia planurilor” 
 
 
 

- Se zice că o carte are trei duşmani : focul, apa şi propriul conţinut. În 
acest sens credeţi că reevaluarea literaturii române din patru decenii de 
comunism trebuie lăsată doar pe seama timpului şi pe uitare? Cine ar 
trebui să dea semnalul reevaluării? Credeţi că trebuie să aşteptăm să ne 
facă (altcineva) ordine şi în curtea literaturii? Cît mai contează critica 
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literară azi? Cît mai “iradiază” mediul academic în cultura noastră de 
azi? 

 
- Eu cred (am scris asta) că o carte e mai puternică decât focul care 

o arde. Avem experienţa celor topite de proletcultişti. Nici focul, nici apa, 
nici conţinutul (cele 4 păcate capitale atunci erau: cosmopolitismul, 
ploconirea faţă de occident, idealismul, formalismul structural) nu le-au 
venit de hac. Cum a spus memorabil Vasile Băncilă: „Apa trece, cărţile 
român”. Şi s-a referit la cele veşnic prezente. Nu-i Eminescu mereu un 
contimporan (şi fac o reverenţă la Maiorescu) prezent? 

Nu, uitarea (lethe) e în contradicţie cu alethe(ia). Iar ordine în 
curtea literaturii au făcut destul sovieticii, ca să aşteptăm şi să urmăm alte 
ordine. Ca şi cum n-am fi trecut prin „aculturaţia totalitară”, cum o 
numeşte Dan Anghelescu, cultivăm non-aderenţa la valori româneşti.  

Din capul locului m-am declarat pentru de-tabuizare şi pentru de-
noxificare. Nu-mi plac nici ultraconformiştii, nici ultraadulatorii. Sunt 
împotriva temelor tabuizate, a judecăţilor intangibile de tip „Luceafărul 
poeziei” şi „Ceahlăul prozei”. Ai dreptul să reexaminezi (prefer acest verb 
celuilalt, a revizui), dar adu argumente. Primesc rediscutările oneste, 
resping anatemizările pătimaşe dinspre istorici literari reciclaţi liberali ori 
dinspre foste scufiţe roşii uteciste. 

Mândreţea de campanii împotriva valorilor neîndoielnice ale 
culturii române, de la Mioriţa la Eminescu:  Mioriţa „arată prostia genetică 
a poporului român, e un mit nesănătos, ca şi Meşterul Manole”, ne tele-
ghidează cineva, cu foarfeci în dotare ca Nae Girimea. Eminescu? „Un 
sub-Lamartine leşinat” şi păros pe deasupra. Poet cu mesaj discutabil, 
naţionalist (Doina). „Eminescu nu-i cel mai mare, nici poet naţional nu-i”, 
îl toacă alt teleast cu figură de pit-bull. 

Nu sunt pentru acoperirea culpabilităţii scriitorilor sub dictatură, 
dar nu pot să nu observ că numai în cazul unora se aduce argumentul 
purităţii morale. Justiţiarii caută călcâiul lui Ahile şi ţintesc adeziunea 
pentru pace semnată de Hortensia Papadat – Bengescu (în subsolul unde 
murea în mizerie, Crohmălniceanu a dus muncă de lămurire cu 
prozatoarea) ori memoriul lui Blaga, trimis la C.C. după ce fusese 
suspendat din învăţământul superior. Cei care puteau să rezolve „cazul”, 
dar îl acuzau de iraţionalism, misticism, filosofie retardatară, Nestor, 
Ignat, Pavel Apostol şi alţi apostoli şi-au scris postsocialist memoriile ca să 
se disculpe. 

„Pohtesc” reexaminarea istoriei literare, dar nu în sistem orwellian, 
unii fiind mai egali decât alţii. Şi constat că nu se aminteşte decât trecutul 
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negru al unora; alţii au toate drepturile, inclusiv dreptul de a greşi. Se 
condamnă cedarea lui Arghezi (după ce a fost redus la tăcere ani lungi), 
comportamentul laş în închisoare al lui Crainic, rupt de foame, cămaşa 
verde a lui Ion Barbu, concesiile lui Camil Petrescu... La demolări ne 
pricepem de pe vremea cealaltă. Ocultăm exact ca bolşevicii informaţiile şi 
tot ca ei facem dosare de cadre, exact ca-n comunism, mizând pe confuzia 
planurilor. Mircea Eliade e un hibrid comunisto-legionar, în adorarea lui 
Ceauşescu. Optimismul lui privind viitorul României e blamabil ca... 
naţional comunist. Cu dispreţ agresiv se vorbeşte despre Cioran, care şi-ar 
fi ascuns trecutul „deocheat”. Şi cum să nu-l dăm de ruşine pe Noica şi 
fanatismul lui cultural repugnabil. Ce-o fi repugnabil în a visa ca Sibiul să 
devină o Jena a României e greu de priceput. 

La reexaminare cade şi Paul Goma, în innappropriate relation ship 
cu o anume etnie, de vreme ce a scris despre crimele comise în Basarabia, 
în „săptămâna roşie”. Nici unul dintre argumentele exilatului fără voie n-a 
fost infirmat. Nici datele. Şi atunci? 

M-am cam săturat de dezmoşteniri şi de moşteniri, de revizuiri care 
aduc a înhumări, de reomologări (după ureche), de înlocuitori. Nu pricep 
de ce Gellu Naum ar lua locul lui Arghezi (declarat „marele zero”), când 
are locul lui propriu. De ce Fundoianu ar fi mai mare decât Eminescu şi 
Blaga la un loc? 

Avem, repet, o literatură mică, dar nu minoră, „de diletanţi” şi „de 
veleitari 90 %, după statistica lui Andrei Terian. La re-evaluare, re-vizuire, 
re-vedere, i s-a spus la revedere lui Anton Dumitriu („Pa, Toni!), lui Petre 
Ţuţea, că n-are operă, lui G. Călinescu,  ba ratat, ba opac, ba „clovn 
neologizant”, „inconformist de trei parale” şi „cu glasul îngrozitor”, cum 
rememorează dramaturga Lucia Demetrius, pe care el ar fi invidiat-o, după 
ce a vrut să o seducă.  

Nae Ionescu e tratat ca un hoţ de buzunare, deşi Mircea Eliade îl 
considera „cel mai ascuţit dialectician al Universităţii”; la rândul său, 
despre Eliade se strigă că „Împăratul e gol”, şi ca istoric al religiilor, şi ca 
prozator, ca tot. 

Blaga nu, că teoria lui se opune globalizării satului; Edgar Papu nu, 
că-i tezist protoconist; Noica nu, că l-a legitimat pe Ceauşescu (unde, când, 
cum?); Preda nu, că a fost „valet al ceauşismului”.  

Fără Sorescu, fără Stănescu, fără Breban, fără, fără, fără! Şi aşa 
ajungem la „Doi titluri şi jumătate” ,cum am găsit scris într-un raport 
AFCN. 
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„Da, cred în sentimentul rar al prieteniei. 
Bătrânu trăieşte cât trăiesc cuvintele lui şi ale noastre 

despre el” 
 
 

- Cît valorează prietenia, ca monedă de schimb, în viaţa asta? Mai e omul 
de azi capabil de prietenie? 
 
- Prietenia e un miracol, dragă Adrian Alui Gheorghe. Am avut de-a face 
cu „amicul” care îşi sapă, dacă nu-şi rade co-breslaşul. Loialitatea faţă de 
falşi amici mi-a făcut mult rău. Dar acum aş vrea să vă spun că prietenia 
m-a salvat. Şi au apărut mulţi prieteni, începând cu intervievantul şi cu 
Carolina Alui Gheorghe. M-au încurajat de la începutul sfârşitului vieţii 
mele cu Petru.  
 Am vrut să pun capăt la toate, atunci, după înmormântare. M-a 
oprit, cu mişcătoare cuvinte, Gheorghe Grigurcu. Aşa am început să scriu 
Viaţa  după viaţă: cu Dalbul de pribeag.  Confesiunea mea gâtuită de 
disperare mi-a adus cuvînt de preţuire de la prieteni. Încurajările au venit 
una după alta. Mi-aţi scris aşa: „E atât de viu Domnul Profesor în 
confesiunile dvs., e atât de real, de frumos...! Şi Gellu Dorian: „Este 
cutremurător. Foarte frumos şi de o sinceritate dureros mângâietoare.”  Un 
semn de la Virgil Diaconu? „Sîntem o boare, un vânt de dimineaţă, 
Dumnezeu să-l ierte.”  
 „Am citit şi am plâns”, mi-a scris, în 28 nov. 2013, hispanista 
Micaela Ghiţescu. La fel mi-a spus şi Doamna arhitect Eugenia Greceanu. 
L-a ţinut în viaţă pe istoricul Radu Greceanu pînă la 97 de ani. Eu n-am 
fost în stare să-l apăr de moarte pe Petru. Resemnează-mă, Doamne, dacă 
poţi. Din suferinţa mea stăpânită (dar ce nestăpânită este în voie, între 
patru pereţi) m-a scos nopţile un spiriduş bun: Silvia Chiţimia: „Nu se 
poate să nu scrii Viaţa după viaţă. E un titlu magnific.” 
 În 21 august 2013, mi-a scris „fratele Vasile”, cum îi spun în gând 
lui Vasile Gogea: „Cum să formulez mai bine, de teama de a fi inadecvat: 
pot prelua pe blog textul (atât de calm îndurerat, atât de generos cu 
prietenii, atît de tandru cu Petru), Dalbul de pribeag?” Şi de atunci, boier 
Gogea nu uită nici o comemorare de august. „Tot citesc din „dosarul” 
Mioriţei (până la urmă, mai important, decât o sută de dosare de 
Securitate) şi deşi nu l-am întâlnit fizic, îl simt pe Petru prin preajmă.” 
 Lucia Dărămuş m-a asigurat, din Anglia, că „a plecat un înger la 
cer, de acolo să te păzească.”   
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 Da, bunul, blândul, înţeleptul meu Petru ocupă toată preajma. 
Luciei Negoiţă i-a plăcut „pledoaria metafizică”: „Păcat că Dalbul de 
pribeag şi-a ales statornica-i umbră” (18 martie, 2014); „Ce minune în 
paginile tale, cât mister, ce legături tainice cu lumea de dincolo, 
ingenuitate şi prospeţime, cum nu am mai citit. Te îmbrăţişez tare, tare, 
uimită, emoţionată... (16 mai, 2014).”  
 Nu uită nici o aniversare copila lui de suflet, Elena Cojocariu: 
„Citesc pe nerăsuflate, plâng şi mă gândesc mult – mult la dalbul de 
pribeag... mai ales azi... Şi-mi amintesc cum acum un an i-am şoptit, pe 
holul bibliotecii, un La mulţi ani!, amândoi cu un aer conspirativ, de parcă 
era o şotie de care nu mai trebuia să ştie nimeni. Am crezut că vor fi mai 
multe zile ca acelea. Vă îmbrăţişez cu braţele largi ale sufletului!” (15 mai, 
2014) 
 Da, nu ne plăceau aniversările cu mese-ntinse. Mergeam 
conspirativ pe undeva (la „Cutie”, sediul căţeluşei cu dinţi strâmbi, la 
cafeneaua de pe Sărărie, pe care o poreclisem „La jgheab”, la Castel..., ca 
să-i hrănim pe ceilalţi prieteni cu patru labe.  
 Nici Luca Piţu nu m-a uitat, la aniversarea mea din decembrie 
2013: „Un pic de pace în suflet şi mult curaj.” Leit-motivul semnelor era: 
tu eşti puternică, fii puternică. Solidaritatea sufletească a prietenilor a fost 
copleşitoare. Mi-au cerut să am putere şi credinţă şi Iordan Datcu, şi 
Niculae Gheran, şi Leonard Gavriliu, şi Viorel Savin, şi Nicolae Cârlan, şi 
Constantin Arcu, şi Eugenia Ţarălungă, şi Nicoleta Sălculeanu,şi Flori 
Bălănescu,şi Dumitru Ungureanu...  
 Avea aparent puţini prieteni Bătrânu şi uite câţi sînt: Goma, Goma, 
Goma (cu sensibilitatea lui extremă, a continuat să ne trimită mesaje la 
amândoi şi după 7 august 2013), N. Breban, Aura Christi, Myriam şi 
Ştefan Arteni (pictorul de minune care mi-a dăruit copertele seriei ETNO), 
cei doi Radu, Ulmeanu şi Mareş, Ch. W. Schenk şi Cora, Alde Lazu (conu 
Ionu o include în sintagmă pe Lidioara lui), Ecaterina şi Vladimir Udrescu, 
Nicolai Tăicuţu şi Valeria Manta, Iolanda şi Lucian Vasiliu, Margareta 
Popica şi fiul ei, Ciprian Teodorescu, Constantin Coroiu şi Dana Diaconu, 
Vasile Spiridon, Marin Ifrim, Lucian Mănăilescu, Alexandru Oproescu şi, 
nu în ultimul rând, Liliana Tănăsescu, prietena mea de –o viaţă,de la 
primară.. Cu toţii mă asigură că îl păstrează în suflet ca pe un reper de 
lumină. 
 Bătrânu a avut parte de evocări speciale, la modul curat (Tu să-i 
spui curat...) de la Părintele Ioan Cristian Teşu, duhovnicul meu. Şi ce 
repede au venit textele pentru Albumul memorial Petru Ursache, Omul 
bun al Culturii Româneşti, Eikon, 2015. Cu dragoste şi cu preţuire au scris 



Interviu 
 

 31

Ioan Adam, Adrian Alui Gheorghe, Paul Aretzu, Isidor Chicet,Silvia 
Chiţimia Nae Constantinescu, Theodor Codreanu, Const. Coroiu, Iordan 
Datcu, R.V. Giorgioni, Gh. Grigurcu, Leonard Gavriliu, Mihai Merticaru, 
Radu Mareş, A. Gh. Olteanu,Antoaneta Olteanu, Mircea Popa, Adrian 
Dinu Rachieru, Adrian G. Romila, Valentin Talpalaru, Alexandru Ovidiu 
Vintilă...  
 Nu ştiţi cât mă împacă sufleteşte un gând bun de la C. Stănescu, 
Nicolae Dabija, Nicu Gavriluţă, Doina Uricariu, Vasile Spiridon,Dorina şi 
Liviu Grăsoiu,Florentin Popescu...  

Paul Aretzu mi-a promis, în 26 nov. 2015: „Voi mai scrie despre 
cărţile Domnului Profesor, pentru că lectura lor este pentru mine o mare 
desfătare. Se potrivesc şi cu opţiunea mea pentru echilibru între tradiţie şi 
modernitate.” 

Întâi, Cassian Maria Spiridon şi Doina Buciuleac („Convorbiri 
literare”), apoi Rodica Lăzărescu şi Nina Deşliu („Pro – Saeculum”), Gh. 
Grigurcu şi Doru Strîmbulescu („Confesiuni”), Alexandru Ovidiu Vintilă 
(„Bucovina literară”) au decis să-i menţină rubrici în revistele lor. Şi 
„Conta” lui Adrian Alui Gheorghe. Inedite au publicat „Contemporanul. 
Ideea europeană” şi „Hyperion.”  

„Te împuterniceşte ce nu te ucide”, m-a întărit, de la Nietzsche al ei 
cetire, Aura Cristi: „Mulţumesc, adineaori am citit textul lui Petru. Ce 
forţă! Loveşte şi din mormânt nedreptatea!!! Dumnezeu să-i dea lumină, 
iar nouă putere să valorificăm opera lăsată moştenire acestui neam 
încercat. Bravo, Bravo, Bravo, Magda – tu şi Petru – modele de urmat.” 

Aur, cu varianta Goldy, cum îmi place să-i spun, nu se îndoieşte de 
„marea şi profunda lui umanitate”, ca şi mine.  

Cred în rolul paideic al prieteniei cu un maestru al prozei ca Radu 
Mareş. Îmi lipseşte enorm acum. N-o să-mi mai scrie, în 20 decembrie: 
„La mulţi ani, stimată Doamnă Ursache! Să fii mereu bravă! Ave, R. M.”  
În 5 iunie, 2014 mi-a scris: „Stimată Doamnă! Am citit Un suflet este o 
teofanie din „Saeculum” nr. 1-2. Mi se întâmplă rar de tot la un text de 
proză, dar am fost emoţionat. Jurnalul tău de trăire a singurătăţii, pentru că 
aşa l-am simţit: ca o luare neîntreruptă de puls, e colosal. Felicitările n-au 
ce căuta aici, dar trece în cont o strângere frăţească de mână.”Ah, 
francheţea lui Mareş când îmi spunea unde greşesc.  

În decembrie 7, 2014, mesaj de la Vasile Andru cel Tandru; „Îţi 
sărut mâna măiastră şi îţi îmbrăţişez singurătatea.” Da, scrie Andru: există 
singurătate mortifer  (bolnăvicioasă) şi singurătate salutifer (mântuitoare). 

Elena Cojocariu, în 17 aprilie, 2014: „Vă mulţumesc tare mult 
pentru Ţărănuşul.  L-am citit cu aceeaşi plăcută durere răscolitoare. Să nu 
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încetaţi să scrieţi despre cel care s-a dus, dar e atât de aproape, spirit tot şi 
lumină (....). 

Ştiu că de sărbători e şi mai dureroasă absenţa celui drag. Fiţi tare.”  
Gheorghe Istrate o ştie cel mai bine: „La mulţi ani, dragă Magda, ţie şi 
verbului tău incendiar. Primeşte, rogu-te, şi acest crez: „Bătrânu Petru 
dăruieşte tot mai multă lumină stelelor fixe.”  

Aşa, merg înainte cu curaj şi (nu m-am prefăcut că) lucrez. Am 
scos carte după carte din seria ETNO, împreună cu Valentin Ajder. Mă rog 
dimineţile să le dea Domnul cărţilor lui Petru bogat viitor literar, cultural 
... Şi primesc mulţime de confirmări: Simona Fusaru („Argeş”) mă asigură 
că „vor fi citite, iubite, păstrate” cărţile lui Petru. Asta în 8 august, 2014.  

„La o repede ochire, îmi scrie Vladimir Udrescu (în 25 august 
2014), observ că aţi investit o colosală energie în apariţia acestor volume, 
toate într-un an tragic pentru dvs. Este dovada – iertaţi-mi consideraţia! – 
cea mai convingătoare pentru încercatul timonier, pildă de devoţiune 
sufletească, spirituală şi de conştiinţă culturală. Şi, totodată, un argument 
sensibil al vitalităţii care vă e funciară. Cred că, în bună măsură, este şi un 
considerabil gest reparator pentru memoria Bătrânului.” 

14 dec. 2015, Claudiu Tîrziu: „Am avut bucuria să-l cunosc şi eu 
pe Petru Ursache. Ce m-a marcat nu a fost ştiinţa lui de carte, abilitatea de 
a vedea lucrurile în profunzimile lor insondabile pentru omul obişnuit sau 
personalitatea sa prolifică, ci smerenia. Ceva ce nu întâlneşti de obicei la 
un asemenea nivel. M-a smerit pe loc prin smerenia lui iubitoare.” 

Cum să nu impresioneze dăruirea lui Petru, încrederea lui în 
valorile etice şi estetice? 

Închei cu un gând bun de la Adina Kenereş şi Petru Romşan (dec. 
2014): „Fie ca rana cea mare să se acopere de împăcare şi memorie, după 
acele legi neştiute nouă, muritorilor.” 

Da, cred în sentimentul rar al prieteniei. Bătrânu trăieşte cât trăiesc 
cuvintele lui şi ale noastre despre el.  

 
 
 

(va urma) 
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Un poem  
de Gellu 
Dorian 
 
 
 
 

 
 
 

Trupul ei frumos ca o lumînare care ardea 
într-o biserică părăsită 

 
Ce ochi are această femeie care nu eşti tu 
spălînd rufele cu un detergent mîlos 
prin care curg apele în care nu s-a înecat nimeni 
deşi toţi s-au aruncat şi acum prin ele 
înoată doar inima mea 
într-un pustiu fără capăt, 
 
ochi frumoşi, 
ape adînci, 
trup ca malurile pline de flori, 
 
cum să mori într-o astfel de dimineaţă 
cînd prin oraş trupul ei vine către tine 
şi nu te găseşte acasă, 
dîră de fum abia perceptibilă 
din ţigara care se stingea odată cu ea. 
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Amprentele  
lui Adrian  
Alui Gheorghe 
 

 
un eseu de Andrei Moldovan 

 
          Când, în 2002, Adrian Alui Gheorghe publica Bătrânul și Marta, un 
roman și câteva povestiri, autorul era deja un poet de referință, cu volume 
care conturau o personalitate poetică inconfundabilă, pornind de la 
Ceremonii insidioase (1985) și Poeme în alb-negru (1987), până la Îngerul 
căzut (2001), carte încununată cu premiul Uniunii Scriitorilor din 
România. Nicolae Manolescu îl include printre poeții optzeciști (chiar dacă 
îl consideră drept unul „întârziat”) și îi consacră două pagini îm Istoria… 
sa afirmând: „Este un poet adevărat,cu o mică notă personală, rezultată din 
combinația de banal, prozaic cotidian cu o fantezie a metaforei care merge 
de la decadentismul bacovian, simbolist, până la insolitul suprarealiștilor.” 
(N. M., Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Editura 
Paralela 45, 2008, p. 1352) Apariția primului volum de proză (reeditat mai 
târziu), a primului roman, nu avea să ducă la abandonarea creației lirice, 
dar scrisul poetului (apelativ emblematic greu de înlăturat, indifferent ce a 
scris sau va mai scrie ulterior Adrian Alui Gheorghe), ci la o 
impresionantă diversificare, la abordarea unei game generoase de genuri, 
de la eseu la teatru și, firește, la roman.  
          În privința prozei, scriitorul este în căutarea formelor și formulelor, 
de vreme ce simte nevoia să readucă în modernitate vechile structuri ale 
romanului epistolar, dacă am în vedere Frig, scris în colaborare cu Aurel 
Dumitrașcu (2008, apoi reeditat în 2014), după care avea să vină Urma 
(2013) și Laika (2014). Conștient pe bună dreptate de primejdia de a fi 
considerat un poet-romancier, autorul menționează pe ultima copertă a 
romanului Urma (Editura Cartea Românească) că „nu este cartea unui poet 
convertit la proză, ci e un roman scris după toate regulile genului”. Este o 
precizare de care promitem să ținem cont, adică să nu ne lăsăm furați de 
prejudecăți, în măsura în care ne va sta la îndemână. În același timp, este 
cu neputință să facem abstracție de faptul că autorul este un poet consacrat, 
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că vine și cu experiența unei bogate activități creative în poezie, greu de 
neglijat. 
          Cu toate acestea, nu pot să nu îmi reamintesc, spre folosul rândurilor 
care urmează, că, după apariția volumului O dramă la vânătoare 
(antologie de autor), făceam următoarea afirmație: ”Astfel de drumuri 
poetice, ca întoarcerea lumii în increat, ritualul de recompunere a ființelor 
și spațiilor, de multe ori cu oferta unor alte perspective, nu pot să nu 
conducă la efecte pe măsură, secundare sau nu, dar abisale de bună seamă, 
ca replici ale unui cutremur al ființei. Poetul provocă miracole, în vreme ce 
el devine un gestionar al lor, un administrator responsabil și fragil în 
același timp.” (A. M., Un administrator al miracolelor, în revista Vatra, 
2009, nr. 11, p. 74)  
          În romanul Urma – am preferat să discutăm acest roman, deși nu 
este ultima apariție editorială în domeniu, dar rândurile mele nu își propun 
să semnaleze noutăți editoriale – narativul readuce în prim plan o realitate 
care a fost dramatică în sine, care a marcat profund societatea românească 
la acea vreme, cu vibrații până în zilele noastre: închisorile comuniste. 
Evocarea anilor de la sfârșitul celui de al șaselea deceniu al secolului 
trecut,cu temuta închisoare a deținuților politici de la Aiud reprezintă o 
promisiune pentru o dezvoltare epică de mare dramatism și asigură, prin 
tragismul realității din care se inspiră, o tensiune care menține în 
permanență romanul la o temperatură ridicată. 
          Prima surpriză este elementul conflictual, care pleacă de la un fapt în 
aparență de neglijat, dar care se încheagă și se dezvoltă până la a propune 
perspective noi asupra lumii evocate și a personajelor care o populează. 
Urma care vine dinspre zidul închisorii spre interior, misterioasă, pentru că 
este fără întoarcere, dar nici nu poate fi identificată ca aparținând vreunei 
persoane din interiorul închisorii, aproape de neluat în seamă dacă nimicul 
nu ar zămisli lucruri copleșitoare, de îndată ce i se acordă atenție, 
distorsionează realitatea, are forța de a zămisli perspective noi, de a 
redimensiona lumea și existențele, de a pătrunde în nepătrunsul ființei 
omenești, acolo unde imediatul, suferința, bucuria și iluzia conviețuiesc. 
Elementul conflictual așadar, generator al unei dezlănțuiri epice coborând 
spre subteranele ființei, este unul care introduce un aspect nou, unul 
neobișnuit, iar ca să nu spunem că este fantastic, vom zice că este 
miraculos, că este antisistem, de vreme ce se sustrage oricărei logici, 
oricărui raționament. Într-o lume a închisorii, organizată până la 
robotizare, inclusiv în limbaj, urma misterioasă vine să o tulbure, să îi 
anuleze justificarea oricărei forme, a oricărui tip de organizare, până la 
urmă a oricărui înțeles ce l-ar putea avea. Universul carceral astfel tulburat 
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face eforturi incredibile să-și redobândească ceea ce a pierdut, ceea ce 
crede că este un echilibru al său, fără să izbutească. 
          Structura este una cât se poate de simplă: într-o lume bine definită 
introduce un element care o răvășește până la a-i anula identitatea. 
Personajele, o adevărată galerie, se situează și se definesc în funcție de 
elementul perturbator de la care pornesc și se adună episoadele narative, 
iar dobândirea identității unui astfel de univers se realizează până la urmă, 
dar într-un plan cu totul diferit. Așa se face că romanul nu este o frescă a 
uni timp dramatic, frecvent mai cu seamă în literatura memorialistică din 
anii 90, ci o incursiune în ungherele mai puțin frecventate și obscure ale 
ființei omenești.  
          Dar toate acestea pornesc din lumea închisorii, de la imaginea 
veridică a pușcăriei în care se simte orice schimbare, se dramatizează, iar 
ipoteticul, în lipsa unei comunicări, dobândește dimensiuni neobișnuite, 
prin materializarea substratului afectiv al personajelor, prin realizarea unei 
altfel de comunicări: 
          „În acea zi deținuții nu au mai fost scoși la plimbarea de un sfert de 
oră care li se cuvenea, conform Regulamentului. Din oră în oră se 
deschideau ușile grele, metalice, scârțâitoare ale celulelor și erau numărați. 
Iar și iar. Această repetată numărătoare plus eliminarea plimbării din 
program, îi făcură să creadă că vreunul dintre ei evadase. Și-au transmis 
întrebarea prin ciocănituri în perete, din celulă în celulă, iar la sfârșit 
descoperiră că nu, nu evadase nimeni. Nici măcar nu încercase cineva, ei 
ar fi fost primii care să o știe. Deasemenea, nimeni nu știa de ce se fac 
aceste repetate apeluri, ce e cu îngrijorarea din atitudinea gardienilor. 
          – Poate vin americanii!?, sugeră un deținut în alfabetul Morse.” (A. 
A. G., Urma, Editura Cartea Românească, 2013, p. 19) 
          Farmecul romanului constă tocmai într-o fericită îmbinare între 
imaginea veridică a unor timpuri care aparțin acum istoriei și un plan 
narativ care tinde să contureze o realitate a universului interior, pe cale să 
dobândească tot mai multă autonomie. Evocările, redesenarea unui timp de 
altădată nu vizează doar lumea închisorilor, ci și realizarea unei atmosfere 
a societății românești anterioare timpului romanului, prin poveștile de viață 
ale deținuților, dar și ale gardienilor. Astfel, povestea de viață a lui 
Geangu, comandantul închisorii de la Aiud, de loc din Hobița, episod care 
îi conferă complexitate personajului, îl face mai viu, se intersectează cu o 
amintire despre Brâncuși, de altfel cunoscută din biografia sau din 
legendele despre sculptor, menită aici să pigmenteze imaginea unui 
personaj. În aceeași categorie de secvențe narative, construite prin 
rememorare, se înscrie și povestea vieții deținutului Gurii Lovin, 
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ucrainean, fost iluzionist la Teatrul Cărăbuș, în trupa lui Constantin 
Tănase. Cu toate că personajul este menit să joace un rol esențial în roman, 
autorul nu pierde ocazia evocării lui Tănase, a curajului artistului de a-i 
înfrunta pe ocupanții sovietici, dar și a morții artistului, cu o amară ironie. 
După cunoscutul episod cu ceasurile, spectacol la care asista și 
comandantul rus, cu detalii spumoase în roman, autorul face mențiunea 
următoare, îmbinând absurditatea comunicatelor oficiale cu adevărul 
tăinuit, dar presupus: „A doua zi actorul a fost chemat la garmizoana 
sovietică, la interogatoriu. A treia zi a murit, după ce a făcut o congestie 
pulmonară, de la o bere prea rece băută, zice-se, într-o zi de vară toridă.” 
(Op. cit., p. 86) 
          Episoadele narative complementare, ramificațiile epice, toate sunt 
încărcate de dramatism și, de o mare diversitate a conținutului, contribuie 
la realizarea unor personaje a căror existență vibrează și dincolo de 
zidurile închisorii. Povestea „banditului” George Scripcaru Raț - bandiți 
erau numiți toți deținuții politici, cu singura diferențiere că existau bandiți 
mai mari și bandiți mai mici – este o incredibilă pagină de iubire între 
poetul boem, dezinvolt, obișnuit cu petrecerile și înconjurat de prieteni, 
îndrăgostit subit și orbește de Sara Breinștein, o bătrână pianistă de 82 de 
ani, iubire ce avea să-i mistuie pe amândoi. De altfel, tema iubirii fatale 
revine frecvent în roman. Este și cazul colonelului Mosor, amantul 
Nadejdei Giosanu, enkavedistă, reprezentantă a Moscovei la București. 
Colonelul nu moare din pricina unei beri reci, precum Tănase, ci intoxicat 
cu o conservă de pește.    
          Există o diversitate a poveștilor de viață, relatate mai amplu sau mai 
succint și creionând veridic imaginea unei lumi, prin personaje nu de 
puține ori episodice. Gardianul Bălăeț, om simplu, fost angajat la vechea 
Siguranță, știe să semene confuzie și să fie oportunist în vremuri tulburi, 
fără nici cea mai mică problemă de conștiință. Bătrânul Cămărășanu în 
schimb, bandit și el, trăiește cu putere într-o realitate năruită spre iluzoriu, 
fantastică în raport cu stereotipiile vieții, vecină cu nebunia pentru 
gardieni, dar credibilă într-un alt plan, cultivat cu generozitate în roman:  
          „ – Domnule șef, urmele din curtea închisorii sunt ale mele, spuse 
bătrânul oftând. 
             – Cuuum? izbucni fără să se controleze Geangu.    
             – Nu știu cum fac, dar ies când vreau din închisoare. Spun o 
rugăciune, pe care am învățat-o de la un părinte care a murit, Dumnezeu să 
îl ierte, și în momentul acela pot să fac ce vreau, nimic nu mă mai poate 
reține. 
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          Se făcu liniște. Hegheduș privi spre Geangu, Geangu își miji pleoapele 
ațintindu-l pe bătrânul care părea să se prelingă din hainele prea largi. (…) 
             – Bun, spune acuma rugăciunea asta a ta și fă ce îți trece prin cap. 
          Bătrânul închise ochii și începu să murmure neinteligibil. Buzele i se 
țuguiară. Câteva frisoane îi zgâlțâiră umerii. Geangu și Hegheduș îl urmăriră 
câteva minute consternați. Deschise ochii și îi fixă pe cei doi. 
             – Da, acum am fost până în Rădăuți, unde o am pe fiica mea cea mai 
mare, este bucătăreasă la restaurantul pieței. Mă iertați că am întârziat, am stat 
și am mâncat niște jumări trecute prin hrean, îmi era poftă.” (Ibid.. p. 72) 
          Firește că mărturisirea bătrânului se încheie cu „… 'zda, mă-sii!” din 
partea comandantului închisorii. 
          Nararea este una cât se poate de clasică. Naratorul nu se identifică în 
nici un fel, nu participă la acțiune și nu este martor. Se străduiește să fie 
neutru în spatele relatării, un creator suprem pentru lumea pe care o oferă 
cititorului, cunoscător al tuturor faptelor, gândurilor și trăirilor fiecăruia dintre 
personaje, chiar dacă uneori adună și „ce se spune” despre ele de prin alte 
părți. În același timp, ținând cont de un plan durabil al romanului, Adrian Alui 
Gheorghe ar putea spune c'est moi aproape despre fiecare personaj al 
narațiunii sale, având în vedere, într-o bună măsură, chiar și personajele 
negative.  Aici trebuie să spunem că există o oarecare dependență auctorială a 
personajelor care, oricât de diferite ar fi ca tipologie, mai păstrează cordonul 
ombilical care le ține în preajma celui care le-a zămislit.  
          Adrian Alui Gheorghe împinge deseori discursul narativ în bizar, 
incredibil, fantastic.  Gardianul Iurie Moscaliuc a murit, dar continuă să apară 
rapoarte redactate de el. Un alt mort în închisoare, călugărul Daniil, după 
spusele gardienilor, revine „când are chef”, iar nevasta unui alt deținut, cum 
merge vorba, vine noaptea să-l viziteze și se iubesc în celulă. Pare că hotarele 
realului s-au năruit. Frazarea poematică vine din când în când să amplifice 
toate astea (deținuții „se mișcau în cerc, într-un ciudat dans care părea să fie 
un marș spre un orizont neatens”; „cele două oftaturi se înlănțuiră deasupra 
închisorii stârnind cârdul de ciori care croncăni multă vreme, fără un motiv 
apparent”; „din urmă îl ajunse strigătul care se sparse și el de zid”; „un oftat 
moale care se împrăștie pe parchetul murdar” ș. a. m. d.). 
          Un personaj aparte este Gurii Lovin despre care am mai amintit. El are 
un rol mai consistent în economia romanului prin capacitatea de creație, de a 
transpune oamenii într-o lume amăgitoare. Iluzionist la Circul Kiev, ajuns în 
timpul războiului la București, face o pasiune pustiitoare pentru actrița 
Carmencita, din trupa lui Tănase, un fel de Emilie a lui Ladima, care îl 
trădează cu comisarul politic Alexandr Simionenko, ceea ce este peste puterea 
sa de înțelegere, peste ceea ce ar putea îndura. Nu se sinucide, precum 
Ladima, dar lucrurile nesăbuite îndreptate împotriva unui reprezentant al 
puterii sovietice îl duc la închisoare. Fără să pară că mintea sa o ia razna, în 
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spațiul carceral el trăiește cu puterea gândului alături de iubita lui, întemeiază 
o familie, are copii și armonie în căsnicie, totul în spațiul imaginarului.  
          Gurii Lovin devine personaj cheie al romanului, nu pentru că ar putea 
elucida taima misterioasei urme care a răvășit o întreagă lume, ci pentru că 
prin el dobândește un mai puternic contur planul durabil al romanului, cel care 
se desprinde dincolo de dramele uni timp și ale unui spațiu, ale unei societăți 
marcate de oribilul care iese din ungherele obscure ale ființei omenești. 
Chemat la interogatoriu, pentru că el ar putea spune adevărul despre urma 
care a alertat ierarhiile militare și politice amenințând cu pedepse drastice, 
ceea ce promitea să fie o anchetă aspră alunecă pe nesimțite în cu totul 
altceva, după ce artistul demonstrează câteva numere de iluzionism: 
          „- Poți tu, Gurii Lovin, să transformi apa asta în vodcă ?, îl întrebă 
dintr-o dată Barabancea, care se vede că avea cunoștințe din Biblie, după ce 
fusese preot într-un sat din Vaslui vreo zece ani. 
          Lui Gurii îi căzu bărbia în fața unei asemenea întrebări ciudate. 
          - Poți sau nu poți? reveni inchizitorial Barabancea. 
          - Pot, spuse Gurii. 
          - Ca la Cana Galileea? 
          - Ca la Cana Galileea, spuse bâiguit Gurii. 
          Adunarea aceea se însufleți dintr-o dată. (…) 
          Și Barabancea cu Crețu și Hegheduș au adus șase marmite de câte 
douăzeci de litri fiecare, pline cu apă, dintre cele care asigurau rezerva de la 
birourile administrației, în cazul în care se întrerupea apa de la rețeaua 
publică, lucru care se întâmpla destul de des. 
          Și toți l-au văzut pe Gurii cum s-a concentrat asupra fiecărei marmite, 
cu ochii bulbucați ca ai unui apucat de boli ciudate. Și fără să se atingă de apă, 
Gurii îi spune lui Hegheduș: 
       – Luați acum un pahar și dați-i domnului șef să guste. 
          Și Hegheduș s-a conformat, a luat cana de tablă de pe masă, a umplut-o 
cu lichidul din prima marmită și a întins-o comandantului Geangu. Și Geangu 
a gustat și s-a minunat de cât de curată și de gustoasă era vodca aceea, nu avea 
nimic din gustul greoi de petrol al vodcii de pe piață, când te strâmbai de la 
prima înghițitură. Și a dat cana cu vodcă mai departe și au băut toți și toți au 
recunoscut că nu au băut așa vodcă în viața lor.” (Ibid., p. 103) 
          Ceea ce urmează nu este doar o scenă de beție cruntă, ci un spectacol 
grotesc în care, în interiorul iluziei, se iscă alte iluzii, născute din vanitate, din 
sentimente ascunse, menite să îi facă fericiți pe protagoniști. Geangu este 
cuprins de o bucurie fără margini la gândul că, ajutat de Gurii se va răzbuna 
pe superiorul său, colonelul Șoavă, la prima vizită pe care acesta o va face la 
închisoare, ridiculizându-l. Trăiește din plin acele momente încă meîmplinite. 
Numai că, precum în povestea cu peștișorul de aur, miracolul se destramă, 
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vodca redevine apă, dar lucrurile nu mai reintră în realitatea din care s-au 
ridicat, puterea iluziei modificând destinele multor personaje. 
          Ultima parte a romanului conturează un personaj simbolic, prin Gurii, 
creatorul de iluzii, într-un final alegoric de natură să facă loc unor neașteptate 
mărturisiri de crez artistic, de relevare a unor raporturi între creator și creație 
(„dacă unui iluzionist îi moare o hulubiță, nu mai poate face niciodată trucul 
acela”), de nebănuite primejdii pe care le presupune actul creației, atât pentru 
creator, făuritorul de iluzii, cât și pentru creația sa, irepetabilă, trimisă într-o 
lume ostilă, fără ca autorul să o mai poată ocroti.  
          Prețul creației este chiar creatorul, mistuit de actul facerii. Un tribunal 
bizar, într-un spațiu în care visul și realitatea nu se mai deosebesc, judecă 
ideea de Gurii („o replică a universului, a omului dintotdeauna, a creației lui 
Dumnezeu, mesagerul unei lumi mai bune, cel care știa că lucrurile erau la fel 
în cer și pe pământ”), în vreme ce picăturile de sânge i se transformă în 
monede, preț al răului cotropitor prin lume. De judecată scapă doar Vasili, 
șobolanul, rod al trudei de creator a lui Gurii golit acum de puteri, neant 
înainte de moarte. Șobolanul iese din celulă și din închisoare, dar nu intră într-
un paradis al libertății, ci într-o lume plină de primejdii. 
          Cu o astfel de schimbare de planuri și perspective, cu o asemenea 
trimitere spre sensurile profunde ale ființei, ale creației ca iluzie, dar una care 
poate schimba realitatea, revenirea la elementul conflictual care a pus sub 
tensiune întregul discurs narativ, urma ciudată de lângă zidul închisorii, 
devine de un interes mai scăzut. Ea continuă să apară – nici că se poate 
imagina altfel! – ca o revenire la o realitate (prin redefinire) mereu aceeași.  
          A cui era totuși urma?, s-ar putea întreba cititorul ajuns la sfârșitul 
romanului. Am risca să spunem, pe surse, că ar putea fi a lui Adrian Alui 
Gheorghe. 
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Radu Petrescu, un 
atlet al singurătății 
de cursă lungă 

 
 
 

un eseu de Dumitru Augustin Doman  
 
               Deși modern, ba chiar precursor al postmodernilor optzeciști, 
Radu Petrescu este prototipul scribului în sensul cel mai deplin, larg, 
clasicizat al cuvântului. Pare că a scris cotidian, că a așternut cu caligrafia 
lui minunată (proprie, de altfel tuturor membrilor Școlii de la Târgoviște), 
propoziții și fraze exact din momentul în care a învățat alfabetul. Pentru 
cine i-a văzut manuscrise, își poate imagina lesne „tocul de material 
plastic, vernil, subțire și ușor ca o pană” cu care-și caligrafia literele, 
cuvintele, frazele, paginile ca pe niște tapiserii chinezești. Și, ca să 
exagerăm puțin, am putea spune că toată opera lui este, de fapt, jurnal. De 
altfel, opera sa diaristică propriu-zisă, cea publicată, cuprinde nu mai puțin 
de 36 de ani din totalul de 54 pe care i-a trăit. Jurnalul e cel al trăirii și 
(auto)destăinuirii imediate, apoi al rescrierii lui, dar și cel al scrierii 
cărților propriu-zise, jurnal al șantierului de creație, ca și al receptării din 
partea celorlalți, prieteni și/sau critici. Pare că fiecare pagină de proză 
scrisă este însoțită de o pagină de jurnal. Criticii și istoricii literari 
preocupați de opera lui Radu Petrescu au în jurnalul scriitorului un sprijin 
neprețuit, de aici aflând lucruri importante despre cărțile lui și intențiile 
sale în legătură cu o scenă, cu un personaj, cu o situație, dar și cu lecturile 
sale, cu cotidienele preocupări culturale și artistice; cu alte cuvinte, criticul 
și istoricul literar îl găsește gata (auto)plasat în locul lui din literatura 
română. Și mai trebuie spus, din capul locului, că activitatea aceasta de 
scrib – dincolo de incontestabila vocație -  poate fi numită muncă, ba chiar, 
cu un sinonim mai potrivit, trudă. Avem în vedere faptul că aculturalele 
preocupări cotidiene pentru asigurarea traiului său și al familiei îl 
sustrăgeau parcă programatic de la menirea sa. Profesor de țară la Petriș – 
Bistrița și la Prundu Bârgăului, apoi – după revenirea la București - 
funcționar la un institut de cercetări agricole, se vedea nevoit să smulgă 
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acestor activități fiecare clipă pentru a citi și scrie. De altfel, de citit o 
făcea și în autobuz, și la serviciu, și în parc la plimbare cu soția și copiii, o 
făcea alteori oarecum pe ascuns, ca pe un viciu, „o pagină-două pe furate”, 
după cum își notează la 26 ianuarie 1967. Cu toate că mergea la expoziții 
de pictură (nu și la vernisaje, decât rar), la film, la teatru, se plimba în parc 
cu copiii, observa natura înconjurătoare, nu mai puțin natura umană, 
mergea la bibliotecă, aproape zilnic își face notații despre singurătate, 
găsind toate variantele și nuanțele posibile, trăind sentimentul până la 
paranoia, gândind-o uneori ca o conjurație împotriva sa: „Lucrul cel mai 
greu e să rezist senzației de izolare, sentimentului că o voință străină, 
dușmănoasă mie, a obținut împotrivă-mi o victorie de foarte multă vreme 
pregătită”. Sau, deși scria și începea să-și publice opera majoră (Matei 
Iliescu, Didactica nova, O sinucidere..., Ce se vede), își consemna „groaza 
de goliciunea progresivă a vieții”... Nota din 3 decembrie 1967 este 
definitorie pentru viața diaristului, dar și pentru stilul acestui jurnal, pentru 
ceea ce înseamnă el pentru locul lui Radu Petrescu în literatura română: 
„Duminică. Lumea a băut și eu m-am îmbătat. E frig. Iorguțu e bolnav de 
varicel. Mătur scara. La Academie, o oră. Sentimentul exasperant, 
continuu, că sunt prizonier, prizonier al provizoratului, al neputinței de a 
scrie. Împiedicat sistematic de anormalitatea de a trăi cu toată familia într-
o singură încăpere și de a fi obligat să pierd cele mai bune 10 ore ale zilei 
la serviciu, puterea însăși de a scrie se atrofiază. Iată cum arată chiar aceste 
caiete. Din fericire ideea că M(iron) R(adu) P(araschivescu) a lăsat la 
Editură primele nouă capitole din Matei Iliescu nu ajunge până la mine. 
Lectură din ultimul volum al lui Caraion”. Ziceam de scrisul ca trudă al lui 
Radu Petrescu? Era de-o meticulzitate bolnăvicioasă, verificând și 
modificând un manuscris de nenumărate ori, apoi dactilograma sau 
șpalturile, înnebunit să nu scape vreo greșeală de tipar. De exemplificat 
prin nota din 27 mai 1968: „La 9 martie am scris în Ce se vede un rând și 
jumătate, la 28 aprilie, șase rânduri, la 26 mai am șters cele șase rânduri de 
la 28 aprilie și am scris patru; astăzi am scris două rânduri”. Dar, nu doar 
opera propriu-zisă suferă reveniri și revizuiri de fond și stilistice, dar chiar 
și jurnalul, care, spre deosebire de unul celebru și brut, să zicem, al 
contelui Tolstoi, este un jurnal cu stil, un jurnal literar prin excelență. 
Diaristul este preocupat de forma finală a jurnalului, îl reface cu 
înfrigurare, analizându-l în detalii: „Frazele, destul de egale, au tendința 
monotonă să se dezvolte descendent. Rup foile, lipesc altele la loc...” 
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Graficul spiritual al singurătății diaristului 
 
       Scrisul în general presupune un anumit grad de singurătate a autorului. 
Cu atât mai mult este valabilă constatarea pentru diarist. Din acest punct 
de vedere, jurnalul lui Radu Petrescu este unul exemplar. Am putea spune 
că acest amplu jurnal este graficul stărilor sale de spirit, al dispoziției 
dintr-un moment sau altul, al singurătății autorului. Îl programează la 6 
februarie 1957, la 30 de ani, deci („consemn pe un grafic al dispoziției”...): 
„Să nu fii nimic, să nu aștepți nimic, să dospești într-o tăcere mohorâtă de 
mutilat azvârlit la un colț de stradă, lângă zidul pe care se perindă umbrele 
trecătorilor! Atât.” Notă din august 1964: „...izolarea pe care o trăiesc mă 
chinuiește, îmi par pierdut, înecat, imobilizat feroce în așteptarea 
imobilității depline și eterne”. Sau, în iarna aceluiași an: „Să plec, să nu 
mai văd pe nimeni, să scriu singur, în singurătate. Toată lumea din jurul 
meu vede lucrurile altfel decât mine, unde este locul meu printre aceștia?” 
Iată o însemnare din 1967, deci de la 40 de ani: „Ce voi face peste 
douăzeci de ani? Voi fi un bătrân cretinizat, bun de nimic. Și mi-e foarte 
frică de această ca și inevitabilă ipostază a mea. Încă de pe acum mă simt 
singur, abandonat...” Gheorghe Grigurcu (Acolada, nr. 4/aprilie 2016) 
vede în diaristul Radu Petrescu un personaj kafkian „atunci când se plânge 
de lipsa de timp din pricina îndatoririlor birocratice...” De asemenea, 
criticul găsește că „Background-ul textului diaristic îl oferă/.../un cotidian 
nervos, marcat de tribulații de tot felul, crispat în confruntarea cu anodinul 
care poate deveni greu suportabil. Lipsa de bani, sunetele stridente, un 
accident stradal, impresiile fulgurante ale faptului divers alcătuiesc un 
amalgam excitant în răspăr al scrisului”. 
        Tot o formă de singurătate, când înfrigurată, când cvasifericită, este și 
recitirea cărților sale scrise și încă nepublicate, recitite de el sau cu voce 
tare de soția sa. E vorba de o singurătate superioară, ca să zicem așa, 
singurătatea omului nu doar sensibil, dar și cult. Îi împrumută la un 
moment dat manuscrisele O moarte în provincie și Didactica nova lui 
Tudor Țopa, iar când îi sunt  returnate e fericit:„...abia aștept să ajung 
acasă să le deschid”, văzând în acestea adevărate „ființe scumpe”. De 
altfel, se desparte greu de manuscrise, dându-le la citit unuia, altuia, 
prietenilor sau redactorilor de reviste sau edituri și așteptând verdictele cu 
înfrigurare, cu acută sensibilitate, cu suspiciuni infinite. E un inadaptabil, 
deplânge faptul că e înconjurat de oameni deloc sensibili la artă și 
indiferenți față de el. Își cunoaște valoarea de scriitor, și-o exacerbează 
uneori („...știind ce știu, după Joyce nu văd un alt romancier care să se 
poată măsura cu mine, Faulkner și Hemingway sunt cam diletanți, iar 
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despre francezi, italieni etc. nici nu se poate vorbi, sunt din cale afară de 
modești...”), dar de cele mai multe ori are îndoieli, desigur, înfrigurări de 
veritabil creator: „Mă întreb unde sunt plasat în desenul, gata făcut, al lui 
Dumnezeu. Adică știu unde unde sunt plasat eu, undeva pe aproape de lada 
de gunoi, dar ce am scris eu nu știu unde, fiindcă nu vreau să conchid 
numai din mârâielile și gemetele de gușați pe care le-am auzit până acum”. 
Și totuși, jurnalul nu e scris doar pentru el, ci e destinat, mai devreme sau 
mai târziu, publicării, dacă din loc în loc vorbește de „efectul acestuia 
asupra cititorului”. 
       Atitudinea lui e aceea de marginalizat/automarginalizat, poziție pe 
care nu atât o deplânge, cât mai curând o constată: „Această carte (Matei 
Iliescu; n.m. DAD) pe care n-o pot arăta nimănui, din care nu pot 
comunica decât fragmente... Situație sinistră: un Simplon înțepenit într-o 
haltă în Bărăgan, un Orient-Expres garat la Mizil. Dar să nu mă întreb cine 
este răspunzător!” Sau: „Margareta C. Și doamna Sch. de la ICAR se 
sperie de capul meu, mă întreabă dacă nu sunt bolnav căci, pretind ele, am 
slăbit oribil și sunt galben la față. Bolnav? Da, sunt bolnav de viață de 
muncă imensă pe care nu izbutesc s-o realizez, sunt bolnav de toate cărțile 
necitite, de toate cărțile nescrise”. 
       Momentul nivelului cel de mai jos al acestui grafic, al abisului 
existențial îl reprezintă nota de la 10 iunie 1967, pe când autorul avea 40 
de ani și era în plină putere creatoare. Este probabil căderea maximă a 
stării sale de spirit; chiar dacă ne îndoim de faptul că ar fi dorit cu adevărat 
să se sinucidă, știind ce însemna pentru el cuvântul scris, jurnalul de 
asemenea, tulburătoarea însemnare are valoare de testament: „Explicație a 
sinuciderii mele. Fac acest gest pe care l-am socotit totdeauna foarte trivial 
pentru că epuizarea intelectuală profundă în care trăiesc de cu nu mult 
înainte de terminarea lui Matei Iliescu (și poate chiar din cauza efortului la 
care m-am supus pentru a scrie această carte) mă face să mă tem că, 
spiritualmente, am murit, m-am stins, m-am consumat în întregime. Ce a 
rămas e o carcasă goală care va fi, treptat dar repede, din ce în ce mai in 
signifiantă, mai comună și poate chiar trivială. Neputând suporta ideea de 
a plimba prin viață această carcasă goală, îi fac vânt în neființă. Cer scuze 
soției și copiilor mei pentru încurcătura pe care le-o produc astfel, 
încredințat totuși că, mai târziu, mă vor înțelege și vor fi de acord cu mine. 
O rog pe soția mea să mă incinereze, după ce se vor fi luat toate măsurile 
pentru a se asigura de moartea mea reală: injecție cu formol în inimă, 
îmbălsămare și tot ce se mai poate face în acest scop. Toate manuscrisele 
mele revin soției mele, de asemeni, cărțile, picturile, și tot ce-mi aparține. 
Îi recomand ca manuscrisele să le depună (să le depună, nu să le doneze) la 
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depozitul Bibliotecii Academiei Române până ce se va ivi ocazia de a le 
încredința unei edituri pentru publicare. După publicare le poate vinde 
Academiei”. Această regie a morții sale, cu toate detaliile, deși - încă o 
dată -, ne îndoim de intenția de a duce la capăt actul suicidal, arată 
tensiunea în care-și ducea existența, ca și preocuparea pentru operă, 
îndoiala că se află într-un fel de moarte spirituală. Cred că pagina aceasta 
sumbră sugerează și că orice creator trebuie să-și imagineze sinuciderea, s-
o explice și să lase un testament spiritual. 
 

Ruperea (cvasi)totală de politic sau rezistența prin 
cultură 

 
        Radu Petrescu este livresc prin excelență. Rar jurnal de scriitor de la 
noi sau de aiurea în care politicul să fie ignorat aproape complet .  Chiar și 
socialul e trecut cu vederea, dacă nu ar exista în subsidiar, la nivel micro, 
la amănuntele vieții autorului, cum e de exemplu acela că nu-și poate 
ridica buletinul de identitate nou de la Miliție pentru că nu are în buzunar 
un leu și cincizeci de bani de taxă sau că vede la un chioșc de ziare un 
număr din Viața Românească în care i se publică fragmente din Matei 
Iliescu, dar nu-l poate cumpăra tot din lipsă de bani de buzunar etc. Dar, 
cum spuneam, politicul nu înseamnă nimic pentru diarist; ori îl evită cu 
bună știință, ori trăiește, cum s-ar zice, cu capu-n nori. De pildă, pe 18 
martie 1965 moare Gheorghe Gheorghiu Dej. În acea zi, nicio referire nici 
măcar în treacăt la eveniment. Nota amară din acea zi e despre manuscrisul 
romanului: „Îmi vine foarte greu să scot pe Matei de unde l-am ascuns și 
să citesc, pentru că mi-e teamă că s-ar putea să cred că solicit astfel, pe 
tăcute, lectură, păreri...” Nici a doua zi vreo aluzie la schimbarea din 
fruntea țării: „Astăzi în schimb sunt liniștit, Adela mă îngrijește admirabil, 
copiii desenează minunat, citesc despre Țarina și mă adie pânzele 
ideilor...” De asemenea, niciun cuvânt despre alegerea în 22 iulie același 
an a lui Ceaușescu. Și tot așa, evenimentele politice nu există în acest 
jurnal nici măcar episodic. Piața Victoriei din București nu semnifică 
nicicum locul unde se află clădirea guvernului, ci „este pe de-o parte 
mormântul Eleonorei și pe de altă parte holul luminos spre care îl tenta 
Marcu pe Mihai Orleanu...” , adică legată doar de personajele sale. 
      Am putea numi această atitudine, cu o sintagmă consacrată, rezistența 
prin cultură. O spune aproape programatic într-o notă din 1965: „Nu știu 
ce se întâmplă în țară și în lume, nu știu ce se întâmplă cu mine, rătăcesc în 
derivă într-un spațiu de vată murdară. Și totuși ar trebui să fiu foarte 
fericit, pe un vârf de cristal într-un aer etern, căci iubesc clemența cerului 
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chiar dacă îmi este inaccesibilă...” Aici e aluziv, nu vorbește direct de 
turnul de ivoriu. Dar, la un moment dat lansează o apoftegmă: „Omul 
social, definit de La Rochefoucauld; omul economic, definit de Balzac; 
omul cosmic (subl. mea. DAD), definit de mine”.  
        Scriitorul este programatic a(nti)politic și a(nti)social, el își descoperă 
mereu impulsuri interioare să scrie, în pofida „frânelor” social-literare 
exterioare. Iată o speculație interesantă și mobilizatoare: „Complet vid în 
mine, sentiment de nesiguranță, nemulțumire tăioasă. În astfel de momente 
se scrie, scrisul este pentru astfel de momente (care sunt cele mai 
numeroase). Nu știu ce este viața interioară, dacă nu scriu. Aflu scriind. 
Cum ar avea zeul loc în poet dacă acesta n-ar fi gol pe dinăuntru?” 
       Și totuși, la 6 martie 1970, nu poate să se sustragă notării unui 
eveniment politic: aniversarea a 25 de ani de la guvernul Petru Groza, dar 
consemnarea confirmă ceea ce concluzionam mai sus, îl raportează la el 
însuși: „...când ies, la 4, de la Institut, nu pot trece prin Piața Palatului care 
e înconjurată de cordoane de milițieni între care se presează lume adusă de 
la 12,30 să asculte în picioare, transmisă prin difuzoare a cuvântării 
comemorative (!; n.m. DAD). Ce făceam eu la 6 martie 1945? Eram la 
Târgoviște, de dimineață fusesem desigur la liceu (eram în clasa a șaptea), 
după-masă am citit în sufrageria care dădea cu singura ei fereastră la 
stradă, spre poarta văruită, sub cei doi castani, a penitenciarului. Castanii 
erau goi de frunze...” Așadar, era apolitic licean fiind, apolitic era și la 43 
de ani. 
      Dar, în decembrie 1957, diaristul notează cumva în treacăt: „Da, 
G.(oerge) C. (ălinescu) are dreptate, astăzi nu mai este ca în trecut, astăzi 
statul îngrijește de poeți să aibă tot ce le trebuie, să călătorească în Asia și 
America”. Imediat însă trece la cotidianul jurnalului: „Dar cerul nu se mai 
vede, ninge ca și ieri, ca și ieri dorm obosit de fișele celor opt ore de 
dimineață și cu două ore înainte de cină deschid Leopardi...” 
 

Relațiile cu colegii din Școala de la Târgoviște 
 
       Cum se știe, chiar de pe băncile liceului din Târgoviște, Radu 
Petrescu, Mircea Horia Simionescu și Costache Olăreanu au avut un 
proiect comun implicit, își citeau unii altora scrierile, se întâlneau în oraș, 
„editau” reviste de autor scrise și lustrate cu tocul, și le împrumutau, le 
comentau. Iar scrisul lor avea în comun o continuare pe o nouă treaptă a 
prozei de analiză interbelică, la care adăugau cu toții oniricul și ludicul. 
Dincolo de timbrul propriu al fiecăruia, scrisul lor avea numeroase puncte 
comune, criticii și istoricii literari venind mai târziu cu sintagma sub care 
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i-a unit, dar constatând trăsăturile care-i unesc. Ajunși apoi cu toții la 
București, se împrietenesc și cu Tudor Țopa și Petru Creția, lărgind cercul 
„școlii”. Istoria literară recentă consemnează relațiile lor cordiale în 
traversarea epocii deloc favorabile literaturii lor total sau ostentativ 
„neangajată”. Și totuși, din jurnalul lui Radu Petrescu rezultă că aceste 
relații au cunoscut meandre imprevizibile din care n-au lipsit 
neînțelegerile, încordările, răcelile temporare, suspiciunile și reproșurile. 
Deși autorul este apologetul dialogului căruia îi dă o excelentă definiție 
eseistică: „O discuţie ar trebui să semene cu un joc de şah, unde nicio 
mişcare nu se face fără a fi cerută mişcarea celuilalt şi nu te încăpăţânezi 
să duci partida până când rămâi fără nicio piesă, ori să-ţi faci un ideal din 
luarea pieselor celuilalt. Însă garanţia unei conversaţii agreabile şi utile 
este să aibă un punct de plecare gratuit, nimeni să nu încerce a impune şi a 
menţine un subiect şi nici să nu pretindă o iniţiativă permanentă”.  
       Creția era un om sincer când îl citea pe prietenul său: „P. C., în 
Sărutul, a văzut frumuseți de detaliu și un ansamblu atât de defectuos...” 
Diaristului nu-i pică bine totdeauna această sinceritate, deși face încercări 
să o ia ca fiind de bună credință: „...el îmi este un prieten atât de bun, atât 
de fidel, încât pot trece cu vederea aceste mici imperfecțiuni ale înțelegerii 
lui”.  
       Pe Mircea Horia Simionescu îl amendează în treacăt pentru opțiunea 
lui „politică”. Cântărindu-și șansele cu puțin timp înainte de apariției lui 
Matei Iliescu, apreciază: „Dacă la cartea lui M. H. S. cu autor foarte bine 
plasat politicește (este consilierul lui Dumitru Popescu), critica s-a 
pronunțat foarte favorabil însă repede, stânjenită, grăbită să tacă, despre 
Matei, dacă va apărea, se vor scrie câteva rânduri în care voi fi bătut cu 
grosolănie pe spate și „încurajat” cu un grohăit ca un sughiț – și atâta 
tot...” Întrebat la un moment dat de un prieten comun de ce nu se mai vede 
cu Mircea Horia Simionescu, găsește următorul răspuns oarecum 
diplomatic: „Eu sunt cu totul absorbit de scris. De aceea, când mă întâlnesc 
cu oamenii, nu am acea prezență energică ce ține în frâu instinctele 
agresive din jur și atunci oamenii sunt, fără să-și dea seama, agresivi, față 
de mine, ceea ce și pe ei și pe mine ne pune într-o situație falsă pe care nici 
eu, nici ei nu o merităm și atunci eu, care văd ce se întâmplă, sunt obligat 
să fac ca situația falsă să înceteze, din respect pentru mine și afecțiune 
pentru ei”. Dar, peste numai zece zile, citește din Ingeniosul bine temperat 
și-l numește „această fermecătoare carte”! Altfel, în tinerețea lor, sunt 
consemnate întâlniri și plimbări în doi, de-o mare savoare inclusiv 
cromatică: „Cu S. Plimbare pe bicicletă până la Moara Domnească/.../în 
dispoziție neobișnuit de senină. Câmpurile sunt în gloria lor de verde, 
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albastru, mov dulce, lanuri de rapiță, păduri scunde, nori în aerul albastru 
încețoșat de căldura care ne și forțează să ne scoatem cămășile (a mea – 
albastră, a lui, galben pal...” 
       Mai luminoase sunt, cel puțin la tinerețe, rândurile despre Costache 
Olăreanu: „C. O. vine să-mi citească primele patru capitole ale romanului 
său. Abilitate. Farmec. Literatura lui Mircea Eliade, lucru pe care i-l și 
spun. Onomastică bizară, cosmopolită...” 
 

Jurnalul (și al) unui teoretician 
 
         Radu Petrescu este și un riguros eseist și teoretician literar. Când 
vorbește de cărți și de autori sau, în general, despre literatură, se vede 
marca inconfundabilă a omului cult, profund, cu lecturi și studii temeinice. 
Fragmentele acestea din jurnal sunt adevărate eseuri sau introduceri în 
studii. Iată ce-și notează în 8 februarie 1970: „Dar ce tot repet cuvântul 
autentic? Ce vrea să spună el? O carte plină de autenticitate este, adică, o 
carte în care pulsul poetic nu dispare, sau nu dispare în prea multe locuri, 
sub încărcătura extrapoetică (fie și poetizantă). Sau vrea să spună și asta 
dar și că e vorba de o poezie care e în același timp reportaj, o experiență 
biografică a autorului transfigurată în poezie, știindu-se că destul de multe 
cărți sunt făcute altfel, cu subiectul luat din imaginație. Sau este în primul 
rând o carte de reportaj ale cărei calități literare adaugă experiențe relatate, 
documentului, ceva care-l clasează la literatură”. Avea o viziune generală 
proprie despre carte: „Nu de relațiile cărții cu cititorul poate fi vorba, ci de 
relațiile cărții cu alte cărți, ale altora, contemporani sau nu cu autorul. Sunt 
cărți serioase și cărți pe care le îmbrățișezi ca pe femeile întâmplătoare, o 
singură dată, la repezeală”. Sau, despre proză: „...în narațiune trebuie să se 
simtă că personajul cutare e de fapt un travestiu al zeului, sau al eroului 
etern. Și mai este un plan: al haosului, al neașezatului, al confuziei. Pe 
acest plan se mișcă obiectele pentru a spune despre oameni ce nu se poate 
spune despre ei tocmai pentru că sunt oameni, adică zei travestiți”. 
Rânduri care rivalizează cu cele ale marilor teoreticieni literari de la noi și 
de aiurea. Ba, uneori Radu Petrescu etalează o adevărată gândire 
filosofică, în spiritul filosofiei culturii: „Universul este un balet în care 
fiecare dansator este infinit determinat și determină infinit, rămânând însă 
foarte distinct printre toți ceilalți căci altminteri am avea a face cu haosul, 
cu lipsa acțiunii. Din interacțiunea infinită este ridicul să tragi concluzia că 
nimic nu este al nimănui. Aceasta poate fi doar scuza cui a făcut un 
complex și fac astfel de complexe în special cei care parafrazează, cei care 
în general nu pot crea – înțelegând prin creație inventarea unui ritm 
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esențial, a unei perspective universale, a unei viziuni de adâncime, precum 
și, consecință implicită acestora, a unor moduri tehnice originale”. 
         Dar, el scrie și la concret, despre autori și o face din unghiuri cu totul 
surpinzătoare, originale: „Nașterea, dragostea, realizarea unui ideal, boala 
și moartea, acestea sunt pentru doamna Bengescu centrii în jurul cărora își 
învârtește romanele care au, astfel, un aer ritual, ca poemul lui 
Hesiod./.../Cât despre eroi, aș spune că sunt mai mici decât ai lui Camil 
Petrescu, Rebreanu și Călinescu, iar culorile mai șterse, ca de amurg, în 
timp ce faptele lui Camil se petrec ziua pe la 12, lumină intensă, dar nu 
apăsătoare, ale lui Călinescu dimineața pe la 6-7, ale lui Rebreanu după-
masă în jurul orei 3, oră de străzi pustii, de pauză aparentă și fermentare 
ascunsă...” 
         De multe ori, emite sentințe despre autori, despre cărți: „Casa 
Buddenbrook, carte congestionată, scrisă de un domn cu digestie grea.” 
 

Cavaler al artelor 
 
         Truditor al scrisului fiind, Radu Petrescu a fost în același timp și un 
bun cunoscător și comentator critic al artelor plastice și muzicii. De altfel, 
cred că înainte de a publica literatură propriu-zisă, a publicat cronici de 
artă plastică. Era colecționar, în măsura reduselor posibilități materiale, își 
încercase mâna ca pictor, vizita galerii și anticariate, vedea și comenta 
lucrări. Se visa înconjurat de artă platică: „Idealul meu: să am lângă mine, 
alături de Pallady și Maestru (Adela Petrescu, n.m. DAD), picturi de Paul 
(Gherasim, n.m. DAD) și de Cojan...” Multe dintre descrierile din natură 
ale jurnalului au cromatică de pictor lucrând cu litere și cuvinte: „Se 
însera, în cenușiu, pete lungi, cărămizii și galben de portocală printre 
cafeniurile și cenulșiurile arborilor mereu în dreapta mea...” Sau, dinamica 
cromaticii cerului dintr-o zi: „Până la 10 aerul a fost cenușiu, până la 12 
alburiu incert dar luminos, apoi norii se desfac și rămâne luimină și 
albastru tare urmat, după 2, de negură...” În momente de liniște, privește 
tablourile soției, le comentează pe scurt sau doar consemnează momentul: 
„Văd uleiurile și desenele făcute la Câmpulung de ea și în scurt cerul se 
umple de stele”. 
     Portretele din jurnal le face din perspectiva unui pictor: „Am catalogat 
duminică niște tipuri de femei observate în fugă și mai mult pentru a 
umple fundul pânzei  (s.m. DAD)mele...”   De citat un asemenea impecabil 
portret făcut din acest unghi de artist plastic: „Bruna coaptă era, de pildă, 
o femeie balzacianpă, o provincială qui fait la muse în orașul ei, foarte 
elegantă, cu o mapă de piele de mână, pedicură impecabilă, rochie violet 
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cu decolteu larg și lăsând brațele în întregime goale (brațe de femeie de 
patruzeci de ani, minuțios îngrijite), bun ruj, păr pieptănat cu simplitate 
căutată, mimica distinsă a unei funcționare financiare de carieră...” 
      Muzică asculta cu un foarte bun cunoscător, cu Tudor Țopa. De altfel, 
toți membrii Școlii de la Târgoviște erau avizați melomani. 
 
                                                

Fericire 
 
             Puține pagini din jurnalul lui Radu Petrescu pot fi încadrate sub 
acest titlu. Dar, fără îndoială, că un paragraf, două din data de vineri, 20 
februarie 1970, se înscriu aci: „Alaltăieri am luat de la Editură semnalul, 
astăzi toate cele treizeci de exemplare ce mi se cuvin din Matei Iliescu. 
Cartea arată superb, mulțumită copertei lui Paul (Gherasim, n.m. DAD). 
Hârtia e proastă, aproape ca de ziar, însă textul o înnobilează”. Și: „După-
masă duc exemplare din cartea mea, cinez cu Miron Radu Paraschivescu și 
doamna Grill la „Capșa”, la aproape 11 sunt înapoi acasă. Moment 
agreabil când am lăsat brunei secretare de la „Luceafărul”, pentru Sânziana 
Pop, pachetul meu: „Nu vreți s-o vedeți?” (surâs negru, de jeuri). Ion 
Caraion mă îmbrățișează, ne sărutăm. Pachetele de cărți, în mijlocul 
camerei mele, lângă masă. Frumoasa copertă, cea mai reușită din câte a dat 
Editura. Geniul lui Paul lui Gherasim”. 
       Poate că tot aici, la momente de fericire, s-ar înscrie unele note de 
lectură, precum aceasta: „De ce îmi place atât de mult, în romanul lui 
Sainte-Beauve, les jolis jours de fevrier, aceste cinci cuvinte care sună în 
fraza lor ca un sunet alegru de linguriță învârtită într-un pahar de ceai pe 
jumătate gol?” 
 

Stilul impecabil al jurnalului 
 
          Radu Petrescu scria jurnal nu doar când nu putea să-și scrie cărțile. 
El o făcea zilnic și o făcea ca și cum lucra la una din operele sale. Cum am 
mai arătat mai sus, este limpede că nu-l concepea doar pentru uz propriu, 
dar îl adresa cititorului pe care nu-l pierdea din vedere nici o clipă. De 
aceea, stilul este unul de-o expresivitate accentuată, dar nu pedant, cu o 
zisă a lui Jules Renard (pe care Radu Petrescu îl citea, inclusiv în original), 
„vertical, sclipitor ca diamantul, impecabil”. El însuși scrie aici, în 1959: 
„Stilul e ritmul vitalității noastre personale, ritmul gândirii, sensibilității 
etc. Stilul unei cărți este adesea același lucru cu poezia din ea.”  
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Însemnările despre cotidian sunt literatură de cea mai înaltă clasă: „...se 
trezesc vrăbiile: e în piuitul lor numeros ceva din vărsarea mării pe nisip, 
în căderi învălmășite, mărunte, violent împinse și trase îndărăt”. Sau: 
„Timp divin, de-o săptămână încoace, cu aurul cel mai subțire, cu aerul cel 
mai ușor, verde stins și roz tremurător”, ori: „Dacă mă uit la aerul dintre 
ochii mei și lucruri, simt îndată o treaptă solidă sub picior”. Ori, imaginea 
fluxului-refluxului în mijlocul Bucureștilor: „...se trezesc vrăbiile: e în 
piuitul lor numeros ceva din vărsarea mării pe nisip, în căderi învălmășite, 
mărunte, violent împinse și trase îndărăt”.Sau, absolut strălucitor: „Mai 
apropiată sau mai depărtată, ploaia vocalizează”. 
        Preocuparea pentru stil e, de altfel, constantă în jurnal, cititorul găsind 
mereu însemnări de genul: „Fraza flaubertiană a lui Rimbaud și a lui 
Renard” sau: „Frazele hirsute, sălbăticite, speriate, ale lui Cantemir din 
Istoria hieroglifică”.  
        Este, de multe ori, eliptic, el însuși, recitindu-și după o vreme 
însemnările din jurnal, neștiind la ce s-a gândit atunci: „De două ori Ideea 
mă învelește astăzi în aripi luminoase. La ce bun aș spune cum?”. Dar, 
dacă eliptică este aluzia la cineva sau ceva, stilul este însă de o mare 
acuratețe: „După-masă voiam să ies și n-am ieșit, culeg în schimb o clipă 
rară, Ideea, privind înserarea care cuprinde castanii din scuarul și blocul 
portocaliu, acum mai împalidat. Capătul dinspre Cușma al Satului Nou. 
Lucrurile aspirând aerul ca niște bureți”. Sau: „Aer de lămâie, greieri, 
câini, treptat și ușor hârtia se acoperă de umbre”. Sau, în sfârșit: „...eu nici 
nu scriu. Adun mase de aer, ici mai consistente, dincoace mai rare, și asta 
e tot. N-am nici un nume pentru această activitate”. 
      Și totuși, imaginea jurnalului în viziunea lui Radu Petrescu este o 
adevărată artă poetică: „Caietele de față sunt cutii de sticlă în care bag 
fluturi cu speranța că, odată, uitându-mă la ele, voi avea surpriza agreabilă 
de a vedea că fluturii sunt tot vii și zboară între pereții de sticlă agitându-și 
aripile colorate, trompele delicate și ingenioase. În scurt: jurnalul nu e o 
carte de idei, ci de Idei”. Da, recitind noi jurnalul lui Radu Petrescu, la 
diferite vârste și în contexte variate, putem depune mărturie că fluturii-idei 
sunt încă vii. După cum viu este autorul în dinamica vieții lui singuratice, 
urmărind Ideea cu o fervoare care face din el un personaj al celuilalt 
Petrescu, Camil. 
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Castane  
coapte  
 
 
 
 
 
 
 

o proză de Petrișor Militaru 
 
 

Stăpâna casei ţinuse întotdeauna ca intrarea să se facă prin spate. 
Păşeam încet,  cu încredere, curiozitate şi entuziasm. În mâna dreaptă 
aveam ceva împachetat în hârtie viu colorată. Cu ochii la pachet, un câine 
din curte pare se bucure că mă vede. Mereu mi s-a părut stupidă această 
bucurie iluzorie a câinilor. Am intrat şi am luat loc pe un scaun, în faţa 
unei mese. Imediat apare şi gazda. 

– Ai ajuns la timp, zice femeia. 
– M-am străduit, am spus fără să-mi pese că nu era aşa. 

Femeia se aşeză la masă. Deschise pachetul de cărţi şi luă 
telecomanda.  Era o muzica atât de lentă încât mă întrebam dacă chiar are 
ritm. Fără să vreau mă gândeam dacă mai auzisem pe undeva muzica asta. 
Şi cărţile erau amestecate tot aşa de lent. După zece minute se auzi din nou 
vocea femeii:  

- Te rog să extragi zece cărţi. Mai întâi patru, apoi trei, două şi una 
deasupra. Să le aşezi în forma aceasta, pe patru rânduri.  

- Ce formă e asta? 
- Tetraktys sau tetrada mistică. 
- De parcă Pitagora ghicea în cărţi de tarot. 
- Poate că nu ghicea, zise ea, dar ne ajută pe noi să facem un ban 

conform unor principii dezvoltate de el. De unde ştii că sunt cărţi de tarot? 
- Presupun şi eu. 
- Sunt cărţi de rotit.  
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Ghicitoarea se juca cu cuvintele: sunt câţiva care cred că „tarot” 
vine de la cuvântul „tora” care anagramat dă „rota”. Eu nu cred că are 
legătura una cu alta, dar în fine… 

- Aşează-te pe canapeaua verde. 
- Dar n-o să mai văd cărţile, mă repezii eu să spun. 
- Ba da, dar încearcă şi tu să te relaxezi un pic. 
M-am culcat cu faţa în sus pe canapea. Ţineam sub palma stângă 

cele zece cărţi cu faţa în jos. Mă gândeam la faptul că femeia prefera 
anumite ore pentru divinaţie. Nu îmi dădeam seama dacă citea sau vorbea 
cu mine ţinând ochii închişi, dar cred ca se concentra cumva. Îmi spuse să 
îmi imaginez primul rând de patru cărţi cu faţa în jos şi să îi descriu ce 
cărţi văd. Nu le vedeam. Îmi zicea să îmi imaginez că le aşez în faţa mea, 
în aer, fără să le întorc deocamdată. Până la urmă am reuşit să le văd 
oarecum înceţoşat, în timp ce ea rostea un fel de descântec. Pe un fundal 
verde închis am început să aşez, în minte, un rând de patru cărţi, un rând 
de trei, de două şi unul de o carte. Corpul era relaxat şi mintea mea destul 
de focalizată pe cărţi. Apoi mi-am amintit că prietenul meu Cristian îmi 
spusese că femeia ghicea în timp ce te punea să visezi. Îmi amintesc că 
prima carte semăna cu Nebunul. Doar că personajul nu mergea pe un 
drum, ci părea să fie pe un aparat cu o bandă ca la o sală de fitness. Apoi 
mi s-a părut că avea şi un celular prins la curea şi asculta muzică în căşti. 
„Parcă ar fi la mişto”, mi-am spus în gând. Apoi, filmul se taie şi cred că 
ultima carte era asemănătoare cu Moartea, doar că aici Moartea îşi tăia 
propria creangă de sub picioare şi avea un fel de coroană pe cap. Şi se uita 
la ceas.  

- Te distrezi pe seama oamenilor? 
- Nu prea e aşa distractiv cum zici tu.  
- Dar de ce îmi aduc aminte doar aceste două cărţi? 
- Astea ţi s-au părut ţie mai interesante. 
- Cum aşa? 
- Păi prima nu este numerotată în anumite pachete de tarot, iar a 

doua nu are nume, dar este numerotată.  
- Dar prima are nume? 
- Da. Însă nu asta contează ce nume are, ci ceea ce vezi tu. 

Important este că te-au ajutat să intri în starea de vis şi să vezi cărţile pe 
care mi le-ai descris.  

- Şi ce ţi-am spus? 
- Mai multe. Câteva fantezii, obsesii, frustrări şi, probabil, speranţe. 

Cartea în care era un hol este cea care contează.  
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Holul era foarte puţin luminat şi nu am intrat la prima uşă, ci la a 
doua. M-am aşezat la masă. Erau şase scaune. Pe unul stăteam eu, iar pe 
celălalt erau cinci mănuşi mari şi cred că erau de culoarea pielii. Tu mi-ai 
spus să privesc în vasul cu apă de ploaie. Am atins centrul vasului cu 
degetul mare de la mâna stângă, ţinând celelalte degete uşor strânse. 
Simţeam foarte clar cum pulsează sângele prin braţul stâng. Am privit 
cercul al patrulea din vas până când am avut impresia că mă privesc 
stând deasupra mea pe canapea. De deasupra mi-am împărţit din ochi 
corpul în trei bucăţi: cea de la ombilic în jos, cea de la ombilic în sus şi 
cea de deasupra pieptului. Când am privit separat bucata de la ombilic în 
jos am auzit un nechezat de cal. Când am privit separat bucata de la 
ombilic în sus mi-am amintit de o privire de miel cu care mă jucam la ţară 
şi care îmi plăcea fiindcă era alb şi avea mărgele. Când am privit separat 
bucata de deasupra pieptului mi-a apărut în faţă coperta unei cărţi care se 
numea „Darul vulturului”. Calul avea mereu încolăcit pe piciorul drept 
un şarpe cu care vorbeam şi mă gândeam cum de calul nu se sperie de el. 
Însă calul mergea liniştit. Şarpele îmi spunea pe un ton care mie mi se 
părea ironic să îmi pun bucăţile de corp la un loc. Dar eu aveam un 
sentiment de bâjbâială în acest sens şi nu prea îmi dădeam seama cum să 
le pun. Cred că am reuşit cumva să le leg între ele şi făceam nişte mişcări 
sacadate, ridicole şi cam groteşti. Aveam sentimentul că acela pe care eu 
îl numeam cal râdea de mine. Erau trei mişcări diferite şi trei bucăţi 
diferite care teoretic alcătuiau un singur corp. În momentul acela aveam 
mari îndoieli că ar fi aşa. Apoi, mi s-a părut că prima bucată din corp era 
făcută din castane, a doua bucată din corp părea făcută din kiwi şi a treia 
din petale galbene de culoarea vinului. Castanele păreau să aibă un fel de 
stabilitate, dar nu prea aveau mobilitate. Partea de kiwi părea că vrea să 
se expansioneze şi să mărească spaţiul dintre castane şi petale, dar 
verdele se dilua când se dilata această bucată de corp. Petalele erau 
foarte jucăuşe şi parcă luau orice formă îmi trecea mie prin cap, deşi 
uneori părea că le distorsionează făcând să pară că sunt groteşti. Poate şi 
fiindcă începusem să inventez lucruri sau fiinţe din combinaţii de părţi de 
lucruri, fiinţe sau animale. Dar faptul că aceste părţi de corp se mişcau în 
trei direcţii, în trei ritmuri diferite mi-a dat până la urmă o senzaţie de 
ameţeală. Şarpele mi-a spus atunci că trebuie să îmi calculez mişcările şi 
să ajung la un numitor comun. Cred că l-am înjurat în gând şi când m-am 
uitat la el a scos limba care uitase să se bifurce. Nu reuşeam să ajung la 
nici un numitor. Aşa că m-am gândit că ar trebui să mă întorc…o petală 
căzuse printre castane şi începuseră să se deschidă la culoare. Li se vedea 
acum miezul galben. Partea de kiwi era acum o pasăre verde şi un fir, 
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destul de încurcat, roşu şi subţire trecea de la petale spre castane. Am vrut 
să pun mâna pe el şi să-l descurc. Eram din nou pe canapea. 

- Te distrezi pe seama oamenilor? 
- Nu ştiu. Vino să vezi ce scria pe tabloul din holul pe care ai fost.  
- „From star to fish”? Ce legătură are peştele şi steaua? 
- Ia mai uită-te o dată. 
- A… „From start to finish”. Aha. Cred că m-am prins. 
- Ţi-am adus nişte castane coapte să mănânci. 
- E adevărat că au încercat să îţi fure cărţile? 
- Da, zise ghicitoarea. 
- Şi? 
- Şi după ce au ieşit le-au aruncat în curte fiindcă au văzut că erau 

colorate doar pe spate şi pe faţă nu aveau nimic. Au crezut că i-am păcălit, 
a spus ea zâmbind. Dar crezi că ei ştiu să se uite la cărţile astea. 

- Sunt bune castanele. Adu-mi te rog puţină sare. 
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Poeme de  
Geo Galetaru 
 
 
 
 
 

 

Cineva cade 
 
nu se poate 
 
pe malul acela vin păsările 
vin animalele tale blânde 
 
un refugiu din calea celor ce pierd 
 
cineva cade şi se face tăcere 
nu mai caut legile care mă salvează 
voi învăţa să număr silabele unui trecut prosper 
dincolo e un coridor cu mere roşii 
dincolo e sunetul din care se adapă singurătatea 
 
nu se poate 
 
frigul răstoarnă pereţii 
memoria trece 
cu ultima stea 
 
 

Uneori 
 
exersăm 
ne definesc ritmurile cardiace 
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dimineţile sub un clopot de sticlă 
 
respiraţia 
fulgerul care trece prin corp 
în seara când se rupe echilibrul 
 
ascundem 
bucăţi de gheaţă sub piele 
mimăm exactitatea de azimut a ororii 
definiţiile se strecoară sub pleoape 
ca nişte păsări de pradă 
 
vecinii au nevoie de hrană 
uneori ne incomodează cu o moarte din greşeală 
 
 

Departe un copil 
 
viaţa 
ca un fruct în zăpadă 
 
o iarnă aseptică 
pentru pielea ascultătoare 
 
vom învăţa  
pe degete 
gustul victoriei 
 
departe 
un copil 
cu braţele retezate 
 
 

Un alt pământ 
 
singurătate 
şi păsările Domnului 
 
colivia trece 
dintr-o mână în alta 
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dintr-o patrie în alta 
 
masticăm masticăm 
urcuşul pe coate 
şi fiara la jumătatea drumului 
 
singurătate 
plânsul orbitor al iernii 
 
un alt pământ pentru vieţile noastre 
 
 
 

Vocea un infern 
 
am citit 
cărţile vorbesc despre o trufie rece 
despre malul străin care nu mai aşteaptă 
aţi crezut cu degetele cu argintul armurii 
o zonă surâzătoare pentru obişnuinţa poetului 
el înroşeşte pervazul se ascunde în plânsul lepidopterelor 
am citit 
da am citit 
de atunci visez o excursie ca o fericire implacabilă 
cineva amână trupul înecatului din deal 
în patria aceasta vâslele tac 
vocea e un infern un întuneric glorios 
(închidem fereastra ne folosim de cuvinte) 
 
 
 
 

Un semn 
 
un semn 
o literă în derivă 
pentru aceste frumuseţi vinovate 
gratuitatea jocului ne aruncă în aer 
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„Am supraviețuit până azi 
datorită poeziei”* 

 
 

 
 
 

 
Angela Baciu - Domnule Liviu Ioan Stoiciu, mă bucur să ne 

revedem la Piatra Neamț, la Primul Festival qPOEM, după seara de 
lecturi publice din Curtea Domnească. Festivalul este organizat de 
Biblioteca „G.T. Kirileanu”, scriitorul Adrian Alui Gheorghe, în 
colaborare, firește, cu cel ce a fondat cenaclul, mișcarea, colecția și 
festivalul qPOEM, Călin Vlasie. Ne-am bucurat să vedem atât de mulți 
membri qpoem prezenți, autorii cărților publicate în colecția cu același 
nume și, mai ales, un public numeros prezent la acest eveniment. 

 
Liviu Ioan Stoiciu - Sărut mâinile. Surpriza apariției acestui prim 

Festival qPoem la Piatra Neamț, la câteva luni după ce a explodat pe piață 
cenaclul qPoem pe Facebook (inițiativă exclusivă a lui Călin Vlasie, care a 
deschis conturile qPoem și qProză) și apoi colecția de carte qPoem la 
Editura Paralela 45, rămâne impresionantă. Călin Vlasie (poetul de valoare 
și editorul de succes) s-a dovedit încă o dată inspirat, el a deschis o supapă 
pe internet celor care scriu și citesc poezie și proză. Scriitorimea (în frunte 
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cu conducerea U.S.R) a privit cu mari rezerve postările pe Facebook, 
știindu-se că nu există o sită critică estetică, o sită care să aleagă grâul de 
neghină, să scoată la lumină texte de calitate. Călin Vlasie a demonstrat că 
se pot scoate grăunțe de aur din poezie și proză de pe Facebook, apelând la 
critici literari, punând pe gratis la dispoziție o platformă profesionistă de 
afirmare publică… Ce a ieșit, a depășit orice imaginație, qPoem s-a 
transformat într-un fenomen. Îmi scot pălăria în fața flerului lui Călin 
Vlasie, e o demonstrație de impact că din postările pe Facebook poți face o 
literatură. Personal, dacă aș fi proprietar al Facebook, l-aș premia cu 
milioane de dolari pe Călin Vlasie pentru noul sens dat Facebook în limba 
română (altfel, un Facebook perceput public doar ca tribună a relaxării 
intelectuale, de schimb de impresii fără pretenții artistice, dominat de poze 
și texte preluate de pe internet). Pe de altă parte, la entuziasmul apariției 
fenomenului qPoem, Călin Vlasie a adăugat și cinci „Opere Poetice” (cu 
trei optzeciști, doi nouăzeciști), să dea probabil „greutate” demersului lui 
editorial, sever cum e. După aceste zeci de volume de poezie scoase dintr-
odată, în câteva luni, în qPoem, rămâne de văzut cu ce se va confrunta 
fiecare dintre cei publicați, în viața literară (dacă va avea vreo primire 
critică), pe o piață de carte fără cumpărători, Facebook neavând cum să 
compenseze cheltuielile făcute de Editura Paralela 45. Mărturisesc, n-am 
citit până azi niciuna dintre cărțile apărute în colecția qPoem, nici un autor 
neîndurându-se să-mi acorde cartea sa cu autograf. I-am ascultat pe unii la 
Piatra Neamț, sunt inegali, e firesc. Nu-mi dau seama dacă toți acești 
autori de pe Facebook, apăruți acum cu o carte, au idee ce e aceea poezie 
română apărută până la ei, dacă nu cumva repetă povestea „douămiiștilor”, 
care s-au tot citit ei între ei, aroganți, urechiști, frunzărind doar din poezia 
contemporană lor, nu și din istoria poeziei române… Mă tem că trezirea la 
realitate (a ignorării lor în lumea poeților români, că e inflație; competiția 
alege) îi va frustra pe mulți. 

Angela Baciu - Vă felicit pentru întreaga carieră, pentru volume și 
premii, dar și pentru noua cartea publicată la Editura Paralela 45 în 
Colecția „Opera Poetică”, mă întorc în timp, citindu-vă la toate vârstele 
poetice. Cum s-a născut această carte și această colaborare? 

Liviu Ioan Stoiciu - Mulțumesc pentru bunăvoință. Călin Vlasie, 
directorul Editurii Paralela 45, m-a luat pe nepregătite. Deși sunt un „poet 
premiat”, cum spui, nu sunt deloc răsfățat — joc în poezia română același 
rol secundar, de „outsider”, de poet „bun” (nu „mare”), că există tot timpul 
poeți și „mai buni” (și mai „mari”, altă castă) decât mine. Ba chiar sunt și 
contestat pentru „poziția” pe care o ocup fără voia mea într-un clasament 
literar al cărților (sau într-o ierarhie a poeților). M-am plictisit să fiu ținut 
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în anticamera criticilor de autoritate (care contează; toți sunt grăbiți, au 
obligații, abia frunzăresc o carte, n-au timp de pierdut, își servesc propriile 
slăbiciuni literare). După o viață, am constatat că n-am un critic măcar care 
să mă promoveze, să nu mă citească în diagonală, să mă „placă”… E și o 
chestiune de destin, sau de… „aură” (care atrage simpatii; eu atrag 
antipatii). Deschid doar o paranteză și închid: am 66 de ani, alți poeți sunt 
sărbătoriți regește la 60 și 65 de ani (au numere de reviste dedicate și 
primesc „premiul național” pentru Opera Omnia), vârstele mele „rotunde” 
n-au contat (și nu vor conta) — e o percepție generală care spune multe 
privind și acest aspect public, nu? Când l-am auzit pe Călin Vlasie că vrea 
să pornească o serie de autor și cu mine, am fost onorat, dar și pesimist: 
cui i-ar folosi? Eu nu trezesc nici interesul micului public avizat, „așa mi-e 
mie scris” să rămân în penumbră. Călin Vlasie a promovat reprezentanții 
optzecismului cum nimeni n-a făcut-o (și n-o s-o mai facă), perfect 
conștient de valoarea acestei generații. Întâmplarea a făcut că anul acesta 
eu am primit primul Premiu Național pentru Opera Omnia, pentru poezie 
(„Tudor Arghezi”, acordat de USR; Aurel Pantea, din actuala serie de 
autor de la Paralela 45, a primit acest premiu în 2012), care se potrivește 
cu „Opera Poetică” de la Editura Paralela 45 — motiv să fiu mai împăcat 
cu mine, chiar dacă Opera Poetică se poate opri la volumul 1 (cu primele 
mele patru volume de versuri, apărute până la Revoluție, plus ciclurile de 
poeme ale mele din două caiete ale debutanților din anii 70 ai secolului 
trecut), neavând cum să cauționez această carte de căpătâi de lansări în 
toată țara, pe care eu trebuie să le pun la cale și la care nimeni să nu o 
cumpere, n-am nici bani pentru deplasări, nici nervi. 

Angela Baciu - Cele două noi colecții, OPERA POETICĂ și 
qPOEM ale Editurii Paralela 45 au fost deja prezentate la Târgul de 
Carte Bookfest București, la Primul Festival qPOEM de la Piatra Neamț 
și vor urma și alte lansări. Ajută acest gen de colecții să aducă cititorul 
mai aproape de carte, mai ales de cea  publicată pe hârtie? 

Liviu Ioan Stoiciu - Care cititor, poetă dragă Angela Baciu? 
Pentru mine cititorul de poezie e o abstracție. Astfel, dintre cei apăruți în 
Opera Poetică, eu sunt singurul care n-am cititori dispuși să cumpere, să 
împrumute o carte de la bibliotecă (nici măcar de curiozitate; îmi cunosc 
lungul nasului). Adrian Alui Gheorghe (director de bibliotecă județeană 
din Neamț, redactor-șef de revistă literară, Conta) și Aurel Pantea 
(președinte de filială a USR, Alba-Hunedoara, redactor-șef de revistă 
literară, Discobolul), Emil Hurezeanu (ambasador în Germania) și Ioan Es 
Pop (angajat al Editurii Paralela 45, nelipsit de la târguri de carte și din 
librării) au posibilitatea să-și împartă tirajul „acolo unde trebuie” — eu n-
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am însă nici o șansă nicăieri, sunt cel păgubos. Îmi pare rău că nu mai cred 
în lansări „în țară” (greu de organizat, trebuind să aduci vorbitori, nu 
numai să faci tu deplasarea), la care nu se vând decât întâmplător cărți. Eu 
mi-am pierdut iluziile. Știu că aplauzele (inclusiv la recitalurile la care are 
acces „marele” public) vin la câțiva scriitori din manualele școlare, cu 
nume cunoscut „din auzite”, și la poezia clasică. Nu mai suport lansările 
formale, la care te simți jenat fiindcă nu e nimeni interesat să te asculte, 
fiind un anonim pentru băgătorii de seamă care trec prin fața standului cu 
cărți ale tale… 

Angela Baciu - Curentele și generațiile literare pot forma și 
contura destinul unui scriitor? 

Liviu Ioan Stoiciu -  Pot „forma și contura”, e normal. Există lideri 
și pluton (care n-are nimic peiorativ în el; cei din pluton sunt baza). Liderii 
dau tonul curentului literar (paradigmei) și generația se raportează la ei. 
Vorbim acum de optzeciști (sau Generația 80). Punându-le împreună, 
curent și generație, trebuie să acceptăm 30 de ani de creație, care cuprind 
optzeciști, nouăzeciști și douămiiști. E de așteptat să apară acum, trecând 
cei 30 de ani ai unei generații de creație, o altă generație cu moț, alt curent 
literar. Personal, nu întrevăd nimic exploziv, citind din creații ale 
premiaților la concursuri. Autorii qPoem nu sunt tocmai debutanți, în 
majoritate… Important e să existe o continuitate și de aici înainte la nivelul 
poeziei performante, de valoare. Lucrurile se vor așeza de la sine și de aici 
înainte, răbdare.  

Angela Baciu - Și pentru cei ce vă cunosc mai puțin, dați-mi voie 
să vă fac o scurtă prezentare: sunteți născut la 19 februarie 1950 în 
comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ, sunteți poet, prozator, scriitor 
optzecist român. Debutul publicistic s-a produs, în 1967, cu versuri în 
pagina literară a ziarului regiunii Bacău Steagul Roşu, debutul editorial 
cu ciclurile de versuri Balans în „Caietul debutanţilor”, 1977 (Editura 
Albatros, 1978) şi „Cantonul 248 în Caietul debutanţilor”, 1978 (Editura 
Albatros, 1979). Debutul dumneavoastră a fost o mare revelație și la 
vremea respectivă a făcut mare vâlvă. Care este legătura cu fanionul, ce e 
locul acela? 

Liviu Ioan Stoiciu - Fanionul era un steguleț galben pe care-l 
flutura cantonierul către mecanicii de tren și către șeful controlorilor de 
bilete (cantonierul e cel ce deschidea bariera înainte de venirea și după 
trecerea trenurilor), confirmând astfel că totul e în regulă. Cantonierul se 
uita și la osiile vagoanelor, să vadă dacă nu fumegă… Am copilărit la un 
canton CFR (cu numărul 248, pe linia București-Bacău-Suceava; 248 
însemnau kilometrii de la București la Adjudu Vechi), care era cunoscut ca 
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Halta CFR Adjudu Vechi, extrem de solicitată de navetiști, deși de la 
canton până în sat erau de străbătut doi kilometri pe jos. Cantonul 
cuprindea clădiri de piatră, mari, despărțite cu gard, una pentru cantonier, 
alta pentru șeful de echipă, tata, la întreținere de cale ferată (era o locuință 
de serviciu) — fiecare avea anexe și grădină. În plus, aici era cazarma cu 
muncitorii angajați la întreținere la cale ferată (țărani necalificați, veniți să 
câștige o pâine cinstită). Pentru mine acest canton a fost raiul pe pământ — 
ograda noastră era plină cu tot felul de păsări și animale, de pomi 
fructiferi, viță de vie și de flori. Nu ne lipsea nimic, aveam fântâni adânci, 
lemne de la traversele înlocuite, lumină de la lămpi sovietice care dădeau 
și căldură și tensiune pentru radiouri… Aveam unelte agricole și animale 
de tracțiune. De jur împrejur erau grădini ale țăranilor din Adjudu Vechi, 
cu pepenării și vii păzite de câte un prepeleac. Din nenorocire, de la un an 
și patru luni am rămas fără mamă (trăsnită în bucătăria de vară aici, în 21 
iunie 1951), biata mama venise de câteva luni de la alt canton, unde mă 
născuse (la cinci kilometri de Piatra Neamț, la Dumbrava Roșie; tata era 
detașat la șantierul CFR deschis către Bicaz), insistase să fie aproape de 
părinții ei din Adjudu Vechi. Recăsătorit după un an, să aibă cine să mă 
crească, mama de-a doua m-a crescut „în puf” (cu ea, tata avea să aibă 
patru copii, trei surioare și un frate, cu care am crescut în relații apropiate; 
o soră a murit la 18 ani)… Altă nenorocire — „întovărășirea” și 
„colectivizarea”, care l-au sărăcit dramatic pe tata, pus să aleagă în a fi 
țăran la „colectiv” și a fi ceferist, i s-au luat și uneltele agricole și 
animalele de tracțiune și pământul arabil (moștenit, Dumnezeu mai știe 
câte hectare). Mama de-a doua era casnică, a avut tot timpul de crescut 
copii mici… În sfârșit. Ca la români, azi nu mai există Cantonul 248, tot ce 
a fost acolo s-a furat în amănunt, n-a mai rămas o cărămidă (bariera a fost 
electrificată). Doar amintirile mele n-au murit (încă), s-au estompat. Mă 
bucur că a rămas acest Canton 248 și în pagini ale unor cărți ale mele… 

Angela Baciu - Ați publicat numeroase cărți, de la an la an cărțile 
sunt altfel, o carte nu seamănă cu cealaltă, aveți o schiță atunci când vă 
vine ideea unei cărți, sau scrieți așa cum vă vin ideile? 

Liviu Ioan Stoiciu - Am publicat 15 cărți originale de poezie (n-
am repetat nici un poem în ele) — fiecare, într-adevăr, a încercat să fie 
altceva. E o diferență de la cer la pământ între primele mele patru cărți, 
republicate în Opera Poetică în 2016, puteți să verificați.  

Angela Baciu - De aceea am și spus acest lucru... 
Liviu Ioan Stoiciu - Spre deosebire de alți poeți (în majoritate 

scriu „la fel” toată viața, perfecționând același „stil”), eu am ars etape, am 
încercat să scot cărți independente una de alta, cu personalitatea, cu stilul 
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ei — fiind legate de un fir roșu, specific mie, recognoscibil (sau așa mă 
iluzionez, că în subteran se păstrează un timbru „inconfundabil”). O declar 
și aici, scriu dintotdeauna spontan, și anul acesta, după ce am apărut cu 
Opera Poetică, am luat seama că vin pe circuitul poeziei de avangardă 
(până anul acesta nu m-am judecat, pus în context critic, nu m-a interesat 
de ce unele poeme nu le mai înțeleg, am  luat seama că ele exprimă o stare 
de spirit de atunci; n-au nici o legătură cu modul „esopic” de a scrie, să 
păcălești cenzura). La mine inconștientul (sau subconștientul) e cel ce scrie 
— la început l-am lăsat să curgă pe hârtie „brut”, Inexprimabilul care 
trebuia vânat fiind „cheia de boltă”. Azi, după 35 de ani de la debut, 
Inexprimabilul s-a mai îmblânzit, se lasă prins de-a gata, chiar dacă nu s-a 
schimbat nimic, scriind tot spontan, făcând caz de fragmentarism (stare 
naturală a gândirii), de planuri diferite de sondare, puse în vers în același 
timp. 

Angela Baciu – Nu ați publicat doar poezie, ci și romane, teatru, 
unde vă regăsiți cel mai mult? 

Liviu Ioan Stoiciu - Poezia rămâne în prim-plan, o am în vedere 
tot timpul, celelalte genuri o completează (îmi exploatez intuitiv sursa de 
creație, într-un fel sau altul). Datorită receptării critice am rămas pe 
baricada poeziei. Dacă mă regăsesc în poezie? De câte ori scriu un poem 
de sertar, un exercițiu, îmi spun că n-am trăit degeaba în acea zi (eu scriu 
numai pentru sertar, numai exerciții; recitesc poemul după un an sau zece, 
atunci aleg dacă are valoare cât de cât, sau trebuie aruncat la coș, cu ocazia 
definitivării unui volum sau a publicării în reviste literare). Am 
supraviețuit până azi datorită poeziei, ea m-a ținut în priză (mi-a dat 
energie să continui), s-a format un mecanism de amăgire că merită să scriu 
poezie, poezia având și efectul rugăciunii, care face bine „la suflet”; poezia 
are și rol terapeutic. 

Angela Baciu - Cum se scrie astăzi? este o mare diferență de cum 
se scria acum 20, 30 de ani? sunt sprijiniți, încurajați poeții tineri de azi 
de critica literară? 

Liviu Ioan Stoiciu - Douămiiștii (ei încheie generația 80, cred) au 
intrat pe alt palier al creației lirice, alte criterii de evaluare. Se vorbește de 
minimalism și poezie minoră la ei (adică poezia lor are miză mică, legată 
de viața personală, marginală, de necazurile casnice, derizorii, de 
simțămintele duse la extrem de un drog sau o palincă), temele mari ale 
literaturii nu mai intră în atenția lor sau le relativizează (transcendența și 
metafizica îi lasă rece). Personal, după ce i-am debutat editorial pe unii 
(ajunși lideri), i-am repezit după ce au trecut în registru la limita 
pornografiei — la a treia, a patra lor carte, însă, după ce s-au mai îndulcit 
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moral (s-au căsătorit, au copii) am recunoscut la ei o „mutație de 
sensibilitate”, a lumii tinere de azi (cu tabieturi și ticuri), pe care o admir; 
are problematică originală, a unei stări de criză postmodernă (lasă că 
refuză criteriul estetic). Îmi pare rău că azi douămiiștii se confundă cu 
contestatarii actualei conduceri a USR (și a optzeciștilor; pe mine 
douămiiștii mă desconsideră), că judecățile critice sunt influențate de 
„politica literară” (de relațiile de putere). Altfel, e curios că douămiiștii 
reciclează metafora în poezie, pe care optzeciștii au dat-o la o parte 
(tocmai reacția la metaforele artificiale, calofile șaptezeciste a făcut să 
apară poezia optzecistă).  

Angela Baciu - După atâtea evenimente și proiecte, cred că vă 
pregătiți și de o vacanță, unde ați dori să mergeți în această vară? Și apoi, 
ce veți pregăti pentru public, la ce lucrați? 

Liviu Ioan Stoiciu - Deocamdată n-am bani de vacanță, s-au 
aglomerat cheltuielile destabilizatoare în familie, poate în august găsesc o 
soluție, deși… Nu mai sunt la vârsta când eșuarea unei vacanțe provoca 
frustrări. La ce lucrez? La nimic. E sigur că, fiind superstițios, n-aș da de 
gol la ce lucrez, dacă aș lucra. Stau în așteptare. Încerc să-mi mai vin în 
fire, „după atâtea evenimente și proiecte”, cum spui. 

 
(Galați / București, iulie 2016; Interviu preluat de pe site-ul qPOEM) 

 
*) Autori canonici în Colecția OPERA POETICĂ, Editura Paralela 45 
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Ce a mai spus  

Jim Hawkins 
 

 

 

o proză de Adrian G. Romila 

Bristol, 22 noiembrie 1825 

Dragul meu Robin, 

Știu că nimic nu anunța această scrisoare, tocmai ți-am mai trimis 
una, de curând, sper c-ai primit-o. Doctorii mi-au recomandat să nu mă mai 
obosesc o vreme cu nimic, îndeosebi cu scrisul îndelungat, hârțoagele și 
socotelile. N-ar fi bune, cu melancolia mea cronică, la care, zice-se, nimeni nu 
găsește leac. Asta dacă melancolie s-o numi ceea ce am eu, și nu-i vreo boală 
care mi s-ar trage din copilărie sau pur și simplu o oboseală de bătrân sătul de 
viață. Știi că nu pot sta liniștit mult timp. Cineva trebuie să-mi rezolve situațiile, 
n-am încredere nici în tânărul meu secretar, nici în asociați, nici măcar în 
bătrânul Harvey, care mi-e aproape de atâția ani. De când a murit maică-ta și mi 
s-au împuținat puterile, unele treburi trebuie să le facă și alții. Pe urmă, ceva tot 
e necesar să fac, nu? Nervii mi-s încă la pământ, cu toate curele de odihnă, de 
soare și de călătorie, trebuie să muncesc, să mă ocup de lucrurile care nu 
suportă amânare. Am mai renunțat la unele afaceri, mai grele, la Londra și la 
țară, dar tot mi-au rămas atâtea câte să-mi dea de muncă. Poate că nu peste mult 
timp îți vor reveni ție, și atunci ai să vezi. Sau poate le vei lăsa baltă, de-ți vor 
părea împovărătoare și vei avea din ce trăi. Oricum, din toate, marea îmi face cel 
mai  bine, aici o pot admira în voie, stând degeaba, pe frigul ăsta. Portul e unul 
dintre locurile mele preferate încă din adolescență, un port sau orice loc de unde 
să privesc oceanul. Și slavă Domnului, casa în care stau acum are ferestrele 
către apă! 

Pentru că despre mine ți-am vorbit mai multe în precedenta 
scrisoare, acum vreau să-ți împărtășesc un fel de dorință ultimă a mea. Nu simt 
că voi muri prea curând, stai liniștit!, dar e bine s-o afli din timp, poate va da 
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roade în sufletul tău. Unui moșneag de optzeci și trei de ani, după câte-a văzut și 
a trăit, cuvintele nu-i pot fi decât testamentare. Tu ia-le cum vrei, ca pe un sfat 
părintesc, ca pe un vis absurd, ca pe-un capriciu, poți ține cont de ele sau nu! Știi 
că niciodată nu te-am forțat să faci ceva, ești singurul meu copil, n-am vrut să 
devii decât ceea ce ai dorit tu să devii. Ai ales legile, foarte bine, nu ne-am 
împotrivit, nici eu, nici biata maică-ta. Avocatura e o meserie cât se poate de 
onorabilă, în scumpa noastră Anglie. Adevărul e că nici eu n-am vrut să devin 
comerciant, dar uite că nici ofițer de marină și nici scriitor nu s-au putut. Partea 
mea de pe insula comorii m-a ajutat în investiții și mi-a asigurat o prosperitate 
mulțumitoare, în anii din urmă, ai profitat și tu din plin. Am avut mare noroc. Mi-
aș fi dorit, totuși, ca scrierile mele să fie acelea care să mărturisească despre 
mine, în posteritate. Relatarea aventurii mele de tinerețe, așternută la rugămintea 
judecătorului Trelawney, a doctorului Livesey și a celorlalți, am trimis-o nu de 
mult unui oarecare Thomas Stevenson, un scoțian de la Lighthouse Commission, 
care s-a arătat interesat de ea. Restul hârtiilor cu povestiri, romanul și piesa de 
teatru n-au făcut să salte inima de plăcere niciunui editor. Ele zac și acum în 
sertarul biroului meu, printre hârțoage cu socoteli și alte documente comerciale, 
amintindu-mi de o posibilă carieră de scriitor. N-a fost! Așa că, dragă Robin, m-
am reorientat destul de devreme spre ceea ce mi-era la îndemână, având 
capitalul din comoara căpitanului Flint. Așa am luat casa din Plymouth, unde te-
ai născut și ai copilărit, pe cea din Bristol, unde stau acum, cu Harvey, secretarul 
Tim și Anna, bătrâna noastră bucătăreasă. Tot cu bani din comoară am obținut 
dobânzile, la bănci, am arendat recoltele din Ipswich și Halesworth, am stabilit 
parteneriatele profitabile cu squire Trelawney și căpitanul Smollett, am refăcut 
hanul de la ”Admiral Benbow”. Am încasat o sumă frumușică pe el, după ce s-a 
dus bunică-ta, erai prea mic, ca să-ți amintești. Toate celelalte afaceri tot de 
acolo se trag, nu le mai înșir, cred că le știi. 

Ei bine, Robin, ce vreau eu e să pleci în Caraibe, definitiv! Cât de 
curând poți, să pleci! Poate te miră ce-ți spun, dar crede-mă, lucrurile nu vor 
mai fi niciodată ce-au fost, nici pe bătrânul continent, nici în insulele noastre! 
Simt că istoria o ia la vale, că vine un alt ev, că o altă lume va apărea, una în 
care oameni morali, liniștiți și visători ca noi nu-și vor mai avea locul. Un utopist 
ca Washington, un nebun ca Bonaparte, demenți ca Robespierre și Danton, care 
să le dea pe toate peste cap, se pot naște oricând, încă o dată. Și atunci crizele, 
războaiele și revoluțiile vor fi mai cumplite decât au fost, cu toate urgiile lor. Pe 
insula aceea și-n tot arhipelagul am relații multe, printre ai noștri, printre 
francezi și printre spanioli, poți oricând, cu o recomandare de la mine, să te 
angajezi profitabil și să-ți cumperi o casă. Cred că unii bătrâni îți pot arăta încă 
unde a fost peștera lui Ben Gunn, groapa cufărului gol sau locul palisadei în care 
ne-am apărat de pirații lui Long John Silver. După ce-am lăsat primii noi, acolo, 
trei ticăloși din fostul echipaj, coloniști de toate culorile s-au așezat pe dealurile 
pustii, ei au întemeiat în locul sălbaticei păduri luxuriante o lume proaspătă, 
forfotitoare. Locul bun de ancorare, apa dulce și pământul fertil au stat în calea 
tuturor navigatorilor care au zărit insula, din gabie, de-a lungul anilor. Romul, 
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trestia de zahăr, sclavii, blănurile, carnea, lemnul, mirodeniile, tutunul, ceaiul, 
cafeaua, uleiul de balenă au devenit tot atâtea surse de venit, foarte la-ndemână. 
Și apoi, sunt atâția englezi în Lumea Nouă, că nu vei simți prea tare lipsa patriei. 
Vei avea acolo libertatea, liniștea și deschiderile pe care oricine vrea s-o ia de la 
început și le dorește. Nu ești însurat, încă, n-ai proprietăți care să nu poată fi 
vândute, nu ești legat prin nimic important de țara ta. Nu văd de ce să nu lași 
praful tribunalelor, ca să respiri aerul tare al tuturor splendorilor de acolo. Cât 
voi mai trăi, vei avea sprijinul meu permanent și necondiționat, căci e prea târziu 
pentru oasele mele ca să merg cu tine și să-mi mai schimb viața. Am jurat că nu 
mai calc acolo, vreau să mă țin de cuvânt, voi muri în lumea pe care am 
cunoscut-o. Dar tu meriți o mare schimbare, o plecare salvatoare, un alt drum. Și 
prin tine, voi trăi și eu, în felul meu. Crede-mă, băiete, acolo e altceva, e altfel, e 
ceea ce-ți trebuie! Spre vest trebuie să mergi, cât mai spre vest de lumea veche! 

Secretul cel mai mare acum vine și el te pune, cumva, în fața unui 
fapt deja împlinit. Am cumpărat deja o corabie, pentru plecare, intrând, astfel, în 
rândurile respectabililor armatori. După cum vezi, nu m-am gândit că-mi vei 
refuza propunerea, deși n-am discutat niciodată despre ea. E aici, în Bristol, 
trasă la o dană mai ascunsă, lângă depozitele de plase și butoaie, în grija unor 
prieteni de încredere. Plătesc o grămadă de impozite și de taxe pentru ea. E 
vorba de exact aceeași corabie cu care eu am fost acolo, pe insulă, în aventura 
tinereții mele. Am plecat tot de aici, din apele acestea, și asta e cu adevărat 
uimitor. Am găsit-o, întâmplător, când aranjam un transport de sare, mi-a trezit 
amintiri și dorințe, am zis să deschid și să închid un cerc. Am răscumpărat-o, cu 
ceva negocieri, la un preț nu prea mare și iat-o, gata să te ducă unde vrei! Nici 
nu știu dacă nu cumva revederea ei mi-a trezit ideea plecării tale, mai degrabă 
decât s-o fi ticluit întâi în minte, și apoi să iau vasul, pentru a o face aivea.  

Îți pot recomanda, desigur, un căpitan și un echipaj de nădejde, 
care să te ajute să ajungi sănătos. În insulă o vei putea vinde, din nou, dacă nu-ți 
va mai face trebuință și vei avea cu ce-ți plăti oamenii. În Caraibe un vas de mici 
dimensiuni e întotdeauna căutat și binevenit. ”Hispaniola” e, așadar, o 
brigantină de două sute de tone, care a fost încă de la început armată, pentru a 
aduce comoara în siguranță, acasă. N-am pomenit decât de un singur tun, la 
bord, în relatarea către Thomas Stevenson, ca să nu am probleme cu 
Amiralitatea. Nici atunci, când am pornit către insulă, n-am trâmbițat prea mult 
despre călătorie și pregătiri, ne-am strecurat cât mai discret, la plecare și la 
întoarcere. O corabie mică, dotată cu tunuri, chiar dacă erau pe cheltuiala 
noastră, semăna, în vremea aceea foarte prosperă pentru tâlharii de mare, cu o 
”privateer”, cu un vas corsar. Putea aduce multe necazuri în larg și în porturi. 
Noi numai de astea n-aveam nevoie, când am hotărât să vedem dacă harta din 
cufărul bețivanului de Billy Bones e adevărată. Am călăfătuit-o de curând, i-am 
făcut carenajul, am revopsit-o, i-am înnoit pe alocuri lemnăria, pânzele și 
arborada, am întărit cele două catarge și bompresul, am curățat cabinele și 
magazia, am investit în ea cât a fost nevoie. Așa veche, e o corabie care poate 
face față cu succes încă unei traversări înspre Lumea Nouă. Armatorul de la care 
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am cumpărat-o a fost, la rându-i, primul cumpărător al dlui Trelawney, 
odinioară, și a folosit-o, mulți ani, ca vas civil dezarmat, închiriat unei companii 
de observații topografice costiere. A navigat, astfel, mereu cu Union Jack, 
fluturând la vela randă, e cel mai edificator simbol britanic. Colorată în maro, i-
am aplicat o bandă albastră, sub copastie, am păstrat vela mare, gabierul și 
zburătorul, pe fiecare arbore, plus cele trei focuri, două velastraiuri și vela 
bompresului. Cu zece tunuri și patru falconete, dacă o să le vrei, ar ieși bine din 
orice atac al unor eventuali briganți francezi ori spanioli, dac-or mai fi rămas, pe 
undeva, în Atlantic. Am lăsat inițialele judecătorului John Trelawney, la pupa, pe 
decorațiuni, și i-am rescris numele, sub ornamentele celor două saborduri de pe 
etambou. Ai s-o recunoști mai ales după galionul cu nimfa zburătoare și după 
melcul din ciocul etravei. Fă o vizită, la Bristol, măcar caut-o și vezi de te 
inspiră! 

Scrie-mi, te rog, cum ți se pare ideea mea! Nu te grăbi, gândește-te 
și cântărește atent toate consecințele! Vom mai putea vorbi despre asta, dacă te 
hotărăști. Deocamdată, corabia te așteaptă, cu toate aprobările oficiale, iar 
insula nu se mută nici de pe hartă, nici din arhipelag. E acolo, pentru tine și, 
eventual, pentru prietenii tăi. 

 
Al tău părinte devotat, 

Jim Hawkins 
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Poezii de  
Remus Valeriu 
Giorgioni 
 
 
 
 
 

 

O ieşire în larg 
(sub semnul plutirii) 
   Se dedică Monicăi Pillat şi lui Radu Ciobanu 
 
O ieşire în larg e fiecare 
lectură extinsă  (un „Mobby Dick”, „Bătrânul şi marea”... 
 „Thalassa”)   -  Iar scrisul 
plutire-n derivă pe  mări 
 
Drumul însuşi e unui din personaje 
-le Cărţii 
apoi mai avem aşa: aşteptarea călătoria  
Muntele – nostosul – marea &căutarea 
Şi odiseica rătăcire în larguri elegia 
întoarcerii 
 
... A fi scriitor: 
Să scrii despre cer 
Folosind etimoane terestre 
În Valea aceasta a Plângerii 
(există cărţi  pe care, uitate 
rămase seara pe-un ţărm înalt 
le răsfoieşte doar briza mării 
şi le citesc numai ei, îngerii mării 
numiţi albatroşi) 
 
(Iar scriitorul el însuşi –tandru  prizonier 
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al unei fantasme corăbii fantomă 
care-l confisă pe toată durata 
Călătoriei, trăgându-l 
după el  şi pe cititor!) 
 
 
 

Singurătatea corăbierului 
 

(libere  fantazări, cogitaţii 
asupra stării de plutire 

şi larg) 
 

iată -  corăbierul pe mare, ascuns 
în gogoaşa Singurătăţii       plutind 
în siajul mareelor, marilor nave 
la edecul Călătoriei...  pe când 
personajele Cărţii 
sunt  euri proliferate -  fraţi gemeni 
ai Povestitorului 
 
iar creatorul - un hublou aburit 
pe  transatlanticul de hârtie 
prin care, filtrată, lumina lunii furată 
e fanta prin care aluneci 
în afara timpului-timonier 
... cum altădată 
în casa mea demolată unde Copilăria 
gâfâie şi acum 
strivită zdrobită acoperită 
sub molozul prin care 
mai poţi descoperi stele de mare – nisip 
sideral 
 
...  imensitatea hăulitoare  
grămada de ape sălbăticite 
care poartă numele de Ocean 
e din aceeaşi categorie acelaşi noian 
cu gândul meu tulburat  
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Vortex 
(cerul pământul şi marea) 

 
Şi deodată în carte se stârni o furtună că verbele şi adverbele substantivele 
adjectivele se treziră cu fustele-n cap peste tot doar fragmente şi mostre 
din lexicoane expresii fraze locuţiuni – toate în levitaţie răspândind în 
aerul ei lăuntric (cerul interior al cărţii) tot felul de substanţe odorizante: 
mirozne parfumuri frăgezimi & fragranţe... 
  
IAR  dintre cititori personaje şi gură-casă cu părul vâlvoi înotând printre 
vocale consoane diftongi şi triftongi  se ivi  ea PRINŢESA  minunat 
exemplar feminin exemplar de rasă  – păcat că (doar) din hârtie maculatură 
– deşi încă nemaculat(ă)! 
 
Iat-o ieşind din rând – din roman şi din cârdul cititorilor-aşteptători (vă 
aduceţi aminte prieteni   în vremile „bune” ce zdravene cozi mai erau... nu 
doar la pâine şi lapte, la ulei şi la carne, ci chiar –şi – la carte!) iat-o la 
mantinelă pe strapontină apărută căzută din stele strigându-mi mie 
aruncându-mi în faţă de la obraz AUTORULE! 
 
Cine te crezi... îţi spun lasă-mă liberă vreau să ies din hăţişul acesta de 
verbe ce l-ai ţesut ca pe-un neţ/network lasă-mă-n pace să plec  din visele 
tale tulburi să intru în pielea mea proprie în care atât de bine stăteam 
înainte de a-ţi face tu cu mine mendrele... Că de nu... că de nu (iar aici 
urmară colecţii de imprecaţii ameninţări  şi frustraţii) – precum 
Erathostene - ... că de nu incendiez biblioteca dărâm templul ca Samson 
peste filisteni!  
        

 

Călătoria 
(sindromul Ulise) 

 
El simţise  de mic acea blestemată chemare A  DEPĂRTĂRILOR chemare 
pe care sentimentul plutirii o agravează extrem şi nu concepea viaţa decât 
ca solară plutire pe mările Sudului (cum marinarul nu vrea să ştie nu 
recunoaşte  nu poate concepe nici viaţă nici moarte în afară de mare!)  
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El îi compătimea din toţi rărunchii pe cei care nu-şi muiaseră măcar o dată 
un deget  talpa piciorului în mare şi nu fuseseră martori  ai unui crepuscul 
un răsărit de soare la mare (sau chiar – măcar - sus pe creste!) care  face 
cât un sfert de viaţă banală la şes „îi desfid să-şi improvizeze  o plută o 
arcă sau goeletă cu care să împungă  şi să sfideze-ntr-o bună zi depărtările 
să plece în zori pe nepusă masă la antipozi  lăsând casă masă nevastă şi 
plozi! 
 
IAR el la fel ca Ulise  luptase mereu cu puterile minţii în contra mării 
forţelor ei obstructiv-distructive împotrivindu-se-n viaţă dihotomiei mare-
uscat luptând cu dihănii-dihonii şi monştri marini reprezentări ale Mării 
din speţa Leviathan 
 
... AŞA le vorbeşte ea prin tunetul hulelor sale celor dispuşi să asculte 
vieţuind în nesiguranţă şi neastâmpăr pe mare neaşezare – cei din tagma 
Corăbierului lui Homer cântăreţul orb căruia-i plăceau doar acele petreceri 
de valuri-jucând-între-maluri o viscerală aversiune având faţă de uscatul 
arid de ţărmul avid de tot ce e nemişcare 
 
Iar el se gândea uneori cine oare e Cel care întărâtă marea o enervează la 
culme că valul ei urlă aşa puternic se uită la ea cum joacă neputincioasă-
ntre maluri ca un bol de cristal urnă de hrisolit – un vas plin cu apă pe care 
Demiurgul îl ţine pe braţe pe timp de cutremur...  El care făcuse cerul 
pământul şi marea toată suflarea respiraţia mării umidă şi deo potrivă (un 
duh)  uscat... 
 
Iar în afara mării nimic nu contează nimic n-are farmec  frumuseţea 
sălbatică a hulei marine când izbeşte  ea şi striveşte vapoare de stânci de 
vreun mal înalt aruncate apoi pe ţărmuri ca nişte gunoaie  plutitori inutili 
cum cel care pleacă-n călătorie nu se mai poate întoarce întreg – mereu 
plecatul! – cel întors înapoi e un altul, „celălalt” rămânând mereu în starea 
lui de plecare aşa se simte (străin de alţii de sine – sindromul Ulise) aşa  
va  fi ani întregi după ce s-a întors după aceea 
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Pe mare 
 
Ea mă făcuse atent cu un gest  
(pur şi simplu) – mă trase de mânecă 
determinându-mă 
să consider cu mai multă atenţie Marea 
mareea...  (ea cea care înotase ca o sirenă 
în toate mările lumii de multe ori înnoptase 
despovărată de vise şi  învelişuri 
inutile pe ţărm) 
 
Iar marea-ţi aduce (-ţi aruncă) 
în faţă  
greaţa şi ameţeala -  deznădejdea şi uluiala 
întrebărilor lumii (spaimă  descumpănire resimte 
tot omul în faţa mării-n furtună  a mării turcoaz 
în faţa zărilor ei de opal- 
cameleon) 
 
În fiecare zi mă apropii 
cu  aceeaşi sfială de mare 
şi  îmi trimit privirea înspre mirarea de aur 
miradorul de ceaţă 
al depărtărilor 
şi mi se pare că că n-aş avea suficientă lumină 
suficienţi ochi de privit! 
 
... Priveam  ca-n fiecare dimineaţă spre larg 
cu  insistenţă cât mă  ţineau vederile 
şi  amintirile despre mare 
când iată din valuri se ivi velatura unei  corăbii 
cu doisprezece mateloţi 
şi Om la timonă 
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Miron Radu 
Paraschivescu: 
două 
dimensiuni 

 
 

un eseu de Emil Nicolae 
 

Cazul poetic – ”Lungi, sub despletita șatră, / dorm 
țiganii somn de piatră...” 

 
Miron Radu Paraschivescu (1911-1971; în continuare: MRP) a fost 

și a rămas o figură controversată a literaturii noastre, când invocat ca 
reprezentant de seamă al proletcultismului, când lăudat pentru susținerea 
tinerilor debutanți sau pentru luările de atitudine împotriva exceselor 
"partidului". Oricum, volumul Cântice țigănești (1941) i-a fixat un loc 
aparte în tabloul general al poeziei române, deși nu a apucat să fie 
consemnat în celebra Istorie... a lui G. Călinescu (apărută în același an) și 
nici în "Compediul" care i-a urmat (1945). În schimb, cartea a fost foarte 
bine primită de critică și reproduc aici doar un fragment din recenzia pe 
care i-a dedicat-o Pompiliu Constantinescu: "Dl Miron Radu 
Paraschivescu, pe cât știm, n-a mai publicat versuri; afirmarea sa prin 
aceste Cântice țigănești este atitudinea unui estet inteligent, curios de 
pitoresc moral și lexical, cunoscător al unei întregi tradiții de literatură de 
duh și expresie suburbană. De la Anton Pann, în maniera căruia ticluiește 
un <Epitaf>, trecând prin Florile de mucigai ale lui Arghezi, în care lumea 
țiganilor e anexată conștient poeziei, în substratul ei trivial, nu în aspectul 
ei romantic, în felul lui Pușkin, străbătând prin fantasticul baladei lui Ion 
Barbu, de tipul <Domnișoarei Hus>, amintind, prin lexic, pe Mateiu 
Caragiale (un alt estet și el), din lotul realist al Crailor de Curtea-Veche, 
împrumutând un motiv din Maidanul cu dragoste al sentimentalului poet 
al mahalalei G.M. Zamfirescu (Rică, din balada cu același nume, ne duce 
cu gândul la Fane, fantele periferic exaltat și deplâns de răposatul 
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romancier) și brodând gingășii suburbane înrudite cu ale liricii d-lui N. 
Crevedia, Miron Radu Paraschivescu păstrează tehnica unui rafinat 
restaurator de piese pitorești, de epocă, sau reconstituie unele momente cu 
multă grijă a amănuntului decorativ." (cf. Vremea, 1941).  

Diagnosticul rămâne valabil și azi, încât nu-mi rămâne decât să-i 
adaug un fragment edificator din opera comentată: "Îmbrăcați de 
sărbătoare, / vin zlătarii cu zlătare. / Între toate mai frumoasă, / palidă și 
rușinoasă, / stă Viana lăcrămată, / o grădină-nrourată, / stă sub bolta serii-
naltă / și lacrămi de stele-o scaldă / pe Viana, starostea, / care-și plânge 
dragostea. // Dragostea de-un an și-o vară / i-a dus-o vântul de seară, / când 
i-a spus o cucuvea / că bărbatul n-o mai vrea / și s-a hotărât s-o vânză / pe-
o snamie de balcâză. / N-o să-i mai sărute-acum / ochii vineți ca de fum, / 
n-o să-i mai strivească sânul / starostele și stăpânul!.." (v. balada "Viana").  

Fire sucită, cum a fost, MRP nota chiar în momentul de succes al 
cărții sale: "... Arta vine DUPĂ viață; ea este o formulare a lucrurilor trăite 
mai întâi de artistul care formulează. Dar poate ea comunica un adevăr 
revelat mie, cuiva care n-a trăit, cu mine odată, această revelație? De ce, cu 
toate adevărurile scrise și rescrise, noi avem nevoia de a experimenta pe 
pielea noastră aceste adevăruri, oricât de simple ar fi ele?" (datată "5 sau 6 
februarie 1941"). Așadar, și altfel spus, MRP nu accepta să fie mulțumit cu 
ce "i-a ieșit", simțind nevoia să-și "toarcă" viața în / prin artă. În acest sens, 
tratează forma fixă și tema istoricizată din Cântice... ca pe o performanță 
întâmplătoare, idealul său vizând alte orizonturi. Explicațiile urmează...  

Ani la rând și seară de seară, ajungând acasă, ochii mi se opresc pe 
corpul de bibliotecă în care stau cărțile de poezie. Dacă am timpul și 
dispoziția necesare, mai răsfoiesc câte una. Dar am ocolit mereu un 
volumaș (16,5 x 12 cm), așezat în poziție orizontală deasupra opurilor 
înalte și groase, semnat de MRP și intitulat provocator Versul liber (Ed. 
Tineretului, București, 1965; 161 p.). La Cânticele țigănești am revenit din 
când în când, dar la acesta nu, parcă refuzându-l cu obstinație. De ce? 
Rămâne de psihanalizat! Totuși, recent, reluând spre lectură Jurnalul unui 
cobai. 1940-1954 (Ed. Dacia, Cluj, 1994; publicat mai întâi în Franța sub 
titlul Journal d'un heretique, 1976, și difuzat de Virgil Ierunca la radio 
Europa Liberă în emisiunea "Pagini cenzurate, pagini exilate"), mi-am dat 
seama că deschiderea volumului Versul liber a devenit obligatorie. Pentru 
că în jurnal mi-au atras atenția două lucruri: referințele dese la Walt 
Withman și la Vladimir Maiakovski (cei doi "poli tari" între care 
balansează modelul poetic căutat de MRP), pe de o parte, și însemnările 
populate de prietenii avangardiști (Jules Perahim, Paul Păun, D. Trost, 
Gherasim Luca, Gellu Naum ș.a.), pe de altă parte. Rețin, dintre cele din 
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urmă: "Cartea lui Gellu Naum Teribilul interzis mi-a mers la suflet. 
Recunosc în ea accente care-mi sunt familiare, și mai ales o preocupare 
etică pe care-o am și eu în scris: aceea de care pomeneam ieri, că opera 
literară cată să-i ofere omului un model de-a concepe viața, seamănă foarte 
bine cu a lui Gellu care scrie că poetul <trebuie să fie pentru om oglinda 
libertății lui>. Deci preocuparea lui Gellu Naum se învârtește și ea tot în 
jurul unui sens etic, al unui rost eficient și până la urmă pedagogic al 
artei." (26 iulie 1945). Însă bucuria nu ține mult: "În fond, îmi dau bine 
seama că eu nu sunt decât un debutant în literatură. Abia încerc versul 
endecasilabic sau hexametric, abia mă-ncerc la a gândi tehnica unui 
roman. Sunt totuși probleme pe care trebuie să le dezleg, și pe care 
scriitorii mai puțin chinuiți decât mine, și mai puțin inteligenți, trebuie că 
și le-au rezolvat. Nu pot nici să fac abstracție, ca Gherasim Luca și toți 
teribiliștii suprarealiști, de tehnică și de canoane, socotindu-mă 
<revoluționar>. Poți face abstracție de niște lucruri pe care le-ai încercat pe 

pielea ta, dar nu de unele pe 
care nici nu știi cum să le faci." 
(2 septembrie 1945).  

Încercarea de a pune 
lucrurile "în clar", în cazul lui 
MRP, este sortită eșecului: 
Cânticele... n-au fost un început 
și nici o concluzie, iar afinitățile 
cu moderniștii / suprarealiștii 
presupun prudență și limitări 
aproape necesare (a se vedea, 
sub aspect stilistic, și celelalte 
volume de versuri: Laude, 
1953; Declarație patetică, 1960; 
Tristele, 1968; Ultimele, 1971). 
Unii s-au grăbit să facă legătura 
între inconsecvența scriitorului 
MRP și instabilitatea psihică a 
omului (internat frecvent în 
spitalele de profil). Ca probă a 
fost adusă și atitudinea față de 

femei. În monografia pe care i-a dedicat-o, Ana Dobre inventariază și 
comentează: "Asemenea înaintașului său balcanic, Anton Pann, în a cărui 
descendență spirituală se așeza, Miron Radu Paraschivescu a 
EXPERIMENTAT și a explorat feminitatea în toate variantele. Loti, Hilda, 
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Elfride Rotschild, Margareta Sterian, Dana, Aneta, Maria-Angela, Gina, 
Catella, Mary, Beatrice, Rozia, Magdalena Rădulescu, Judith, Carla, 
Angela, Reni, Eliza, Aura, Irene, Țeșca, Geta, Florina, Natașa, Florica 
Popovici, Florica Gruia, Sidonia Drăgușanu, Daisy, Lia, Cornelia, Tilda, 
Zini, Roxana, Mariana, Mioara..., <necunoscuta din Brașov>, țigănci, 
prostituate..., unele celebre, altele anonime. O misterioasă Paula apare în 
<Reveniri, XII>, invocată direct, un <Epitaf> fiindu-i dedicat." (cf. Miron 
Radu Paraschivescu - eternul eretic, Ed. MNL, Buc., 2011). Marian Popa 
chiar plusează: "Din aceeași vreme (1943 - n.m.) datează contractarea unui 
sifilis insuficient tratat, care contribuie la accentuarea unui dezechilibru 
psihic după război și a unor internări în spitalele psihiatrice." (v. Istoria 
literaturii române de azi pe mâine, vol. II, Ed. Semne, Buc., 2009). Iar 
gaz peste foc, în această situație, pun și conflictele cu foștii "tovarăși" din 
ilegalitatea comunistă, la care se adaugă supravegherea Securității 
(dosarele "Anonimul" și "Văleanu", de la CNSAS, sunt analizate de Ana 
Dobre în studiul citat). O întrebare fără răspuns, deocamdată: conduita 
ezitantă (dezorientată?) a lui MRP, atât în literatură cât și în viață, este 
rezultatul unei anumite (de)formații somato-psihice, sau invers?  

Dincolo de toate astea, vom găsi totuși o constantă în 
comportamentul omului: generozitatea. Sprijinirea debuturilor literare ale 
lui Marin Preda (cf. Viața ca o pradă, 1977) și Geo Dumitrescu ar fi de 
ajuns – spunea cineva – ca să fie reținut definitiv de istoria literaturii. Și nu 
e vorba doar despre atât: o generație întreagă de scriitori, aceea a 
"oniricilor" din anii 60 (Vintilă Ivănceanu, D. Țepeneag, Sebastian 
Reichmann, Valeriu Sîrbu, Sorin Mărculescu, Virgil Mazilescu, Leonid 
Dimov ș.a.) îi datorează enorm. Lor le-a fost dedicat volumul Versul liber 
care, în fond, e un manifest. El apărea în vremea când MRP îi încuraja pe 
acești tineri aspiranți la literatură în spațiul rubricii "Corespondență" a 
revistei craiovene Ramuri (un fel de "Poșta redacției", între 1964-1966), 
până a reușit să obțină înființarea suplimentului Povestea vorbei (aprilie 
1966), unde i-a și publicat. Citez începutul prefeței ("Majuscule") la 
Versul liber: "Cartea de față nu vrea câtuși de puțin să fie un exemplu rău 
pentru tineri; dimpotrivă, sper ca ei să nu găsească nimic altceva de învățat 
din ea, în afară poate de un surd protest împotriva rutinei. Dacă aș visa să 
le pot da un sfat tinerilor poeți, este acesta: să evite rutina care se strecoară 
pe furiș în numele ordinei." Însă, mai încolo: "Dacă am un lucru pe care l-
aș putea comunica, exercitat pe pielea mea, tinerilor care se avântă în 
această întreprindere a versului liber, este că descifrarea țesăturii unui 
asemenea text e cel puțin tot atât de grea ca a unuia din clasicii latini. /.../ 
Iar imitarea lui nu duce decât la cea mai tristă pastișă, despuiată cum va fi 
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până și de aparența podoabei pe care-o puteau închipui ritmul și rima. De 
aceea, nu-mi permit să-i îndemn pe tinerii poeți la altceva decât la 
respectarea cât mai riguroasă a formei fixe. Iar dacă, într-adevăr, oricât ar 
dori-o ei, n-o mai pot face, atunci înseamnă cu siguranță că, în epoca lui 
Duke Ellington, a dodecafonismului, a cubismului și abstracționismului, a 
scrisului automat, a antiteatrului și antiromanului, dar mai cu seamă a 
desagregării atomice, versul trebuie supus și el unor legi fizico-chimice, 
chemate să-i descompună cristalul în infinitezimalele spectre solare pe 
care, de la Homer până la Valery, izbutise să le echilibreze în translucida și 
sonora lor vrajă."  

Aici nu-i o contradicție, ci o fatalitate "dialectică", aș spune! Și ca 
să fie mai limpede încotro bate, MRP introduce "amintirea" suprarealistă 
printr-un poem scris în 1933: "Este vorba de vârsta când țipătul și fuga pe 
străzi la orice oră / (chiar complet gol și cu un cuțit în mână, cum pretindea 
un preabinecunoscut poet, Gherasim Luca), / este norma celei mai firești 
conduite fără norme / când căderea tuturor valorilor senil-consacrate e un 
prilej de bucurie / ca și ridicarea lor, un prilej de revoltă, / când ochii ne 
sunt deschiși ca poarta unei catedrale..." ("Ora de psihologie"). În 
consecință, prin această "deschidere" au intrat în paginile Poveștii... 
prietenii moderniști de demult, care abia își recâștigaseră dreptul de 
semnătură (Gellu Naum, Iordan Chimet, Aurel Ciurunga, Virgil 
Carianopol, N. Crevedia etc.), alături de tinerii care-și vor revendica 
"onirismul". Peste decenii, un cuvânt de mulțumire vine de la Nora Iuga: 
"Ne întâlneam, ori de câte ori aveam drum pe bulevard, în apartamentul lui 
din blocul Aro unde, printre micile cancanuri din lumea literară, discutam 
despre avangardă, despre suprarealism, despre dicteul pe care îl practicam 
cu ardoarea celui care pătrunde într-un spațiu interior numai de el știut. 
Miron Radu Paraschivescu știa să creeze acea emulație spirituală de care e 
atâta nevoie într-un climat artistic, știa să lege între ele afinitățile virtuale. 
De la MRP învățam să ne descoperim." (v. România literară, nr. 6 / 2001).  

Simpatia postumă de care se bucură MRP este un efect al "cazului 
(său) poetic". Dar în aceeași măsură, să recunoaștem, și al "cazului (său) 
politic".  

 
 

*
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Cazul politic – ”Revoluția noastră e o revoluție 
avortată...” 
 

Poetul Miron Radu Paraschivescu ( în continuare MRP) a fost, 
deopotrivă, un aderent sincer la mișcarea comunistă interbelică și un 
dezamăgit la fel de sincer față de practicile regimului comunist postbelic. 
S-a înscris în UTC în anul 1933 și, în aceeași perioadă, a început să 
colaboreze la publicațiile de stânga (Era nouă, Ecoul, Cuvântul liber, 
Facla ș.a.). Și, având la activ câteva semestre de studii la facultățile de arte 
frumoase din Cluj și București, s-a apropiat de grupul avangardiștilor de la 
unu. Astfel că, în luna noiembrie 1933, scriitorul apărea în postura de 
pictor pe simeza librăriei Hasefer din București. Evenimentul e consemnat 
de Sașa Pană în memoriile sale: "Azi dimineață, 5 noiembrie, am asistat la 
deschiderea expoziției I. Wittner (acum Ion Vitner), Miron Radu 
(Paraschivescu) și Ion Vlasiu. Am participat în prealabil la organizarea ei 

/.../. Mai are cineva catalogul, 
dactilografiat, al expoziției? 
Nu cred. În tot cazul, 
expozanții de atunci s-au 
amuzat găsindu-l, peste 
decenii, în arhiva mea. De 
aceea voi transcrie câteva 
titluri pe care înșiși autorii le-
au uitat. Miron Radu expune 
16 piese. Notez: <Ordre, 
desordre et soi>, <Geometrica 
descindere a Sfintei Fecioare 

în cosmos>, <Femeia mea iubită era atât de frumoasă, ca un copac de 
frumoasă, ca un pahar cu apă de frumoasă>, <Lautréamont și frumosul 
poem despre somnul hermafroditului>, <Joie de vivre> /.../. Expoziția a 
fost vizitată de oameni care plecau bombănind, revoltați. Prin bilete 
anonime, cei trei au fost amenințați cu bătaia. A fost și o încercare de 
devastare. La 25 noiembrie expoziția a fost închisă. Nici un tablou, nici un 
desen, nici o sculptură n-a găsit cumpărător. Critica n-a putut însă ocoli 
adevărul că măcar unul dintre ei va avea ceva de spus în plastica 
românească: Ion Vlasiu. În seara închiderii, expozanții mi-au adus daruri. 
Vlasiu, un <Ritm> (tors) și o <Pasăre măiastră> în lut ars; Vitner, câteva 
colaje și fotografia unor exponate, iar Miron Radu Parachivescu mi-a 
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oferit câteva desene și un ulei (50/85 cm) care 
pe una din fețele cartonului (aceea care a fost 
expusă) la vedere, prezintă o pictură 
suprarealistă, iar pe fața camuflată, cea spre 
perete, un impresionant și veridic portret al lui 
Lenin. Acest tablou a avut o istorie a lui..." (cf. 
Născut în '02, Ed. Minerva, Buc., 1973). Nu 
insist deocamdată pe respectiva "istorie", pe 
care Sașa Pană o reproduce în paginile 
următoare, dar pot să spun că lucrarea se mai 
află încă în colecția Sașa Pană, după cum mi-a 
confirmat dl Vladimir Pană, fiul editorului 

revistei unu.  
În orice caz, tabloul "cu două fețe" din expoziția amintită reprezintă 

parcă evoluția ulterioară a personajului MRP care, după război, din 
(ex)poziția de militant cu state vechi al partidului comunist, nu ezita să-și 
arate partea revoltată ("camuflată" / subversivă?) a firii sale, de câte ori îl 
nemulțumea ceva. Câtă vreme "tovarășii (săi) de drum" au deținut funcții-
cheie, mai ales în regimul lui Gh. Gheorghiu-Dej, poetul s-a simțit cumva 
protejat la criticile pe care le exprima, fie în cadru oficial, fie în afara lui. E 
adevărat că, în același timp, "și-a plătit" dreptul de a strâmba din nas la 
anumite politici ale partidului prin menținerea "pe linie" a revistelor pe 
care le-a condus (exp. Revista literară, 1947-1948; Almanahul literar, 
Cluj, 1949-1952) și prin tipărirea unor volume anexate proletcultismului 
(v. Cântarea României, 1951; Laude, 1953; Declarație patetică, 1960). 
De asemenea, MRP a colaborat la jocul pe care puterea comunistă îl punea 
la cale pentru atragerea scriitorilor valoroși afirmați în interbelic. De pildă, 
chiar înaintea lui A. Toma, el a lansat un atac virulent împotriva lui T. 
Arghezi încă în 1945, în ziarul România liberă (v. art. "Un impostor: dl 
Tudor Arghezi") și a revenit în 1947 cu aceeași atitudine (de astă dată în 
Scânteia). Nu neapărat ca urmare a unor astfel de presiuni, se știe că în 
final T. Arghezi s-a acomodat cu propaganda comunistă (v. 1907. Peizaje 
și Cântare omului, 1955). Însă ciudat e altceva: după deschiderea 
arhivelor CNSAS, în dreptul lui T. Arghezi au fost găsite doar 2 (două) 
note nesemnificative – și acelea vechi din august 1944 –, plus voluminosul 
dosar întocmit de Siguranța interbelică, fără nici un adaos din partea 
Securității; în schimb, pe numele "ilegalistului" MRP apar două dosare de 
urmărire consistente! ("Anonimul" / 5 mai 1961 - 30 august 1962 și 
"Văleanu" / 14 ianuarie 1969 - 21 noiembrie 1970).  
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Nu-mi propun să lămuresc aici povestea. Emit doar o ipoteză, în 
privința celor doi scriitori: probabil că viclenia lor a fost direct 
proporțională cu talentul... Oricum, cel puțin în lumea literară, jurnalul pe 
care-l ținea MRP în sertar tocmai din 1940 devenise o "legendă", acolo 
notând reflecțiile critice care-i vizau pe unii scriitori sau pe activiștii 
partidului și care nu puteau fi publicate în presa oficială. Autorul, însă, 
obișnuia să le citească una-două pagini oaspeților care-i treceau pragul. 
Situație de neignorat pentru Securitate, evident. Totuși, lăsând deoparte 
însemnările de natură erotică sau pe acelea referitoare la frământările 
creației artistice și concentrându-ne pe fragmentele cu subiect politic, vom 
constata că: 1. MRP a optat sincer și definitiv pentru stânga din capul 
locului; 2. apropierea lui de partidul comunist s-a făcut "în umbra" 
principiilor (libertatea și dreptatea căutate cu obstinație, sub presiunea unui 
regim care patina vertiginos către extrema dreaptă), dar integrarea propriu-
zisă se datorează mai degrabă factorului uman (prietenia cu mulți scriitori 
și artiști care se aflau deja la stânga, precum avangardiștii); 3. că acest 
criteriu a prevalat rezultă din faptul că MRP, chiar după ce a devenit 
comunist, nu a rupt legăturile cu unii dintre partenerii aflați pe versantul 
politic opus, dacă i-a considerat "valabili" din punct de vedere uman; 4. 
după ce partidul comunist a preluat puterea, dezmăgirile lui au venit tot 
dinspre oamenii care deformau / trădau proiecția ideală a "sistemului"; 5. 
încât MRP, cu toate accesele sale critice, nu poate fi considerat un opozant 
sau un rezistent, ci doar un disident sadea (în sensul unei cunoscute 
definiții: el își urmează "calea", după ce partidul a virat la dreapta sau la 
stânga).  

De unde rezultă și dublul limbaj folosit de MRP, scriind într-un fel 
pentru ochii vigilenți ai cenzurii și în alt fel pentru sine, în jurnal. Într-un 
editorial din Revista literară (nr. 27 / 17 august 1947), inspirat de vizita lui 
Louis Aragon și a Elsei Triolet în România, poetul ținea să sublinieze cu 
aldine: "Dar proaspeții noștri versificatori ultamoderni și tragodici? Ultime 
rejetoane ale experiențelor lirice moderne, periferice derivații după ureche, 
din dadaism, suprarealism și ermetismul apusean /.../. Perseverarea pe 
acest drum, azi, reprezintă doar un efort conștient de izolare, de 
diferențiere și originalitate cu orice preț, față de corpul nației și de cântecul 
ei." (v. "Tradiție și progres în poezie"). Asta la scurt timp după ce notase în 
jurnal: "Eu servesc politic prin scrisul meu. Dar nu înțeleg să servesc prin 
ceea ce simt că dau mai puțin, prin ceea ce scriu fără destulă pasiune. Or, 
gazetăria nu mai e o pasiune pentru mine. Mă simt solicitat de lucruri mai 
trainice, mai durabile, care angajează privirea mai departe /.../. În fond, 
decizia asta mi se pare hotărâtoare. Schimb meseria. Sunt scriitor. Cu toate 
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riscurile pe care o asemenea opțiune le presupune. Ce e sigur e că simt o 
mare pasiune în lucrul ăsta de termită, în această treabă nevăzută, 
subterană multă vreme, secretă, anonimă a scriitorului care nu dorește cu 
orice preț să publice, ci <să servească>. Adică să lase o moștenire trainică 
urmașilor. Și sunt hotărât să las această mărturie a mea în caietele astea, 
celor de după mine." (1 iunie 1947).  
Rândurile ambugui, contradictorii, uneori confuze din Jurnalul unui cobai 
(ed. rom. 1994) nu fac din acest document o valoare în sine. Nici chiar 
atunci când conservă izbucnirile comunistului profund dezamăgit 
("Revoluția noastră e o revoluție avortată. E vorba de un avort 
prematur..."; sau: "Invazia asta a <crapulei> a copleșit și a viciat până-n 
măduvă încercarea noastră revoluționară. Pătura crapularzilor a căpătat 
aproape un caracter de masă..." – 24 oct. 1954; numele unor politruci ai 
momentului sunt citate din abundență). Jurnalul a devenit un "eveniment" 
abia prin scoaterea lui din țară în 1969 (după o încercare neizbutită de a-l 
publica la EPL), difuzarea la Radio Europa Liberă, traducerea și tipărirea 
în limba franceză. Căci nu se întâmplau frecvent astfel de lucruri în 
vremea unei Românii închise aproape ermetic de regimul ceaușist. Repet, 
însă: MRP a rămas un om de stânga până la sfârșit, viziunea lui anticipând 
ceea ce va fi numit "comunism cu față umană", în pofida conflictelor 
personale ori a nemulțumirilor generale. Atitudine de apreciat, în fond și în 
raport cu oportunismul endemic din jurul său. Și cred că portretul cel mai 
exact, deși succint, a reușit să i-l facă Petre Pandrea, unul dintre puținii 
amici (nu spun "prieten" ca să nu exagerez) adevărați pe care i-a avut: 
"Poetul Miron Radu Paraschivescu mi-a solicitat sfatul juridic pentru a-și 
cumpăra un teren viran, material de construcție pentru o casă, etc. /.../ 
Acest poet subtil, militant comunist în tinerețe și ilegalitate, este profund 
dezamăgit. Îmi pun iar întrebarea: oare economia socialistă este atât de 
dezolant deficitară, încât să semene cu o pecingine economică acolo unde 
se întinde? Scrie fără convingere. Nu este o lichea fanatizată. Este un 
meșteșugar, iese la scenă, la comandă socialistă." (cf. Memoriile 
mandarinului valah. Jurnal 1954-1956, ed. 2011). 
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          Apropierea traiectului existenţial al lui Vasile Conta de cel al lui Mihai 
Eminescu este nu numai de omologie, până la un punct, ci şi de împletire; 
„cercul” primului traiect pare a fi reluat şi trasat mult mai puternic de cel de-al 
doilea, al poetului, care, apoi, răsucindu-se spiralic, cuprinde, ca într-un cod 
genetic, întreaga cultură română. Pare a fi o lege a devenirii realităţilor 
culturale şi istorice încercarea efortului spiritual, mai întâi, într-un model, spre 
verificare, pe care, preluându-l în rând cu altele, să se desfăşoare într-un 
„ritm” de trei. Traiectul existenţial al lui Vasile Conta a fost supravegheat – 
cum ar zice poetul – de o idee superioară personalităţii sale. Înainte ca această 
idee să ia chipul teoriei ondulaţiunii universale, sau al teoriei fatalismului, ea 
şi-a căutat determinările in nuce în momentele „ondulaţiunii” personalităţii 
gânditorului, strălucind în, ceea ce am putea numi, ideea naţională. 
          A fost dat ca şi acele aşa-zise Opere complecte ale lui Eminescu (ediţia 
lui A. C. Cuza) şi Operele complecte ale lui Conta (cu „un studiu biografic şi 
note explicative alcătuite după scrisori, acte şi manuscrise inedite”, de Octav 
Minar) să apară în acelaşi an, 1914. Studiul biografic al lui Conta, întocmit de 
Octav Minar, are o strălucire, prin împletirea în şiragul său a unor nestemate 
reflexive ale lui Eminescu, scrise despre Conta, şi publicate, mai întâi, în 
Curierul de Iaşi şi apoi în Timpul. Studiul este aşezat chiar sub un asemenea 
text extras din Curierul de Iaşi, din 11 februarie, 1877: „Conta ca scriitor e 
din numărul acelor puţini, cari nu reproduc numai idei nerumegate din cărţi 
străine, ci gândesc mai cu seamă singuri.” Apropierea dintre cei doi îşi are 
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drept temei o aceeaşi lume, străveche-românască, integrată într-o ordine 
natural-cosmică, aşezată ca „sâmbure” devenirii operelor lor. Vasile Conta se 
naşte la 15 noiembrie, 1845, în Cahul din Basarabia, ca apoi, copilăria să-şi 
tragă sevele din nordul Moldovei. „Anii cei mai frumoşi din viaţă, Conta i-a 
petrecut în Ghindăoani – scrie Minar – satul învecinat cu Humuleştii lui 
Creangă.” În ultimele cuvinte, de o lucidă şi sfâşietoare reflexie, publicate în 
Timpul, 25 aprilie, 1882, cu ocazia despărţirii filosofului de opera sa, 
Eminescu va lumina scrierilor acestuia rădăcinile lor ontologice: 
„Îndealtmintrelea fondul caracterului lui era blând şi inteligenţa sa caldă; 
nici nu se putea altfel, căci era originar din ţinutul Neamţului, din aceea rasă 
arhiromână de munteni care vorbeşte şi cugetă încă şi astăzi precum se scria 
în secolul al şaptesprezecelea.” Şi, despărţind apele de uscat, în stilu-i 
caracteristic, pe baza contradicţiei fundamentale a „epocii de tranziţiune” – 
aceea dintre clasele pozitive şi pătura superpusă – el se întreabă asupra 
contradicţiei enigmatice a gânditorului. „De aceea s-o fi şi ocupat cu 
metafizica şi nu cu tripotajul de bursă; cu căutarea adevărului după putinţele 
lui, nu cu sofisme în favorul răscumpărării liniei Cernavodă-Chiustenege, 
căci, cu tot pasul său greşit cu liberalii moderaţi, Conta era român get-beget 
şi ca atare onest în fondul inimei lui şi iubitor de adevăr. Ce-o fi căutat 
alături cu Giani, Carada, Mihălescu e un mister pentru noi şi pentru mulţi 
câţi l-au cunoscut, căci desigur că locul lui nu era alături cu acele bipede 
pentru cari adevărul e o farsă şi onestitatea o nerozie.” Dar această sfâşiere, 
devenită enigmatică datorită implicării lineare în realitatea social-istorică a 
ţării, îşi avea faliile, pe traiectul existenţial al gânditorului, cu mult înapoi. În 
Impresiile dintr-un caiet, pe care Minar l-a obţinut de la artista Maria 
Băluşescu, el scrisese cu amară luciditate despre ruptura-i lăuntrică şi despre 
luminoasa figură a mamei: „Nu voiu uita niciodată frumoasa mea copilărie 
care s-a scurs într-o fericire deplină în satul Ghindăoani. În lumea în care am 
intrat, în această lume prefăcută, străină, nu am putu să găsesc acel aer 
întăritor şi dătător de viaţă. Sunt parcă într-o închisoare, unde totul te 
predispune spre gânduri triste, fără a-ţi da o speranţă, o mângâiere 
sufletească de care am avut întotdeauna multă nevoie. Unde eşti mamă? 
Dragostea ta o port cu mine în tot locul. Sfaturile şi povestirile tale sunt 
pentru mine singurii prieteni. Şi când mă apucă aleanul, fluer doina 
ciobanilor din satul meu.” Aceste cuvinte ar fi putut fi semnate şi de 
Eminescu! 
           Între anii 1858-1865, Vasile Conta urmează cursurile Academiei 
Mihăilene din Iaşi. Pentru un timp este găzduit de profesorul său, Teodor 
Codrescu. Să ne amintim că şi Aron Pumnul îl va găzdui pe Eminescu, dându-
i în primire cărţile bibliotecii sale. Dintr-o scrisoare a acestui profesor către 
Andrei Pretorian, directorul internatului şi gimnaziului naţional, aflăm că 
tânărul Conta a părăsit şcoala, dispărând cu trupa de teatru a lui Lupescu. „De 
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câtăva vreme venea noaptea târziu din oraş. Întrebându-l, îmi spunea că a 
făcut cunoştinţă cu nişte actori cari îi dau intrări gratuite. (…) Văzând 
înştiinţarea că nici la şcoală nu vine regulat, i-am făcut o morală straşnică, 
iar rezultatul a fost că a dispărut fără să-i dau de urmă. (…) şi cum doriam să 
fac din el un element bun, ca secretar al meu; căci la vârsta lui era un 
precoce, făcea versuri, citea franţuzeşte, fără să-l fi dăscălit cineva; citea 
cărţi însemnate şi grele de priceput pentru o minte fragedă.” În 1904, Octav 
Minar o întâlneşte, într-un spital din Bucureşti, pe artista Maria Băluşescu 
(din fosta trupă a lui Lupescu) de care Conta se îndrăgostise cândva; aceasta îi 
înmânează un pachet de documente preţioase, care vor face lumină în 
biografia gânditorului. „Vasile era chipeş, înalt şi bine făcut – îi spune ea – 
aşa că-i dădeai douăzeci de ani, pe câtă vreme el nu avea încă şaptesprezece 
împliniţi. Deocamdată făcea pe sufleurul; în urmă a ajuns să joace şi roluri. 
Era foarte cetit şi cunoştea bine limba franceză pe care a încercat să mi-o 
predea şi mie. Făcea versuri şi compunea cuplete pentru vodevilurile lui 
Lupescu. Începusem să-l iubesc pentru caracterul său nobil şi dezinteresat. 
Avea o fire visătoare şi îi plăcea foarte mult teatrul şi filosofia. În turneul 
nostru era nedezlipit de cărţile cari le luase de la protectorul său. A lucrat şi 
o piesă de teatru, a cărui titlu l-am uitat, şi care s-a jucat după cum îmi aduc 
aminte în Botoşani.” După acest „intermezzo”, fiul rătăcit se întoarce la 
şcoală, căci îl cuprinsese acel „dor de a studia”, cum îi va scrie el scumpei 
amice, şi care nu-l va mai părăsi, ci îl va acapara cu totul, epuizându-l până la 
transcenderea sa într-o viguroasă operă de reflexie. 
           „Societatea pentru trimiterea junilor României la învăţătură”, fondată 
de doctorul Anastase Fătu, îl trimite în Belgia să studieze comerţul, la Anvers. 
Într-un timp scurt, între anii 1869-1872, cu o voinţă extraordinară, Conta 
reuşeşte să-şi ia diploma de capacitate la Institutul de comerţ din Anvers şi 
licenţa şi doctoratul în drept la Bruxelles. De aici i-a trimis Mariei Băluşescu 
versuri străbătute de o eminesciană nostalgie: „De aş fi, iubito, gingaşa floare/ 
Ce creşte-n vale lângă pârău,/ Aş da şi mândrul soare/ Pe o rază dulce din 
ochiul tău.” De aici, Conta îi trimite lui Eminescu, la Viena – prin Fătu – un 
caiet cu material folcloric, însoţit de rândurile: „Te rog să fiţi aşa de bun de a 
trimite d-lui Eminescu caetul ce cuprinde culegerile mele populare, căci am 
aflat că are mare dragoste pentru acest gen de poezie. L’aş fi trimis direct, 
dar nu-i cunosc adresa. Pentru singurătatea mea, departe de căminul şi ţara 
pe care o doresc, aceste versuri par o muzică divină, un balsam alinător de 
suflete înstrăinate. Cred că-i va face mare plăcere.” Tot dintr-o scrisoare a sa 
aflăm şi răspunsul lui Eminescu: „Mi-ai trimis, d-le Conta un prieten sincer 
ca să mă iau în ceasurile lungi şi plictisitoare. A fost o revelaţie pentru mine 
Cântecele Basarabene; multe din ele se asemănau cu cele din Moldova de 
sus; ah! cum aş dori să văd această parte înstrăinată. Cu acest prilej îţi trimit 
fotografia mea, rugându-te să mi-o trimiţi pe a d-tale.” 



Eseu 
 

 87

           Oare, acest traiect existenţial nu va fi reluat şi dimensionat în proporţii 
uriaşe şi cu implicaţii infinite de către Mihai Eminescu? Nu este nevoie să mai 
amintim peripeţiile şi „fugile” acestui „fiu risipitor” al culturii noastre, cum l-
a numit Constantin Noica. „Rimările” sunt evidente; numai că pe traiectul 
existenţial al poetului, ele sunt dublate şi apoi dialectic triplate, generându-se 
o serie de „cercuri” pe traseul „cercului” mare. Trecerea din „lumea cea mică” 
în „lumea cea mare” Eminescu o împlineşte fulgerător, actul său luând 
dimensiunea legendei. Cei care au încercat să vorbească despre aceasta s-au 
văzut nevoiţi să se ridice spre luminile misterioase ale mitului. Descifrarea 
cea mai amplă, încercată de G. Călinescu are, de cele mai multe ori, aura 
magică a ipotezelor. Urmele poetului – ca ale lui Perseus cândva în Egipt, 
aducând cu ele bunăstarea locuitorilor de pe Nil – s-au fost găsit în acelaşi 
timp aproape în toate părţile locuite de români. Ordinea spirituală se instituie 
printr-un fenomen de ubicuitate! Se poate spune că Eminescu nu a părăsit 
Cernăuţii – cu profesorul său iubit, Aron Pumnul, a cărui moarte i-a smuls o 
poemă – nu a părăsit Blajul sau Bucureştii, ci a ieşit din sine, din „lumea cea 
mică” pentru a se întâlni cu sine în „lumea cea mare”. Şi aceasta, nu la vârsta 
bătrânului din legendele şi Legenda cea mare, nemţeşti, nemulţumit de 
strâmtul orizont al cunoaşterii, ci a „omului pururea tânăr”, cum avea să 
spună mai târziu, comentând basmul Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de 
moarte: ca simbol al geniului poporului român, a tânărului care purta cu sine 
toate cunoştinţele ştiute, în acel timp şi loc, despre istoria naţională şi 
universală. Literei din cronici sau din savantele tratate, poetul, în peregrinările 
sale, îi caută spiritul. Ideea naţională devine determinantă: „mânat de dorul 
fierbinte de a putea vedea Blajul, de unde a răsărit soarele românismului”, 
tânărul poet, poftit în trăsura seminariştilor Ion Cotta şi Teodor Cojocariu, 
ajuns pe vârful Hulei, de unde se vedea oraşul, s-a ridicat şi a strigat: „Te salut 
din inimă Romă-mică. Îţi mulţumesc Dumnezeule, că m-ai ajutat s-o pot 
vedea.” (Dr. E. Dăianu, Eminescu şi Blajul, în Familia, 1902, pp.301-302; 
apud, G. Călinescu). „Fugar cu trupa lui Tardini”, apoi, la trupele lui Iorgu 
Caragiale şi Pascaly, sufleur, copist de piese, compozitor de cuplete, uneori 
interpret, traducător al opului lui Rötscher, îndrăgostit, şi nu ca oricare tânăr, 
de câte o Eufrosina Popescu, Eminescu va căuta să surprindă forma „vie” a 
artei, a culturii noastre populare – reazemul fiinţei naţionale – cuprinsul 
complet românesc al acestora. Părăseşte strâmta şcoală didacticistă, 
deschizând o alta, cu limba, datinile şi ţinuturile românilor drept cărţi de 
învăţătură. Desculţ a străbătut sălile imense ale acestei şcoli, cu iubiţii săi 
dascăli, cu marii Domnitori, căci numai desculţii – cum avea să observe în 
cestălalt veac filosoful Constantin Noica – au simţit suflul înviorător al acestui 
pământ şi i-au adus cerul mai aproape. O adevărată lecţie de cultură a „omului 
complet”. În turneul făcut prin Transilvania, cu trupa lui Pascaly, în vara 
anului 1868, poetul a „văzut” şi „trăit”, într-unul din chipurile sale, ideea 
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naţională. „Întâmplarea m-a făcut – avea să scrie el mai târziu, polemic cu 
reprezentanţii „păturei superpuse” – ca, din copilărie încă, să cunosc poporul 
românesc, din apele Nistrului începând, în cruciş şi-n curmeziş, pân-în Tisa 
şi-n Dunăre…” şi să rămână, ca o datorie sacră, „în partea poporului 
istoric…” (Timpul, 8 aprilie, 1882).  
           În urma concursului susţinut în 6 februarie, 1873, Vasile Conta ocupă 
catedra de drept civil de la Facultatea de Drept din Iaşi. Totodată, în perioada 
1877-1879, ţine patru conferinţe în cadrul programului Societăţii „Junimea” 
(Fetişism – 13 februarie, 1877; Materialism – 10 aprilie, 1877; Starea 
economică – 26 martie, 1878; şi Ceremonial şi Etichetă – 11 februarie, 1879). 
Teoria fatalismului l-a entuziasmat pe Eminescu. La dorinţa poetului de a afla 
urmarea, Conta l-a invitat acasă, citindu-i întreg studiul. „Aseară am fost la d-
l Conta – îi scrie el Veronicăi Micle – distinsul profesor de la Universitate, 
care a avut bunătatea să-mi citească sfârşitul studiului său, al cărui început i-
a dat lectura în Junimea. Cele câteva ceasuri au trecut uşor, acompaniate în 
pauzele scurte pe cari le făcea d-l Conta, de tictacul ceasornicului şi de o 
tăcere mormântală în care gândul meu părea înaripat spre alte lumi.” După 
cum se va observa, Eminescu îi va cunoaşte lui Conta creaţia cu laboratorul ei 
cu tot. Prima conferinţă este anunţată în Curierul de Iaşi, din 11 februarie, 
1877, atrăgând atenţia asupra talentului lui Conta „de a expune foarte clar 
materiile cele mai grele, fără ca prin această limpezime obiectul să piardă 
ceva din însemnătatea sa”; ca apoi, în Curierul de Iaşi, din 16 februarie, 
1877, să facă o explicită dare de seamă asupra conferinţei. El expune 
explicaţia pe care o dă Conta credinţei în „duplicitatea existenţei” şi 
subliniază, mai ales, cunoaşterea de către filosof a mitologiei populare române 
şi buna sa informare în ceea ce priveşte etnologia. Prima idee are circulaţie în 
creaţia noastră populară şi este o temă preferată a romantismului; ea se 
găseşte estetizată şi în creaţia poetului (v. Sărmanul Dionis, (Avatarii 
faraonului Tla) etc.). Filosoful i se relevă ca un profund cunoscător al 
folclorului nostru: „Cu această ocazie, d-sa a dezvoltat o sumă de cunoştinţe 
etnologice, încât fiecare propoziţie conţinea ceva nou; totodată a dovedit o 
cunoştinţă amănunţită a mitologiei populare române, a cărui analogie cu 
credinţele populare ale altor popoare a făcut-o cu totul evidentă.” A doua 
conferinţă, cea despre materialism, este prezentată în Curierul de Iaşi, din 13 
aprilie 1877, poetul sintetizând, cu limpiditate maximă, problemele expuse: 
„Pentru a nu anticipa convingerile intime ce fiecare din public şi-le formează 
despre lume şi omenire, d-sa a expus atât dovezile dualiştilor, cari împart 
lumea într-o substanţă materială şi alta spirituală, cât şi dovezile contrarii 
ale materialiştilor, cari reduc toate fenomenele creaţiunii la un singur 
principiu, la materie. Aceste dezvoltări paralele au fost urmate cu mare 
interes de public. La urmă prelectorul a încheiat dând conturele principale 
icoanei universului, astfel cum ea se zugrăveşte în creierul unui materialist.” 
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Odată cu apariţia, în traducere franceză, la Bruxelles, a Teoriei fatalismului, 
Eminescu se grăbeşte să comunice cu bucurie, în Curierul de Iaşi, din 4 mai, 
1877, succesul prietenului său; mai mult, adaugă şi ecourile pe care studiul le-
a avut, până la acea dată, printre specialiştii din Apus. „Se ştie că d V. Conta a 
publicat într-un volum în limba franceză Teoria Fatalismului, a cărui 
interesantă prezentare a ocupat mai mult timp coloanele Convorbirilor 
literare. Aceste studii ale profesorului din Iaşi, au un mare merit, ele sunt 
dictate pretutindeni de spiritul neîndoielnic al adevărului. Poate să fie cineva 
pentru sau contra teoriilor materialiste, aceasta nu împiedică însă ca să 
recunoaştem meritul personal al autorului de a fi spus sincer şi fără înconjur 
părerile, pe cari le credea adevărate, de a fi scris în mod foarte clar şi de a fi 
tratat cestiunea, înarmat cu toate cunoştinţele necesare. drept vorbind, puţini 
scriitori români s-ar putea lăuda cu asemenea calităţi. dar aceasta nu este 
numai părerea noastră. Un profesor de filozofie spiritualistă din Bruxelles 
(Guillaume Tiberghien, n.n.) a spus la cetirea manuscriptului încă, că rar a 
întâlnit până acum o carte de filozofie materialistă mai clară, mai 
consecventă şi mai sinceră. Profesorul din Bruxelles e departe de a împărtăşi 
ideile autorului român, cu toate acestea a cetit cartea cu mare plăcere. Până 
acum auzim că d. Conta a primit în privirea cărţii sale o scrisoare de la 
renumitul Charles Darwin şi alta de la materialistul german Ludwig 
Büchner.”  
           Având şi unul şi altul o înaltă idee despre naţiune, au încercat şi unul şi 
altul să-i dea chip: Profesorul coboară de la catedră în apele neclare ale 
politicii, cu credinţa nestrămutată că va putea să oprească sporirea coliziunii 
dintre adevărata naţiune şi cea pretinsă, avântându-se în publicistică şi în 
incendiare discursuri despre „cestiunea evreiască” şi viitorul politic al 
României. Câştigă lupta electorală, determină nerevizuirea articolului 7 din 
Constituţie şi, apoi, încearcă să se retragă din furtuna stârnită. Prea târziu. I. 
C. Brătianu, combătut, îl atrage în chiar gruparea sa politică, oferindu-i postul 
de Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice. De orientare liberal-modernă, 
Conta acceptă, în 1880, încercând, din interior, să-i dea un sens naţional 
direcţiei politice liberale, aflată la putere. Şi trece la realizarea Proiectului de 
reformă a învăţământului public. Eminescu rămâne uimit de gestul de a părăsi 
„treapta mai înaltă a unui om de specialitate” pentru „treapta unui simplu 
adept neofit al politicii militante de partid” şi, neluându-i în seamă „această 
micşorare a d-sale” (Timpul, 8 februarie, 1881), îi va supune proiectul de lege 
unei severe judecăţi: incompatibilitatea sa cu realitatea. De fapt, Conta 
atinsese punctul maxim al negării, al nonidentităţii cu realitatea. Eminescu îi 
ia în discuţie Proiectului „direcţia de cultură pentru viitoarea societate 
românească”. Prima propunere de excludere în parte a clasicităţii în favoarea 
disciplinelor reale din învăţământul secundar i se părea poetului că ne-ar rupe 
de „şcoalele Europei apusene”, tinerii noştri nemaiputând astfel avea acces la 
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universităţile străine; a doua, „emanciparea femeilor în universitate” ca fiind 
prea devreme. Pe baza ideii de continuitate şi creştere organică şi, mai ales, 
ţinând cont de experienţă (a învăţământului european), Eminescu conchide: 
„Admitem că problemele sunt de cel mai mare interes. Susţinem însă că acest 
interes nu poate să fie la noi decât teoretic şi va trebui să treacă cel puţin o 
jumătate de secol înainte de a fi vorba de legiferare practică în această 
direcţiune.” (Timpul, 12 februarie, 1881). Prin Proiectul acesta (chiar 
nedevenit lege atunci), Conta apare ca un precursor în legislaţia 
învăţământului european; dar judecata şi previziunea eminesciană erau ale 
unui fin dialectician cu ochii larg deschişi asupra contradicţiei dintre real şi 
ideal. Chiar Teoria ondulaţiunii este privită de Eminescu pe baza aceleiaşi 
contradicţii. În Mss. 2267, pe prima copertă, se găseşte însemnarea de adânc 
sens dialectic: „Conta. Teoria ondulaţiunii universale. Aplicată la viaţa 
intelectuală, ea nu e decât o figură. Unda descrisă de suirea şi scăderea 
ideilor în inteligenţa omenească este o undă numai cugetată, ideală, nu unda 
unei mişcări adică linia ondulată a unei mişcări aevea mecanice” (s.n.).  
            Poetul se aruncă cu totul în luptele politice, desfăşurându-şi forţele pe 
toate aliniamentele: istorie şi ştiinţa istoriei; filozofie politică şi economie 
politică; drept şi legislaţie; putere şi cultură; matematică, fizică şi chimie; 
ştiinţă, artă şi literatură; cultură populară şi etnologie şi, ca un corolar al 
tuturora, filosofia cu a sa viziune unitară asupra lumii ca totalitate, asigurată 
prin principiul corelatelor, funcţionând între două sau mai multe forme, ori 
nivele de existenţă. Eminescu „a ars” în implicarea politică, dar a avut mereu 
în vedere „pariul istoriei”, acea mişcare dialectică în care şi prin care poţi 
ridica istoria la istoricitate.  

 Filosoful, condus de aceeaşi idee naţională, s-a alăturat unui partid, 
încercând să-i imprime un sens conform năzuinţei naţiunii şi a fost, în plină 
epocă a formalismului şi alienării politice, respins; inadaptabilul a trebuit să 
cedeze. Conta părăseşte Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, preferând 
un post la Casaţie. Ca şi Eminescu, a fost continuu de partea claselor pozitive. 
De la Pisa, unde se îngrijea de sănătate, aflând că în Cameră se pune 
problema desfiinţării tocmelilor agricole, îi scrie, în ianuarie 1882, lui Rosetti 
Tescanu, printre punctele pe care să le dezvolte: „Munca forţată produce 
extenuarea forţelor, care e cauza cea mai teribilă a mortalităţii crescânde, a 
naşterilor neviabile şi în sfârşit a extincţiunii rasei.” Astfel de concluzii 
dureroase, pe baza studierii realităţii social-istorice, scria zilnic Eminescu în 
paginile Timpului. În fine, trecând de partea fenomenului unilateral, al 
discontinuităţii, nonidentităţii şi negării, faţă de direcţia „conservatoare” a 
continuităţii, şi ea unilaterală, nu se putea ca această contradicţie să nu se 
reflecte şi într-unul din termeni, adică în gânditorul însuşi. Conta o ştia ca 
manifestându-se în el (după cum am văzut), dar abia acum, prin ieşirea sa în 
„lumea cea mare”, i-a devenit cunoscută. (O scrisoare a tulburatului Conta 
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către Guţă Panu, pe care o publică şi republică Timpul spre sfârşitul anului 
1880, îl dezamăgeşte pe poet.). La 21 aprilie 1882, în vârstă de 37 de ani, 
Vasile Conta trece definitiv în ordinea mai înaltă, a culturii, „jertfit” de ideea 
superioară a personalităţii sale. Prietenul său, Eminescu, va scrie în Timpul 
din 25 aprilie, 1882, înlăcrimate cuvinte şi, în acelaşi timp, interogative asupra 
enigmaticei contradicţii interioare a gânditorului. 

Poetul, condus de aceeaşi nobilă idee naţională, dar răsfrântă în apele 
geniului poporului român, s-a ridicat dincolo de „partizi”, a făcut trecerea 
dialectică; contemporanii (şi nu numai ei) l-au luat drept conservator, dar el se 
afla pe o altă curbură a spiralei, conservatorismul său era conservat, adică 
negat dialectic, conform tezei identităţii identităţii cu nonidentitatea. De la 
această altitudine dialectică, îşi judeca Eminescu contemporanii. Nici bunul 
său prieten, Conta, al cărui traiect existenţial a fost preluat dialectic de poet, 
nu a fost scutit de scrutarea ochiului lui Eminescu. Flacăra spiritului său 
transforma în lamură cugetarea unei epoci, lăsând în urma ei vizibilă doar 
dâra de cenuşă a celor atinşi. După ce şi-a privit, precum Împăratul oştirile 
întregii sale puteri asiriene înainte de începerea luptei cu realul şi idealul, şi l-
a cuprins plânsul, tot astfel şi Eminescu a devenit neîndurător cu tot şi cu sine, 
ca un foc heraclitian.   
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"Sunt un scriitor obsedat de 
ritm. Literatura pe care o scriu și 
ritmul tobelor sunt într-o alchimie 
care se observă, ceea ce mă bucură 

foarte mult" 

 
 

 

"Disponibilitatea pentru lucruri dintre cele mai diferite 
îmi oferă, am senzația, un orizont mai larg, și pentru a primi, 

și pentru a da"  
 
Adrian G. Romila: Cum se împacă, dragă Ciprian, calitatea de 

baterist într-o trupă rock cu cea de scriitor? Nu cumva solistica drum 
e o poziție anti-intelectuală, o postură mondenă, care te risipește, ca 
creator? Poți bate tobele și apoi, la scurt timp, să scrii? Te inspiră și 
una, și alta, sau una prin alta? Ți s-a-ntâmplat? Cum de și unde ai 
învățat să bați la tobe? Ce rol joacă muzica și performarea ei în viața 
ta? 

 
Ciprian Măceșaru: Eee, dragă Adrian, mă obligi să mă zbârlesc 

încă de la început. Cum de vezi antagonismul ăsta între rock și 
intelectuali?! Știu, și știi și tu, mulți intelectuali rockeri. Unii sunt chiar 
scriitori. În ceea ce mă privește, rockul este una dintre marile experiențe 
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artistice, deci intelectuale, ale omenirii, în ciuda exceselor sale și a tonelor 
de kitsch care uneori tind să-l sufoce. 

Tobele și scrisul se potrivesc de minune în viața mea. Sunt un 
scriitor obsedat de ritm. Cu asta cred că am spus tot, dar aș mai spune 
ceva, folosindu-mă de cuvintele luate din finalul cronicii tale – apărute în 
România literară – despre ultimul meu roman, Trecutul e întotdeauna cu 
un pas înaintea ta, cronică pentru care, iată, am acum ocazia să-ți 
mulțumesc public. Spui așa, referindu-te la scrisul meu: „percutanța 
ritmică a frazării”. Prin urmare, literatura pe care o scriu și ritmul tobelor 
sunt într-o alchimie care se observă, ceea ce mă bucură foarte mult. 

Mai întâi am învățat să cânt nu la tobe, ci la... scaune, niște scaune 
frumoase, tapițate, mândria familiei. Fratele meu le-a spus părinților noștri: 
„Dacă nu vreți să rămânem fără scaune, cumpărați-i lui Cip tobe”. Așa m-
am ales cu niște tobe Doina. Băteam ca nebunul în ele în fiecare zi. Am 
luat apoi câteva lecții de la un toboșar din Câmpina, Alexandru Ștefan-
Sașa, care, apropo de cele discutate mai sus, e și poet. Totuși, instrumentul 
meu preferat, cel pe care îmi place cel mai mult să-l aud, este violoncelul. 
Mai mult decât rockul mă interesează, trebuie să mărturisesc, muzica 
clasică. E esențială în viața mea. Aproape că nu e noapte în care să nu 
ascult ceva. 

 
- Ai debutat în 2007 cu poezie (Cântecul greierilor de sub calea 

ferată), apoi ai scos un jurnal (Focul din tâmplă), alte volume lirice, 
ești prezent în antologii. La un moment dat, ai cotit-o spre proză, cu 
două foarte bune microromane. Cum explici versatilitatea asta? Nu te 
simți profilat pe un gen, ca scriitor? Ce crezi despre a rămâne într-un 
gen? Nu trezești suspiciuni axiologice, când îl schimbi? 

 
- Ba da, exact asta se întâmplă, trezesc suspiciuni axiologice. Sunt „o 

struțocămilă, un grafoman care trebuie tratat cu zâmbete sarcastice”. Nu 
mă prea interesează. Da, m-am pripit adesea, mai ales cu poezia. În loc de 
vreo 6 cărți de poezie, ar fi trebuit să public abia vreo 3. E adevărat însă că 
cele 3 cărți există în cele 6, trebuie doar puțină îngăduință pentru a le 
descoperi. Și cu proza am fost prea nerăbdător. Îmi spui că ți-au plăcut 
cele două microromane, Superhero și Porbagaj. Îți mulțumesc! Acestea 
formează de fapt o singură carte, o carte pe care, de-aș fi fost înțelept, ar fi 
trebuit să nu o public ruptă în două. Cât despre varietatea scrierilor mele 
(de curând am publicat, în antologia Cum iubim – Editura Vellant –, o 
foarte scurtă piesă de teatru, ca să nu-ți mai spun că am scris libretul operei 
de cameră În trup, creația compozitoarei Diana Rotaru), zău că nu-mi pasă 
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dacă unii vor cu orice preț să mă vâre într-un sertar. Sunt scriitor. Sper că 
sunt. Altceva nu contează. Mă simt foarte confortabil sărind de la un gen la 
altul. Am publicat și interviuri, un dialog epistolar cu Dan C. Mihăilescu 
despre răbdare, microistorii personale despre cei „trei sute de ceaușești 
liliputani” din viețile noastre (împreună cu Vladimir Tismăneanu; colaje 
de Mihail Coșulețu). Versatilitatea mea vine dintr-o curiozitate 
pantagruelică. Disponibilitatea pentru lucruri dintre cele mai diferite îmi 
oferă, am senzația, un orizont mai larg, și pentru a primi, și pentru a da. La 
anul sper că voi reedita Focul din tâmplă, jurnalul cultural despre care ai 
amintit, completat cu însemnările din perioada 2010-2016. În el se vede 
destul de bine (chiar dacă nu țin jurnal atât de susținut pe cât mi-aș dori) 
cum sunt și ce pasiuni am. 

 
- Superhero (2012) și Portbagaj (2014) au în centru un fel de 

exponent al tipologiei urbane de azi, care alunecă, mobil, între dorința 
de putere publică, de faimă intelectuală și, să zicem, machismul erotic. 
Sigur, am exagerat puțin, dar vreau să știu dacă personajele tale sunt 
măști ale unei asemenea tipologii moderne, dacă te preocupă asta. 

 
- Nu ai exagerat. Paul, personajul din cele două microromane, 

reproduce, pe cât am putut, individul supărător de des întâlnit (și) în 
mediul urban de azi: intelectualul avid de putere, de faimă, dispus să 
înșele, dornic să capete autoritate, să domine. Furtul pe bandă rulantă al 
lucrărilor de diplomă în România e un fenomen care nu e prea departe de 
ceea ce spun în aceste două microromane înrudite. Vorbesc și despre un 
mecanism psihologic cunoscut: furia față de ceilalți născută din frustrare 
sexuală. Există în indivizi roși de o astfel de neputință, dictatori în stare 
latentă. Ōe vorbește magistral despre asta în scurtul roman 17. 

 
- Conduci o revistă micuță, Accente, e un pic glossy, dar e 

substanțială, are și informație culturală, și rubrici obișnuite într-o 
publicație selectă. Cum simți că merge, pe piața revuisticii autohtone, 
atât de bogată? Cum îi vezi frecvența, există una a ei, un public bine 
decupat, în București? Și care crezi că-i soarta revistelor „pe hârtie”, 
la noi? 

 
- ”Accente” are un loc al ei. Ceea ce ți se pare a fi „un pic glossy” e 

doar un mod de a diferenția revista noastră de cele clasice. Să fim sinceri, 
revistele culturale de la noi au, de cele mai multe ori, o imagine învechită. 
Nu spun că ”Accente” beneficiază de o grafică de top, dar încercăm să o 
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facem să arate cât mai plăcut și mai modern. E o revistă prietenoasă, 
gratuită și se distribuie în cea mai mare parte în București (mai ajunge și în 
câteva librării din alte localități). Se vorbește în ea în principal despre 
literatură, dar publicăm și materiale despre muzică, film, arte... Mai nou, 
avem o rubrică despre arhitectura din București, ținută de Sorin Mircea. 
Despre cărți scriu Constantin Piștea, Doru Căstăian și cu mine. Mircea 
Dan Duță ne-a ajutat și el mult în ultima vreme, trimițându-ne traduceri de 
poezie cehă contemporană. Avem și interviuri, suplimente dedicate unor 
importante evenimente culturale etc. Ne cunoaștem foarte bine publicul, 
acesta fiind format din oamenii care merg la spectacole, care frecventează 
librăriile și târgurile de carte. Nu e o revistă care își așteaptă pe tarabe 
cititorii, ci una care vine în întâmpinarea lor. Textele nu sunt foarte lungi 
tocmai pentru a putea fi citite și înainte de începerea unui eveniment, într-o 
pauză a acestuia sau după ce se termină, în drum spre casă (formatul mic – 
A5 – ajută și el), în metrou sau autobuz. De aceea, forma printată a revistei 
noastre are încă succes. Nu știu însă cât vom mai putea rezista. Nu avem 
prea multă putere. Uneori se ivesc oameni cărora le place să pârjolească 
totul în cale. Noi, cei care muncim pentru ca revista ”Accente” să apară, 
suntem doar niște nebuni pasionați de cultură. Uneori asta nu e de ajuns. 
Totuși, din mai 2012 până în august 2016 am reușit să publicăm 32 de 
numere (arhiva revistei este de găsit pe site-ul www.revistaaccente.com). 
Mult, puțin? Răspunsul depinde de cel care judecă, de cât de mult știe 
despre ce înseamnă să faci cum facem noi o astfel de revistă. 

 

"Întâlnirea cu Dan C. Mihăilescu a fost acea întâlnire 
esențială de care viața fiecărui om are nevoie" 

 
- Între celelalte cărți ale tale, mi-a plăcut foarte mult cea care 

consemnează dialogul cu Dan C. Mihăilescu (Despre nerăbdarea de a fi 
răbdător). Cum s-a născut? 

 
- Dragă Adrian, în primul rând dă-mi voie să-ți spun că întâlnirea cu 

Dan C. Mihăilescu a fost acea întâlnire esențială de care viața fiecărui om 
are nevoie. Am avut un noroc uriaș. Probabil că n-aș fi îndrăznit să fac 
pasul în față dacă nu era el. I-am luat un interviu – pentru un supliment al 
revistei ”Șapte Seri” – și pur și simplu a simțit că aș putea face mai mult 
decât făceam. Eram foarte timid, complexat, nu mă credeam în stare de 
aproape nimic. Am început să corespondăm prin e-mail (și de atunci ne 
scriem aproape zilnic). După un timp mi-a propus să public interviuri în 
revista pe care o conducea, ”Litere, Arte & Idei”, suplimentul de atunci al 
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”Cotidianului”. Mi se părea că am atins maximul la care puteam visa. Din 
păcate, la scurt timp după acest moment, revista a dispărut înghițită de 
nemiloasele valuri ale economiei de piață (sau poate că au fost alte motive, 
de altă natură, nu-mi mai amintesc). Am apucat să public puțin, trei 
interviuri, pare-mi-se. Sfârșitul colaborării cu ”LA&I” a reprezentat o 
adevărată dramă pentru mine. Credeam că asta a fost tot, că m-am îmbătat 
cu apă rece, însă Dan C., împreună cu soția sa, minunata Tania Radu, au 
continuat să mă sprijine, spunându-mi să nu renunț la a mai face interviuri, 
că le voi putea aduna într-un volum, lucru care s-a și întâmplat până la 
urmă, în 2007 debutând „bicefal”, după cum a zis Dan C. într-o cronică, cu 
un volum de versuri, de care ai pomenit, și unul de interviuri, Dialoguri în 
oglindă. Aveam 30 de ani. Un debut târziu, dar totuși debutam. Fără Tania 
Radu și Dan C. nu cred că aș fi reușit. Cartea de versuri a fost o surpriză și 
pentru ei, deși Constanța Buzea îmi publicase în vreo trei numere 
consecutive ale României literare versuri din manuscris. M-am grăbit, 
dezamăgind-o. Ea ar fi vrut să construim împreună volumul, pas cu pas, eu 
însă, încurajat peste măsură de cele trei apariții în revistă, m-am crezut 
mare și tare și am dat rasol, chiar dacă rămân din carte acele câteva poeme 
care i-au plăcut și doamnei Buzea. Dar să revin la relația cu Dan C. Într-o 
zi, pentru că-l înnebunisem cu tot felul de informații despre cărți, muzici 
etc., mi-a zis: „De ce nu începi să scrii un jurnal?”. „Scriu deja”, i-am 
răspuns. M-a întrebat dacă vreau să-l public. Nu mă gândisem la asta. Îl 
scriam pentru fiul meu, căruia voiam să i-l dăruiesc mai târziu. Am recitit 
însemnările. Le-am adunat pe cele care mi s-au părut potrivite unui jurnal 
în mare măsură cultural (doar nu eram nebun să public jurnal intim la doar 
30 și ceva de ani!) și i le-am trimis. Așa a apărut Focul din tâmplă. Numai 
că, la fel ca în 2007, și atunci, în 2010, aveam să public tot două cărți, 
jurnalul și un nou volum de versuri, cred că cea mai proastă carte a mea 
(Poeme). Eram ca un om șchiop. Făceam un pas bun, sănătos, altul chinuit, 
stângaci. A venit apoi rândul meu să îl provoc pe Dan C., propunându-i să 
scrie o carte despre răbdare. Era un subiect care, evident, mă interesa și 
știam că el ar fi putut-o scrie excelent. Încă o dată, el a simțit că n-am curaj 
și mi-a spus că e de acord să scrie, dar cu condiția să facem cartea 
împreună. A ieșit, după cum mă bucur că știi, ceva frumos, un volum care 
a avut mare succes. Pentru mine, așa cum am mai declarat, să lucrez la 
cartea asta a fost un fel de terapie, o experiență care m-a întărit, care m-a 
făcut – ei, da! – ceva mai răbdător. 

 
- Ce crezi despre ideea de generație literară? Te vezi prins în 

vreuna, sau ești un lup singuratic, independent, preocupat doar de 
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prefecțiunea scrisului tău? Vezi și tu ce bătălie interminabilă e, acum, 
în lumea scriitoricească de la noi, USR-istă ori ba, și, recunosc, nu te-
am văzut în vreo parte. E o atitudine căutată? 

 
- Am debutat, cum am spus, în 2007 (asta dacă nu pun la socoteală 

faptul că în 2004 am citit la Radio România Cultural, în emisiunea 
„Generația 2000” a Danei Pitrop, o povestire care numai douămiistă nu 
era). Se cheamă că sunt douămiist?! Un douămiist întârziat? Am mari 
îndoieli că poezia mea, de exemplu, are prea multe puncte comune cu 
poezia douămiiștilor. Am debutat cum e mai rău, la spartul târgului, nu? 
Flutur agățat doar cu o mână de ultimul vagon, ca izmenele unui servitor. 
Din 2010 a început postdouămiismul, altă mâncare de pește, se spune, așa 
că gata, nu mai e nimic de făcut, sunt pierdut între generații, niciun critic 
nu o să mă scoată vreodată cu penseta dintre falii. Am un sfat pentru cei 
care vor să debuteze. Alegeți, fraților, un început de deceniu, nu faceți 
prostia să debutați acum, în 2016, sau în 2017, 2018, 2019! Așteptați să 
vină 2020, să fiți și voi ai cuiva! 

De-a lungul timpului, am fost atras către anumite grupuri din viața 
noastră literară. De multe ori m-am lăsat purtat de val, am mers cu sufletul 
deschis către acei oameni, însă a sosit un moment în care mi s-a cerut 
adeziunea completă, dovada ultimă de loialitate, „dacă ești cu noi, nu mai 
ai ce căuta cu ceilalți”. Nu pot accepta o asemenea constrângere, nu pot 
accepta să fiu purtător de steag. 

 
"La o privire foarte, foarte sinceră, îți dai seama că sunt 

puține operele care dețin vraja marii literaturi"  
 
- Știu că pregătești o antologie de proză scurtă, țintită tematic, la 

o editură... a ta? De unde ideea? Și ce crezi despre proza scurtă și 
lungă de la noi? E un gen pe care să mizăm, avem cu ce, cu cine? În 
spațiul occidental e un gen foarte frecventat, se face școală de 
literatură cu el. 

 
- Antologia pe care o pregătesc se intitulează Cinci minute. Nu am 

vrut o temă foarte exactă sau o temă mare, des întâlnită. Totul a pornit de 
la o coincidență. Constantin Piștea a publicat pe Facebook o povestire 
intitulată Cinci minute. În aceeași zi pusesem și eu, pe blog, o scurtă piesă 
de teatru intitulată tot Cinci minute. Îmi place să profit de asemenea 
întâmplări. De ce n-aș face o antologie având ca pretext ideea celor cinci 
minute, oricât de vag exprimată? mi-am spus. Am atras în acest proiect 
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scriitori precum Veronica Niculescu, Livia Ștefan, Augustin Cupșa, Mihail 
Vakulovski, Dan Coman, Bogdan Coșa, Bogdan Munteanu, Beatris 
Serediuc... Sper ca volumul să apară în preajma Târgului de Carte 
„Gaudeamus” din toamnă, de la București. 

Cred că genul prozei scurte va stârni și la noi un interes tot mai mare. 
Până de curând, proza scurtă era aproape la fel de necitită ca teatrul. Într-o 
lume a vitezei, sufocată de informații, în care oamenii se plâng că nu mai 
au timp liber, proza scurtă ar trebui să aibă mai mare trecere decât 
romanele de sute de pagini, nu? Desigur, nu fac o pledoarie pentru proza 
scurtă în dauna romanului, vreau doar să spun că mi se pare paradoxal ca 
în zilele noastre textele scurte să fie mai puțin citite decât cele lungi. Cum 
nu înțeleg de ce toată lumea fuge de teatru, deși în teatru avem aproape 
numai dialog, ceea ce ar trebui să-i atragă pe cei care fug de descrieri și 
analize. Oamenii sunt însă visători, vor să se scufunde cât mai adânc în 
viețile altora, iar din acest punct de vedere proza scurtă și teatrul nu pot fi 
întru totul satisfăcătoare. Asta ar fi una dintre explicațiile pentru care 
romanul rezistă încă atât de bine. 

Avem destui scriitori valoroși, nivelul actual al literaturii române 
este unul destul de ridicat, n-ar trebui să ne facem prea multe griji, dar asta 
nu înseamnă și că au apărut suficiente cărți cu adevărat importante după 
1989. La o privire foarte, foarte sinceră, îți dai seama că sunt puține 
operele care dețin vraja marii literaturi. Găsești cărți admirabile, cu 
nenumărate calități, așa cum ai fi mulțumit dacă ai putea și tu scrie, dar nu 
prea găsești cărți de care să fii posedat, care să te absoarbă total în lumea 
lor, să te fascineze, să-ți fascineze creierul, să ți-l transforme într-un 
fanatic „religios”. 

 
- Ultima ta carte e tot un roman, Trecutul e întotdeauna cu un 

pas înaintea ta, scos chiar anul ăsta. E o distopie, comică și cinică, în 
același timp, o Românie văzută „în mic”, prin imaginea unui sat, 
Strâmbeni. A fost doar o joacă estetică, sau chiar crezi că la noi toate-s 
strâmbe și aproape irecuperabile? Spune-mi măcar din punct de 
vedere cultural, literar, te rog! 

 
- Romanul meu mi se pare atât de crud în adevărurile și realitățile 

prezentate, fie și într-un mod satiric, încât, să mă ierți, nu-i pot spune 
distopie. Arăt buba, puroiul, arăt că el este dominant, nu că e totul strâmb. 
Arăt că la noi lucrurile bune tind să fie sufocate de mizerie. Pentru a fi cu 
adevărat o distopie, un roman trebuie să prezinte un scenariu, o previziune, 
pe când romanul meu nu face decât să adune laolaltă fragmentele negre ale 
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realității, pentru a se vedea mai bine monstrul pe care acestea îl compun. 
Ultimul capitol simbolizează năruirea, neputința de a păstra, de a conserva, 
de a valoriza, de a dezvolta, de a înălța, dar este o năruire care trebuie 
înțeleasă ca o autodistrugere continuă, nu ca final spre care s-ar îndrepta 
România. Un faliment continuu, cam despre asta ar fi vorba. Un vesel 
faliment continuu. Ajungem inevitabil la versul lui Bacovia: „O, țară tristă, 
plină de umor”. 

 
- M-ai întrebat, într-o discuție recentă, ce caut eu la Piatra-

Neamț. Ai vrut să spui că-mi risipesc energiile bune în provincie, cred. 
Și eu am zis că, uneori, ca scriitor, în provincie faci treabă mai bună 
decât dac-ai fi la centru și ești, cumva, mai protejat de războaie 
inutile. Ce crezi despre asta, despre raportul dintre provincie și 
centru, în literatură, în cultură? Faci mai multe, la centru? 

 
- Am spus că ar trebui să fii mai vizibil în restul țării, nu să pleci 

neapărat de la Piatra-Neamț. Ești un om de calitate, cu enormă energie 
pentru fapte de cultură. Meriți mai mult. Le fel i-am spus lui Doru 
Căstăian, o minte extraordinară, care până nu demult era cumva „ascunsă” 
la Galați. Poate că nu e nevoie să vii la centru, dar e nevoie să te cunoască 
centrul, să interacționezi cu el. Desigur, în cazul tău lucrurile sunt totuși 
altfel. Ești deja un scriitor cunoscut, ai publicat un roman remarcabil, În 
drum spre sud, un roman care ascunde de fapt două romane (ca să vezi, eu 
public un roman în două cărți, tu publici două romane într-o carte), un eseu 
insolit, Pirați și corăbii. Incursiune într-un posibil imaginar al mării, un 
volum de povestiri, Radio în zăpadă și altele. Doru încă nu a debutat în 
volum, dar simt că nu suntem departe de acest moment. Că va fi un volum 
de cronici literare sau unul de eseistică, rămâne de văzut. 

 
- Îți mulțumesc, Ciprian, pentru timpul acordat întrebărilor 

mele! Te așteptăm oricând pe aici, în provincia noastră, printre munții 
ăștia superbi! 

 
- Îți mulțumesc și eu, Adrian! Spre rușinea mea, am fost o singură 

dată și pe fugă la Piatra-Neamț. Abia aștept să ajung din nou la voi. Îți 
mulțumesc pentru invitație! Nu uita că și eu tot din provincie sunt, din 
Câmpina, un oraș pitoresc, aflat într-o zonă subcarpatică, pe Valea 
Prahovei, așa că înțeleg un pic ce simțiți voi. 
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Trei  persoane  
îmbrăcate  
în  galben cu  
pălăriile  
negre *) 

 
 
 
 

teatru de Ioana Gavrilovici 
PERSONAJE : 
 
DOMNUL DIMITOV  
DOMNUL CEHO  
DOMNUL  IOVULESCU  
GARDIANUL  sau  GARDIANUL INSOLIT 
GARDIANUL CU TELEFONUL 
GARDIANUL ANONIM 
Alți gardieni 
3 PERSOANE ÎMBRĂCATE ÎN GALBEN CU PĂLĂRIILE NEGRE 
Un domn cu un geamantan, niște persoane cu pancarte, un grup de indivizi 
cu ochelari negri ținând în mână niște valize enorme, alte grupuri 
 

ACTUL  I 
 
O cameră de interogatoriu cu o masă, 3 scaune, pe masă o mașină de 
scris. Deasupra mesei un reflector. Deasupra ușii un ceas mare, defect.    
  Ușa camerei, jumătate din gratii, se află pe centrul peretelui. În 
spatele peretelui cu ușa se lasă loc de un hol. În cameră, un gardian 
învârtind din când în când un pistol. In spatele ușii, printre gratii se 
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observă un alt gardian care stă drept, nemișcat, cu spatele. Acesta este 
gardianul anonim care pe tot parcursul acțiunii ia această poziție. 
 

SCENA 1 
 Intră primul domn, domnul Dimitov, cu părul dat pe spate, înalt, 
îmbrăcat într-un costum elegant cu cravată, ordonat în gesturi și 
impunător, cu un palton vișiniu având un geamantan în mână. Își scoate 
paltonul, se așează, așteaptă o  clipă. Apoi intră domnul  Iovulescu care se 
așează și el în fața mașinii de scris. Domnul Iovulescu poartă pantaloni cu 
bretele, ochelari și are o servietă dezordonată.Pare mai precipitat, grăbit 
în mișcări. 
 
DOMNUL IOVULESCU: Vă salut, domnule Dimitov. 
DOMNUL DIMITOV (privind în altă parte, sec): Domnule Iovulescu. 
 
Intră un gardian cu un arestat, Domnul Ceho, cu fața acoperită și la 
mâini, cu cămașa parțial deschisă, ciufulit, cu pantalonii șifonați, puțin 
murdari. Gardianul îl pune pe scaun, față în față cu domnul Dimitov și îi 
descoperă fața. 
 
Un gardian: Acesta este domnul arestat. (iese) 
Domnul Dimitov are un ton calm, rece, pare imperturbabil, vorbește clar, 
stăpânit. Domnul Ceho este mai tot timpul agitat, fâstâcit, se bâlbâie, este 
speriat, creând prin atitudinea sa impresia că e vinovat. 
DOMNUL DIMITOV (după un moment de tăcere încordată, domnul 
Dimitov se ridică, face câțiva pași apăsat): Domnul Ceho se află aici și nu 
stie de ce.  
DOMNUL CEHO: Nu, domnule... Am fost luat de pe stradă în timp ce 
mă îndreptam spre autobuz. E o întâmplare absolut fără sens.. 
DOMMNUL DIMITOV: Noi trăim într-un stat totalitar. Statul nostru 
totalitar e  un stat bine pus la punct. El are cunoștință de tot. Și are 
mesagerii săi care-l informează despre toți cetățenii. Toți. Chiar si cei mai 
obișnuiti...(întrerupt) 
DOMNUL CEHO (eschivându-se):  Eu sunt un tip aparte... 
DOMNUL DIMITOV: De aceea vă și aflați aici. 
DOMNUL CEHO (din nou): Dar în realitate sunt cu totul și cu totul 
obișnuit..  
DOMNUL DIMITOV: Statul nostru totalitar, care este foarte bine pus la 
punct, e la curent cu tot ce se întamplă și cu orice mișcare care ar urma să 
se întâmple. Statul nostru controlează totul, ca cetățeanul să nu aibă ce 
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controla. Să fie un om relaxat. Cetățeanul e un om relaxat pentrucă statul 
își face bine treaba. Treaba de a menține ordinea publică. Și nu e secret că 
poliția secretă se ocupă de asta. Dumneavoastră sunteți un suspect.   
DOMNUL CEHO: De ce? 
DOMNUL DIMITOV: De tulburarea ordinii publice. În data de 11 
februarie, anul curent, adică ieri noapte, ați fost însă depistat. 
DOMNUL CEHO: Domnule, e o confuzie... Poate e vorba de vecinul. 
Vecinul e un om suspect, să știți!  
DOMNUL DIMITOV: Vecinul e informator, domnule. 
DOMNUL CEHO: Vai de mine! Nu se poate, domnule! Nu se poate! Eu 
însumi l-am văzut făcând chestii, chestii... stridente la adresa statului. 
Chestii secrete, mă rog... A editat un articol pe care l-a pus la afișier la 
intrarea în bloc. Ca să vedeți. Și scria: Statul e un pervers! Ce ziceți? 
DOMNUL DIMITOV: Zic că dumneavoastră o luați intenționat razna. De 
când ați fost adus aici, am auzit că vorbiți într-una bazaconii. Una dintre 
ele, cea mai reușită este că dumneavoastră vă aflați aici pentru a susține, 
nu știu ce prelegere despre destinul omului în univers. 
DOMNUL CEHO: Domnule... să vă fac să înțelegeți... cum să vă fac să 
pricepeți?! Nu, degeaba mă chinui să vă fac să înțelegeți... Destinul omului 
în univers e o temă prea sofisticată... să poată fi dezbătută (întrerupt).. 
DOMNUL DIMITOV:  Azi noapte la ora 9 fix unde vă aflați, domnule? 
DOMNUL CEHO: E o întrebare, domnule? Nu înțeleg... 
DOMNUL DIMITOV: Da, domnule. E o întrebare. 
DOMNUL CEHO: Dacă e o întrebare atunci vă răspund la întrebare... Eu 
mă aflam, azi noapte la ora 9 fix, mă aflam... azi noapte... în apartamentul 
meu. 
DOMNUL DIMITOV: Domnul Ceho, apartamentul numărul 112, etajul 
5, căsătorit, fără copii.  
DOMNUL CEHO: Cine m-a turnat?!  
DOMNUL DIMITOV: 358 informatori. Vreți să știți cine sunt? 
DOMNUL CEHO (dramatizând): Dar eu cunosc în viața mea întreagă, 
dacă cunosc 50 de persoane maxim! (către sine) Știam eu că toată lumea 
are ceva cu mine... 
DOMNUL DIMITOV: E vorba de vecinii, locatarii blocului de vis-a-vis, 
a blocului din stânga, din dreapta, de la margine și lateral și a tuturor 
blocurilor din apropierea blocului în care locuiți. 
DOMNUL CEHO (răvășit): Domnule, am nevoie de un avocat!  
DOMNUL DIMITOV: Eu sunt avocat de profesie, domnule. Am terminat 
dreptul acum 7 ani. Am fost avocat 3 ani. Apoi m-am angajat la 
departamentul de interogări. Iar dumneavoastră nu aveți nevoie de un 
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avocat. În cazul dumneavoastră, nu. (o pauză scurtă) Domnule Ceho, 
acesta este un interogatoriu. Eu sunt domnul Andrei Dimitov, conducătorul 
acestui interogatoriu, în stânga mea domnul Matei Iovulescu, redactor de 
dosare și redactor al acestui interogatoriu, membri ai poliției secrete. 
(aranjându-și costumul) Revenind Domnule Ceho… Cine se mai afla în 
apartament la ora 9  fix? 
DOMNUL CEHO: E iarăși o întrebare, sau aveți alte intenții…? 
DOMNUL DIMITOV: Răspundeți, domnule. Cine se mai afla în 
apartament, în afară de dumneavoastră azi noapte la ora 9 fix? 
DOMNUL CEHO: Soția mea, domnule. Dar de ce mă întrebați lucruri… 
intime? 
DOMNUL DIMITOV: Și cât timp ați petrecut împreună cu soția 
dumneavoastră în apartament, domnule? 
DOMNUL CEHO: Toată noaptea.. Nu, nu e voie? De ce e această 
atmosferă de seriozitate atât de concentrată? De ce acel gardian se uită așa 
la mine? Ce urmează? Eu nu am făcut nimic! Aș vrea să știu… soția mea e 
bine? 
DOMNUL DIMITOV: Nu știu. 
DOMNUL CEHO: Adică nu sunteți sigur de nici o variantă? 
DOMNUL DIMITOV: Nu, pentru că nu e treaba noastră acest aspect. 
Dar dacă mă întrebați ce cred, eu cred că e bine. 
DOMNUL CEHO: De ce ați crede că e bine? 
DOMNUL DIMITOV: Soția dumneavoastră nu are nici o legătură. Deci 
presupun că la ora aceasta se află unde s-ar afla deobicei la ora asta. 
DOMNUL CEHO: Dumneavoastră înțelegeți că eu o iubesc?! Și poate ea 
nu știe că sunt aici. Poate crede că am dispărut, sau că am înșelat-o. Că am 
plecat de acasă. Poate i s-a spus că am murit. Dumneavoastră nu știți cum 
e soția mea. Se agită, se stresează din nimica. E inflamată.  Ieri, de 
exemplu,  auzind că a scăpat farfuriile pe jos am întrebat-o de ce le-a 
scăpat. Și s-a enervat, că să nu-i mai zic tot timpul ce se întâmplă, că vede 
și ea. Și a început să creeze o fabulă extraordinară care am crezut la un 
moment dat că nu va lua sfârșit. De la farfurii a ajuns la sentimente, că eu 
nu o iubesc așa cum e, că imi pare rău mai mult de farfurii decât de ea, de 
la asta a ajuns la relația noastră, apoi că nervii ei valorează mai mult ca o 
farfurie, iar în cele din urmă a trântit-o cu o chestie științifică, că să-mi 
intre bine în cap că Pământul nu e o farfurie plată! Eu doar am vrut să știu 
cauza pentru care le-a scăpat... poate are probleme cu articulațiile...  
DOMNUL DIMITOV: Soția dumneavoastră e informatoare, domnule, 
lucrează cu poliția secretă. 
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DOMNUL CEHO (enervat la culme): Ea m-a turnat!? Lângă cine am stat 
atâția ani?!? 
DOMNUL DIMITOV: Nu. Dealtfel, nu a avut ce declara. Nu. Și cum am 
spus, nu e implicată. Ieri seara, la ora 9 fix când s-au petrecut toate, juca 
cărți cu Lisa. Înțelegeți? 
DOMNUL CEHO: Nu! 
DOMNUL DIMITOV: În fine... 358 de declarații sunt deja suficiente ca 
să vă inculpeze. Ce mai e una în plus? 
DOMNUL IOVULESCU: 358 de declarații e o maculatură serioasă! 
Indubitabil sunteți un inculpat! 
DOMNUL CEHO: Eu am fost adus aici fără motiv, domnule… Eu ar 
trebui în câteva minute să intru într-o conferință și să țin o prelegere… 
 DOMNUL DIMITOV (către sine):  Acest suspect e un suspect ca la 
carte.  
DOMNUL CEHO: Ei bine, ce mai? Întrebați-mă orice. Nu veți afla nimic 
de la mine având în vedere că nu am făcut nimic… 
DOMNUL DIMITOV: Domnule Ceho, ce făceați la ora 9 fix în 
apartamnetul dumneavoastră? 
DOMNUL CEHO: Domnule… văd că aveți ceva cu ora 9 fix. Un fel de 
fix cu ora 9 fix. De ce nu mă întrebați de ora 7? Aș stii ce să vă spun. Deja 
am epuizat totul cu ora 9 fix… 
DOMNUL DIMITOV: Domnule Ceho, dumneavoastră credeți că noi nu 
știm ce se petrece? 
DOMNUL CEHO: Eu nu știu ce se petrece! Ce se petrece? De ce aveți 
acest ton atât de calm, de liniștit? Dar simt în el un val de, de scotocire de 
afirmații ucigătoare…  
DOMNUL DIMITOV: Revenind… 
DOMNUL CEHO: Nu domnule, iarăși ora 9 fix.. 
ANDREI DIMITOV: Eventual dumneavoastră aveți ceva cu ora 9 fix. De 
ce vă tot agitați atâta, dacă nu ați făcut nimic? Știu eu prea bine de ce vă 
agitați. 
DOMNUL CEHO: Pentru că nu am făcut nimic! 
DOMNUL DIMITOV: Ora 9 fix e o oră importantă, domnule. Iar 
dumneavoastră știți asta mai bine. Din această cauză tot încercați să 
distrageți atenția. Dumneavoastră sunteți un suspect!  
DOMNUL CEHO: Domnule, văd că aveți un fix și cu suspiciunea…  
DOMNUL DIMITOV: Avem declarații, dovezi, documente despre 
dumneavoastră și ce s-a întâmplat azi noapte. De aici nu veți ieși până nu 
vom afla ce ne interesează.  
DOMNUL CEHO: Dar eu sunt un om care nu a facut nimic..  
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DOMNUL DIMITOV: Revenind la ora 9 fix. Ce făceați în apartament la 
ora 9 fix? 
DOMMNUL CEHO: Nu mai știu exact, domnule… Și am o vârstă. Am 
42 de ani. Și deși nu e nu știu ce, mă simt totuși atât de bătrân și învechit. 
Astfel de amănunte îmi scapă… 
DOMNUL DIMITOV: Mă amuzați domnule cu vârsta dumneavoastră. 
Când azi noapte la ora 9 fix erați în plină desfășurare a actului 
dumneavoastră care se ridica împotriva statului nostru totalitar! Lăsați 
jocurile astea pentru prelegerile stupide și de 2 bani. 
DOMNUL CEHO (ținându-se șifonat): Domnule, dar dumneavoastră nu 
știți că jignirea nu este permisă în statul nostru totalitar? Jignirea unui om 
cu o anumită etate. În statul meu totalitar se respectă vârstele, domnule! Iar 
dumneavoastră sunteți în afara lui, pentrucă nu respectați memoriile unui 
om bătrân de 42 de ani! (cu încredere) Dumneavoastră sunteți vinovat de 
trădare a principiilor acestui stat totalitar! 
DOMNUL DIMITOV (către sine): Un bazacon cu o imaginație de 
neînlocuit. (apropiindu-se de el tot mai mult) Așadar… la ora 9 fix erați în 
apartamentul dumneavoastră. Ce făceați la ora 9 fix în apartamentul 
dumneavoastră? 
DOMNUL CEHO (ținându-se rezistent, cu principii): În statul meu 
totalitar există lucruri care nu se spun niciodată. 
DOMNUL DIMITOV: Un suspect care nu vrea să vorbească. Vom avea 
noi grijă și de asta. La ora 9 fix, domnule, ce făceați? Aveți timp să vă 
gândiți. 
DOMNUL CEHO (speriat): La ora 9 fix…? 
DOMNUL DIMITOV: La ora 9 fix. 
DOMNUL CEHO (străduindu-se): La ora 9 fix… nu, nu vă pot  spune. 
DOMNUL DIMITOV: Nu vă grăbiți. 
CDOMNUL EHO: La ora 9 fix…  la ora 9 fix mă uitam pe geamul din 
camera de la strada mare.  
DOMNUL DIMITOV: Cu ce scop, domnule? 
DOMNUL CEHO: Aveam o pasiune, domnule… O pasiune de a vedea 
orașul noaptea. Fiecare are o pasiune… 
DOMNUL IOVULESCU (se ridică): Pasiunea arde pe dinăuntru și usucă 
pe dinafară!   
GARDIANUL: E un motor de reacții! 
DOMNUL CEHO: E o reacție la monotonie. 
GARDIANUL: Și e roșie pentrucă se înfurie în final pe propriile reacții! 
MATEI IOVULESCU: Ce pasiune!  
GARDIANUL: Ciudată pasiune!  
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DOMNUL DIMITOV(sec, pierdut): Și e roșie pentrucă e o crimă. 
(Domnul Iovulescu se așează, se lasă o tăcere) Continuați, domnule. 
Povestiți-ne cum arăta orașul la acea oră. E o pasiune fascinantă. 
DOMNUL CEHO: De ce domnule? De ce vă interesează? E o pasiune 
plictisitoare, vă spun din experiență… 
DOMNUL DIMITOV: Cum domnule , când ați spus adineaori, că 
pasiunea, orice pasiune, e o reacție la monotonie? (către sine) 
Contrazicerea se întâmplă deseori unui suspect care intră în panică. 
DOMNUL CEHO (încurcat): Nu, domnule, nu am zis chiar așa… mă 
refeream în alt sens... Există mai multe înțelesuri ale monotoniei și ale 
pasiunii… E o semantică complexă, domnule. Există monotonii pasionale 
și pasiuni monotone… 
DOMNUL DIMITOV: Continuați… 
DOMNUL CEHO (ținându-se din nou rezistent): Atât domnule, mi-e 
interzis să vorbesc despre propriile pasiuni. Am facut un pact cu mine 
însumi.  
DOMNUL DIMITOV: Acum nu vă mai e interzis. Vorbiți, altfel vom 
recurge la alte metode. 
DOMNUL CEHO: Ce vreți să spuneți? Trebuie să fie o greșală!  
(Domnul Dimitov vine spre el și îl întoarce, smucindu-l, cu fața sub 
reflector.)  
DOMNUL DIMITOV (sever, pe un ton ridicat): Descrieți totul! Cum 
arăta orașul la ora 9 fix? Era în lumini? Nu era? Cum arătau străzile? Erau 
murdare? Curate? Dacă tot aveți o pasiune, ar trebui să știți să o relatați cu 
ardoare, să insistați, iar noi să vă oprim că ne ajunge. Vorbiți! Vă rog, 
vorbiți pasional! Ați înțeles? Vorbiți!  
DOMNUL CEHO (speriat, timid): Azi noapte, la ora 9 fix se vedeau… 
DOMNUL DIMITOV: Nu! Mai cu pasiune! 
DOMNUL CEHO (încercând): Se vedeau.. 
DOMNUL DIMITOV: Nu! (îl strânge) Cu mai multă pasiune! 
DOMNUL CEHO (cu ceva pasiune): Azi noapte la ora 9 fix se vedeau… 
DOMNUL DIMITOV: Așa! Vorbiți! 
DOMNUL CEHO (la fel): Se vedeau mașinile… 
DOMNUL DIMITOV: Puneți pasiune în fiecare cuvânt! Vorbiți! 
DOMNUL CEHO (mai cu pasiune): Mașinile erau în viteză! 
DOMNULDIMITOV: Ce dataliu pasional! Viteza! 
DOMNUL CEHO (pasional): Semafoarele încă funcționau, luminile încă 
luminau.. 
DOMNUL DIMITOV: Da, da, luminau! Și mai repetați acum încă odată! 
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DOMNUL CEHO (și mai pasional): Azi noapte la ora 9 fix, seamfoarele 
funcționau, mașinile mergeau, luminile încă luminau! 
DOMNUL DIMITOV: Aceasta este pasiunea! Nu-i așa că nu mai e 
monotonă? (îl lasă) 
DOMNUL CEHO: Domnule, nu faceți din pasiunea mea ceva 
extraordinar… Sunt altele și mai și. Sunt unii pasionați de colectare. 
Colectori de timbre, de bani, de obiecte antice… acolo aveți ce discuta. 
Unde vreți să ajungeți? Nu vreau să ajungeți unde nu trebuie… 
DOMNUL DIMITOV: Vom ajunge exact unde trebuie. Continuați. 
DOMNUL CEHO (mecanic, crispat): Semafoarele funcționau, mașinile 
mergeau, luminile luminau, vecinii erau vecini, blocurile erau blocuri, 
trotuarele erau luuungi… 
DOMNUL IOVULESCU : Dar clopotul bisericii centrale se auzea? 
DOMNUL CEHO (după un scurt timp de tăcere): Nu-mi amintesc să se fi 
auzit ceva la ora 9 fix.   
DOMNUL IOVULESCU: Înseamnă că, clopotul emitea sunete mute. 
DOMNUL DIMITOV: De aceea el nu s-a auzit bătând la ora 9 fix. Și tot 
de aceea el nu a fost menționat nicăieri.  
GARDIANUL (după un alt moment de tăcere): O întrerupere urgentă! 
Domnule interogator, domnule redactor, domnule arestat... Dar parcul 
înzăpezit?  E imposibil să nu se fi văzut și parcul înzăpezit la ora 9 fix! 
DOMNUL CEHO: Nu-mi amintesc de nici un parc înzăpezit. 
DOMNUL IOVULESCU: Eu nu-mi amintesc de el nici înainte de ora 9 
fix, nici după ora 9 fix. DOMNUL DIMITOV: Continuați, domnule. 
DOMNUL CEHO: Nu era nici un parc înzăpezit. 
DOMNUL DIMITOV: Continuați. 
DOMNUL CEHO: Altceva,ce? 
DOMNUL DIMITOV: Ce altceva, domnule?  
DOMNUL CEHO (străduindu-se): În afară de mașini… semafoare, 
lumini, trotuare… erau trecătorii. 
DOMNUL DIMITOV: Trecătorii de la ora 9 fix. 
DOMNUL CEHO: Domnule, dar de unde vreți să știu eu ce e cu 
trecătorii? Numai ei pot știi ce e cu ei… Ei sunt o mulțime anamorfă… 
fără formă, o mulțime, cine știe ce mulțime... 
GARDIANUL: Trecătorii sunt niște anonimi. Cine i-ar mai putea găsi 
acum?  
DOMNUL DIMITOV: Trecătorii au fost observați de 358 de informatori.  
DOMNUL IOVULESCU: Deci nu mai pot fi anonimi, au fost remarcați 
de prea mulți. 
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 DOMNUL CEHO: Domnule… unde vreți să ajungeți? Nu înțeleg de ce 
pasiunea mea stârnește atâta curiozitate din partea poliției secrete și a 
securității naționale… Și fiind vorba de securitatea națională, domnule, 
poate nu știți, deși ar trebui să știți… (impozant) că eu sunt un securist. Da. 
Un securist, în sensul pur al cuvântului. Eu cred într-o securitatea a 
națiunii și astfel sunt membru al securității naționale. 
DOMNUL DIMITOV: Tot individul e. Toți vrem să ne simțim în 
siguranță. Și așa a ajuns o chestie de interes național. Voi fi deschis.  
DOMNUL CEHO: Nu, nu… Să vorbim despre istoria națională! E un 
subiect perfect pentru o conferință… sunt aspecte de dovedit în acest 
domeniu, unghere în care nu a pătruns mintea istoricului deocamdată, 
unghere care leagă statul de univers și universul de pământul statului, 
unghere și concepte...  
DOMNUL DIMITOV: Domnule, încheiați cu ungherele. 
DOMNUL CEHO: Există ungherele, punct. Dar în orice caz, în orice 
caz… Of, nu mă pot decupla așa ușor, e o teză atât de vastă, de 
incomensurabilă, e de o adâncime… 
DOMNUL DIMITOV (ferm): Eu țin să fiu deschis, domnule. 
DOMNUL CEHO: Eu pot să mai aștept… 
DOMNUL DIMITOV: Vă rog să vă adunați. (către sine) Acest suspect 
devine din ce în ce mai suspect. Să înțeleg că bănuiți despre ce vorba…  
DOMNUL CEHO: Domnule, eu nu am nici cea mai vagă idee despre ce e 
vorba! 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră sunteți un individ suspect. Iar 
suspect fiind, sunteți un pericol, o primejdie, o amenințare! Dar un pericol 
închis și pus în lanțuri e un pericol controlat. 
DOMNUL CEHO: Nu, nu, nu! Refuz să cred că sunt pericol! 
GARDIANUL: Nu am văzut pe cineva mai pericol ca individul ăsta! 
DOMNUL DIMITOV (după un moment de suspans, în care i se aud doar 
pașii): Cine sunt, domnule, persoanele cu care v-ați întâlnit azi noapte 
imediat după ora 9 fix? 
DOMNUL CEHO: Domnule, e o întrebare…? Pentru că nu înțeleg 
întrebarea... 
DOMNUL DIMITOV: Ați fost văzut de informatorii noștrii azi noapte la 
ora 9 fix având legături contra statului nostru totalitar. Persoanele de 
legătură provin tehnic din trecătorii de care ați pomenit. Se știe mai multe 
decât ați crede. Ce s-a văzut, s-a văzut, nu se mai poate contesta.  3 
persoane îmbrăcate în galben vă sunt cunoscute?  
DOMNUL CEHO (speriat): Nu.. 
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DOMNUL DIMITOV: Toate cu pălăriile negre de același fel. În fine, 
totdeauna am detestat pălăriile. 
DOMNUL CEHO: Mie mi-au plăcut tot timpul… 
DOMNUL DIMITOV: Pălăriile acoperă laturi importante ale capului. 
Fruntea, urechile, părul. O parte, depinde. Și în plus crează confuzie. Când 
își dă jos pălăria, brusc îți dai seama că are  o frunte turtită deși sub pălărie 
ea pare lată sau una prea lată, deși e îngustă, sau urechile ca de iepuri. 
Poliția secretă le detestă pentrucă sub ele se ascund personalități dubioase. 
DOMNUL CEHO: Dumneavoastră nu înțelegeti de ce se poartă pălăriile. 
Pălăria e ca o fantezie, domnule. E o proprietate, dacă vreți, a suprafeței 
capilare… de diferite arhitecturi, forme și dimensiuni. Probabil că 
protejează împotriva realității înconjurătoare.. (întrerupt) 
DOMNUL DIMITO: Cine sunt, domnule, cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO: Nu cunosc nici o persoană îmbrăcată în galben și cu 
pălăria neagră.. 
DOMNUL DIMTOV: Cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre, domnule? (domnul Ceho respiră din ce în ce mai 
accentuat, domnul Dimitov face pași tot mai apăsați) Cine sunt, domnule, 
cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO: Domnule, nu acestea sunt adevăratele pasiuni ale 
vieții mele. Ci lucrurile esențiale, ideile dincolo de margine, năzuințele din 
străfunduri, gândirea analitică... Vedeți? Eu sunt un om care nu ar trebui să 
mă aflu aici. Nu e în topicul discuțiilor mele… 
DOMNUL DIMTIOV: Domnule, dumneavoastră nu vă puteți opri din 
tâmpeniile astea interminabile? 
DOMNUL CEHO: Am terminat tot ce am avut de spus. Cred că e 
momentul să mi se dea drumul. 
DOMNUL DIMITOV: Dacă nu colaborați nu puteți pleca nicăieri. Mă 
înțelegeți? Acest interogatoriu nu se va termina decât când vom afla cine 
sunt cele 3 persoane îmbrăcate în  galben și cu pălăriile negre. E o 
convenție. 
DOMNUL CEHO (dramatizând): Nu, nu… e o ficțiune. Eu nu sunt 
aici… Sunt la conferințe. Dar ce e cu cușca asta?  De ce se notează tot?  
(după un timp) Nu cunosc nici o persoană îmbrăcată în galben și cu pălăria 
neagră. Dar sigur alții ar știi. Alții care acum se bucură că m-ați închis pe 
mine… Pentrucă  ei sunt adevărații suspecți…  
GARDIANUL (deranjat): Domnule, credeți că e un joc că dumneavoastră 
vă aflați aici, în această încăpere? Da? Nu? Ce credeți? 
DOMNUL CEHO (la fel): Cred că e o farsă… 
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GARDIANUL: Da? O farsă? De care fel? Da? Ba da… (dramatizând) E o 
farsă pentrucă nimeni nu știe de parcul înzăpezit. Că el trebuie să fi existat, 
ieri seara, la ora 9 fix. Eu ador parcurile înzăpezite pentrucă ele sunt 
încărcate de zăpadă și fiind atât de încărcate de zăpadă, plosnesc de 
zăpadă... sunt ca un cutremur de zăpezi... 
DOMNUL IOVULESCU (trăind aceeași stare): Domnule, aveți o fire 
poetică, pe undeva.  
GARDIANUL (revenindu-și): Eu sunt doar un gardian, domnule. Dar 
cândva am fost poet. Dar nu contează… Ce contează sunt parcurile 
înzăpezite care nu au fost menționate nicăieri deși ele eu existat azi noapte 
la ora 9 fix. 
DOMNUL DIMITOV (pe un ton sec): Parcul înzăpezit, în statul nostru 
totalitar, nu reprezintă nimic. 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule Dimitov, vă pricepeți, domnule… 
rimează și face sens.  
DOMNUL DIMITOV (simțindu-se răscolit): Da, vă rog… mi-am dorit 
toată viața ca într-o zi să ajung și eu poet. Poate această aspirație înaltă, 
mai iese uneori din matca sa, în mod deosebit când mă aflu în această 
cameră, cu acest tavan… (toți își ațintesc privirea pe tavan, prinși în 
vrajă) Tavan de proporții gigantice și e negru, iar în mijlocul lui, paloarea 
luminii vibrânde, care se împrăștie pe fețele noastre împroșcând bezna de 
pe ziduri și țipând a adevăr!  
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, dar aceasta e iarăși o poezie. 
DOMNUL DIMITOV (stăpânit): Dar m-am făcut interogator. Din poet 
interogator. 
DOMNUL IOVULESCU: Mare păcat! 
DOMNUL DIMITOV: În fine, e o poveste lungă... 
GARDIANUL: Dar aș vrea să o aud, domnule, având în vedere că am 
avut cândva aceeași aspirație înaltă. 
DOMNUL DIMITOV: Nu, domnule, e prea lungă… 
GARDIANUL: Dacă e lungă, atunci scurtați-o… Jocul de cuvinte vă stă 
în fire. 
DOMNUL DIMITOV: Ei bine, dacă sunteți curioși, varianta scurtă e că 
eu, eu… domnul Andrei Dimitov, am vrut să fiu poet, dar m-am făcut 
interogator. Sfârșit. 
DOMNUL IOVULESCU: Aveți o istorie atât de clară, domnule! 
DOMNUL DIMITOV: Așa am făcut-o eu să fie, dar în spate e o istorie 
totuși. 
DOMNUL IOVULESCU: În spatele unei istorii e întotdeauna o  altă 
istorie. 
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DOMNUL DIMITOV: Sunteți profund, domnule. 
DOMNUL IOVULESCU: Și eu am vrut s-ajung poet. Însă toate la 
vremea lor. 
DOMNUL CEHO: Domnule și eu am vrut să fiu poet, nu v-ați dat seama 
până acum? Toate conferințele de care vă spuneam sunt aspirații 
adevărate, poetice. Sunt singurele mele aspirații. 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră sunteți împotriva  statului nostru 
totalitar! 
DOMNUL CEHO: Nu! Eu am gânduri pentru statul nostru totalitar, dar 
nu le-am așezat încă pe hârtie.  
DOMNUL DIMITOV: De ce? 
DOMNUL CEHO: Din lipsă de inspirație domnule... Nu am găsit încă 
acele cuvinte, acele fraze care să exprime cît de mare și puternic este statul 
nostru totalitar. (încercând) E ca o stea pe cer… nicidecum! E ca o lună în 
noapte… nici atât. E ca-ca..ca... Cum să explic? (se ridică ca un gest 
patriotic) Eu iubesc statul nostru totalitar!  
DOMNUL IOVULESCU (tâșnind în același asentiment): Eu sunt 
pătimaș după statul totalitar! 
GARDIANUL (la fel): Eu, un obsedat de statul totalitar! 
DOMNUL DIMITOV (sec): Să ne păstrăm echilibrul. (domnul Iovulescu 
se așează încet, se lasă un moment de tăcere) 
GARDIANUL: O întrerupere urgentă! Domnule interogator, domnule 
redactor, domnule arestat, pentrucă eu cred în adevăr și vreau să se afle 
adevărul, parcul înzăpezit, ieri seara, la ora 9 fix, exista deși nu a fost 
menționat. Sunt două lucruri diferite. Iar în ce privește clopotul bisericii 
centrale… ori sunetul era mut, ori populația era surdă la acea oră. 
DOMNUL IOVULESCU: Dar nu era oarbă. Ea a văzut totul! 
DOMNUL CEHO: Ce, ce a văzut? Adică populația toată? Poate nu a 
văzut bine… 
DOMNUL DIMITOV: Ce vreți să spuneți? 
DOMNUL CEHO: Că nu înțeleg nimic din tot! 
DOMNUL DIMITOV: Cine sunt, domnule cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre?  
DOMNUL CEHO: Nu vă pot spune cine sunt.  
DOMNUL DIMITOV: Bine domnule. Cine sunt cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO (respirând din ce în ce mai greu) : Nu vă pot spune 
cine sunt.. 
DOMNUL DIMITOV: 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile 
negre. O întâlnire secretă.  
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DOMNUL IOVULESCU: O întâlnire, domnule? 
DOMNUL DIMITOV: O întâlnire secretă cu discuții secrete în care s-a 
conceput un plan secret. 
GARDIANUL: În statul nostru totalitar, un plan secret de care să nu știe 
nimeni, pe care să nu-l poată bănui nimeni? Un plan făcut pe la spate? 
DOMNUL DIMITOV: Un plan secret la care participă 3 persoane 
secrete. Poliția secretă însă, nu se lasă, ea debitează o acțiune secretă de 
investigare secretă a cazului secret. 
DOMNUL CEHO (încercând să-și stăpânească nervii): Domnule, acest 
cuvânt “secret” mă scoate din sărite! 
DOMNUL DIMITOV: Secretul? Sau poliția secretă?  
DOMNUL CEHO (punându-și mâna la creștet): Terminați, terminați! 
DOMNUL DIMITOV:  Sau planul secret? Sau cele 3 persoane secrete? 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, câte secrete, abea aștept să le aflăm 
pe toate!  
DOMNUL DIMITOV: Secretul e în fond o chestie banală. Niște cuvinte. 
O legătura. Nimic mai mult. Ce le face secrete e doar faptul că nu sunt 
permise a fi rostite. 
GARDIANUL: Deocamdată am eu un secret pe care vi l-aș putea spune. 
Într-o zi, o individă gentilă mi-a spus că mă iubește. A spus să nu mai spun 
la nimeni. 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, așa ceva nu auzi în fiecare zi, așa 
ceva nu poate fi o banalitate. E o magie! 
GARDIANUL: Și dacă mi-a mai spus de mai multe ori același lucru? 
DOMNUL IOVULESCU: E o triplă, cvatriplă magie, domnule! 
GARDIANUL: Ce minunat, domnule!     
DOMNUL CEHO: Aș putea să vă spun și eu un secret?  
DOMNUL IOVULESCU: Spuneți, domnule, mie-mi plac secretele! 
DOMNUL CEHO: Fiind la o conferință despre destinul omului în 
univers… 
DOMNUL DIMITOV: Acest bazacon este bazaconul total.  
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, dar dumneavoastră nu țineți 
niciodată și alte conferințe de alt gen? 
DOMNUL CEHO: Domnule, aceasta temă a destinului omului în univers, 
e o temă de o amploare care nu poate fi cuprinsă… e o temă atât de vastă, 
conține dileme care nu se pot consuma într-o singură conferință. Necesită 
conferințe după conferințe. Și iarăși conferințe… și tot nu se poate 
consuma... 
DOMNUL DIMITOV : Domnule Ceho, sunteți vinovat de trădare a 
statului nostru totalitar! 
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DOMNUL CEHO: Nu se poate, eu sunt dăruit statului nostru totalitar! 
DOMNUL DIMITOV: Atunci cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre? (își aprinde o țigară) 
GARDIANUL: Domnule, îmi pare rău, dar nu aveți voie să fumați… În 
această încăpere fumatul este interzis. Vă rog să mă iertați... Și face rău și 
la sănătate, asta v-o spun așa, fără să fiu obligat să v-o spun… 
DOMNUL DIMITOV : Bine domnule. Dar eu sunt un om stresat.  
GARDIANUL (învârtind în continuu pistolul, pentru prima oară ieșind în 
evidență cu acest gest): Și eu sunt un om stresat. Mă iertați, mă iertați, 
doar o întrerupere, continuați… 
DOMNUL CEHO (convins): Eu sunt un om nevinovat! 
DOMNUL DIMITOV: Vinovat! 
DOMNUL CEHO (tremurat): Nevinovat, domnule… Uitați-vă la mine, 
un om prin conferințe tot timpul. Nu aș avea timp, drept vorbind, de aceste 
lucruri înfiorătoare pe care mi le spuneți cu așa seninătate. (dramatizând) 
Încep să îmi tot repet, cum că eu, sunt un actor într-o farsă… 
DOMNUL DIMITOV (își iese din fire): PÂ-NĂ  A-I-CI!! (apoi dintr-o 
dată la fel de calm) Cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO: Nu vă pot spune cine sunt.. 
DOMNUL DIMITOV (îi dă una peste cap, apoi își aranjează costumul, 
cravata, revine din nou calm) Cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO: Nu, nu, nu…  
DOMNUL DIMITOV: Domnule, dumneavoastră ne luați în râs, 
domnule?  
DOMNUL CEHO: Nu, nu, nnu.. nuu… 
DOMNUL DIMITOV: Vă spun eu, dumneavoastră veți colabora. 
DOMNUL CEHO (tremurat, ținându-se cu principii): Nnu, nu! Eu nu voi 
colabora pentru că eu nu sunt colaborist. Eu cred în demnitatea 
individuală… Eu cu mine, voi cu voi. Deci eu nu voi colabora… 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră veți colabora și ne veți spune cine 
sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre.  
DOMNUL CEHO (ținându-se rezistent): Asta nnu va avea loc, pentrucă 
eu nu nu voi colabora… Nu, nu, nu voi colabora. (ia o poziție de ignorare 
a situației, ca un protest, întorcându-și fața de la domnul Dimitov, cu fața 
spre sală, rămânând nemișcat în această poziție) 
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SCENA 2 
 
 DOMNUL DIMITOV (face câțiva pași și se întoace deasemena, cu fața 
spre sală) Odată, mergând spre casă cu mașina am văzut un cetățean 
ciudat. Avea o figură ciudată și era îmbrăcat ciudat. Ținea în mână o 
servietă ciudată și se uita foarte ciudat la ceilalți cetățeni. Cetățeanul ciudat 
intră într-o mașină ciudată și urmează un traseu la fel de ciudat. L-am 
urmărit din inerția meseriei mele pe domnul ciudat, până ce mi-am dat 
seama că m-a dus într-un loc ciudat. Intenționat m-a dus în locul ciudat, 
pentrucă știa că-l voi vedea, știa că-l voi urmări... Faptul că știa a fost cel 
mai ciudat lucru. (și revine la masă)  
GARDIANUL: Domnule, acum înțeleg de ce fumați. Aveți și 
dumneavoastră tulburările dumneavoastră.. 
DOMNUL DIMITOV: Fumul de țigară e ca un mod de evadare. Se 
întinde, se pierde, dispare precum un gând stresant.  Dar gândul stresant nu 
dispare. Fumul, da. 
DOMNUL IOVULESCU: E bine că priviți la partea pozitivă. 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră nu fumați? 
DOMNUL IOVULESCU: Nu. M-am născut cu o predispoziție spre 
relaxare în orice împrejurare. 
DOMNUL DIMITOV: Un bagaj genetic de invidiat. 
DOMNUL IOVULESCU (devenind afectat): Dar uneori, uneori… simt și 
eu că nu mai rezist. 
DOMNUL DIMITOV: Si cum vă relaxați atunci, domnule? 
DOMNUL IOVULESCU: Eu mă refugiez în muncă. Mă pun la mașina 
de scris,  cum e aceasta și bat, bat în continuu fără să mă opresc… și așa 
am uitat pentru ce m-am stresat. 
DOMNUL DIMITOV (forțându-se să-și stăpânească nervozitatea): 
Domnule, nu vă supărați pe mine, dar aceast tip de relaxare, acestă metodă 
cu bătutul la mașină, în continuu, fără oprire… e mai stresant decât stresul 
în sine…  
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, vă văd mișcat… 
DOMNUL DIMITOV: Stresat, da. (își stinge țigara în masă  și mai ia în 
grabă alta) 
DOMNUL IOVULESCU: Nu trebuie… 
ANDREI DIMITOV: Ba da. (apoi scote din buzunar un ceas și se uită la 
el) Se apropie de ora 10.  
(Tăcere.Ceasul domnului Dimitov ticăie din ce în ce mai tare.) 
DOMNUL IOVULESU (se agită): Domnule, ceasul dumneavoastră 
începe să mă deranjeze. 
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DOMNUL DIMITOV: Ce-i drept, întotdeauna m-a enervat ceasul ăsta de 
buzunar, dar l-am primit de la o doamnă foarte frumoasă și elegantă de 
care m-am și îndrăgostit pe loc. În fine, o să-l bag înapoi în buzunar. (nu se 
mai aude nimic, tăcere) Revenind la întâmplarea ciudată… 
DOMNUL IOVULESCU: Nu, vă rog, e prea ciudată!  
DOMNUL DIMITOV: Bine, să uităm de ea atunci. Dar odată mi s-a 
întâmplat ceva fără sens. Mergeam pe stradă regulat, mă plimbam, regulat. 
Deodată văd un cuplu care umblă în pas grăbit și fără nici un sens. Din 
intersecție au luat-o la dreapta, apoi din nou la dreapta, apoi au trecut de 
următoarea stradă, apoi și de cealaltă, au ajuns în strada principală, au tot 
mers pe strada principală, mult, e strada aceia care parcă nu se mai termină 
niciodată știam că se îndreaptă vertiginos spre fundătură. Ajunși în fața 
fundăturii stau nemișcați în fața ei timp îndelungat, privind în continuu 
aceași fundătura. Din inerția meseriei mele i-am urmărit și din aceeași 
inerție m-am plictisit. Trecuseră deja 5 ore. 5 ore de nonsens! Și apoi s-a 
întâmplat culmea nonsensului: cuplul pică obosit în fața fundăturii. Nu am 
suportat scena unui asemenea nonsens, așa că m-am întors, regulat, spre 
intersecția de unde am pornit. 
DOMNUL IOVULESCU: Ce întâmplare, domnule! Nu înțeleg totuși care 
e faza?! Că acel cuplu umbla fără sens sau că dumneavoastră umblați 
regulat?  
DOMNUL DIMITOV: Nu aș putea spune. În orice caz, am nevoie de un 
ceas. 
DOMNUL IOVULESCU (scoate din haină un ceas) Poftiți! E un ceas de 
mână. Acesta nu face zgomot. Să vă spun cum l-am achiziționat. Eram 
acasă în sufragerie și mă îndreptam spre bucătărie. Ca să ajung în bucătărie 
trebuie să trec 3 holuri. În primul hol văd pe jos un ac de ceasornic. Mă uit 
atent, e acul acela gros  domnule, care indică ora.  În al doilea hol văd un 
alt ac de ceasornic. Mă uit atent, e minutarul. Iar în al treilea hol un alt ac 
de ceasornic. Și iarăși mă uit atent și văd că e secundarul! Mi-am dat 
seama rapid. Aceste elemente compun un ceas. Iar acum, uitați, acesta este 
ceasul (îl pune pe masă)! 
DOMNUL DIMITOV: Aceasta ar putea fi istoria ceasului. 
DOMNUL IOVULESCU: Ar trebui să o redactez într-o zi! 
DOMNUL DIMITOV: Nu, domnule. Ce risipă! Mai bine păstrați-o doar 
pentru dumneavoastră. Nu cred că în afară de dumneavoastră mai e cineva 
interesat. 
DOMNUL IOVULESCU (după un timp): Domnule, acum e ora 10 și 20 
de minute. 
DOMNUL DIMITOV: Ce rapid trece timpul! Sigur l-ați asamblat bine? 
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DOMNUL IOVULESCU: Nu pot fi sigur. E o vreme de atunci. 
DOMNUL DIMITOV (scoate ceasul său din buzunar): Ceasul nu mai 
sună deloc. Auziți? Nu mai ticăie! 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, eu cred că ceasul dumneavoastră a 
fost doar stricat pe moment. 
DOMNUL DIMITOV (privind la ceasul de pe masă al domnului 
Iovulescu): Ceasul dumneavoastră e prea mic. Nu aș putea știi ora cu el… 
DOMNUL IOVULESCU: Dumneavoastră aveți nevoie de niște ochelari! 
(scoate din servieta sa niște ocheari mari, cu rame groase negre, aburiți 
de tot) Vai, domnule!  Iarăși s-au aburit așa de repede! Sunt sensibili la 
tensiunea camerei. 
DOMNUL DIMITOV (își pune ochelarii): Aveți dreptate. Sunt aburiți de 
tot. (după un moment, uitându-se la domnul Ceho) Domnul Ceho refuză să 
coopereze. Și-a închis gura, și-a blocat corpul, ca să ignore realitatea. E o 
formă de rezistență tipică unui suspect. (își dă jos ochelarii) Poftiți 
ochelarii. Mă obosesc. 
 

SCENA 3 
 
DOMNUL CEHO (mecanic): Nu vă pot spune cine sunt cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre. 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient. Vom afla chiar și detaliile. 
Acest interogatoriu nu se va termina decât cand vom afla cine sunt cele 3 
persoane îmbrăcate  în galben și cu pălăriile negre. E o convenție. 
GARDIANUL: În statul nostru totalitar, convenția se respectă total!  
DOMNUL CEHO (se întoarce cu fața spre domnul Dimitov, frenetic): Ce 
e cu acest timp nelimitat? Ce urmează? Voi rămâne aici pentru totdeauna? 
Nu se poate, domnule! 
DOMNUL DIMITOV: Vreți să ne spuneți cine sunt cele 3 persoane sau 
preferați să nu ne spuneți? 
DOMNUL CEHO: Eu prefer mai bine o conferință… despre subiecte 
existențiale decât acest subiect la care sunt cu totul pe lângă. (enervat) Și 
nu mai îmi spuneți că e o bazaconie pentru că nu vă cred! 
GARDIANUL (se repede la el, mângâindu-l pe creștet): Calmați-vă, 
domnule, vă rog, calmați-vă... 
DOMNUL CEHO (se lasă, neputincios): Nu pot, domnule… Nu pot! 
GARDIANUL: Calmați-vă și spuneți-ne cine sunt cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre. Și nu vă mai gândiți la  
conferințe; concentrați-vă… concentrați-vă… 
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DOMNUL DIMITOV : Domnule Ceho, cine sunt, cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO (după un moment): Domnule, aș vrea să vă pun și eu o 
întrebare… 
DOMNUL DIMITOV: Spuneți, domnule.  
DOMNUL CEHO: De ce mă aflu aici în acest loc lângă acest gardian 
insolit? 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră credeți că e o întâmplare că vă 
aflați aici, în acest loc? 
DOMNUL CEHO: Tind să cred că da… 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră credeți că noi ne pierdem timpul? 
DOMNUL CEHO: Cred că da. Cu mine, da… 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră  credeți că informatorii noștri nu 
au văzut bine ce au văzut azi noapte și nu declarat bine ce au declarat azi 
dimineață? 
DOMNUL CEHO: Nu vreau să demonstrez că informatorii nu văd bine, 
domnule. Vreau să aflu ce va fi cu mine. 
DOMNULI DIMITOV: Ce va fi nu se poate comunica în momentul de 
față. 
DOMNUL CEHO (dramatizând): Ce instabilă e viața! Destinul omului în 
univers e instabil, domnule! Și dacă e instabil prelegerile mele vor 
continua până-i vom găsi stabilitatea. 
GARDIANUL:V-am spus să o sfârșiți cu prelegerile, v-am spus, nu? 
DOMNUL CEHO (supunându-se, dramatizând în continuare): Da, 
domnule, am s-o închei chiar acum, că mă enervează să mă gândesc, 
defapt nici nu pot să concep această dimensiune a instabilității. E ceva la 
care vreau să refuz să mă gândesc. 
DOMNUL DIMITOV: Domnule Ceho, vă informez că a trecut o oră. 
DOMNUL IOVULESCU: O oră de bazaconie. 
GARDIANUL: Ce bine!  
 

SCENA 4 
 
DOMNUL CEHO: Domnule, o oră e de ajuns…  
DOMNUL DIMITOV: Încheiem totul acum și aici dacă ne spuneți cine 
sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre.  
DOMNUL CEHO: Și dacă nu? 
DOMNUL DIMITOV: Dacă nu, se va întâmpla ce nu vă-nchipuiți.  
DOMNUL CEHO (alarmat): Și dacă da? 
DOMNUL DIMTOV: Veți fi considerat decedat, domnule. 
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DOMNUL CEHO (nedumerit, speriat): Decedat, domnule?  
DOMNUL DIMITOV: Decedat încurând în sensul închiderii dosarului; 
se va uita de dumneavoastră și de cele 3 persoane, veți fi achitat de 
evenimentul de azi noapte de la ora 9 fix.  
DOMNUL CEHO: Voi deceda încurând... 
DOMNUL DIMITOV: Dar veți trăi în continuare. 
DOMNUL CEHO (înseninat): Și voi avea timp de toate conferințele! 
GARDIANUL (enervat la culme): Domnule, conferința dumneavoastră 
mă scoate din minți, cu tâmpenii, cu idioțenii, cu aiureli universale, cu 
destine ratate et-ce–te–ra!!! 
DOMNUL CEHO: Domnule, domnule… vă înțeleg. Dumneavoastră, prin 
profilul meseriei dumneavoastră, nu vă interesează problema universală. 
Dumneavoastră nu sunteți interesat de nimic altceva decât să păziți această 
cameră, această încăpere non-stop. Înțeleg domnule, că dumneavoastră nu 
puteți pricepe mai mult decât acest tavan, această masă, această ușă. 
Dumneavoastră nu puteți vedea dincolo de cutie, domnule. 
GARDIANU: Și ce e dincolo de “cutie”, domnule? 
DOMNUL CEHO: Dincolo de cutie sunt chestii, chestiile esențiale… 
chestii intangibile, domnule. Dincolo de cutie nu se pune problema 
tavanului, a ușii și a mesei... Sunt chestii, chestii esențiale, domnule… 
GARDIANU: Concret, domnule! Ce există dincolo de această masă, 
această ușă și acest tavan? 
DOMNUL CEHO: Concret, domnule, e o altă încăpere cu o altă ușă, cu 
un alt tavan și cu o altă masă. Concret. Dar esența este dincolo… E o 
chestie esențială, domnule. Dar dacă nu puteți înțelege că e o chestie 
esențială, e OK  pentru mine.  
GARDIANUL : Dar am impresia că încep să înțeleg ce e cu cutia, 
domnule. (enervat) E o chestie esențială!! Dar vă rog, vă rog.. nu mai 
pomeniți de conferințe. Conferința dumneavoastra se duce precum apa se 
duce la vale! 
DOMNUL CEHO: Afirmație de cutie, domnule. Apa se duce oricum la 
vale, dar unde altundeva decât la vale?! 
GARDIANUL: Domnule, vreți să facem teoria văilor și a apei? Să știți, 
poate nu știți, că visul meu superior era să fiu expert în geografie. Și pentru 
asta m-am documentat. Vă spun! Nu vă puneți cu geografia când e vorba 
cum curge apa! 
DOMNUL CEHO: Pe mine nu mă interesează geografia, pe mine mă 
interesează chestia esențială! (șifonat) Munții sunt sus, dealurile sunt la 
mijloc, câmpiile sunt jos și asta în contextul înălțimii. Dar unde e esența? 
Geografie de cutie! 
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GARDIANUL(se enervează tot mai tare): Domnule, dacă mai aud acest 
cuvânt cutie, o să îmi vină să vă bat măr!  
DOMNUL CEHO: Altă afirmație de cutie! Da' ce , m-ați putea bate pară? 
(începe să-i fie frică, gardianul clocotește) Domnule, stăpâniți-vă…  
GARDIANUL: Dumneavoastră stăpâniți-vă că mă dezlănțui imediat!! 
DOMNUL CEHO (se sperie, încercând să-l domolească): Domnule, 
înțeleg că nu puteți pricepe mai mult decât măr... înțeleg.. 
GARDIANUL(tot înroșit, enervat la culme): Domnule, domnule… (îl ia 
de gât) Dumneavoastră sunteți întruchiparea cutiei!! 
DOMNUL CEHO (speriat, se domolește): Domnule, eu nu am vrut să 
supăr pe nimeni cu chestiunile esențiale ale acestei lumi...  
GARDIANUL: Atunci cum revolvăm problema cutiei? 
DOMNUL CEHO (fâstâcit, speriat): Cutia .. există... și geografia e 
bună... și de ceea ce este nevoie este de geografie și de geografi.. 
GARDIANUL: Sunteți sigur sau ezitați? 
DOMNUL CEHO: Ezit... 
GARDIANUL (îl lasă): Nu-i nimic, o să vedeți că eu am dreptate când o 
să escaladați un munte. 
DOMNUL CEHO: Eu o să fiu la conferințe unde se discută chestii 
esențiale nu la escaladat munți. 
GARDIANUL (încercând să se stăpânească din nou): Domnule, după 
cum văd eu lucrurile.. vă mai spun un singur lucru, făcând apel la 
cunoștințele mele de geologie; dumneavoastră sunteți un tip tare sedentar. 
Și sedimentele când se adună... Se îngroașă treaba! 
DOMNUL CEHO: Aveți un potențial teribil, domnule, de a vorbi în 
termeni de cutie; clar că dacă se adună se îngroașă, doar nu se subțiază?! 
GARDIANUL (străduindu-se să nu izbucnească): Domnule.. 
DOMNUL DIMITOV (calm, rece): Cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate 
în galben și cu pălăriile negre? (după un timp de tăcere, domnul Ceho 
începe să  respire din ce în ce mai greu, mișcându-și capul în semn că se 
gândește, încearcă să scoată un cuvânt, să spună, nu spune, se reține, mai 
mișcă încă odată capul) Așa domnule, gândiți…gândiți… gândiți. Gândiți 
înainte. (domnul Ceho repetă aceleași gesturi) 
GARDIANUL  (pierzându-și răbdarea): Domnule, da' gândiți odată! 
DOMNUL CEHO (timid): M-am gândit… și nu vă pot spune cine sunt 
cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre. 
DOMNUL DIMITOV (același calm): Mai avem timp, domnule.  
(Dommul Dimitov se ridică, face câțiva pași, se întoarce cu spatele 
rămânând drept, nemișcat, apoi își aprinde o țigară și stă cu ea în mână. 
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Domnul Iovulescu, cu ochii în mașina de scris, bate în continuu. Se lasă o 
tăcere. 
 

SCENA 5 
 
(La un moment dat, pe hol, un grup de gardieni aleargă  încoce și încolo, 
în ture. De  fiecare dată când ajung la un capât dau toți cu capul de zid, 
repetând această scenă de mai multe ori. Domnul Dimitov în continuare 
același.  Domnul Iovulescu scrie absorbit la mașină, oprindu-se din  în 
când ca și cum s-ar gândi la ce scrie.) 
DOMNUL CEHO: Domnule, de ce aleargă gardienii pe coridoare 
bezmetici și anapoda? (tăcere) Domnule, încotro aleargă gardienii? 
(tăcere) 
GARDIANUL: Domnule, fumul de țigară, domnule…mă iertați, mă 
iertați… 
DOMNUL CEHO: Domnule, aleargă gardienii pe coridoare și nimeni nu 
le-a comandat să alerge! 
(Gardianul insolit iese urmând gardienilor.)  
DOMNUL CEHO: Domnule, de ce gardianul insolit s-a alăturat 
gardienilor într-o fugă inexplicabilă? 
DOMNUL IOVULESCU: Gardianul insolit face lucruri insolite, 
domnule. 
DOMNUL CEHO: M-ați lămurit, domnule! Acum înțeleg de ce gardianul 
insolit o ia pe un traseu insolit instantaneu. La mijloc se află, insolitul. 
Acest “insolit” determină un gardian să fie insolit, iar gardianul insolit e 
determinat să facă lucruri insolite. Fuga gardianului e o fugă insolită, 
domnule. 
DOMNUL IOVULESCU (cu ochii în mașina de scris, același): Fuga e 
un aspect pasager, domnule. Ordinea e durabilă. 
DOMNUL CEHO: Și dacă e pasageră atunci va înceta. 
DOMNUL IOVULESCU (același): Se va opri instant. 
DOMNUL CEHO: Și pe urmă ce va fi? 
DOMNUL IOVULESCU (același): Se va restabili ordinea, domnule. 
DOMNUL CEHO: Iar gardianul insolit va reveni, desigur, pe poziția sa 
insolită și inițială. 
(După un timp gardianul revine, luând aceași poziție, automat.)  
GARDIANUL:  Fumul, domnule, fumul de țigară… 
(Domnul Dimitov dintr-odată se-ntoarce, stingând țigara în masă.) 
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SCENA 6 
 
DOMNUL DIMITOV (spre domnul Ceho): Cine sunt, domnule, cele 3 
persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO: Nu, nu pot coopera! Nu pot! Nu vă pot spune cine 
sunt! 
DOMNUL DIMITOV (se apropie tot mai mult de el): Cine sunt, domnule 
cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO: Domnule, e iarăși o întrebare ca cea anterioară? 
DOMNUL DIMITOV: Exact aceiași. Răspundeți și nu mai ocoliți.  
DOMNUL CEHO: Nu pot, domnule.. 
DOMNUL DIMITOV: Știți ce domnule? 
DOMNUL CEHO: Ce? 
DOMNUL DIMITOV: Veți putea! 
DOMNUL CEHO: În nici un caz! 
DOMNUL DIMITOV: Într-un stat totalitar cu mijloacele sale totalitare, 
suspectul se deconspiră singur. Vreți să auziți declarațiile?  
DOMNUL CEHO: Nu! Da! Nu! Da, vreau să știu ce s-a consemnat. 
Defapt nu! Nu vreau să fiu influențat de nimic. Dar ce s-a consemnat? Da, 
citiți-le domnule, nu mi-e frică de nimic! (domnul Dimitov scoate un teanc 
mare de hârtii) Câte? (din ce în ce mai tensionat)Nu, nnu vă cred… 
DOMNUL DIMITOV (face câțiva pași, apoi se apropie brusc de domnul 
Ceho, schimbându-și tonul, aspru, instransigent): Ochii vi se încordează! 
DOMNUL CEHO: Nnu, nu vă cred! 
DOMNUL DIMITOV: Ba da, ba da! Venele se umflă! Mâinile tremură! 
Orbitele se dilată!  
DOMNUL CEHO (umflat, tremurat, dilatat, paralizat): Nu, domnule, eu 
sunt într-o pace înterioară iar dumneavoastră nu vedeți bine… 
DOMNUL DIMITOV: Capul vă zvuiește, iar inima vă bate într-un hal 
fără de hal! Ascultați-o, ascultați-o cum bate! 
DOMNUL CEHO (într-un hal fără de hal): Ea bate pentru conferințe și 
prelegeri existențiale, domnule…  
DOMNUL DIMITOV (se oprește, se întoarce, își aranjează costumul, 
încercând să pară calm, către sine) Acest individ mă calcă pe nervi. 
GARDIANUL: Domnule, nu doriți o țigară? 
DOMNUL DIMITOV: Nu. M-am lăsat. 
GARDIANUL: E bine, domnule. Dealtfel fumatul este interzis în această 
încăpere. Acum sunteți un om adaptat. 
DOMNUL DIMITOV (către sine): Iar acest individ are probleme la 
mansardă. 
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GARDIANUL: Domnule, vă rog să nu vă luați de mine, da? (își tot 
învârte pistolul, ca un reflex) 
DOMNUL DIMITOV: Domnule, era un gând lăuntric. 
GARDIANUL: Atunci eu de ce l-am auzit? 
DOMNUL DIMITOV (către sine): Pentru că aveți probleme la mansardă. 
GARDIANUL: Domnule, iarăși l-am auzit. Vorbiți mai încet. (către sine) 
Acest individ nu se poate controla în public. 
DOMNUL DIMITOV (se întoarce): Domnule, să nu credeți că nu v-am 
auzit. Comportați-vă ca atare. Aici este un interogatoriu. Eu sunt șeful aici, 
da? Și dacă  aveți un pistol, nu înseamnă că sunteți cel mai tare. 
GARDIANUL: Mă iertați, domnule, mă iertați… (realizând dintr-o dată) 
Dar eu am un pistol! Ha! Am și uitat! Acest individ e un tip genial! (și 
continuă să își învârtă pistolul uitându-se mereu la el) 
DOMNUL DIMITOV (se înseninează,  aparte): Dacă stau bine să mă 
gândesc, aveți dreptate. Eu sunt un interogator genial. (devine impozant) 
Eu voi transmite poliției secrete identitatea celor 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre, care sunt căutate acum la această oră, dar fără 
reușită... Dar eu, eu am aici omul esențial care îmi va spune cine sunt și 
planul secret de deturnare a regimului și anihilare a statului. Și dacă stau 
bine să mă gândesc, în acest context, eu sunt un erou național! 
DOMNUL IOVULESCU: Declarațiile, domnule! 
DOMNUL DIMITOV (se așează la masă, în fața teancului de hârtii): 
Avem timp suficient să citim toate declarațiile. (citește răspicat, accentuat, 
creând suspansul) Prima declarație:  
E ora 9 fix. (domnul Ceho tresare la cuvântul ”fix”) Luminile sunt aprinse 
în tot orașul. Semafoarele încă funcționează, mașinile încă mai circulă. În 
întuneric se disting 3 persoane îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care 
merg în aceeași direcție, pe același trotuar și se îndreaptă spre același bloc. 
În bloc la etajul 5 se află domnul Ceho în fața geamului, privind în jos spre 
trotuar. Privirea domnului Ceho se fixează, cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre se opresc brusc. Intră una dupa alta în același 
bloc, la un interval de un minut fiecare. Lumina din cameră se stinge. 
Domnul Ceho dispare. Începe să ningă, mult, dintr-o dată ca o ploaie 
continuă. Era o noapte de iarnă, era calmă și rece, era magică, căci ploaua 
continuu fără întrerupere, iar luminile toate se stinseseră la un moment dat. 
Era ca și cum nu exista nimeni decât ploaia albă. 
A doua declarație: 
E ora 9 fix. Luminile sunt aprinse în tot orașul. Semafoarele încă 
funcționează, mașinile încă mai circulă. În întuneric se disting 3 persoane 
îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care merg în aceeași direcție, pe 
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același trotuar și se îndreaptă spre același bloc. În bloc la etajul 5 se află 
domnul Ceho în fața geamului, privind în jos spre trotuar. Privirea 
domnului Ceho se fixează, cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre se opresc brusc. Intră una dupa alta în același bloc, la un 
interval de un minut fiecare. Lumina din cameră se stinge. Domnul Ceho 
dispare. Începe să ningă, mult, dintr-o dată ca o ploaie continuă. Era o 
noapte de iarnă, era calmă și rece, era magică, căci ploaua continuu fără 
întrerupere, iar luminile toate se stinseseră la un moment dat. Era ca și cum 
nu exista nimeni decât ploaia albă. 
 DOMNUL CEHO (șocat): Domnule, dar e aceeași declarație.. 
DOMNUL DIMITOV: Informatorii noștri sunt cei care văd totul 
întocmai cum este. 
DOMNUL IOVULESCU:  Statul nostru funcționează într-un mod 
stupefiant, domnule! 
DOMNUL CEHO (intervenind rapid):  Dar a treia declarație? 
DOMNUL DIMITOV (la fel): E ora 9 fix. Luminile sunt aprinse în tot 
orașul. Semafoarele încă funcționează, mașinile încă mai circulă. În 
întuneric se disting 3 persoane îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care 
merg în aceeași direcție, pe același trotuar și se îndreaptă spre același bloc. 
În bloc la etajul 5 se află domnul Ceho în fața geamului, privind în jos spre 
trotuar. Privirea domnului Ceho se fixează, cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre se opresc brusc. Intră una dupa alta în același 
bloc, la un interval de un minut fiecare. Lumina din cameră se stinge. 
Domnul Ceho dispare. Începe să ningă, mult, dintr-o dată ca o ploaie 
continuă. Era o noapte de iarnă, era calmă și rece, era magică, căci ploaua 
continuu fără întrerupere, iar luminile toate se stinseseră la un moment dat. 
Era ca și cum nu exista nimeni decât ploaia albă. 
DOMNUL CEHO (intervenind rapid, foarte agitat): Dar a patra? O să 
vedeți, informatorii au omis ceva, au adaugat ceva… demersul e defect... 
(cu încredere) Citiți a patra declarație! O să vedeți că totul e o farsă!...  
DOMNUL DIMITOV (la fel): Declarația patru! E ora 9 fix. Luminile 
sunt aprinse în tot orașul. Semafoarele încă funcționează, mașinile încă 
mai circulă. În întuneric se disting 3 persoane îmbrăcate în galben, cu 
pălăriile negre, care merg în aceeași direcție, pe același trotuar și se 
îndreaptă spre același bloc.  
DOMNUL IOVULESCU: Gata! Deja și declarația 1 și 2 și 3 și 4! Sunteți 
un suspect în serie! 
DOMNUL CEHO (speriat, intervenind din nou rapid): Dar a cincea? 
DOMNUL DIMITOV: E ora 9 fix. Luminile sunt aprinse în tot orașul. 
Semafoarele încă functionează, mașinile încă mai circulă. În întuneric se 
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disting 3 persoane îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care merg în 
aceeași direcție, pe același trotuar, în același pas. 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, într-un stat care controlează totul 
aceste persoane au scăpat de sub control! 
DOMNUL DIMITOV (calm, rece): Cine sunt domnule, cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO (panicat, tremurat): Nu vă pot spune cine sunt! Și eu 
nu pot colabora!  
GARDIANUL (vine spre Ceho și îl mângâie pe creștet): Domnule, 
calmați-vă, domnule, vă rog calmați-vă… Poate informatorii au indus în 
eroare poliția secretă. Se întâmplă deseori. 
DOMNUL IOVULESCU:  Nu ați auzit măcar din coincidență, domnule, 
având în vedere că ne află în aceași cameră, nu ați auzit declarațiile 1, 2, 3 
, 4 și 5? 
GARDIANUL: Nu domnule redactor. Mă iertați. Eu tocmai mi-am 
redescoperit pistolul pe care îl purtam de zeci de ani cu mine și din 
obișnuința de a-l purta am și uitat că-l am. Acum am realizat din nou că îl 
am la îndemână (învârtind pistolul ca un reflex). Deci nimeni nu a indus în 
eroare pe nimeni? 
DOMNUL IOVULESCU: Nu, domnule!  
GARDIANUL: Și cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile 
negre aveau pălăriile atât de negre? 
DOMNUL IOVULESCU: Da, domnule!  
GARDIANUL: Și îmbrăcămintea era chiar galbenă? 
DOMNUL IOVULESCU: Da! 
GARDIANUL: Și altceva? 
DOMNUL CEHO: Nu vă pot spune, domnule..  
DOMNUL DIMITOV (se aude din ce în ce mai încet, citirea 
declarațiilor trecând în plan secund, scena fiind acaparată și de alte 
prezențe): Bine domnule, avem timp suficient. Declarația numărul 6: 
E ora 9 fix. Luminile sunt aprinse în tot orașul. Semafoarele încă 
funcționează, mașinile încă mai circulă. În întuneric se disting 3 persoane 
îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care merg în aceeași direcție, pe 
același trotuar și se îndreaptă spre același bloc. În bloc la etajul 5 se află 
domnul Ceho în fața geamului, privind în jos spre trotuar. Privirea 
domnului Ceho se fixează, cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre se opresc brusc. Intră una dupa alta în același bloc, la un 
interval de un minut fiecare. Lumina din cameră se stinge. Domnul Ceho 
dispare. Începe să ningă, mult, dintr-o dată ca o ploaie continuă. Era o 
noapte de iarnă, era calmă și rece, era magică, căci ploua continuu fără 
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întrerupere, iar luminile toate se stinseseră la un moment dat. Era ca și cum 
nu exista nimeni decât ploaia albă. 
 

SCENA 7 
 
 3 secvențe paralele: 
Scena citirii declarațiilor capătă un caracter de mimică, se automatizează 
și se derulează tot mai alert; Domnul Dimitov continuă să citească 
declarații după declarații, domnul Iovulescu tot bate la mașină, ridicându-
se pentru a semnala ceva, domnul Ceho din ce în ce mai prepelit, 
gardianul mângâindu-l la intervale fixe.  
În spatele camerei de interogatoriu, pe coridor, grupul de gardieni repetă 
scena alergării, dând cu capul de zid, urmărind aceeași traiectorie de mai 
multe ori.  
În față defilează 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălării negre, cu un 
mers bizar, oprindu-se din când în când, ieșind de pe scenă, venind pe 
scenă.  
 

SCENA 8 
 
(Cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre dispar de pe 
scenă, la fel și gardienii, citirea declarațiilor revenind în prim plan. Un 
teanc de declarații citite se vede pe masă. Personajele aplatizate cad intr-
o stare de reverie.) 
 
DOMNUL DIMITOV  (citește mai lent, melancolic): Declarația 287: 
E ora 9 fix. Luminile sunt aprinse în tot orașul. Semafoarele încă 
funcționează, mașinile încă mai circulă. În întuneric se disting 3 persoane 
îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care merg în aceeași direcție, pe 
același trotuar și se îndreaptă spre același bloc. În bloc la etajul 5 se află 
domnul Ceho în fața geamului, privind în jos spre trotuar. Privirea 
domnului Ceho se fixează, cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre se opresc brusc. Intră una dupa alta în același bloc, la un 
interval de un minut fiecare. Lumina din cameră se stinge. Domnul Ceho 
dispare. Începe să ningă, mult, dintr-o dată ca o ploaie continuă. Era o 
noapte de iarnă, era calmă și rece, era magică, căci ploaua continuu fără 
întrerupere, iar luminile toate se stinseseră la un moment dat. Era ca și cum 
nu exista nimeni decât ploaia albă. 
DOMNUL CEHO: Ninsese tumultuos în fața pervazului… ninsese fără 
oprire. M-am uitat și iată că orașul era într-un asediu de noapte. Zăpezile 
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ajunseseră la liniile de comunicare și peste cablurile de tramvaie.  Am 
crezut că ne vom scufunda cu toții… 
GARDIANUL: De aceea parcul înzăpezit nu a fost menționat pentrucă era 
în scufundare… 
DOMNUL IOVULESCU: Azi noapte  a fost o noapte de iarnă cum nu  
mai fost vreodată. 
DOMNUL CEHO: Căci ningea asiduu asupra orașului nostru totalitar.  
DOMNUL IOVULESCU: Bulevardele nevăzute deveniseră azi noapte 
văzute… 
DOMNUL DIMITOV: Noaptea de azi noapte a fost o noapte de vis. 
DOMNUL IOVULESCU: Ce farmec între fulgii de zăpadă, fiecare cu 
coborârea sa originală, dar albă. 
DOMNUL CEHO: Și străzile și felinarele și mașinile… 
DOMNUL IOVULESCU: Zăpada umplea golul dintre blocurile noastre 
totalitare. 
DOMNUL DIMITOV: Cine sunt, domnule, cele 3 persoane îmbrăcate în 
alb, cu pălăria și fețele albe?  
DOMNUL CEHO: Nu vă pot spune cine sunt. 
DOMNUL DIMITOV: Bine, domnule. 
 

SCENA 10 
 
DOMNUL DIMITOV: Declarația cinci sute cincizeci de mii treizeci.  
GARDIANUL (agitat, speriat): Domnule, dacă înainte a fost declarația 
287, aceasta trebuie să fie obligatoriu declarația 288. Evitați pe cât se 
poate, dacă se poate, descifrările astea catastrofale... 
DOMNUL DIMITOV: Scuze. (pauză). Declarația 188: 
E ora 9 fix. Luminile sunt aprinse în tot orașul. Semafoarele încă 
funcționează, mașinile încă mai circulă. În întuneric se disting 3 persoane 
îmbrăcate în galben, cu pălăriile negre, care merg în aceeași direcție, pe 
același trotuar și se îndreaptă spre același bloc … 
DOMNUL IOVULESCU: E o sincronizare, domnule! Trei persoane 
îmbrăcate în galben traversând trotuarul în același mod fiecare! 
GARDIANUL: Nu! E un cod! Un cod. Galben. 
DOMNUL IOVULESCU: E o sincronizare galbenă. 
DOMNUL DIMITOV: 3 persoane îmbrăcate în galben. 
DOMNUL IOVULESCU: Cu ochi galbeni! 
GARDIANUL: Nu! Așa ceva nu există! 
DOMNUL IOVULESCU: Aveți dreptate. Cu părul galben! 
GARDIANUL: Nici așa ceva nu există. Ba da, există. 
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DOMNUL IOVULESCU: Sunt 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
părul galben! (domnul Ceho din ce în ce mai tremurat) 
DOMNUL DIMITOV: 3 Persoane îmbrăcate în galben. O întâlnire 
galbenă. Un plan galben. 
DOMNUL IOVULESCU: Situația se intensifică!! 
DOMNUL CEHO: Nu, nu vă pot spune nimic de întâlnirea galbenă și 
planul galben… 
GARDIANUL: Secretul e galbenul! 
DOMNUL CEHO: Nu! Nu! Nu! 
DOMNUL DIMITOV: Ba da, ba da, ba da! 
DOMNUL CEHO (zăpăcit): Nu! Lumina aceasta e galbenă! 
GARDIANUL: Lumina aceasta galbenă aruncă reflecții galbene! 
DOMNUL CEHO: De la reflecția luminii galbene, obrajii dumneavoastră 
sunt galbeni! 
DOMNUL DIMITOV: Aceste declarații sunt declarații galbene. 
DOMNUL CEHO: Nu! Ochelarii sunt galbeni de la reflecția luminii 
galbene! 
DOMNUL IOVULESCU: Dumneavoastră aveți niște dinți galbeni! 
GARDIANUL: Nu! Eu am niște dinți albi din naștere. 
DOMNUL IOVULESCU. Nu! Sunt tot galbeni de la naștere! 
GARDIANUL: Nu! 
DOMNUL IOVULESCU. Ba da! Dumneavoastră aveți niște dinți 
galbeni! 
GARDIANUL (dramatizând): Eu am niște dinți galbeni pentrucă nașterea 
mea a fost galbenă!! 
DOMNUL DIMITOV (luând o altă declarație): Pe geamul galben 
domnul Ceho privește orașul galben. 
DOMNUL CEHO: Nu!!  
DOMNUL DIMITOV: E negru pe galben! 
GARDIANUL: Nu putem pune la îndoială ce e galben când e atâta de 
evident, de observabil că e galben!! 
DOMNUL CEHO: Următoarea? 
DOMNUL DIMITOV: Următoarea declarație …. (constatând) galbenă!   
DOMNUL CEHO (alert): Următoarea? 
GARDIANUL: Va fi din nou galbenă! 
DOMNUL DIMITOV (dintr-o dată își schimbă tonul, stupefiat): Domnul 
Ceho a avut o întâlnire în galben cu cele 3 persoane, o întâlnire în ascuns, 
galbenăă! 
DOMNUL CEHO: Nu!Nu! Terminați! Încetați, încetați! 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient! 
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GARDIANUL: Sunt ore galbene ce ne așteaptă.. 
DOMNUL CEHO: Nnnici unna… 
DOMNUL DIMITOV: Vor fi ceasuri galbene, iar cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben care sunt căutate acum la această oră vor fi găsite 
galbene! 
DOMNUL CEHO: Nu! Nu! Terminați!! 
DOMNUL DIMITOV: Și vor fi închise într-o celulă galbenă! (luând o 
altă declarație) Următoarea declarație galbenă! 
DOMNUL CEHO (explodând): NUU!! (deodată tăcere, se aude 
respirația tensionată a personajelor) Vă voi spune cine sunt cele 3 
persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre… (se lasă un moment de 
suspans) 
 

SCENA 11 
 
Intră un gardian lăsând ușa deschisă.  
GARDIANUL JOVIAL (cu emfază, amețit): Să trăiască  statul nostru 
totalitar! Să trăiască cetățenii! Să trăiască poliția secretă care ne păstrează 
atât de bine secretele naționale! Să trăiască informatorii și să ne vegheze în 
continuare! Și ziua și noaptea! Să trăiască domnul interogator! Eroul 
meu... și de ce nu, al lumii! Să trăiască domnul redactor și mașinăria sa 
specială! Să trăiască arestații și să aibă de aici înainte și mai multe zile ca 
înainte! Să trăiască toți gardienii! Sănătoți să fie.. 
GARDIANUL (se dă deștept): Sănătatea psihicului e mai importantă ca 
cea a trupului. 
GARDIANUL JOVIAL:  Să trăim cu toții! Să trăim! Să trăiți! Să trăiți!  
DOMNUL DIMITOV: Sunt total de acord, domnule! 
DOMNUL IOVULESCU:  Și eu! 
DOMNUL CEHO:  Eu sunt cel mai de acord! 
(Între timp gardianul anonim începe să cânte la acordeon, în aceeași 
poziție, nemișcat cu spatele, iar un grup de gardieni dansează în 
cerc.Gardianul jovial dansează și el și angrenează  personajele în dansul 
frenetic) 
GARDIANUL JOVIAL (când muzica se oprește, scoate din buzunar un 
document): Eu am venit să vă aduc o telegramă. Galbenă. (iese) 
 

SCENA 12 
 
DOMNUL CEHO:  Acest gardian jovial m-a binedispus! 
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DOMNUL IOVULESCU: Știți că se zice uneori că viața e în roz? E 
greșit! Viața e în galben! 
DOMNUL DIMITOV (sec, enervat):  Această telegramă este o telegramă 
galbenă. 
DOMNUL IOVULESCU: Abea aștept să ne spuneți ce scrie în această 
telegramă galbenă. 
DOMNUL DIMITOV (ținându-se calm, stăpân pe situație): Nu ni se 
spune nimic. 
DOMNUL IOVULESCU: Nimic? 
DOMNUL DIMITOV: Nimic interesant. 
DOMNUL IOVULESCU: E imposibil să fie nimic! 
DOMNUL DIMITOV: E un scris galben pe un fond la fel de galben. 
DOMNUL IOVULESCU: Știu domnule ce e! E un cod! Un cod galben. 
DOMNUL DIMITOV (ținându-se la curent cu situația): Această 
telegramă galbenă conține un mesaj galben de la poliția secretă. 
GARDIANUL: De ce ne-ați ținut în suspans, domnule? 
DOMNUL DIMITOV: Această telegramă galbenă e un simbol. 
GARDIANUL: Ce fel de simbol? 
DOMNUL DIMITOV: Un simbol galben cu o semnificație.... galbenă. 
DOMNUL IOVULESCU: E un cod galben inscripționat! 
DOMNUL DIMITOV (același, bravând): Acel cod galben, acele cuvinte 
galbene, pe fondul acestei hârtii galbene, e un lucru pe care numai eu am 
voie să-l știu și îl stiu deja. De aceea el a apărut în acest fel, pentrucă e o 
chestiune strict între mine și poliția secretă. 
DOMNUL IOVULESCU: Cred că știu despre ce e vorba.. 
GARDIANUL: Eu de la început mi-am dat seama despre ce e vorba. 
DOMNUL DIMITOV (accentuând): Eu știu deja despre ce e vorba. 
GARDIANUL (după un moment): Și această țigară e de tot galbenă, 
domnule. 
DOMNUL DIMITOV (constatând): Și sticla ceasului e galbenă, ceea ce 
înseamnă că va trebui să o înlocuiesc cu una tot galbenă. 
GARDIANUL: Și cămașa mea e deja galbenă! 
DOMNUL DIMITOV (raționalizând): Trebuie să o spălați cu un 
detergent galben. 
GARDIANUL (descoperind, terifiat): Și acest pistol are un trăgaci 
galben! (își pune pistolul la tâmplă, dă din cap renunțând, apoi îndreptă 
pistolul spre domnul Dimitov, dă din cap, renunță, apoi spre domnul 
Ceho, renunță, apoi iarăși spre el și același gest)  
DOMNUL DIMITOV (întorcându-se cu fața spre gardian, văzându-l 
dând din cap, cu pistolul în mână): Vă supără ceva domnule? 
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GARDIANUL: Sunt derutat de pistolul meu…  
DOMNUL DIMITOV: Se poate rezolva. 
GARDIANUL : Cum? 
DOMNUL DIMITOV (îi bagă pistolul în buzunar): Așa. (gardianul se 
liniștește) 
DOMNUL IOVULESCU (după un timp, se ridică în picioare): Am o 
senzație că această conversație este o eroare catastrofală! Telegrama nu 
poate fi galbenă. Telegrama e întotdeauna albă! 
GARDIANUL: Domnule, nu vedeți bine? Telegrama e galbennnnnăăăă!!  
DOMNUL DIMITOV (îndreptându-se spre domnul Ceho): Și acum, 
domnule Ceho, spuneți-ne cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și 
cu pălăriile negre? (domnul Ceho se arată concentrat, gândit, ca și cum ar 
urma să spună ceva, gândește îndelung) Gândiți-vă, gândiți-vă… Nu vă 
grăbiți, gândiți înainte. 
DOMNUL CEHO: Dacă stau bine să mă gândesc domnule, nu vă pot 
spune cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre. 
(Încep toți să respire din ce în ce mai greu, domnul Dimitov se plimbă 
încoace și încolo, având aceeași traiectorie care devine din ce în ce mai 
rapidă și uniformă.) 
GARDIANUL (stăpânindu-se cu greu): Domnule, acest mers al 
dumneavoastră încoace și încolo, mă... mă calcă pe nervi, domnule! 
DOMNUL DIMITOV (se oprește în dreptul lui) Ce aveți cu mine, 
domnule?  
GARDIANUL: Problema se pune ce aveți dumneavoastră cu mine? 
DOMNUL DIMITOV: Problema nu se pune cum vreți dumneavoastră! 
DOMNUL CEHO: Dar cu mine ce aveți, domnule? Eu în 10 minute ar 
trebui să intru într-o conferință și să țin o prelegere! Și azi noapte dacă 
vreți să știți, la ora 9 fix, a sunat și telefonul mare și maro.  
Se lasă o tăcere încordată. 
DOMNUL DIMITOV(apropiindu-se încet de domnul Ceho, apăsat): Si 
cine era la telefon, domnule? 
DOMNUL CEHO (încurcat): De unde vreți să stiu eu și cine era la 
telefon? Am zis doar că a sunat, domnule…  
DOMNUL DIMITOV: Domnule, eu v-am întrebat cine era la celălalt 
capăt de fir al telefonului mare și maro?  
DOMNUL CEHO (la fel): Domnule, eu vroaim să spun că defapt mi s-a 
părut că a a sunat… Deci mi s-a părut că a a sunat. Și nu am mers să ridic, 
din moment ce nu eram sigur. Deci nu știu dacă a sunat sau nu a sunat.. 
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DOMNUL DIMITOV (strigă): Gardian! Adu-mi un telefon maro! 
(uitându-se insistent la domnul Ceho, șifonat) Dacă sună sau nu sună se 
poate dovedi. 
GARDIANUL CU TELEFONUL (intră cu un telefon în mână): Aici e 
telefonul. 
DOMNUL DIMITOV (ținându-se calm): Acesta este un telefon mare și 
galben. Eu am zis un telefon mare și maro. 
GARDIANUL CU TELEFONUL: Domnule, toate telefoanele sunt 
galbene în această clădire.  La revedere! (iese) 
GARDIANUL: La revedere. 
Perplexitate. Domnul Dimitov, domnul Iovulescu și domnul Ceho rămân 
încremeniți.  
Telefonul sună dintr-o dată și fără întrerupere.  
GARDIANUL (exagerat de agitat) Sună telefonul! De ce nimeni nu zice 
nimic? Telefonul sună!! De ce sună? Cine l-a pus să sune? Telefonul sună 
și nimeni nu zice nimic! Trebuie să sun la urgențe! Dar nu se poate să sun 
la urgențe dacă nu ridic mai întâi. (ridică) Cine sunteți și ce aveți cu mine? 
(trântește receptorul fără să aștepte un răspuns). Iarăși sună… Telefonul 
galben sună și nimeni nu zice nimic!! Domnilor, sună telefonul galben! 
(privindu-i insistent) Acești indivizi au murit subit! Au făcut toți infarctul 
miocardic. Nu de alta, dar am văzut cu ochii mei prea multe cazuri. Și 
cunosc simptomele; gălbeneala e una din ele… Trebuie să sun la urgențe 
urgent!! Sună telefonul! Ce aveți cu mine? Ce aveți cu mine?  (trântește 
jos telefonul care se dezmembrează)  Mă simt mai bine. (își reia poziția) 
DOMNUL DIMITOV: Ce părere aveți domnule? A sunat sau n-a sunat? 
DOMNUL CEHO (fâstâcit, speriat): Părerea mea e doar o parere… 
Părerea nu înseamnă că așa și e. Dacă eu am o părere despre ceva, fie el și 
un telefon, nu înseamnă automat că părerea mea e cea adevărată. E o 
părere, dumneavoastră aveți o altă părere…(întrerupt) 
DOMNUL DIMITOV: Telefonul. Galben. A sunat. Ce părere aveți? 
DOMNUL CEHO: Am părerea că a sunat… Dar îmi mențin ideea despre 
părere, cum că părerea e doar părere. 
DOMNUL DIMITOV(către domnul Iovulescu):  Dumneavoastră ce 
părere aveți? 
DOMNUL IOVULESCU: Telefonul galben a sunat. 
GARDIANUL (izbucnește): Domnule, telefonul galben a sunat!!! Ce aveți 
cu mine?! 
DOMNUL DIMITOV (se ridică): Deci avem toți aceași părere. Că 
telefonul galben a sunat.  
DOMNUL IOVULESCU (după un timp): Domnule, a mai trecut o oră.. 
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SCENA 13 
 
DOMNUL CEHO: Nu vă pot spune cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate 
în galben și cu pălăriile negre. 
DOMNUL DIMITOV (apropiindu-se tot mai mult de domnul Ceho): Veți 
ceda și ne veți spune totul! (domnul Ceho dă din cap negând) Veți ceda, e 
previzibil (același gest). Iar acest timp care nu face altceva decât să te 
pună pe gânduri, acest timp vă va forța. (domnul Ceho face același gest, 
din ce în ce mai stresat). Presiunea timpului! 
DOMNUL IOVULESCU: Ce presiune mare! 
DOMNUL DIMITOV: Fiecare minut e un minut de gândire; să spun, să 
nu spun, să spun, să nu spun, să spun să nu spun, să spun, să nu spun… Să 
spun! La un moment dat mintea nu va mai rezista să dezbată mereu aceași 
dilemă, la un moment dat neuronii se vor prăbuși. (din nou același gest, 
fața i se încleștează). 
DOMNULI IOVULESCU (după un timp): A trecut un minut.  
(Domnul Dimitov se întoarce cu fața spre ceasul mare de pe perete și 
rămâne în fața sa nemișcat. Ceasul merge stricat, sărind peste ore rapid și 
haotic.) 
DOMNUL DIMITOV: Au trecut 2 minute. 
DOMNUL IOVULESCU: 3 minute! 
DOMNUL DIMITOV: 4 minute! 
GARDIANUL: 5 minute! 
DOMNUL IOVULESCU: 6 minute de gândire! 
DOMNUL DIMITOV: 10 minute! 
DOMNUL IOVULESCU: 10 minute de gândire! 
DOMNUL DIMITOV: 20 de minute! 
DOMNUL IOVULESCU: 20 de minute de gândire! 
GARDIANUL: 20 de minute si nimic. 
DOMNUL IOVULESCU: 20 de minute de nimic. 
GARDIANUL: 21 de minuted e nimic. 
DOMNUL IOVULESCU: 222 de minute de nimic! 
DOMNUL DIMITOV: 223 de minute de nimic! 
GARDIANUL: Nu mai suport! 
DOMNUL IOVULESCU: Ce? 
GARDIANUL: Nimicul! 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient. 
DOMNUL IOVULESCU: 300 de minute! 
GARDIANUL: 300 de minute de nimic! 
DOMNUL IOVULESCU: 301 de minute de nimic! 
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GARDIANUL: 302 de minute de nimic! 
DOMNUL IOVULESCU: 400 de minute de nimic! 
GARDIANUL: 500 de minute de nimic! 600 de minute de nimic! 700 de 
minute de nimic! 800! 
DOMNUL IOVULESCU (ușor iritat): Încep să mă simt inutil să redactez 
întruna un nimic. (Se ridică) Dar am un instinct, că dacă voi pleca pentru o 
pauză... (întrerupt) 
GARDIANUL: Nimeni nu părăsește camera. E o convenție! 
DOMNUL IOVULESCU: Și instinctul meu are-o convenție! 
GARDIANUL: E o înșelătorie. Niciodată nu mi-am ascultat instinctele. 
Deși odată era cât pe ce…  eram într-un parc înzăpezit… (întrerupt) 
DOMNUL IOVULESCU (sigur pe sine) : Deja știu ce urmează.. 
GARDIANUL: De unde știți? 
DOMNUL IOVULESCU: Am un instinct! 
GARDIANUL: Eu nu cred. Dovediți că instinctul dumneavoastră există. 
Spuneți ce făceam eu în parcul înzăpezit? 
DOMNUL IOVULESCU: Nu vă spun, că dacă vă spun, ca să-mi negați 
instinctul, veți zice altceva decât ce am spus eu! Deci mai întâi spuneți 
dumneavoastră și apoi eu vă zic eu dacă la asta m-am gândit. 
GARDIANUL: Nu vă spun în nici într-un caz! Că dacă vă spun, 
dumneavoastră vă asumați ce am spus ca fiind același lucru pe care ați vrut 
dumneavoastră să îl spuneți, cu alte cuvinte vă asumați instinctul, pe care 
defapt nu-l aveți. 
DOMNUL IOVULESCU: De unde ați știi dumneavoastră la ce mă 
gândesc eu? 
GARDIANUL:  De unde ați știi dumneavoastră ce vreau să spun eu? 
DOMNUL CEHO: Știu! (încercând) Nu, nu cred... 
DOMNUL DIMITOV: Cine sunt, domnule, cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre de azi noapte de la ora 9  fix? 
DOMNUL CEHO (încurcat): A trecut prea mult timp, domnule. Le-am 
uitat complet… 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient de reamintire. 
GARDIANUL: 950 de minute. 
DOMNUL IOVULESCU: Și nimic. 
DOMNUL DIMITOV: 955 de minute! 
DOMNUL IOVULESCU: Și nimic. 
GARDIANUL: 958 de minute! 
DOMNUL IOVULESCU: 970 de minute de nimic! 
GARDIANUL: 990 de minute de nimic! 
DOMNUL CEHO (agitat): Domnule, eu mă afund tot mai tare.. 
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GARDIANUL: Avem timp suficient și de resuscitare! 
DOMNUL IOVULESCU: 1000 de minute de nimic!  
DOMNUL CEHO: Azi noapte, la ora 9 fix, azi noapte la ora 9 fix... nu, 
nu era ora 9 fix! Defapt era exact ora 9 fix! Deci azi noapte la ora 9 fix... 
eram pe stradă! Nu, nu eram pe stradă! Azi noapte la ora 9 fix cântam la 
chitară! Nu! Nu! Nu! Ce tâmpit sunt! Azi noapte la ora 9 fix o iubeam pe 
Ema! Ema, iubirea mea, soție... Trădătoare! Nu! Nu! Ce tâmpenie, iarăși! 
Soția mea, Ema nu are copii! Sau are? Nu are și îmi amintesc și de ce! 
Ema trădătoarea! Nu, Ema, soția mea nu m-a trădat niciodată! Oamenii 
vorbesc prostii și eu prostul, le cred! Nu! Eu nu sunt un prost! Sau sunt? 
Nu, sigur că nu! Azi noapte la ora 9 fix, azi noapte la ora 9 fix.. mi s-a 
spart geamul! Nu, nu avea cum! Cum să nu? Doar stau la parter! Nu! Nici 
vorbă! Eu nu stau la parter. Dar unde stau? În copac! În, în... vitrină! Pe 
muchia cuțitului! Nu! Nu! E imposibil! 
DOMNUL IOVULESCU (nervos, către domnul Dimitov, care stă în 
continuare cu spatele, fără reacție): Domnul Ceho, a pierdut contactul, 
domnule... 
DOMNUL CEHO:  Azi noapte, la ora 9 fix, niște trecători bizari s-au 
uitat la mine bizar. Deloc! Eu m-am uitat la ei bizar. Sau nu? ! Eu 
dormeam la ora 9 fix, deci nu puteam vedea ceva, ceva... bizar! Prostii! 
Azi noapte la ora 9 fix, îmi aduc aminte clar că s-a întâmplat ceva bizar! 
Stelele pluteau deasupra pământului, cometa pica asupra orașului, 
planetele cu orbitele lor... universul cu misterul lui care ascunde destinul 
omului, destinul omului e o temă... iar eu, eu eram astronautul care le-a 
pus toate la loc și aveam o rachetă roșie. Eu eram supermanul! 
DOMNUL IOVULESCU: Și ați salvat destinul omului în univers? 
DOMNUL CEHO: Nu mai era nimic de salvat. 
DOMNUL IOVULESCU: Atunci nu erați supermanul, domnule. 
DOMNUL CEHO : Nu, nu. Eu eram omul rachetă!  
DOMNUL IOVULESCU: Ce poveste formidabilă, păcat că e o porcărie 
colosală! 
DOMNUL CEHO: Nu! Nu! Azi noapte la ora 9 fix, cu siguranță s-a 
întâmplat ceva bizar! Eu călătoream spre Polonia, domnule, cu racheta 
mea roșie! Pentrucă era un concert de viori, iar eu, eu eram violonistul 
faimos al Poloniei! O, nu! Nu puteam fi în Polonia! Nu... Dar azi noapte s-
a întâmplat ceva bizar... și anume... blocul meu s-a prăbușit instant! 
DOMNUL IOVULESCU (către domnul Dimitov)): Domnule! 
DOMNUL CEHO: A! Conferința! 
DOMNUL IOVULESCU: Da, domnule! Conferința, conferința!  
DOMNUL CEHO: În statul nostru totalitar! 
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DOMNUL IOVULESCU: Statul nostru totalitar! 
DOMNUL CEHO: Nu! Eu sunt un actor într-o farsă! 
GARDIANUL: Haideți, că începeți să vă amintiți totul! 
DOMNUL CEHO: Iar această cameră, care-mi pare o cameră uitată de 
lume și fără culoare.. (întrerupt) 
GARDIANUL: E galbenă! 
DOMNUL CEHO: Această cameră galbenă, această cameră galbenă îmi 
pare totuși atât de decoloarată... Această cameră decolorată îmi pare, dar 
părerea e doar părere.. 
DOMNUL IOVULESCU: Exact domnule! Părerea e doar părere! 
DOMNUL CEHO: Această cameră e defapt o sală de spectacol, iar eu joc 
într-o piesă care se numește farsă! 
DOMNUL IOVULESCU (dezamăgit): Nu-i așa, domnule... 
DOMNUL CEHO: Dar domnule, dacă sunt un actor, nu ar trebui să mă 
aflu într-un spectacol? Și acea ușă e cortina... nu, nu, nu.. e o farsă cum că 
ar fi cortina. Acea ușă e defapt un port din care vor ieși vapoare, iar eu voi 
fi comandantul marinei de pe mapamond! 
DOMNUL IOVULESCU: Sunteți demolat iar memoriile dumneavoastră 
sunt niște aiureli! 
DOMNUL CEHO (convins): Eu am niște memorii extraordinare! Știu că 
sunteți invidios că eu am vaporul meu de marinar iar dumneavoastră aveți 
această mașinărie pitică și care sună ca o jucărie. 
DOMNUL IOVULESCU (intră în panică): Domnule Dimitov! Domnul 
Ceho se află într-o amnezie totală! (domnul Dimitov în continuare același) 
Sunteți domnul Ceho, apartamentul 115, etajul 5, da? 
DOMNUL CEHO (face cu mâna semnul de comandant): Da, domnule!  
DOMNUL IOVULESCU: Domnule Ceho! 
DOMNUL CEHO (același gest): Da, domnule!  
DOMNUL IOVULESCU: Blocul în care locuiți.. (întrerupt) 
DOMNUL CEHO: Eu locuiesc pe o navă și înfrunt vampirii! 
DOMNUL IOVULESCU: A înnebunit!! 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule Ceho!  Blocul în care locuiți... 
(întrerupt) 
DOMNUL CEHO: Are niște scări abrupte și fără balustradă. 
DOMNUL IOVULESCU: Blocul are niște scări abrupte și fără 
balustradă. În sfârșit! Domnule Ceho... 
DOMNUL CEHO (liniștindu-se): Da, domnule...  
DOMNUL IOVULESCU: Soția dumneavoastră.. (întrerupt) 
DOMNUL CEHO: Soția mea zicea că nu sunt scări, sunt schele. Că vor 
să renoveze blocul. GARDIANUL: Domnul iasă din amnezie... 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 136

DOMNUL CEHO: Dar ea umblă doar ziua, eu umblu doar noaptea. 
Noaptea mi se par că-s scări. 
DOMNUL IOVULESCU: E doar o părere, domnule. 
DOMNUL CEHO: Părerea e doar părere!  
GARDIANUL:  Dacă erau scări sau dacă erau schele e doar o părere... 
DOMNUL IOVULESCU: Pentrucă dacă nu erau scări, atunci erau 
schele. Si dacă existau niște scări sau existau niște schele, atunci, firește că 
a existat în primul rând blocul...  
DOMNUL CEHO (luminat): Și dacă a existat în primul rând blocul, 
atunci firește că a existat și trotuarul! Și dacă a existat trotuarul, a existat și 
strada și mașinile și semafoarele și dacă au existat semafoare, luminile 
erau aprinse, și dacă erau aprinse trecătorii erau vizibili!! 
DOMNUL IOVULESCU: Domnul Ceho a ieșit din amnezia totală! 
DOMNUL CEHO (sigur pe sine): Da! Îmi amintesc totul așa de bine! 
DOMNUL IOVULESCU: Și cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO (și mai sigur): Nu vă pot spune cine sunt! 
DOMNUL IOVULESCU: Perfect domnule! V-ați revenit complet! (după 
un timp, revine, pasiv) 1 secundă. 
GARDIANUL: 2. 
DOMNUL IOVULESCU: 3. 
GARDIANUL: 4 secunde  
DOMNUL IOVULESCU: 5 și 10 secunde 
DOMNUL CEHO (aparte, hotărât): De-acum trebuie să îmi mențin 
memoriile acumulate!  
DOMNUL DIMITOV: 50 de secunde! 
DOMNUL CEHO (fixat): Nu vă spun cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate 
în galben și cu pălările negre!  
GARDIANUL: 60 de secunde! 
DOMNUL IOVULESCU: 70 de secunde! 
DOMNUL CEHO (la fel): Nu vă spun cine sunt cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre!  
DOMNUL DIMITOV: 80 de secunde! 
GARDIANUL:  Încă 10 secunde! 
DOMNUL IOVULESCU: 1 secundă. 2. 
GARDIANUL: 3. 
DOMNUL IOVULESCU: : 5 secunde și cele 3 persoane îmbrăcate în 
galben și cu pălăriile negre de azi noapte de la ora 9 fix rămân 
neidentificate. 
DOMNUL CEHO (la fel): Nu vă spun!  
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DOMNUL IOVULESCU: Și întâlnirea secretă și planul secret? 
DOMNUL CEHO (la fel): Nu vă spun! 
DOMNUL DIMITOV:  Mai este încă timp. 100 de secunde! 
GARDIANUL:  200 de secunde! 
DOMNUL IOVULESCU: 300 de seunde! 
GARDIANUL: 330 de secunde! 
DOMNUL IOVULESCU: 450 de secunde! 
GARDIANUL: 550 de secunde și 40 de secunde! 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, a  trecut o decadă! 
GARDIANUL: Un secol! 
DOMNUL CEHO: Astăzi e ziua mea de naștere! Am împlinit o sută de 
ani! 
(Domnul Dimitov se dezechilibrează și cade pe masă.) 
GARDIANUL (spre el): Domnul interogator face atacul cerebral! Nu e de 
mirare având în vedere că a trecut un secol de secunde.  
DOMNUL CEHO: Iar eu am primit un tort galben! De ce? La o asemenea 
aniversare se pretează un tort de o cu totul altă culoare. Vișiniu, 
ciocolatiu.. (enervat) Cineva și-a bătut joc de mine. 
GARDIANUL (încercând să-l ajute): Domnule, întindeți-vă...  
DOMNUL DIMITOV (neputincios): Nu mă pot întinde domnule... 
GARDIANUL (îl prinde într-un fel năstrușnic, îngreunându-i poziția, 
domnul Dimitov se ține de masă):  Am vrut doar să verific. Dumneavoastră 
ați făcut atacul cerebral unde corpul nu se mai poate întinde. Stați 
confortabil și continuați să respirați. Simțiți cum ajunge sângele în creștet? 
DOMNUL DIMITOV: Da, domnule... 
DOMNUL CEHO: Voi începe prin a mulțumi acestor oameni importanți, 
fără de care nu aș fi ajuns unde am ajuns! 
GARDIANUL: Simțiți cum se întărește mâna dreaptă și brațul stâng? 
DOMNUL DIMTOV: Da. 
GARDIANUL: Simțiți cum vă vin idei confuze și nelalocul lor? 
DOMNUL DIMITOV: Da. 
DOMNUL CEHO: Evident!  
GARDIANUL: Simtiti cum clocotiți? 
DOMNUL DIMITOV: Da. 
DOMNUL CEHO: De ce nu mi se acordă atenția cuvenită? 
GARDIANUL: Si de văzut cum vedeți? 
DOMNUL DIMITOV: Văd în galben! 
DOMNUL CEHO: Trist. 
GARDIANUL (îl ia în brațe ca pe un copil și îl așează în scaun): V-ați 
plimbat prea mult. E timpul să mai stați și jos. 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 138

DOMNUL DIMTOV (după un timp, aranjându-și costumul, vorbind un 
pic stâlcit): Mi-a trecut, mi-a trecut... Să revenim.. 
GARDIANUL: Și a făcut și o pareză. 
DOMNUL DIMITOV: O secundă. 
DOMNUL IOVULESCU: O secundă de gândire. 
DOMNUL CEHO: M-am decis să nu mai stau pe gânduri. M-am decis să 
intru în acțiune! 
GARDIANUL (domnul Dimitov cade brusc cu fața pe masă): Incă un atac 
cerebral! (îi ridică fața) 
DOMNUL CEHO: Voi lua calul meu și-o voi șterge de aici imediat. 
Scena 2, actul 1; calul nu vrea să plece. Scena 3: vreau să mă pun pe șa , 
iar șaua zboară. Trecem la actul 2 că nu se mai poate deja. Deja calul 
îndărătnic se crede învingătorul. Două variante: mă pun pe fapte de vitejie 
iar calul îndărătnic se sperie, ori calul îndărătnic se pune pe fapte de vitejie 
și mă sperie.  
DOMNUL IOVULESCU: Domnule Ceho! 
DOMNUL CEHO: Nu sunt domnul Ceho. 
DOMNUL IOVULESCU: Cine sunt... (întrerupt) 
DOMNUL DIMITOV: Cavalere! 
GARDIANUL: Atacul l-a făcut praf! 
DOMNUL CEHO: Da! Zise cavalerul cu oroare gândindu-se că acea voce 
care a auzit-o e numai în mintea lui...   
DOMNUL DIMITOV: Cavalere! 
DOMNUL CEHO: Da! Nu! E numai în mintea mea. 
DOMNUL DIMITOV: Cavalere! 
DOMNUL CEHO: Mă înțelegeți greșit: eu sunt un actor într-o farsă cu 
cai..  
DOMNUL DIMITOV: Cavalere! 
DOMNUL CEHO:  Sfârșiiitttt!!! 
DOMNUL DIMITOV: Cavalere, eu sunt zmeul din oglindă! Ce te faci? 
DOMNUL CEHO: Mă fac că nu mă uit în oglindă. 
DOMNUL DIMITOV: Dar oglinda e în fața ta! 
DOMNUL CEHO:  Ei.. am o pălărie cu pană și o mantie de aur! Scena 2, 
actul tot 2; cavalerul cade de pe cal că mantia sa cântărește 150 de 
kilograme de aur!  Mantia cucului, spuse cavalerul, mantia cucului și a 
berzei! Zdum! Nu se poate ridica, mantia e prea grea! 
DOMNUL IOVULESCU (acaparat de situație): Voi scrie o petiție 
regelui să-și ia mantia înapoi! 
DOMNUL CEHO: Lăsați-l pe rege, că e bolnav și îl doare tare burta. Azi 
a mâncat 3 cai și 2 păsări de curse! 
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DOMNUL IOVULESCU: Voi scrie o petiție să se înceteze cu bulimia! 
DOMNUL CEHO: Regelui nu-i pasă de petiții! Regele e rege, mănâncă și 
el ce i se dă. 
DOMNUL DIMITOV (pareza i se accentuează): Cavalere! 
DOMNUL CEHO: Zmeul cu deficit de vorbire... (pe gânduri) sau eu am 
o deficiență de auzire? Actul 3; zmeul pleacă, caii pleacă... (întrerupt) 
DOMNUL IOVULESCU: Pleacă în final! 
DOMNUL CEHO:  Cavalerii pleacă, regele moare de bulimie. 
DOMNUL IOVULESCU:  În sfârșit! 
DOMNUL CEHO: Actul 4; caii se reîntorc, iar regele învie și zmeul și 
cavalerul nu se mai întorc niciodată. 
DOMNUL IOVULESCU: Voi scrie o petiție să se reîntoarcă! 
DOMNUL CEHO: Nu există petiții! Petiționarul e un personaj exclus din 
start. 
DOMNUL IOVULESCU: Dar atunci de ce sunt pe scenă și scriu petiții? 
DOMNUL CEHO (explicând cu fermitate): Lumea nu-i o scenă, oamenii 
nu-s actori!! 
(Un moment de tăcere profundă. Domnul Dimitov se ridică de pe scaun  
încrezător, făcând același gest de aranjare a costumului, având un mers 
comic, afectat de atacul făcut.) 
DOMNUL DIMITOV (confuz, străduindu-se să lege cuvintele, vorbind 
încă greoi în urma atacului) Domnul Ceho face pe... Domnul Ceho crede 
că... Domnul Ceho e... Domnul Ceho e un suspect!   
DOMNUL CEHO (după un timp, timorat): Domnule, pot să zic ceva? 
DOMNUL DIMITOV (sever): Ce vreți?  
DOMNUL CEHO: În câteva minute calul îndărătnic va înghiți tot regatul!  
GARDIANUL (enervat, îndreptându-se către domnul Ceho): Domnule, 
domnule.. (domnul Dimitov mai face un atac și cade jos, lângă piciorul 
mesei). (către Domnul Dimitov) Domnule, domnule... Țineți-vă... 
(încercând să-l ajute cumva)  
DOMNUL DIMITOV (se ține cu mâna de piciorul mesei): Mă țin!  
GARDIANUL: Ridicați-vă.  
DOMNUL DIMITOV: Nu pot! 
GARDIANUL: Respirați, respirați ușor... 
DOMNUL DIMITOV: E dificil.. 
GARDIANUL: Încet, încet...  
DOMNUL DIMITOV: Mi-e palma de piatră și degetele la fel. 
GARDIANUL: Încercați, măcar cu un deget... 
(Domnul Dimitov reușește să se sprijinească cu un deget ajutat d 
egardian, începe să se ridice puțin câte puțin,caraghios.) 
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GARDIANUL: Incredibil domnule, ce face voința omului din om (se 
ridică pe jumătate într-un deget). Acest om e un supraom!!! 
DOMNUL DIMITOV (victorios): Degetul a refuzat să se facă piatră!  
DOMNUL CEHO: Degetul viteaz în epoca de piatră!  
GARDIANUL (susținându-l): De-acum vă pun în cuie pe scaun. Așa, să 
nu mai faceți vre-o paradă. 
DOMNUL CEHO: Cavalerul merge la luptă, și merge, merge, merge tot 
mai alert creând niște curenți... Curenții devin tot mai puternici,  săgețile 
sale zboară în aer... Cavalerul se trezește pe câmpul de bătălie neînarmat.  
GARDIANUL: Domnule, parcă am stabilit că lumea nu-i o scenă! 
DOMNUL IOVULESCU: Domnul Ceho și-a ieșit din rol! 
DOMNUL CEHO: Eu mă duc la război să înduplec caii îndărătnici. Ce-
mi pasă dacă unii nu îmi înțeleg menirea?  
GARDIANUL: Domnule, domnul arestat s-a decis să meargă la război!  
DOMNUL DIMITOV (cade din nou jos, la piciorul mesei): Am nevoie 
de o aspirină, domnule! Nu aveți cumva una din întâmplare? 
GARDIANUL: Din întâmplare am doar o pușcă. 
DOMNUL DIMITOV: Dumneavoastră vă râdeti de mine că eu am 
descoperit pușca dumneavaostră!? 
GARDIANUL: Mă iertați, mă iertați... (caută în buzunar) Dar am o 
asipirină! Dar nu e pentru atacuri cerebrale (puțin dezamăgit). E pentru 
infarcturi miocardice. Familia mea, în speță, a suferit de infarcte multe: și 
bunicul și bunica și am aflat că și strănepotul și strănepoata, și nu se știe 
niciodată cine e următorul... Și îmi-aduc aminte de o zi când am avut un 
musafir, iar musafirul, după o jumătate de oră de stat a făcut un infarct. Ce 
să spun? Se transmite cu efervescență! (tragedizând) Nu doar bunicul, 
bunica, strănepotul și strănepoata ci și musafirul!  
DOMNUL DIMITOV: Mi se duce vlaga prin unghii... 
GARDIANUL: Domnule, să vă ajut! 
DOMNUL IOVULESCU: Trebuia prevenit! 
DOMNUL CEHO: Vai, nu! Domnul interogator își rupe un picior. 
Degetul viteaz a făcut colaps! Nu mai ești vrednic să fi numit deget, de aici 
înainte te voi numi butuc înțepenit! Da! Asta se întâmplă celor care nu au 
cai... celor care nu vor, elimină sistematic oportunitatea de a avea cai. Nu a 
vrut sub nici o formă să se urce pe cal! El nu și nu și nu. El vrea să fie 
zmeu! Măcar să știe, din mitologie, că zmeul la un moment dat, s-a 
terminat cu el!  
GARDIANUL  (îl ridică , îl ia în brațe ca pe un copil și îl așează în 
scaun): De-acum o să stau aici și o să vă păzesc creierii (îl mângâie, 
domnul Dimitov se lasă, ca un copil care are nevoie de asistare). 
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DOMNUL CEHO (ca și cum ar izbucni în lacrimi): Și pe mine cine mă 
mai calmează?! 
DOMNUL IOVULESCU (se suie pe masă în patru labe, nemairezistând, 
ca un protest): Dacă mai scoate cineva o lacrimă, dacă mai face cineva un 
atac, eu îmi dau demisia! Demisionez și intru în pensie direct!! 
GARDIANUL (speriat, încercând să-l liniștească, prinzându-l într-un 
mod năstrușnic de picioare): Domnule, încetați cu demonstrațiile... vă rog, 
terminați cu demonstrațiile...nu avem vreme de demonstrații.. 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient. 
DOMNUL CEHO: Era logic. De ce mă temeam nu voi scăpa! Acum își 
trimite aripile sale întunecate să mă înfulece cu tot cu cal. E momentul 
oportun pentru atac! 
DOMNUL IOVULESCU (disperat): Nuuuu!! 
GARDIANUL (panicat): Nu! Nu! Nu.. 
DOMNUL CEHO: 1, 2, 3, 4, 5, mă pregătesc... 6, mă pregătesc... 7,8, 9.. 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient. 
DOMNUL IOVULESCU: Mi-aș dori să se spună stop!! 
DOMNUL CEHO: Stop! Retrag atacul! 
(Atmosfera se calmează.)  
DOMNUL IOVULESCU (revine la mașina de scris, consemnând și 
vorbind în același timp):  Domnul Ceho s-a mai calmat, domnul Dimitov 
nu a mai facut atacul iar eu... (intrând din nou în jocul nebuniei) eu scriu 
petiții!  
DOMNUL CEHO (întărâtat): Petițiile nu sunt acceptate! 
DOMNUL IOVULESCU (hotărât): Sunt acceptate! 
DOMNUL CEHO: Petițiile mă zgârie pe pupilă!  
DOMNUL IOVULESCU: Pe pupilă sunt numai cai!  
DOMNUL CEHO: Ceata de cai se adună împotriva petițiilor! 
DOMNUL IOVULESCU: Nici să nu vă gândiți! 
DOMNUL CEHO: Nici nu mă mai gândesc. M-am hotărât, de azi, eu 
vreau să cânt din fluier cailor. M-am săturat  să fiu cavalerul aceluiași cal. 
Ah! Mi-e fundul ca betonul! Am stat prea mult pe calul meu. Și cânt un 
cânt de haiducie... al cailor fără stăpâni și al cavalerilor fără cai... Și cântul 
meu adună caii... și cântul meu adună cavalerii... și cântul meu de haiducie 
îmbie caii să nu mai caute cavalerii.... 
DOMNUL IOVULESCU: Voi pune cântecul în petiție să devină o lege. 
DOMNUL CEHO: Caii nu vor să intre în herghelie, iar cavalerii dezleagă 
caii și mâzgălesc petițiile! 
DOMNUL DIMITOV: 3 persoane îmbrăcate în galben! 
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SCENA 14 
 
Tăcere bruscă, îndelungă. Personajele se uită împrejur, în sus, în jos, 
dezorientate. 
  

SCENA 15 
 
DOMNUL IOVULESCU: Ce-a fost asta?  
GARDIANUL: O tăcere.  
DOMNUL CEHO (din nou clar, calm, rece): Am să vă pun o întrebare, 
domnule. Pentru ce atâta vâlvătaie, atâta agitație, pentru ce? 
DOMNUL DIMITOV : Ca să se rupă tăcerea, domnule.  
(Moment de aplatizare. Gardianul își reia poziția sa inițială.) 
 

SCENA 16 
 
DOMNUL DIMITOV (mecanic): Azi noapte, la ora 9 fix, informatorii 
poliției secrete au depistat 3 persoane îmbrăcate în galben și cu pălăriile 
negre și pe Domnul Ceho având legături suspecte cu cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre. 
DOMNUL CEHO (la fel): Nu vă pot spune cine sunt cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre. 
DOMNUL DIMITOV(la fel): Avem timp, domnule. Acest interogatoriu 
nu se va termina decât când vom afla cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate 
în galben și cu pălăriile negre. E o convenție. 1 secundă. 2 secunde.3. 
GARDIANUL: 4 secunde. 
DOMNUL IOVULESCU: 5 secunde. 
DOMNUL DIMITOV: 6  secunde. 
DOMNUL IOVULESCU: 6 secunde de tăcere. 
DOMNUL DIMITOV: 6, 7, 8, 9.. 
DOMNUL IOVULESCU: De tăcere. 
GARDIANUL (după un timp): 200 de secunde!  
DOMNUL IOVULESCU: 200 de secunde de tăcere. 
GARDIANUL: 250 de secunde de tăcere! 
DOMNUL IOVULESCU: Domnule, iarăși a trecut un secol de secunde. 
GARDIANUL: Și un secol de tăcere. 
DOMNUL IOVULESCU (după un timp): Poate informatorii au murit, 
domnule.  
GARDIANUL: Sunt morți de secole. 
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DOMNUL IOVULESCU: Asta-nseamnă că nu mai avem martori la fața 
locului.  
GARDIANUL: Poate populația era fără locuitori la acea oră iar domnul 
Ceho se afla singur în blocul său...  
DOMNUL IOVULESCU: Poate erau toți în blocuri și poate lumina se 
stinsese. 
GARDIANUL: E ceva irecuperabil, domnule, noaptea de azi noapte de la 
ora 9 fix. 
DOMNUL DIMITOV: Este posibilitatea cea mai puțin probabilă, 
domnule. 
DOMNUL IOVULESCU: Și care ar fi probabilitatea, domnule care este 
cea mai puțin probabilă? 
DOMNUL DIMITOV: Probabilitatea cea mai puțin probabilă dintre 
probabilități, domnule. 
DOMNUL IOVULESCU (bătând la mașină): Considerăm noaptea de azi 
noapte de la ora 9 fix potențial recuperabilă și continuăm investigația să 
vedem dacă este recuperabilă sau dacă este defapt irecuperabilă. 
(cercetează șirul de hârtie de la mașina de scris, care se întinde tot mai 
mult pe jos) 
DOMNUL DIMITOV: Avem timp suficient, domnule. 
GARDIANUL : Avem secole ce ne așteaptă. 
DOMNUL CEHO  (într-un moment de luciditate, tragic):  De ce mă aflu 
în acest loc? De ce mi-ați răpit aerul? De ce sunt forțat să văd permanent 
aceiași pereți, aceleași gratii drepte...Secunda o aud cum crapă, dar ele nu. 
Am început să cred în eternitate, domnule..  
GARDIANUL: 2 secole, domnule. 
DOMNUL IOVULESCU: 3. 
DOMNUL DIMITOV: 4 .  
DOMNUL IOVULESCU: 5 secole, domnule. 
GARDIANUL: Ne îndreptăm spre milenii. 
Încremenire. 
 

SCENA  17 
 
GARDIANUL ANONIM: Ce zi însorită e afară! Și cerul și florile sunt 
galbene de lumină! 
GARDIANUL: E o zi milenară.  
GARDIANUL ANONIM: Nu aș putea spune dacă doar cerul și florile 
sunt galbene sau totul! 
GARDIANUL: De aceea e o zi milenară. 
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GARDIANUL ANONIM: Și păsările sunt galbene și mașinile, iar 
semafoarele s-au oprit pe galben. 
GARDIANUL: Mașini în viteza milenară. 
GARDIANUL ANONIM: Cu becuri intermitente milenare.  
GARDIANUL: Ce haos urmează! 
GARDIANUL ANONIM: Urmează accidente milenare. 
GARDIANUL: Va fi o moarte milenară! 
GARDIANUL ANONIM: Dar cerul! Cerul nostru atât de albastru a 
devenit galben!  
GARDIANUL: Ce catrastrofă milenară! 
GARDIANUL ANONIM: Iar florile noastre roșii au devenit galbene! 
GARDIANUL: Iar soarele galben va fi pentru totdeauna galben! 
GARDIANUL ANONIM: Nu va mai apune, nu va mai dispare! 
GARDIANUL: Ce zi milenară! Cu mașini milenare și semafoare 
milenare! 
GARDIANUL ANONIM: Cu trecători milenari, despuiați, rupți în două 
de mașini, cu capetele lovite și sparte în două. 
GARDIANUL: Cu clădiri galbene, centrale, uriașe, milenare… 
GARDIANUL ANONIM: Umbra lor milenară acoperă cadavrele-
ngălbenite ale trecătorilor. 
GARDIANUL: Și așa nu se va mai știi nimic de trecătorii milenari. 
GARDIANUL ANONIM: Va rămâne o tăcere milenară. 
GARDIANUL:  Ce imagine galbenă de tot! 
GARDIANUL ANONIM: Această zi însorită nu se va termina niciodată! 
 

SCENA 18 
 
Aceeași tăcere îndelungă. Încremenire. 
 

SCENA 19 
 
DOMNUL IOVULESCU: Ce-a fost asta, domnule? 
DOMNUL DIMITOV: O altă tăcere, domnule. 
(Tăcerea se sparge. Se aude, de undeva din spatele scenei un bubuit 
înfundat, apoi un foc.) 
GARDIANUL: Domnilor, a trecut tăcerea milenară. 
SCENA 20 
(Scena se derulează cu repeziciune. Domnul Dimitov își aranjează frenetic 
costumul, cravata și încearcă să se ridice de pe scaun dar nu reușește 
decât parțial.) 
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DOMNUL CEHO: Domnule, totul va fi-n regulă! Deja văd o herghelie 
mare de cai, domnule, care se pornește spre noi să o luăm în stăpânire. O 
prevăd atât de mare domnule, încât o să avem la infinit de unde 
alege.Trebuie să cânt din fluierul meu, să se adune cavalerii, să se adune 
caii... 
(Domnul Dimitov rămâne perplex, în acea poziție. Se aud în fundal, mai 
puternic, zgomote de focuri, din ce în ce mai multe bubuituri.)   
DOMNUL DIMITVOV: A sosit momentul pentru... (și cade în scaun) 
DOMNUL IOVULESCU: Atacul cerebral, domnule!!  
DOMNUL CEHO: Dată fiind conjunctura, mă văd nevoit să-mi schimb 
partitura. Mă văd nevoit domnule, să vă spun: Heiiiiii!!! 
DOMNUL IOVULESCU (ieșindu-și din fire): Domnule!!  
DOMNUL CEHO (domol) : Domnule. 
DOMNUL IOVULESCU (stăpânit): Revenind, 
domnule...revenind...Cine sunt cele 3 persoane îmbrăcate în galben și cu 
pălăriile negre? 
DOMNUL CEHO (după un timp de gândire): Nu vă pot spune, dar vă pot 
spune e că eu simt harababura cailor. 
(Gardianul agitat aleargă dintr-o parte a camerei în alta, lipindu-și 
urechea de perete de fiecare dată ca să deslușească sunetele ce se aud în 
fundal.) 
GARDIANUL: : Aud tancuri pe rotile! 
DOMNUL CEHO: Dar dacă mă întrebați cine sunt cele 3 persoane 
îmbrăcate în galben și cu pălăriile negre?! Sunt trei dintr-un grupaj galben 
GARDIANUL:  Și un glonte... pac!  
DOMNUL DIMITOV(speriat, disperat): Mi se-ntăresc genunchii și-mi 
pocnesc vertebrele! 
DOMNUL CEHO: Mă voi sui pe munte să văd toate obstacolele care stau 
în calea cailor... 
DOMNUL DIMITOV: Artera se lungește de greutatea sângelui.. 
DOMNUL CEHO: Se apropie caii. În fața lor se deschide o groapă. Caii 
au obloane! Caii cad în groapă. Groapa se zguduie. Caii se-mplântă unu-n 
altul. Groapa se lărgește... 
(Zgomotele se aud tot mai tare.) 
GARDIANUL (la fel): Bombele se-aruncă!  
DOMNUL DIMITOV: Gradele de fierbânțeală cresc..  și cresc.... 
DOMNUL IOVULESCU (făcând niște semne de om care nu mai 
suportă): Vorbiți pe rând, altfel mă aflu în imposibilitatea de a mai redacta 
ceva! (către domnul Dimitov) E rândul dumneavoastră.. 
DOMNUL DIMITOV: Mă prăpădesc!! 
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DOMNUL IOVULESCU (consemnând rapid, apoi către domnul Ceho): 
Și acum al dumneavostră.. 
DOMNUL CEHO: Înnebunesc!!  
DOMNUL IOVULESCU (mecanic): 10 secunde 
DOMNUL DIMITOV (la fel): 9 secunde. 8 secunde. 
DOMNUL CEHO (triumfalist): 7 secunde! 6, 5.. 
GARDIANUL (realizând stupefiat): Cade statul nostru totalitar!!! 
DOMNUL IOVULESCU: 4 secunde...3... 2 sec... 
 

ACTUL  II 
 
 O bubuitură puternică distruge în mare parte încăperea. Scena pare 
descoperită, o crăpătură imensă  cât peretele se întrevede; ceasul de pe 
perete se face țăndări, hârtiile de pe masă zboară în aer, reflectorul se 
clatină dintr-o parte în alta, din tavan cade tencuiala.  
Prin crăpătura mare, deschisă, iasă în prim plan o nouă scenă care 
înfățișează un colț de stradă afectat parțial de bombardamente. Pe stradă 
o mulțime de oameni, indivizi, grupuri de indivizi independenți unul de 
celălalt. Un grup susține o pancartă mare pe care scrie ”LIBERTATE!” 
scandând cu tărie,  un grup de gardieni se învârte într-un cerc având toți o 
mimică de veselie; un om îmbrăcat elegant și cu un geamantan în mână 
gesticulează singur, explicând cu fermitate ceva cuiva care nu este; la un 
moment dat apar niște indivizi cu ochelari negri  și niște valize enorme 
care trec printre, grăbiți. Nu se aud deloc. Gardianul își pune șapca în cap 
și iasă din scenă urmând un traseu necunoscut. Se pierde din vizor.  
Domnul Dimitov, domnul Iovulescu și domnul Ceho rămân încremeniți în 
pozițiile lor, nu schițează nici un gest. Se aude doar respirația accelerată 
a tuturor cum se domolește ușor, revine.. Răsuflă ușurați. 
 
 

SFÂRȘIT 
 
 

*) Piesă de teatru nominalizată la premiile UNITER, 2015 
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Adrian G. Romila  

vă recomandă 
 

În condițiile cvsi-inexistenței autorilor ”marini” de la noi, 
placheta de debut a lui Radu Niciporuc e o plăcută surpriză. Pascal 

desenează corăbii (Cartea Românească 2016) e un volum 
cu opt povestiri inspirate din experiența autorului, mulți 
ani inginer mecanic pe vapoare românești (înainte de 
1989, când mai aveam o flotă) și străine (după 1990). 
Stilul sec, precis, aproape reportericesc, e rar deturnat de 
pasaje mai elaborate și ”sentimentale”. Acest lucru 
construiește migălos un univers specific, încă exotic în 
literatura română, derulat cu încetinitorul și revelat ca-
ntr-o dioramă, în toate detaliile lui importante. E dovada 

certă că ce-i scris descinde direct din ce-i trăit, ceea ce sporește 
autenticitatea scriiturii, pe care nici nu știi unde s-o încadrezi, la ficțiune 
sau la fragmente din jurnale ținute la bord. Narațiunile avansează în ritmul 
în care curge timpul din lungile săptămâni petrecute pe mare. Prezența 
personajului-narator din cadrul tuturor povestirilor respectă (ca și-n 
realitate) durata contractelor companiilor navale și toanele căpitanilor de 
vapor. De aceea, evenimentele se grupează, în cea mai mare parte, pe 
culoarele dintre cabinele strâmte de la pupa, pe punțile aglomerate de 
tambuchiuri, macarale, cabluri și conducte sau în tot felul de magazii și 
subsoluri plutitoare, pline de motoare și ceasuri măsurătoare. Staționările 
în porturile de pe Mediterana sau Atlantic ar îmbrăca aspectul unor 
popasuri odiseice, dacă n-ar fi și preocuparea pentru încărcătură, siguranță, 
acuratețea documentelor și legalitatea personalului care debarcă sau se 
îmbarcă. Nu că ar lipsi aventurile la subiect. Farmecul povestirilor îl dau 
tipologiile umane și, desigur, micile întâmplări. Portretele originale ale 
unora dintre protagoniști sunt comportamentale, făcute ”din mers”. Ele 
rezultă din parcursul evenimentelor și din mărunțișuri redundante, care 
capătă uneori o surprinzătoare importanță. Avem în cele opt narațiuni ale 
fostului mecanic naval palpitul unei lumi care, adăstând luni de zile pe o 
punte legănată de valuri, rezumă lumea omoloagă, de pe uscat.  
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Pasionat, deopotrivă, de istoria ideilor politice și de cea literară 

(cu un recent excurs în fanzina benzilor desenate), Ioan Stanomir a 
publicat cărți remarcabile în ambele părți. Sfinxul rus. 
Idei, identități și obsesii (Adenium, Iași, 2016) 
abordează subiectul riscant al paradoxului rus și cu 
instrumentele literaturii, și cu cele ale ideologiei. În 
perspectiva unui spațiu ambiguu, dominat de regimuri 
politice opresive, dar marcat de o creativitate proteică și 
de o ”neliniște istorică fără echivalent”, Stanomir trece 
în revistă ultimele două secole rusești încheiate. De la 
epoca lui Pușkin la revoluția bolșevică și de la dimineața 

sovietelor la epoca postbelică, ”ideea rusă” a pulsat ciclotimic între tot 
felul de extreme. Imperialism și profetism, revoluție și anarhie, mistică și 
ateism, izolare și deschidere, liberalism occidentalizant, teroare și gulag, 
toate au format, ideologic vorbind, un ”trecut intelectual polifonic” în care, 
spune autorul, Rusia și-a conservat enigma asemenea unui sfinx tainic, 
mereu mut în fața încercărilor repetate ale interogațiilor. Așa se justifică și 
demersul personal: o forțare a limitelor hermeneutice prin redeschiderea 
unor texte fundamentale ale literaturii și gândirii rusești din secolele XIX 
și XX, veacuri definitorii pentru un eventual profil al Rusiei de astăzi. 
Expresie a avatarurilor sufletului slav, literatura alcătuiește cea mai 
consistentă parte a cărții lui Ioan Stanomir. Cele mai multe dintre capitole 
constituie sclipitoare eseuri despre autori majori (Pușkin, Gogol, Șcedrin, 
Dostoievski, Turgheniev, Tolstoi, Cehov, Gorki, Belîi, Bulgakov, 
Mandelștam, Pasternak, Dombrovski, Ilf și Petrov) și mai puțin vehiculați 
(Sologub, Ehrenburg, Zoșcenko, Andreev), comentați succint, dar relevant, 
în contribuția lor la alcătuirea unui posibil desen al contorsionatului spirit 
rus. Fantomele ficțiunii și simbolurile poeziei concură în a oglindi, când 
realist, când protestatar, contrastele din viața imensului spațiu de la nordul 
și de la răsăritul Europei. Imaginea pușkinianului ”călăreț de aramă” 
conservă, în viziunea autorului, paradoxul unui parcurs destinal, căci Petru 
cel Mare ”este, simultan, ziditorul ce oferă Rusiei fereastra de la Neva, dar 
și tiranul ce strivește sub copite de bronz făptura umilului Evgheni”. 
Alunecând, inevitabil, pe linia dintre cele două regimuri politice, nu puteau 
fi evitați autorii literaturii de detenție (Soljenițîn, Șalamov), cei ai 
avangardei decadent-extatice (misteriosul autor al Romanului cocainei) și 
cei ai exilului (Gazdanov, Nabokov – cele mai multe pagini din carte lui îi 
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sunt dedicate). Orlando Figes, Aleksandr Herzen, Martin Malia, Isaiah 
Berlin sunt câțiva dintre cei care au abordat chestiuni ideologice legate de 
Rusia și ei au dat seamă, în ultima secțiune a eseului, de ceea ce Stanomir 
a numit ”enigma rusă”, ”nefericirea rusă” și ”gramatica revoluției”. Lenin 
și Stalin sunt bornele pe care Rusia le-a atins cumva firesc, căci 
autoritarismul țarist includea, înainte, ca instrumente ale puterii, naivitatea 
slavofilă a ortodoxiei, radicalitatea patrimonialismului și cnutul șfichiuitor 
al contrarevoluției. Scrisă cu febrilitatea unui cititor de vocație și cu 
deplina competență a analistului exersat (în ciuda subiectului vast și greu 
de prins într-o formulă unitară), cartea lui Ioan Stanomir încearcă să ofere 
un răspuns la tăcerea sfinxului rus. Ea e sinonimă unui ”joc al ielelor”, 
care uimește și ucide, simultan.  

 
Încadrat între opțiunile copilăriei, genul ”comics” e asociat cu 

revistele de profil și e trecut, alături de altele (fantasy, S.F., policier etc.), 
în ceea ce se mai numește ”paraliteratură”, 
”subliteratură” sau literatură ”minoră”. Ar fi vorba, 
cel mult, de fanzine restrânse. E de discutat dacă 
asemenea taxonomii mai sunt valabile, într-o 
paradigmă deschisă, ce tinde să devină exclusiv una a 
imaginii, a spectacolului și a colajului expresiv. 
Amestecul dintre grafică și poveste, narațiunea ca 
succesiune de ”planșe” evenimențiale, care combină 
referințele prin cuvinte cu cele prin reprezentări 

bidimensionale e deja, de mult, orice am spune, un gen stimabil al 
modernității postbelice. Există specialiști ai genului, există o istorie a BD-
urilor, direcții, edituri și festivaluri. Hugo Pratt (1927-1995) e unul dintre 
pionierii BD-ului mondial, creator al primelor ”romane grafice” în 
episoade (a început să deseneze încă din 1949, în varii reviste de profil) și 
al celebrului personaj Corto Maltese. Prin nonconformism, ironie, curaj, 
pasiuni ezoterice și vocația libertății, personajul întruchipează spiritul 
mobil și misterios al umanității recente. Plăcerea de-a călători și de-a trăi, 
exotismul insulelor din Pacific, diversitatea oamenilor și a eticilor, stihiile 
oceanului infinit, imprevizibilitatea destinului și a istoriei (acțiunea se 
întâmplă în 1913, în preajma Primului Război Mondial) sunt, toate, 
ingredientele acestei prime povești a seriei. În ea se mișcă pirați, nativi 
maori, milionari, militari germani, australieni, japonezi și englezi. Departe 
de a împărți maniheist taberele și de a-l eroiza simplist pe Maltese, Pratt a 
dorit să redea, mai degrabă, spiritul măreț al aventurii, decât să mizeze 
”realist” pe evenimente și locuri. Bărbosul ticălos Rasputin, teribilul 
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Călugăr fără chip, stăpân al insulei Escondida, băștinașul Cranio, ofițerul 
neamț Slütter schimbă surprinzător adversitățile, într-o încrengătură de 
interese care implică vase de luptă, submarine, arhipelaguri secrete, afaceri 
murdare și inamiciții internaționale. Înalt, subțire, cu favoriți și părul 
ieșind rebel de sub șapcă, mereu într-o uniformă deloc regulamentară, 
Corto e când prizonier, când eliberator, când amicul principial al băieților 
răi, când prietenul macho al legilor și al dreptății. Îndrăgostit discret de 
Pandora, fata pe care o scapă din mâinile lui Rasputin, cinic apărător al 
onoarei masculine (dar fără atașamente afective care l-ar împiedica să 
plece oricând unde vrea, pe un vapor, pe o plută sau pe-o veche goeletă), 
rătăcitorul marinar redă imaginației drepturile luate de un prezent plat, 
static, prea mecanizat de calcule, evidențe și precizii. Subtil, în scenariul 
lui Pratt se strecoară intertexte marine clasice (Melville, Conrad, Louis 
Stevenson, anticii greci, revolta de pe ”Bounty”), atestând apartenența 
culturală a unei ficțiuni deloc ingenui. Tradusă, în sfârșit, în română, de 
Mircea Mihăieș (autor, în 2014, al unui excelent studiu dedicat 
personajului) și prefațată de Ioan Stanomir, Balada mării sărate (Cartea 
Copilăriilor, București, 2016) a lui Hugo Pratt aduce și la noi fascinația 
aventurii ilustrate, cu promisiunea transpunerii tuturor celorlalte aproape 
treizeci de itinerarii ale infatigabilului marinar ”fără patrie” − melancolicul 
și singuraticul Corto Maltese.  

 
Micro-romanul de debut al lui Tudor Ganea cucerește de la 

prima la ultima pagină. Scris cu îndemânarea unui profesionist, Cazemata 
(Polirom, 2016) vădește calitățile unui op rotund, adică foarte reușit. 

Organizat, ca univers narativ, în jurul ruinelor unei 
cazemate constănțene de pe malul mării, romanul pare 
să aibă și visceralitatea prozei lui Palahniuk, și magia 
celei a lui Marquez. Încrengătura întâmplărilor te prinde 
de la început și te ține cu sufletul la gură, ceea ce nu e 
puțin lucru, pentru un autor la prima carte. E o proză 
care evoluează alert, condensat, în timp, dar cu o 
scriitură fluentă, adesea poematică, având pasaje 
halucinante și tensionate. Colocvialitatea reținută a 
dialogurilor e condusă astfel încât să nu știrbească din 

frumusețea imaginilor și din asprimea șocantă a evenimentelor. Pescari 
descendenți ai unei stranii populații insulare din Deltă, personajele 
romanului își duc traiul în cartierul ivit în jurul obiectivului militar rămas 
din Al Doilea Război Mondial, mai întâi ca adolescenți, apoi ca maturi cu 
vârstă incertă. Misterioasele dispariții în tunelurile de sub cazemată, la fel 
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ca multe alte fapte teribile care constituie motoarele epice, mobilizează 
palpitul unei vieți punctate de poveștile fabuloase ale zonei. Naratorii sunt 
martori și evocatori ai unei istorii care se întinde din timpul ocupației 
germane a Constanței și până în anii 2000, iar legăturile lor de amiciție sau 
de familie implică două constante antropologice foarte prolifice imaginar − 
pescuitul și sexualitatea. Bărbați infertili, femei nimfomane, un bordel 
plutitor pe canalele Deltei, plaje ale Mării Negre colcăind de pești 
fermecați, plante, animale și obiecte fantastice (nuferi, bufnițe, albine, 
berze, un suport de țigară care fluieră și generează efecte erotice), 
investigații polițiste, morți suspecte, destine incredibile alcătuiesc rețeaua 
fascinantă din jurul cazematei care e când bar, când șantier, când poartă 
spre alte tărâmuri. Apa de mare și sângele se amestecă, desenele de cretă 
ale copiilor capătă viață, blocurile se scufundă pe jumătate, apar insule noi 
prin bălțile acumulate la inundații subite, iar rapoartele anchetatorilor 
dezgroapă, fără să vrea, ramificațiile unei lumi care funcționează după 
reguli indiscernabile. Când adevărurile neverosimile ale acestei lumi sunt 
forțate, ea se răzbună, înghițind viețile curioșilor de ocazie. Irealul se 
împletește firesc cu istoria cea mai concretă, așa cum caracterele 
personajelor își transmit stranietatea în cele mai naturale moduri. Scene 
precum pseudo-sinuciderea lui Lițoi, din deschidere, precum cea a 
pescuitului subacvatic cu cârlige înfipte de-a dreptul în piele sau ca cea a 
spectacolului pe care-l oferă, uneori, inițiaților interiorul tainic al 
cazematei sunt memorabile. Ele dau măsura talentului unui prozator care 
știe să mânuiască abil verosimilul și neverosimilul, fără să le forțeze 
conviețuirea.  

  

Volumul de debut al Ioanei Crețoiu, Alegeri dificile (Polirom, 
2016), își acoperă perfect titlul, din nefericire. E greu 
să te hotărăști ce impresie să păstrezi, la finalul 
lecturii. Ai vrea ca toate textele să fie la fel ca primele, 
să-și păstreze ritmul narativ și ofertele imaginare, căci 
începutul unei cărți de proză e întotdeauna important. 
Dar constați, dezamăgit, pe măsură ce citești, că restul 
povestirilor contrazic flagrant pornirea. Rămâi, așadar, 
cu un gust amar, cu așteptările înșelate și cu senzația 
unor posibilități ratate. Textele sunt grupate în trei 

secțiuni, pe criterii tematice. Prima, Frunze spulberate, e cea mai reușită, e 
vorba de un univers puțin abordat în proza scurtă, de la noi, atâta câtă e: 
lumea anilor de comunism, privită printr-un vitraliu nostalgic și fragmentat 
în sectoare. Detaliile, culorile, portretele, psihologiile, evenimentele sunt 
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bine prinse în pasta unui epic alert, în fraze scurte, plasate strategic în 
poziții foarte favorabile cititorului cu ceva experiență prozastică. Celelalte 
secțiuni ale cărții schimbă registrul, mutând decorul majoritar în 
modernitatea imediată. La ciuperci și Timpuri noi, însă, decad lamentabil 
într-o proză stângace, cu secvențe naive și replici false, seci, lipite, parcă, 
de personaje care nimeresc aiurea (inclusiv aiurea estetic) în avatarurile 
imprevizibile ale lumii prezente. Aș fi tentat să cred că autoarei îi sunt 
incomode subiectele contemporane, unde, e-adevărat, realitatea e mai 
subtilă, mai complexă și mai pretențioasă. Poate că i-ar fi ieșit ceva unitar, 
dacă ar fi păstrat aura melancolică retro, bine susținută-n cuvinte, din 
primele povestiri. Nu știu sigur dacă-i așa. Ce mi se pare evident e că 
această carte ar fi putut fi una bună.  
  

Muzici și faze (Polirom, 2016) a apărut, într-
o primă ediție, în 2000. Romanul lui Ovidiu Verdeș e al 
adolescenților din ultimele decenii comuniste 
(evenimentele se petrec în câteva zile ale lui iunie 1978, 
la finalul anului școlar), unul ce ridică încă o dată vălul 
de pe lumea aceea, recompunând-o spectaculos prin 
cuvintele unui martor implicat. E vorba de lumea tinerilor 
care cucereau subtil și clandestin o libertate refuzată, 
înăuntrul unei țări a cărei etanșeitate socio-politică avea 

exact atâtea spărturi cât să simți adierea adevăratei libertăți, dinspre vest. 
Muzica rock (din acest punct de vedere, textul e o enciclopedie a vechilor 
maeștri cu plete și chitare de pe viniluri, casete și benzi de magnetofon), 
prietenii, iubitele, taberele școlare, atmosfera de la școală, cea din cartiere, 
de pe străzi și din familii sunt tot atâtea puncte nodale în jurul cărora 
gravitează protagoniștii ”iepocii”: personajul-narator Tinuț; iubita lui, 
Hari; vecinul și mentorul mai mare, Bodi; gașca de puști de la bloc; colegii 
dintr-a IX-a, de la un liceu bucureștean și interlopii de la ”Parașuta”, 
cofetăria unde se-ntâlnesc mai toți cei importanți. Fiu unic al unui cuplu de 
medici, îndrăgostit ezitant și încă pur (voga dezvirginării rapide nu se 
concretizează, în cazul său), talentat la română și ahtiat după comorile 
sonore din catalogul prietenului Bodi, Tinuț ține în fața cititorului un lung 
monolog, în argoul specific (o performanță stilistică a autorului, susținută 
peste 400 de pagini!), despre tot ce i se-ntâmplă în preajma vacanței de 
dinaintea clasei a X-a, după care-l aștepta decisivul examen ”de treaptă”. 
Talentul său narativ generează nu doar substanța consistentă a unui 
splendid discurs, el e și pe măsura unei anume interiorități. 



Semnal 
 

 153

Disponibilitatea discret intelectuală (nu degeaba majoritatea lucrurilor se-
nvârt în jurul completării unui caiet-oracol) face ca evocarea să fie fluentă 
și nostalgică, iar materia ei să amestece cu virtuozitate feluritele adâncimi 
ale realității. Personajul-narator povestește năvalnic, monologul său e work 
in progress, dar nu numai atât. El rememorează secvențe antologice, 
deschide și închide vise, imaginează contrafactual alternative la prezent și 
comentează dezinvolt. Într-un cuvânt, privește lumea cu naivitatea 
prolifică și amorală a vârstei. Nu lipsește umorul și, adesea, se râde 
gâlgâitor la multe dintre scene. Comicul e stors când din situațiile cu 
adevărat hazlii, când din felul specific în care sunt relatate. Versatilitatea 
verbală și afectivă a acestui adolescent exponențial, pentru timpul său, i-a 
transformat locvacitatea într-o bijuterie literară.  
 

Andrei Oișteanu a publicat recent un studiu 
despre o altă temă marginală, pregnantă (abia după 
parcurgerea lui integrală se realizează asta) și la fel de 
puțin prizabilă, în mainstream-ul de la noi. Sexualitate și 
societate. Istorie, religie și literatură (Polirom, 2016) 
completează perspective istorice precedente (Constanța 
Vintilă-Ghițulescu), dar o face cu un instrumentar 
specific și cu alte interese epistemologice. Investigarea 
sociologică a poveștilor de budoar, extrase din varii 
arhive, sunt relevante, indiscutabil, pentru instantaneul 

unei societăți, într-o anume paradigmă civilizațională, dar Oișteanu 
vizează un demers comparatist (un ”comparativism funcțional”, cum însuși 
recunoaște) mult mai larg decât simpla circumscriere a arealului autohton, 
într-o epocă. Cu excursuri ample în timp (din Antichitate în prezent) și 
spațiu (Europa, Asia), analizele autorului caută pattern-ul, arhetipul unui 
anume comportament erotic, așa cum apare el în discursul cultural-religios 
sau într-o anume mentalitate. E, de fapt, ceea ce vrea întotdeauna un 
antropolog sau un istoric al religiilor: să vadă cum și de ce supraviețuiesc 
modele redundante din cele mai vechi timpuri până în cele moderne. Și, 
într-adevăr, până să se refere la, de pildă, cântecele deloc pudibonde ale 
folclorului românesc, la desenele erotice ale lui Camil Ressu (reproduse, 
ca și alte picturi și gravuri la temă) sau la șocantele texte pronografice ale 
unor avangardiști ca Geo Bogza sau Gherasim Luca, consistentul studiu 
cuprinde incursiuni în mentalități occidentale și orientale care vădesc 
multe similarități cu ceea ce s-a întâmplat în interiorul perimetrului 
românesc. Erotism și sexualitate în Vechiul Testament, în poemele 
cavalerești, în literatura romantică și simbolistă, aspecte revelatoare din 
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lumea greco-romană, din cea arabă și din cea medievală, ius primae noctis, 
”dreptul suveranului și al seniorului”, ”dreptul boierului asupra roabelor 
țigănci” și ”dreptul starețului”, ”splendorile și mizeriile vaginului”, 
sexualitatea diferitelor obiecte sau părți anatomice ale corpului omenesc, 
aluziile limbajului literar, leacuri și stimulente erotice, perversiuni, limite 
și fantezii, toate alcătuiesc imensa hartă a unei problematici pe cât de 
prezente (licit sau ilicit), în cultura universală, pe atât de tabuizate, în 
morala comună. Fiziologia (”scurgeri de sânge menstrual”), patologia 
(”împerecheri neîngăduite”), psihologia (”complexul castrării”), religia 
(”homosexualitate și pedofilie în mânăstiri”), sociologia amoroasă (”cultul 
dezvirginării vs. cultul non-dezvirginării”), farmacopeea (”băi și frecții 
excitante”), folclorul și rămășițele lui (”nuditatea rituală și legarea magico-
erotică”) și estetica (”triunghiul sexual la Caragiale și Slavici”) concură în 
a ridica vălul de pe realități greu de înghițit pentru pudibonzi sau pentru 
cei incapabili de a-și depăși prejudecățile. Cu precauțiile asumate ale unor 
prezențe simbolice sau aluzive, nu neapărat reale, în documentele 
discutate, autorul avertizează că orice ocurență erotică repetată dă seama 
de substanța unui fenomen sau a unei mentalități. E de datoria 
specialistului să o investigheze, fără s-o califice etic. 

 
Situată la granița dintre eseu și jurnal de călătorie, 

Cartea de la capătul lumii (Polirom, Iași, 2015) a lui 
Ioan T. Morar constituie un fel de raport al unei perioade 
faste, scris în etape, cu un fel de pre-comandă, un raport 
antepropus, dar cu finalitate imprevizibilă, alcătuit, până 
la urmă, cu cel mai înalt grad de subiectivitate. De unde 
amestecul stilistic: diaristică (cu datele menționate), 
descriptivism reportericesc, autobiografie, excursuri de 
istorie locală și de etnologie, portrete, comentarii. 
Începută în aprilie 2007, călătoria ”la capătul lumii”, în 

fostele colonii franceze din arhipelagul Pacificului, debutează cu plecarea 
autorului și a soției de dimineață, din țară, și se încheie cu perioada imediat 
premergătoare întoarcerii. Bucla biografică închide peste două luni 
petrecute în peisajele exotice ale insulelor oceanice de la estul extrem. 
Drumul e tehnologizat în întregime, cum îi stă bine unui traveler modern, 
așa cum toate notițele pentru viitoarea carte se fac pe laptop și se trimit 
prin internet. Sălbăticia spectaculoasă a locurilor ”de acolo” contrastează 
cu invaziile tehnicii de ultimă oră, e vorba, deci, de o ingenuitate care a 
pierdut farmecul primitiv, în favoarea facilităților modernității. Sălbăticia a 
devenit treptat decor, însoțitor memorial al festivalurilor și al muzeelor 
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care celebrează un specific milenar, erodat, prin legăturile vechi cu Franța, 
de uniformitatea civilizației occidentale. Triburile sunt marcate prin 
indicatoare și pot fi apelate telefonic, există străzi cu indicatoare, hoteluri, 
bungalow-uri, cafenele cu acces la internet, aeroporturi, supermarketuri, 
instituții administrative, autobuze, obiectivele sunt trecute în pliante, iar 
metisajele maritale au rupt de mult tradițiile endogamice. Clădirile 
moderne coexistă cu locuințele și spațiile vernaculare, plajele mirifice cu 
palmieri și nisip alb sunt populate de surferi și hidroavioane, borne banale 
ale modernității stau alături de totemuri ale populației indigene kanak, 
șeferiile au sedii accesibile, oamenii afișează naționalități și religii din cele 
mai diverse. Marginea lumii pare, astfel, mult mai aproape, mai diversă și 
mai accesibilă decât s-ar fi așteptat cineva. Mirările nu sunt legate numai 
de frumusețea cu adevărat cuceritoare a multora dintre locuri și de 
poveștile unor oameni realmente excepționali. Din grija pentru adevărul 
relatării, exaltările sentimentale sunt reținute (deși, evident, de cele mai 
multe ori peisajele sunt splendide și foarte stimulative vizual-reflexiv), în 
favoarea istoriilor orale culese ”la cald”, a comentariilor inteligente despre 
întâmplări și întâniri, a contextualizărilor politico-istorice și culturale 
adecvate. 
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Poezii de  
Armina Flavia 
Adam 
 
 
 
 
 

în oglindă 
 am nouă ani culeg scânteiuțe 
îl strig pe Max apare din iarbă 
  
am douăzeci iubesc un bărbat 
îl aștept să vină la cină 
mă frământ ca atunci când Max a murit 
și tata l-a îngropat sub cireș 
  
am treizeci și patru deja am albit 
uneori uit numele copiilor mei 
mai ales când se-apropie seara 
și clopoțeii de vânt se izbesc 
de cireșele din ce în ce mai amare 
 

cu susul în jos 
 încep să văd lumea 
așa cum nimeni n-ar trebui să o vadă: 
cu tei înfloriți în decembrie, 
cu sania Moșului trecând pe sub ei. 
de mult nu m-a ținut în brațe. 
de mult nu m-a întrebat ce-mi doresc. 
și iată, acum sunt destul de înaltă 
să-i pot înfige degetele în barbă. 
să îl întreb de ce Max a murit 
tocmai în ziua când împlineam zece ani. 
de ce zi de zi îl aud lătrând sub cireș, 
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cu colții încă-ncleștați 
în oasele de la abator. 
  

să fie aer 
 ne-am cumpărat aer condiționat 
ca să fim în rând cu lumea vorba lui tata 
ca să nu mai umblăm prin sufragerie 
cu limba de-un cot 
  
puțin îmi pasă mie de gura lumii 
aerul nu mi-a fost de ajuns niciodată 
nici măcar atunci când proaspăt ieșită din uter 
l-am prins pe doctor de-un deget 
și l-am privit cu atâta durere 
că până și mamei care la naștere n-a scos un scâncet 
i-au dat lacrimile 

 
rochia cu paiete 
 port o haină roasă în coate 
mama s-ar răsuci în mormânt să mă vadă așa 
fără cămașa călcată perfect 
fără fusta plisată 
  
ea era mereu elegantă 
îi plăcea să mă vadă la fel 
îmi cumpăra bentițe-asortate 
de diferite culori și texturi 
  
la șapte ani eram fascinată de pantofii cu toc 
de rochia ei sclipitoare 
admiram ore-n șir miile de paiete 
până când se transformau într-o mare 
  
și cât îmi plăcea să cern eu nisipul 
pe care doi copii îl îndesau în găleți 
în timp ce mușcau din porumb 
ca dintr-o felie de soare 
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Poezii de  
Eleanor Mircea 
 

 
 
 

 
Vino 
 
Vino 
Să-mi pui mâna pe inimă, degetul pe rană, 
Punctul pe i 
Vino 
Să îmi asculți tâmpla 
Cum spune povestea sângelui  
Care fuge prin vene 
Vino 
Să bei 
Cuvintele 
Să te îmbeți 
și să cântăm împreună 
stihuri fără perdea 
și fără pereche 
dar cu ferestre spre cer 
vino 
să ne întrecem pe păsărește 
să ne umflăm în pene 
și să zburăm 
deschizându-ne aripile 
ca niște umbrele bezmetice 
desprinse din păpădii 
pe care plouă cu soare 
vino 
să înviem împreună 
din inima ierbii 
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să fim prieteni 
cu Peter Pan. 
 

Low tide 
 
Era cald, era trist 
Prin venele obosite 
șobolanii se scurgeau în canale dospite, 
iar măscăricii îți cântau făcând tumbe 
ție, supremul artist  
 
te priveam, te căutam, 
cu o lanternă înfrigurată ce rătăcea printre mumii 
ca un ochi bezmetic umblând de capul lui, 
către pragul lumii 
și mâna plecase de una singură, să-ți dea mângâiere 
dar măscăricii i-au tăiat degetele ca să curgă miere 
și le-au făcut coliere 
 
...ochiul s-a închis și s-a rostogolit în noroi, 
nu mai aveam nimic. Era ceață în noi 
erai îmbuibat de fiere ca o broască 
și-am ferecat vorbele, să nu se mai nască 
 
Era cald, era trist 
ploua cu lipitori lipicioase 
și se făcuse târziu în case 
Dosar penal 
 
Eu, subsemnata, 
declar pe proprie răspundere 
că nu am să te mai iubesc 
niciodată 
 

Puls 
 
Îmbrățișez pomii cu zâmbet de om 
și îi sărut pe buzele aspre  
așa cum te-aș săruta pe tine 
iar mugurii pocnesc de fericire  
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și mă înfloresc cu pop-corn 
direct peste frunte 
 
alerg cu tigrii-mpreună 
apoi plutesc peste ape 
sorbind însetată 
mirosul tău venit de pe lună 
îți calc urma pasului  
din iarbă 
și te gust în seva  
ce își zvâcnește pulsul ca o lavă nebună 
sub coaja copacului 
 
te mângâi pe coama felinelor 
tandră 
și păsările îmi dau bună ziua 
vorbindu-mi de tine 
apusurile, răsăriturile, toate 
nu au raze decât pentru tine 
și de bucurie 
dansez într-un picior 
 

Și nu mă duce 
 
Și nu mă duce pe mine în ispită, 
mi-a zis, cu ochii în flăcări, 
în timp ce degetele îmi sfâșiau carnea 
îmi strângeau inima 
din care picura sânge 
amestecat cu otravă. 
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Poezii de  
Mara Emerraldi 
 

 

 

 

Punct 
 

Într-o lume bine orânduită, 
într-o deplină neorânduială, 
apar 
 
într-un acum care-a fost, 
între suspans, 
ca punct de reflecție, 
ca un gând  
după ce  
mai întâi  
am avut valoare de 
punct  
așezat de-a dreapta notei muzicale, 
sunet al corzii invizibile  
cu bătaie lungă 
până în timpane. 

Și tot ca punct  
mă mișc 
după legile mecanicii newtoniene,  
în modele de expresii matematice simple 
în deplină înțelegere cu  
acel punct algebric. 
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Și, Doamne,  
când știu sigur 
că am fost  
punct  
după toate cuvintele  
care s-au scris  
într-o poezie de dragoste ... 
îmi vine 
să mă împart  
în cele patru puncte cardinale  
pentru ca  
măcar în roza aceasta 
să îmi găsesc  
și să mă aflu 
punct de fierbere! 

 
       

Floarea de măr 
 

Floarea de măr  
din grădina cerului 
prinsă-n mlădița salciei plângătoare,  
cu privirea agățată de  
Raiul din care-a pogorât,  
înfiorată-i de adierea vântului, 
mângâind petalele-i albe 
'ntr-o clipă de sublim. 

tăcere peste distanță 
punte din ganduri împletesc 
destainuirea firii 
sub sclipiri de stele 
- firesc simțământ. 

Binecuvântată căderea 
de a fi ispită! 
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Poezii de  
Angi Cristea 
 
 

 
 

 
Cântec la xilofon 
 
așa pare lumea cu pereții vopsiți 
în exterior 
aici uleiul se scurge ca un șarpe de apă 
suflete cu un singur timpan 
miros a ratare a iarbă-de-mare a nadă 
a balans între morți/ocean între vii 
timpul cu brațele pline de portocale 
se pierde în lunca unde nechează cai 
conabii 
secunde în galop iau aerul 
în plex  
se izbesc de orgia sunetelor care cântă la un singur instrument 
mă așez în genunchi cu coatele 
lipite de fragmente de meteoriți 
pipăi cântecul iluminat  
cu degetele lipite de xilofon fierbinți 
parcă între cer și ectoplasma ultimei iubiri 
s-ar deschide falii inundate de lavă 
sub care înveți să respiri 
 
 

Numărătoarea 
 
nu am simțit singurătatea care a urcat  
ca seva și m-a ros pe dinăuntru  
mi-am așezat pantofii pe raft să termin 
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cu mersul pe sârmă 
și să consum resturile timpului 
precum coaja unor copaci mestecată 
de bivoli de apă 
la radio se anunțau atentate eram nesigură 
 între locuri comune 
ca într-un carusel moartea se învârtea  
pe lângă leșuri  
lumea aceasta era vie avea ochii deschiși sub valuri 
singură eu număram columbi nopți arse zile limpezite cristale... 
 

Ore dezarticulate 
 
lumea pe aleile căreia îmi plimb 
neliniștile este mirifică 
vântul adie dinspre sălcii  
răsfoind amintiri 
cu părinții mei nebuni de frumoși și de tineri 
arome de tei învăluie noaptea care îmi urcă în piept 
când liniștea topită urlă pe asfalt ca o primadonă : ești atât de frumoasă, 
femeie, încât îți leg firul vieții de Carul Mare! 
 
soarele și-a întins orele dezarticulate  
aerul încins adie a somn sau a moarte 
cu degete roșii de spaime sap  
cum ar săpa o cârtiță tunel în pământ 
este atât de albastră vara aceasta cu atentate  
încât am în gură gust de țărână  
mi-am cusut rana dintre omoplați cu fir de lumină 
 
sunt vie! ți-am zis, dar ca niciodată era hemoragie de cuvinte 
fosforescentă singurătatea alunecă în nisip liberă ca un cal de pustă  
într-o lume care joacă la cacialma 
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Poezii de  
Elena Rusu 
 
 

 
 
 

 
poem de dragoste 
 
mă privești 
din spatele listei de cumpărături 
un kilogram de căpșuni cartofi mere roșii 
toată piața într-o plasă mică 
iar eu vin 
și trag timidă de-un colț de-al tău 
dă-te jos de pe el 
mă trezesc șoptindu-i 
tricoului tău. 
 
 

tabiet 
 
dimineața  
fac cafea pentru doi 
tu nu mă atingi niciodată 
dar privirea ta 
îmi ridică tricoul deasupra capului 
 
cafeaua dă în foc 
între timp 
eu mă pomenesc  
că înțeleg puțin 
despre dragoste.  
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serenadă 
 
avusesem momentul 
în care am crezut că viața nu se întâmplă 
că eu nu mă feresc rușinată 
dacă tu îmi atingi obrazul 
și că sunt frumoasă 
 
dar dincolo de asta 
îmi verific mailul notele ratingul 
beau cafea iau micul dejun 
de trei luni renunț la ciocolată 
și de mult mai mult la tine.  
 
 

untitled 
 
te-am chemat într-o noapte cu nick  
you’re so far from me 
vorbeam dinainte să ajungi 
ești frumos azi 
mulțumesc, ești drăguță 
 
am așteptat ca atunci 
când mă smiorcăiam după mama 
n-aș fi vrut să-ți spun nimic 
 
azi nu pot scuze 
mai sună-mă mâine 
 
poate-ai fi apărut 
patern 
la capătul patului 
dacă scâncetul meu 
n-ar fi mirosit  
a dorință. 
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Poezii de  
Maria Calleya 
 

 
 
 
 

Maria Calleya scrie o poezie cu nedisimulate nuanțe incantatorii, muzica reprezentând 
factorul principal dintr-un special eșafodaj al vibrațiilor care accentuează valorile 

sufletului. Trăirea existenței în clipă are statut privilegiat între atât de perenele date 
interioare ce beneficiază de adecvate efecte auditive în registru cult. Un aer situat cumva 
à la recherche du temps perdu își pune inconfundabila patină asupra sublimărilor lirice. 

Cromatizările aspectate fluid compun tablouri ideatice percutante, încadrabile 
evanescentei sfere simboliste. Spiritul morfeic întregește senzația de planare printre 

multiplele mutații. Versurile Mariei Calleya au virtuți alchimizante de care merită să ne 
apropiem empatic.  

 
Octavian Mihalcea 

 

repet la răstimpuri 
Repet la răstimpuri 
Cuvinte de dragoste 
Aceleași 
Poate monotone 
Dar pline de fervoare 
Cu siguranță ele 
Se duc undeva 
Răsună între 
Ascuțișul săbiilor 
De toate culorile 
Și se întorc la mine 
Umbre de aripi 
Preschimbate în 
Tăcere. Numai că 
Simpla lor rostire 
Chiar dacă, neauzite 
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Confirmă că 
Tot ce am pierdut 
Există 
Peste 
Trecerea mea 
În alte seve.  
 
 

Cine a ascultat 
Cine a ascultat 
Un solo de violoncel 
La căderea serii 
 
Cine a lăsat  
Sunetul prelung 
Să-i invadeze sângele 
 
Cine s-a împărtășit 
Din melopeea calmă 
Soră cu serafimii 
 
Știe că lucrurile 
Se depășesc pe ele 
Respiră colosal 
 
Singurul răspuns 
Pe potrivă și demn 
Și plăcut zeilor 
 
Ar fi să scrutăm 
Cu maximă prudență 
Locul anume acela 
 
Al corzii întinse 
În așteptare curată 
Și să apăsăm 
 
Pornind dinspre preaplin 
Prin vârful degetelor 
Către acordul perfect. 
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Poezii de  
Miruna Mureşanu 

 
 
 
 

numărând efemere vârstele bucuriei 
 
mă trezisem înger copil prea devreme 
cu o grabă nesigură mă ascundeam în tăcere 
dealul visa în jurul meu sfâșiat de-ntrebări 
pe care nu îndrăznea să le pună 
pentru că nimeni nu era în preajmă în afara mea 
iar eu nu eram decât un înger copil 
cu sufletul istovit de tristețea luminii 
 
ea aducând dinspre deal belșug de singurătate 
și-o noapte care s-ar fi putut oricând rătăci 
pe o lespede-a inimii mele 
 
numărând efemere vârstele bucuriei 
care până să le descriu trecuseră deja 
 
priveam prin ele doar chipul lui Dumnezeu 
și El semăna cu același înger copil 
pe care-l așteptam din valea pustiită a cerului să coboare 
 
 
 

vicleană umbra nostalgiei îmi dădea târcoale 
 
cercetându-mă până la umbră 
eu încercam atunci un murmur palid 
prin cele câteva amintiri rămase din iarnă 
în felurite nuanțe cenușii 
ce desenau incert un loc de ficțiune 
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unde s-ar fi putut naște poemul meu martor 
 
din el doar sângele părea că se prelinge 
recuperând umbrele celorlalți de care nu aveam habar 
că existau înlăuntru incomodându-mi plânsul 
cum într-o victorie a lor meritată 
 
ca și cum lumina în calea vântului așezată 
n-ar fi auzit nimic din zgomotul lor glorios 
care prindea contur în bătăile inimii mele 
ascunse-n nesomnul sugrumat de tăcere 
 
eu încercam atunci un murmur palid 
putea fi durere sau orice altceva 
 
la locul de ficțiune unde poemul încerca să se nască 
prin cele câteva amintiri rămase acasă  
 
 
 

prin ușa unui extaz inutil 
 
nimeni trecând nu-și asuma aproape nimic 
păstrând în memorie doar un gust de rugină 
 
la ora unei dimineți oarecare 
nimeni nu părea să mângâie aerul așteptării 
 
mult mai în urmă eu mă pierdeam cum în desișul unei lacrimi 
 
lumina-ncărunțită fâlfâia într-un vis amorțit 
lăsându-și înțelesul cu mult mai liber și singur 
 
țesând memoriei cărări luxuriante nicăieri 
 
mă gândeam că m-aș putea întoarce în ziua de ieri 
care nu se vedea de umbra mea palidă 
de umbra șarpelui ascuns la temelia casei 
trăgând după sine o stare de neputință și gol 
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negând și ultima ninsoare care i se pierdea în memorie 
 
 

cioplind la cruce mă uitasem undeva 
 
înlăuntrul rece al lutului 
ferecată într-un foc diafan și discret 
al cerului care îmi complica răstignirea 
într-o tăcere din pulberi aspre de lemn 
 
de parcă retrăind suferința mă abandonam altui timp 
și văzduhului care se despletea printre pietre și spini 
 
refăceam odată cu el o victorie petrecută 
la începutul luminii cu gust de pământ 
 
între pereții de lacrimi ai casei cu trup de mormânt 
în care toți ai mei de nicăieri mă vegheau 
fără să-și amintească nimic altceva 
înafara chipului meu cioplit din sângele lor 
 
legănat pretutindeni de tăcute priveliști 
cum caligrame palide și aspre de dor 
 
 

între mine și Dumnezeu nu era nimeni 
 
numai un drum pe care amândoi îl aveam de făcut 
 
în cenușa roditoare fiind mereu urme de pași 
de întâmplări cu vocea dureroasă și gravă 
 
descriind în detaliu culoarea tăcerii 
în odaia abis unde ninsoarea desena chipul meu 
oprindu-se îngândurată din vis 
în haine de-arlechin aproape mucezite 
 
cu sunet nostalgic ținându-mi și acum de urât 
într-o complicitate monotonă cu paloarea domestică 
a chipului meu cu urme de lumină și lacrimi 
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așezat în bătaia vântului de nord al uitării 
printre rădăcini nesfârșite de ceață 
unde aștepta Dumnezu la jumătatea de drum dintre noi 
ascultând confuz zgomotul inimii mele 
care-i țipa de-o veșnicie-n auz 
 
 

de culoarea răbdării ploaia prin care rătăceam 
 
îngălbenea cu totul ochiul toamnei 
 
el devenind chiar pagina poemului meu imperfect 
înveșmântat în trecute miresme 
 
eu fiind atunci acolo din pură întâmplare 
întrebam chiar ploaia de mine 
de cea care trecuse cu mult înainte prin toamna aceea 
purtând cum o eșarfă de vânt renunțarea 
ce dezlegea lumina întruna de pământ 
pe chipul meu sculptat din galbenul de lună 
de parcă l-ar fi măcinat tristețea 
 
compensând prin ea un timp în ruină 
înveșmântat în trecute miresme 
 
în spațiul osândit la tăcere al ochiului 
devenit între timp chiar pagina goală a poemului meu 
 
 
 

pâinea din grâul tăcerii părea că umple masa 
 
chiar dacă noi toți absentam de la cină 
ca moartea să pară îndepărtată și palidă 
 
ea se mișca grăbită pe o lespede-a clipei 
cu ochiul deschis înflorindu-ne-n sânge 
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și fără să rețină prea mult din rostul luminii 
retrăia fiecare întâmplare uitată de noi 
hrănindu-se cu  miezul ei aproape uscat 
 
și povestind cu voce tare crisparea în care așteptam 
ca pâinea din grâul tăcerii să umple iar masa 
 
eliberând prin rugăciune ființa noastră absentă la cină 
 
un schelet efemer părea atunci împrejurul 
clipa avea asprimi de piatră și vânt 
 
mișcându-se grăbită pe o lespede-a serii 
ca moartea să pară îndepărtată și palidă 
 

         
Maria-Magdalena (Miruna) Mureşanu s-a născut la 13 februarie 1952 în Tg. 

Jiu, jud. Gorj, în familia profesorului Vladimir Spineanu. 
A absolvit Liceul “Constantin Brâncuşi” (Peştişani, Gorj) şi Facultatea de 

Limba şi literatură română (secţia română-franceză) din cadrul Universităţii Bucureşti, 
în 1975. 

A lucrat ca profesor (1975-1983) şi traducător (1983-1991), iar din 1992 până 
în 2002 a fost redactor principal la “Universul cărţii”, revistă a Ministerului Culturii şi 

Cultelor. 
A publicat poezie în reviste literare, precum: Poesis, Dacia Literară, Luceafărul, 

Ramuri, Hyperion, Convorbiri literare, Poezia, Bucovina Literara, Tribuna, Urmuz, 
Caiete Silvane, Revista Noua, Nord Literar, Litere, Spatii Culturale, Pro Saeculum. 

 A publicat volumele de versuri: “Secunde desfrunzite”( 1994), “Vinovăţia 
memoriei”(2002) si “Lumina mântuitoare” (2012), avand in pregatire un altul, 

„Spovedanie”.  
De peste 5 ani locuieste in Austria, la Wildenau. 
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Cu tristeţe,  
despre umor… 
 
 

 
 
 

un eseu de Dumitru Hurubă 
 

În perfectă armonie şi în conformitate  cu prevederile Scenariului, 
avem obligaţia să fim oameni normal de sobri, adică oameni serioşi, care nu 
se şicanează, nu se poreclesc în fel şi chip, nu dau dovadă de inteligenţă peste 
medie, fiindcă, să înţelegem, nu dă bine. Avem obligaţia să ne încadrăm 
perfect într-un modus-vivendi în care normalitatea se delimitează foarte bine 
de zbânţuirile minţii de români care fac haz de necaz ori de câte ori au ocazie. 
Nu, fiindcă Scenariul are în vedere şi un ROI (Regulament de ordine 
interioară), care e mai dur decât Legile lui Murphy cu toate neajunsurile sau 
completările lor.  

În această ordine de idei, dacă nu suntem singurul popor, în orice 
caz, ca români, ne aflăm printre foarte puţinele naţii care ştiu să facă haz de 
necaz. Facem-dregem, dar găsim în orice situaţie partea ei de umor, nu rareori 
negru, poate chiar funest, însă românul a ştiut să brodeze umor chiar şi în 
jurul sau chiar în timpul unei drame, fără să facă din această atitudine o 
regulă, dar nici ignorând-o!, pentru că, şi nu e o noutate, bunul simţ a prevalat 
întotdeauna. Este vorba despre un simţ al umorului având calitatea de un 
amestec ale cărui componente se numesc ereditate, instinct şi un simţ al 
derapajului spre umor, veselie, bună dispoziţie, dar şi ironie, toate făcând 
parte dintr-o atitudine şi de ignorare a unei situaţii neplăcute care, cel puţin 
intenţional, duc la zeflemea, îndulcirea şi chiar sfidarea răului.  

Hâtrul moldovean, bonomul dar şi tăiosul ardelean, atunci când a 
fost cazul, isteţul oltean,  bănăţeanul de „frunce”, ori reprezentanţii simpatici 
ai miticismului bucureştean, se constituie într-un personaj colectiv care îşi 
„asumă” cota-parte din fiinţa naţională.  

Văcăreştii, Alecsandri, Alexandrescu, Donici („cuib de-
nţelepciune”), Filimon, Coşbuc, Caragiale, Bacalbaşa, Topârceanu, Muşateştii 
(Tudor şi Vlad), Silvestru, Mazilu, Baieşu, chiar şi Kiriţescu (Gaiţele) ş.a., au 
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lăsat în urmă opere care, prin valoarea lor satirico-umoristică, îi situează între 
corifeii genului. Şi nu e nicio exagerare.  

Aşadar, avem cui… semăna! Avem ce să continuăm, avem 
„materie primă”, avem de toate, doar talent şi putere de muncă să fie, 
inspiraţie şi responsabilitate în faţa actului de creaţie, tocmai pentru că 
moştenirea nu e deloc uşoară. Seriozitatea şi sobrietatea excesivă nu sunt, la 
figurativ vorbind, cât Marele Zid chinezesc, deci pot fi învinse de români cu 
scopul păstrării identităţii naţionale – spaima autorilor Marelui Scenariu. 
Doar… moştenitorii să fie pregătiţi pe măsură, deşi conştientizăm tot timpul 
că ne urmează generaţii tot mai indiferente la chemarea înaintaşilor! Aici se 
află cea mai mare şi mai consistentă reuşită din politica distrugerii statului ca 
entitate şi transformarea sa în colonie care să graviteze cuminte în jurul axei 
având punctul de nodal la Bruxelles…  

Din păcate, la această oră, în România, respectându-se o politică a 
căderii, dacă nu cumva chiar a decăderii valorilor spre mediocritate, începând 
cu degradarea neverosimilă a educaţiei şi învăţământului,  se publică puţină 
literatură de gen, foarte puţină, iar tirajele sunt umilitoare. Autorii de literatură 
satirico-umoristică sunt, de fapt, fiii vitregi ai literaturii, fiindcă a scrie umor, 
a ironiza şi a râde, înseamnă ori lipsa unei doage, ori existenţa uneia în plus, 
ceea face să dispară însăşi ideea de… rotund-rotunjime. Cel puţin la noi. 
Paradoxul este că autorii valoroşi nu au bani să-şi plătească volumele la 
edituri, iar cei care au bani nu au valoare. Şi publică, şi publică… Aici pot fi 
două cauze: ori autorul, cât o fi el de american sau englez –, fiindcă acum tot 
ce vine de dinafară nu poate fi decât anglo-american, cum înainte de ’89 totul 
era sovietic sau prosovietic – e slab (prea adesea chiar slabisim), ori 
traducerea e proastă. În oricare din cazuri, nu găseşti motive de înveselire la 
cititul textelor, dar poţi rămâne cu un semn de întrebare (ca să nu-i spun gust 
amar) în legătură cu opţiunea editurii de a publica astfel de cărţi în colecţia cu 
nume atât de promiţător. Or, de-aici, de la  alunecarea spre mediocritate, sau 
spre penibil, în primul rând, şi până la operele unora precum Jerome K. 
Jerome, Mark Twain, Jaroslav Hašek,  Molière, Pierre Daninos, Ephraim 
Kishon, A. P. Cehov, Branislav Nušić, sau ai noştri I.L. Caragiale, Tudor 
Muşatescu, Valentin Silvestru, Bacalbaşa, Mazilu, Băieşu, Solomon, Cornel 
Udrea, Gagniuc, sau mai nou-tradusul şi la noi, George Mikes, cu a sa 
excelentă carte de umor autentic şi valoros Cum să fii englez, şi alţii, e cale 
luuuungă-lungă! Evident, nu e o mare minunăţie, nici măcar o noutate actuală 
că unii autori, mai cu minte, publică volume în care valoarea creaţiei se află la 
nivelul de cultură al cititorilor-internauţi, sau al rudelor apropiate lor: 
admiratorii şi înveseliţii până la extaz de emisiunile de divertisment stupid  
televizate. Să râzi cu lacrimi şi să povesteşti cu entuziasm colegilor, 
prietenilor ş.a. despre emisiuni în care hohotele de râs înregistrate pe bandă 
dau semnal când să râzi, e foarte grav, fiindcă noi, telespectatorii, suntem 
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consideraţi nişte idioţi cărora trebuie să li se sugereze când să râdă… 
Transferând ideea în zona creaţiei literare, dacă nu pe coperta cărţii, e destul 
de sigur că vom găsi pe pagina de gardă un subtitlu de genul: schiţe, povestiri, 
nuvele etc., etc., satirico-umoristice. Adică, trebuie să fim pregătiţi pentru 
nişte cascade de râs, adică, adaptând ideea lansată de televiziuni, dinspre 
occidentul americanizat, sau invers, suntem pe post de cobai, de inşi cărora 
trebuie să li se spună când trebuie să râdă şi cât de puternice trebuie să fie 
hohotele. Toate-acestea n-au apărut din senin, ci au fost cuprinse în detaliu în 
Marele Scenariu amănunte care să ducă la îndobitocire, la biblicul dicton: 
Crede fără să cercetezi! Iar dacă avem în vedere că învăţământul (educaţia) şi 
cultura au ajuns pe mâna unor persoane de mare competenţă politică şi 
incompetenţă profesională, participante active la ciolaniada naţională, este 
normal ca şi restul populaţiei să fie idioată şi credulă. Fiindcă numai 
precaritatea nivelului de cultură al individului poate declanşa entuziasmul şi 
râsetele la emisiuni de genul de umor fără… umor. Sau, să fie vorba despre un 
tip de umor mai… sofisticat, accesibil doar generaţiilor tinere, sau viitoare – 
cum îşi motivează creaţia abracadabrantă unii creatori de poezie producţiile 
lirice, cărora ei, cu un fel de entuziasm iresponsabil, în destule cazuri chiar 
idiot, le spun filozofice, pe când ele, sărmanele, sunt abia nişte combinaţii 
„minunat”-aberante? Nu neapărat pentru a ne demonstra afirmaţiile, însă 
trebuie să revenim, doar puţin, la unele edituri care-şi lansează pe piaţă cu 
mare zarvă cărţi ale unor autori – iluştri necunoscuţi, co-participante la 
distrugerea generală a ideii de ţară, identitate naţională, patrie etc., etc. În 
acest context este logică inexistenţa de pe piaţa cărţii a unor autori precum: 
Caragiale, Tudor şi Vlad Muşatescu, Theodor Mazilu, Dumitru Solomon, Ion 
Băieşu, Valentin Silvestru, Cornel Udrea, Ananie Gagniuc, Dan Mihăescu şi 
încă vreo câţiva.  

Dar nu mulţi!  
Să ne oprim puţin şi să-i vedem în imaginaţie pe autorii Marelui 

Scenariu frecându-şi fericiţi palmele: în mare parte, predicţiile lor au reuşit, 
deci, poposind puţintel la piesa lui  Schiller, Conjuraţia lui Fiesco putem 
spune cu hotărâre: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann 
gehen, adică, mai pe româneşte, Maurul şi-a făcut datoria, Maurul poate să 
plece...  

Doar că, în cazul nostru, Maurul-Scenariu nu pleacă, nu mai vrea 
să plece… 

Şi nu e deloc agreabilă această constatare, deocamdată, dar pentru 
generaţiile viitoare nici nu va mai avea rost citatul. 
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Arsenie Boca  
în arhivele CNSAS  

și în memoria colectivă 

 
(fragmente) 

 
 

un eseu de Valentin Beloiu 
 
 
          „Cel ce vrea să scadă la crucea lui, mai mult adaugă”, obişnuia să 
spună Părintele Arsenie Boca. Cu o viaţă duhovnicească aparte, considerat 
sfânt încă pe când trăia, dar necanonizat de Biserica Ortodoxă Română, 
Arsenie Boca (1910-1989) uimeşte, la peste 20 de ani de la moartea sa, 
prin vindecările miraculoase ce i se atribuie. A fost călugăr şi stareţ la 
Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus (jud. Braşov), apoi stareţ şi 
preot duhovnic la Mănăstirea Prislop (jud. Hunedoara) şi, după multe alte 
peregrinări, pictor (pensionar) la biserica din Drăgănescu (judeţul Ilfov), 
lângă Bucureşti. Cine a fost părintele, aflam tot dintr-un dosar al CNSAS: 
„Ieromonahul Arsenie Boca este un om de o vastă cultură, un predicator 
religios de o extraordinară putere de convingere, fiind în acelaşi timp un 
mistic cu cunoştinţe serioase asupra fachirismului. Este un pictor de talent, 
fiind absolvent al facultăţii de arte frumoase1”. Am găsit în arhivele 
CNSAS câteva puncte de reper, respectiv începuturile pelerinajelor, 
amplificarea fenomenului, apariţia minunilor, represaliile autorităţilor, 
mutarea forţată la Mănăstirea Prislop, arestarea şi încarcerarea la U.M2. de 
la Canalul Dunăre – Marea Neagră, reîntoarcerea la Prislop şi activitatea 
părintelui până la închiderea mănăstirii, în anul 1959. Am descoperit 
începutul pelerinajelor la Sâmbăta de Sus, într-una dintre autobiografile 
din dosare, cea din 1945, Arsenie Boca scriind: „Un an m-am ocupat cu 
gospodăria, eram primul şi singurul călugăr la Mănăstirea Brâncoveanu 
Sâmbătă de Sus, jud. Făgăraş. De pictură nu-mi mai rămânea vreme. Al 
doilea an – la fel. Până când m-am luat de grijă că am învăţat pictura 
degeaba. Se întâmpla în vremea asta că ne veneau oameni cu durerile lor şi 

                                                 
1 Dosar P-13928, Boca Arsenie, Arhivele CNSAS, p. 6. 
2 UM – Unitate de Muncă (forţată). 
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evlavie la mănăstire de călugări. Mai intrase în călugărie unul: Părintele 
Serafim Popescu. 

L-am rugat pe el să primească preoţia – eu simţindu-mă nevrednic. 
A primit-o. Aşa au început slujbele la mănăstire după puteri. Într-o iarnă, 
probabil prin 1941, ne trezim cu o avalanşă de oameni de toate vârstele şi 
treptele, năpădindu-mă să stau de vorbă cu ei despre despre necazurile lor. 
Aici m-am trezit să fac duhovnicie cu oameni, deşi nu eram preot. Ştiam 
că tot ce păţesc oamenii, li se trage de pe urma greşelilor, sau a 
păcatelor.Aşa m-am văzut silit să primesc preoţia şi misiunea majoră a 
propovăduirii lui Hristos, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, precum şi 
sfinţirii omului, ca să aibe pacea lui Dumnezeu în sine, absolut în orice 
împrejurări s-ar afla în viaţă3”. 

Cât a fost stareţ la mănăstirea Sâmbăta de Sus părintele a atras mii 
de pelerini din toate categoriile sociale, de la ţăranii de rând până la 
membri ai Casei Regale (Principesa Ileana). „În scurtă vreme, Mănăstirea 
Sâmbăta de Sus a ajuns loc de pelerinaje religioase, sute şi mii de oameni 
venind să-l asculte pe Părintele Arsenie4“, spunea Nichifor Crainic în 
1945, după ce stătuse o perioadă ascuns aici, în condiţiile în care Zian 
Boca fusese hirotonisit doar în urmă cu trei ani, în 10 aprilie 1942. 
Doar în şapte ani fenomenul ia amploare, obligând organele de stat să ia 
măsuri : pe 28 noiembrie 1948 părintele este alungat de la Mănăstirea 
Sâmbăta şi mutat la Mănăstirea Prislop (fostă mănăstire romano-catolică), 
unde va fi primul vieţuitor. Dar la scurt timp de la venirea sa populaţia din 
comunele apropiate i-a creat o atmosferă de om sfânt, care vindecă bolnavi 
şi dispune de puteri supraomeneşti. Autorităţile consideră că au rezolvat 
problema, dar continuă să-l supravegheze şi în data de 13 septembrie 1949 
consemnează: „La acest călugăr mai vin şi în prezent oameni din regiunile 
apropiate pentru a-i vindeca, spunând că este doctor şi poate vindeca orice 
prin puterea lui Dumnezeu5”.Tot în acelaşi dosar găsim consemnate mai 
multe informaţii despre capacităţile de vindecare ale părintelui, datate 
septembrie 1949; astfel, la p. 1: „Arsenie Boca este considerat de adepţi un 
om extraordinar, adică înaintevăzător şi chiar făcător de minuni”; la p. 6: 
„Boca Arsenie este numit de ţărani sfânt”; la p. 8: „... despre care se spune 
(Arsenie Boca) că este făcător de minuni”. 

Deşi părintele a fost urmărit de Securitate (se credea că este 
simpatizant al legionarilor), a fost arestat şi încarcerat la Canal deoarece 

                                                 
3 Dosar I-2637 vol. 3, Arsenie Boca – Pictorul, Arhivele CNSAS, p. 307 
4 Florin Duţu, Nichifor Crainic, Arsenie Boca, Dumitru Stăniloae, cei mai buni dintre cei 
mai buni, Bucureşti, Ed. Floare Albă de Colţ, 2014, p. 349 
5 Dosar I-2637 volumul 3, Arsenie Boca Pictorul, Arhivele CNSAS, p. 5 
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făcea … minuni !.Pe 19 martie 1951, un informator scria: „La Mănăstirea 
Prislop, Hunedoara, există un călugăr despre care se spune că face minuni 
şi unde populaţia se deplasează în pelerinagii”. Şeful acestuia dă 
următoarea rezoluţie: „Tov. Căpitan S., să vedeţi ce este cu omul acesta de 
minune. Dacă se verifică, 2 ani la UM”.Primul se reîntoarce pe teren şi 
trimite o nouă adresă: „La mănăstire au venit vizitatori de la distanţe mari 
– Bucureşti, Oraşul Stalin, Făgăraş, etc. ca să vadă minunile. Datorită 
acestui fapt s-a creat o atmosferă asemănătoare cu aceea creată de Petrache 
Lupu, dar într-o măsură mai mică”. În urma acestei noi informări şi doar în 
baza ei, se dispune trimiterea părintelui la închisoare, de fapt într-o aşa-
zisă CM6: „În baza celor de mai sus Direcţia a III-a a dispus încadrarea lui 
Arsenie Boca în UM pe timp de 12 luni7”.Aici s-a nevoit 14 luni8. 
Seria de minuni înfăptuite de Părintele au continuat şi în perioada când era 
în puşcărie la Canal. Una dintre ele, povestită de Părintele Crăciun Oprea, 
a fost consemnată drept minunea foilor lipite: „L-am cunoscut personal de-
abia după ce am ieşit din închisoare, în 1956, dar auzisem despre el încă 
din 1942-43, când faima predicilor de la mănăstirea Sâmbăta aduna  tot 
Ardealul. Dar şi în puşcăriile comuniste circulau poveşti despre el. Eu 
eram la Canal, când am aflat despre Părintele Arsenie Boca ceva cu totul 
tulburător, o întâmplare povestită de un student de la Teologia din Sibiu. 
Fusese închis pentru că făcea parte dintr-o asociaţie creştină, a studenţilor 
şi elevilor, ce promova cuvântul lui Hristos şi viaţa creştină. Povestea lui 
mi s-a încrustat ca o pecete în memorie şi n-am uitat-o până în ziua de azi: 
« M-au ridicat într-o noapte, la trei luni după ce pe unii dintre colegi îi 
arestaseră deja, iar alţii apucaseră să fugă în munţi, la partizani. Şi 
întâmplarea a făcut că m-au pus în aceeaşi celulă cu Părintele Arsenie 
Boca. Îl ştiam bine, cu mult dinainte, pentru că pe atunci, noi, studenţii de 
la Sibiu, mergeam des la Mănăstirea Sâmbăta şi eram toţi electrizaţi de el. 
Şi când m-am trezit într-o dimineaţă, numai ce îl văd pe Părintele cum se 
plimba cu paşi iuţi prin celulă. Se ruga. Şoptea, neauzit, rugăciuni. Aşa se 
făceau rugă- ciunile în puşcărie, pe tăcute, cu sufletul. Chiar în ziua aceea 
îmi venea şi mie rândul la anchetă şi, cu puţin înainte de a fi scos de 
gardieni din celulă, Părintele Arsenie a rămas nemişcat ca o stână de 
piatră, lângă uşă. Mi-a zâmbit ocrotitor. Atât. Am trăit apoi cinci ore 
înfiorătoare de anchetă, iar când m-au băgat la loc, în celulă, părintele 
Arsenie era în aceeaşi poziţie în care îl lăsasem când am plecat, stană de 
piatră. După o vreme, a urmat judecata, la Tribunalul Militar.Pe masa 

                                                 
6 CM – Colonie de Muncă 
7 Dosar P-13928, Arsenie Boca, Arhivele CNSAS, 19.03.1951 p. 125. 
8 Dosar D-8179, Tabele nominale cu persoane internate în CM pentru manifestări 
duşmănoase 1950-52, Arhivele CNSAS, p. 9. 
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judecătorului se aflau dosarele cu declaraţiile noastre. Eram pierit! 
Aflasem că toţi tovarăşii mei declaraseră sub torturi şi ce făcuseră şi ce nu 
făcuseră. Fuseseră bătuţi sălbatic. Aşa că urma să fiu condamnat pe 
măsură, la 25 de ani de puşcărie. Ei bine, atunci s-a întâmplat o minune! 
Judecătorul, când a început să-mi răsfoiască dosarul, nu a putut dezlipi 
două foi. Şi nici nu şi-a dat seama de asta. Şi în alea două foi erau 
acuzaţiile cele mai grave la adresa mea. Aşa am scăpat, pe o cale 
miraculoasă, cu numai doi ani jumătate de pedeapsă. Sunt sigur că 
salvatorul meu fusese părintele Boca şi tăria rugăciunilor lui »"9  .  

O altă întâmplare din perioada când Părintele Arsenie era la Canal, 
s-a produs la moartea mamei lui, moarte pe care acesta a presimţit-o. 
Oficial, nu a ştiut de moartea mamei decât după înmormântare. După unii 
cercetători aceasta este cea mai mare minune a părintelui. Un gardian 
notează: „Se zvonise că el ar fi evadat de la canal motiv pentru care 
organele de stat l-au căutat, să se convingă dacă este adevărat sau nu. În 
realitate nu evadase şi se afla la canal10”. În fapt, părintele a dispărut 
pentru două ore şi jumătate de la Canal şi a apărut la Vaţa de Sus, la 
înmormântare. Mai întâi, gardienii care au sesizat lipsa au verificat 
gardurile, dar nu au identificat nici o spărtură şi au făcut două apeluri. 
Apoi, comuniştii, speriaţi de apariţia lui în afara puşcăriei, au crezut că a 
evadat şi au ordonat de urgenţă o anchetă, trimiţând anchetatori de la 
Bucureşti, care în final l-au identificat la Canal. Această întâmplare a 
rămas şi în memoria colegilor de suferinţă: „Când era la canal, Părintele 
muncea din greu, îşi depăşea întotdeauna norma şi era foarte apreciat de 
cei care îl păzeau. Odată a terminat mult mai devreme norma şi a zis celui 
ce-l păzea: „Îmi dai voie să mă odihnesc puţin?”. Acela l-a lăsat să se 
odihnească. A văzut apoi că trece o oră, trec două şi au intrat în panică cei 
cel păzeau pe Părintele. L-au căutat şi nu l-au găsit nicăieri, le era frică de 
faptulcă, fiind pedepsiţi pentru neatenţie, o să intre în locul lui. La un 
moment dat Părintele a apărut şi i-a zis paznicului: „Ti-am cerut voie să 
mă odihnesc, mi-ai dat voie, de ce m-ai mai căutat?11”. L-au chestionat 
paznicii mai în amănunt şi până la urmă Părintele a spus: „Am fost la 
înmormântarea mamei mele, la Vaţa de Sus12”. Răspunsul dat de părintele 
i-a uluit pe toţi. S-au interesat şi într-adevăr generalul comandant al 

                                                 
9 Pr. Oprea Crăciun, „Aburul Albastru. Părintele Arsenie Boca”, în Sfântul Ardealului, Ed. 
Agnos, Sibiu, 2012, pp. 56-57. 
10 Dosar I-2710, Boca Zian Vălean, Arhiva CNSAS, p. 12. 
11 Sfântul Părinte Arsenie Boca, carte electronică, p. 115, disponibilă online la adresa 
https://invitatielaortodoxie.files.wordpress.com/2012/11/sfantul-parinte-arsenie-bocacolectie-de-articole.pdf 
12 Dan Lucinescu, Părintele Arsenie Boca, un Sfânt al zilelor noastre, Ed. Siag, Bucureşti, 
2009, p. 84 
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Departamentul Securităţii Statului a confirmat participarea la 
înmormântarea mamei sale, din localitatea Vaţa de Sus, a preotului călugăr 
Arsenie Boca. Ultima minune de la Canal a dus de fapt la eliberarea 
părintelui: „În timpul cât a fost la canal s-au întâmplat multe minuni. Că 
unde lucra el se surpa pământul şi era mutat de la o lucrare la alta, dar până 
la urmă au fost nevoiţi să-l pună în libertate13”.  

După întoarcerea călugărului Arsenie Boca de la Canalul Dunăre – 
Marea Neagră la Mănăstirea Prislop, „foarte mulţi locuitori din comunele 
apropiate merg la el pentru a se vindeca “de diferite boli",  întrucât susţin 
că acesta are dar de la Dumnezeu de a vindeca pe oameni. Astfel le-au fost 
semnalate cazurile numitei Ghira Niculae din comuna Săsciori, Raionul 
Sebeş, care şi-a dus fata bolnavă de tuberculoză şi a numitei Bucur Elena, 
soţia pădurarului Bucur din comuna Susag, Raionul Sebeş, care, având fata 
oloagă, s-a dus cu ea la mănăstire pentru a o vindeca Boca Arsenie. La 
întoarcere aceasta a spus că fata a putut să meargă până la mănăstire 12 km 
pe picioare, lucru ce nu l-a putut face altă dată14”.  

Finalul acestui pelerinaj al părintelui este în anul 1959, când 
mănăstirea este închisă, iar el şi măicuţele sunt nevoiţi să se mute în 
lume15. Măicuţele au cumpărat o casă la Sinaia, pe Str. Principală nr. 1416, 
unde din când în când venea şi Părintele Arsenie Boca. 

Numeroase mărturii, memorii, materiale, reportaje şi investigaţii au 
prezentat miracolele acestui preot român. Cunoaşterea gândurilor 
oamenilor, anticiparea viitorului, precum şi capacitatea de a vindeca, i-au 
creat o aură legendară încă din timpul vieţii. Mormântul său şi bisericile 
unde a slujit au devenit locuri de pelerinaj, care atrag mii de oameni, pe tot 
parcursul anului. Fără îndoială personalitatea sa, de o moralitate 
ireproşabilă, a marcat, printr-o amprentă de neşters, mai multe generaţii: 
„Pentru ce au parte sfinţii de atâţia imitatori, pentru ce marile personalităţi 
au antrenat, în mersul lor, mulţimile? Fără să ceară nimic, obţin totul. Ei 
nu sunt nevoiţi să-i înflăcăreze pe ceilalţi: nu trebuie decât să existe, însăşi 
existenţa lor fiind o chemare. Acesta este caracterul moralei absolute17”. 
Ierodiaconul Dometie de la Mănăstirea Brâncoveanu a evocat, în anul 
1990, câteva dintre faptele lui Arsenie Boca. Astfel, a susţinut că 
„părintele a atenţionat un cuplu care dorea să se căsătorească în legătură cu 
faptul că erau fraţi. Tinerii au refuzat să-l asculte şi s-au căsătorit. După 

                                                 
13 Dosar I-2637, vol.2, Arsenie Boca, Arhiva CNSAS, 23 iunie 1951 p. 307. 
14 Dosar I-2637 vol. 3, Arsenie Boca Pictorul, Arhivele CNSAS, p. 5. 
15 Dosar D-66, Proiect referitor la evacuarea Mănăstirii Tudor Vladimirescu şi altele (include şi Mănăstirea 
Prislop) 1955-1959, Arhivele CNSAS 
16 Dosar I-2637 vol. 3, Arsenie Boca Pictorul, Arhivele CNSAS, p. 11. 
17 Henri Bergson, Cele două surse ale moralei şi religiei, Institutul European, Iaşi, 1998, p. 57 
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câţiva ani au avut un copil sănătos, care a murit ulterior într-un accident şi 
trei copii cu dizabilităţi. Când şi femeia s-a îmbolnăvit, soacra acesteia i-a 
mărturisit că, într-adevăr, cei doi soţi erau fraţi. Pe o altă fată, care venise 
să îl ispitească, părintele a avertizat-o că urma să moară în trei zile, ceea ce 
s-a şi întâmplat. De asemenea, ştia cu precizie pe care dintre credincioşi 
urma să îi mai vadă, lăsându-i pe tinerii care plecau pe front să îi sărute 
mâna numai dacă aceştia  urmau să-şi piardă vieţile în timpul luptei. Când 
mama sa a venit la mănăstire, Arsenie Boca a ştiut exact data şi ora la care 
urma să sosească, cu toate că aceasta nu îl anunţase. A trimis pe cineva să 
o întâmpine şi să o aducă de la gară şi l-a instruit să stea pe peron exact în 
locul unde urma să oprească vagonul mamei părintelui18”. Totodată, 
Arsenie Boca şi-a anticipat moartea cu trei ani înainte. Despre lumina 
mistică a Sfântului Duh care cobora asupra lui Arsenie Boca sub forma 
unui foc, ierodiaconul Dometie povesteşte: „Într-o zi de Rusalii  
(Pogorârea Sfântului Duh), venind lume multă şi o unitate de armată, a 
făcut Utrenia în biserică, dar când să înceapă Sfânta Liturghie a ieşit 
părintele din biserică cu poporul, să facă slujba afară, pe altarul din faţa 
mănăstirii. Şi când se afla în uşa bisericii, un cântăreţ care era lângă 
Părintele s-a speriat şi a strigat:  

– Vai, Părinte! 
Dar Părintele l-a oprit, zicând: 
– Ce este? 
Şi-i zice cântăreţul: 
– Părinte, eşti înconjurat de foc. 
Era Duhul Sfânt în chip de limbi de foc. Şi zice Părintele: 
– Am simţit eu că mă arde ceva. 
Iar în timpul când făcea rugăciunea de sfinţire a Sfintelor Daruri, 

pe Sfânta Masă a altarului a venit o pasăre, ca un pui de cuc, şi a cântat de 
trei ori, ciripind pe limba ei deasupra altarului şi apoi a zburat19”.  

O reprezentare fidelă a tabloului unei zile obişnuite de pelerinaj, 
aşa cum o ştiu şi eu din multele călătorii la Prislop, am surprins-o prin 
ochii unui tânăr: „Când am ajuns la mănăstire, pe la opt dimineaţa, nu era 
încă aglomeraţie. După ce am trecut porţile şi am început să urc o potecă, 
am simţit o durere în zona abdomenului. O durere asociată cu un fel de 
curăţare. Sentimenul era de linişte, calm, meditaţie. În apropierea 
mormântului se strânseseră deja câteva persoane. M-a deranjat felul lor de 
a se manifesta : unii veneau cu haine în pungi şi le frecau de cruce, alţii se 

                                                 
18 Din învăţăturile părintelui Arsenie Boca. Mărgăritare duhovniceşti, Ed. Credinţa 
strămoşească, Iaşi, 2004. 
19 Op. cit. pp. 12-13. 
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luau la ceartă. Un copil la vreo zece ani m-a bucurat prin felul simplu de a 
mulţumi, cu palmele lipite la gură, capul plecat şi ochii strânşi. Se simţea 
puritatea şi sinceritatea din rugăciunea lui ; asta a eclipsat evenimentele 
neplăcute din jur şi am putut să mă concentrez la ale mele. Am simţit 
multă tristeţe în jur, poate şi disperare, dar locul era aşa de calm încât până 
şi cel mai trist şi zbuciumat putea dormi neîntors, pe o bancă, acolo” (T. 
M. 2014). 

Multe dintre minunile săvârşite de preot au fost mărturisite de 
oamenii care l-au cunoscut. Fundaţia Creştină “Părintele Arsenie Boca “ a 
consemnat amintirile multor credincioşi despre acest duhovnic, punându-
mi la dispoziţie mai multe materiale nepublicate, care vor fi cuprinse într-
un volum  aflat în lucru. Părintele fascina mulţimile cu darul de-a şti totul 
despre fiecare credincios pe care îl privea în ochi, ajungând, în scurt timp, 
să fie considerat un fel de “oracol divin”. 

L. C. povesteşte: „Pe vremea când nu mă născusem, un unchi al 
mamei lucra, împreună cu o echipă de meseriaşi, la restaurarea unor părţi 
din aşezământul mănăstiresc. Într-o bună zi a mai fost adus un meşter, 
chiar de la noi din sat. Când bărbatul a intrat în curtea mănăstirii, unde era 
dezordine ca într-un şantier, s-a împiedicat de un capăt de buştean şi l-a 
înjurat năpraznic. În aceeaşi zi, spre sfârşitul amiezii, părintele Arsenie, 
abia întors de la Sibiu, se grăbea să ajungă la biserică pentru slujba 
vecerniei. El s-a oprit lângă acel străin, în curte, de faţă cu unchiul mamei 
şi l-a apostrofat: «Mă, Gheorghe, ce vină are lemnul că tu te-ai împiedicat 
de el? Şi să nu mai înjuri în sfânta mănăstire niciodată, ca să nu te certe 
Dumnezeu în locul meu!». Unchiul, împreună cu cei aflaţi în preajmă, au 
împietrit, iar meşterul vinovat se uita la tânărul călugăr cu gura căscată. 
Părintele nu avusese de unde să afle nici întâmplarea cu pricina, nici 
numele bărbatului din Şinca, pe care îl vedea pentru prima oară în viaţă... 
De la astfel de fapte modeste, dar uimitoare, a început să crească legenda 
părintelui Boca! Altădată, îmi povestea mama, o familie de creştini din 
Tohan s-a dus la Sâmbăta pentru un maslu. Cu aceeaşi ocazie, ţăranii s-au 
plâns că li se furaseră caii de curând. După ce i-a ascultat, părintele a 
răspuns scurt: «Duceţi-vă până în Poiana Mărului la alde Ilie Tămădău, să 
vă luaţi caii înapoi, dar să-mi promiteţi că nu vă luaţi la harţă! Să-l iertaţi 
pentru fapta rea, ca să vă ierte şi vouă Cel de Sus alte păcate...»20”.  

Aşa a-nceput legenda părintelui Arsenie Boca, „iar după mutarea sa 
la Mănăstirea Prislop, făgărăşenii, care îl considerau încă de pe atunci ca 
un bun al lor, au mers după el până în Ţara Haţegului. Oamenii plecau în 

                                                 
20 Părintele Arsenie Boca (Online) disponibil pe: http://www.arsenieboca.ro/parintele_viata.html, 
http://www.crestinortodox.ro/comunitate/group.php?group_id=220 
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grupuri de câteva căruţe, cu merinde la ei, din cele mai îndepărtate colţuri 
ale Ţării Făgăraşului şi se întorceau acasă peste 3-4 zile. Părintele Arsenie 
Boca nu a uitat întreaga viaţă această emoţionantă fidelitate 
duhovnicească, exclamând de nenumărate ori: «Ăştia sunt făgărăşenii mei, 
poporul meu în picioare»21”.  

Numeroase persoane au mărturisit că minunile săvârşite de Arsenie 
Boca au continuat şi după moarte, în special prin vindecări miraculoase 
datorate pelerinajului la mormântul de la Prislop. Astfel, Părintele 
Pantelimon, de la Mănăstirea Ghighiu, mărturiseşte că, după ce a participat 
la parastasul Părintelui, s-a întors cu maşina unui credincios, parcurgând 
drumul lung în numai trei ore şi având senzaţia că automobilul pluteşte22.  
Tămăduirile spectaculoase de la Prislop au continuat să atragă oamenii, 
dând naştere unui adevărat fenomen. Despre vindecări şi miracole s-au 
scris numeroase reportaje: „«Mama mea era foarte bolnavă, medicii i-au 
zis că are cancer, 99,9%. Şi atunci m-am gândit: Doamne, dacă-i aşa, zero 
şi ceva la sută poţi să-l rezolvi tu! Cu gândul ăsta am venit aici, la 
mormântul părintelui Arsenie Boca, şi l-am rugat să-mi vindece mama. Şi 
când mamei i-au venit rezultatele, în mod miraculos, chit că avea două 
formaţiuni tumorale, s-au dovedit a fi amândouă benigne. Scăpase mama... 
Şi povestea asta a fost uimitoare pentru medici, nu-şi puteau închipui cum 
de a fost real, cum de s-a petrecut cu adevărat una ca asta», ne povesteşte 
Meda. Asta s-a întâmplat acum câţiva ani şi de atunci Meda vine în fiecare 
an la mormântul părintelui Arsenie Boca de la Prislop (Hunedoara), să-i 
vorbească şi să-i mulţumească pentru mama ei. Citise că părintele a făcut 
minuni şi a vindecat şi în timpul vieţii şi după moarte, dar nu-şi imagina că 
i se va întâmpla şi ei vreodată una ca asta23”. 

O altă mărturie referitoare la minunile săvârşite de părintele 
Arsenie Boca mi-a fost pusă la dispoziţie de doamna S.B.: „Mă numesc G. 
M., am 30 de ani, sunt căsătorită, am o fetiţă de doi ani şi zece luni şi un 
băieţel de 5 luni (astăzi, 24 noiembrie 2012). Am simţit nevoia să 
împărtăşesc cu cât mai multă lume minunea săvârşită de Părintele Arsenie 
Boca cu mine în anul 2009. Venise vara şi am plecat în concediu, în 
Munţii Retezat, cu un grup de prieteni, la una din pensiunile de lângă 
Haţeg. Eram căsătorită de doi ani şi eram însărcinată în patru luni cu fetiţa 

                                                 
21 Ibidem. 
22 Ignat, Iulian, Amintiri despre Arsenie Boca, 2008, (Online), disponibil pe: http://www. 
formula-as.ro/2008/803/spiritualitate-39/amintiri-despre-arsenie-boca-9057 
23 Alina Turcitu, „Fenomenul Prislop”: VINDECĂRILE MIRACULOASE de la mormântul 
părintelui Arsenie Boca, 15.04.2012, (Online), disponibil pe: http://jurnalul.ro/special-
jurnalul/reportaje/fenomenul-prislop-vindecarile-miraculoase-de-la-mormantul-parintelui-arsenie-boca-
610062.html în „jurnalul.ro”/12.04.2012 
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mea. Nu eram credincioasă practicantă, mergeam la biserică când aveam 
necazuri, de Paşte şi, foarte rar, cu alte ocazii, de cele mai multe ori la 
nunţi şi botezuri. Nu ştiam nici o rugăciune, cu excepţia rugăciunii “Tatăl 
nostru” şi nu mă rugam. Nu ţineam posturile de peste an, poate 1-2 
săptămâni de Paşte şi nu aveam preot duhovnic. Nu auzisem de Părintele 
Arsenie Boca şi nici de Mănăstirea Prislop. Gazda pensiunii din Retezat 
ne-a recomandat să mergem să vizităm Mănăstirea Prislop, pentru noi fiind 
mai degrabă un obiectiv turistic. Aş dori să repet că nu ştiam cine este 
Părintele Arsenie Boca, nici măcar gazda nu ne-a povestit despre minunile 
săvârşite de el. Am ajuns aproape de mănăstire şi la mai puţin de un 
kilometru, am avut un gând, am auzit o voce: “Lăsaţi grijile deoparte! “ Nu 
am dat o mare importanţă acestui gând, dar mi-a rămas clar întipărit în 
minte, ca o ciudăţenie. Am intrat în curtea mănăstirii şi am început să 
admir peisajul şi arhitectura bisericii, ca orice alt turist. Una din prietenele 
mele mi-a spus să mergem să vizităm şi cimitirul. La început m-am 
împotrivit, argumentând că mie nu îmi plac cimitirele şi nu am ce să caut 
printre morminte. Dar fiind mai mulţi prieteni care au vrut să meargă, am 
decis să îi însoţesc şi eu. Ajungând la mormântul Părintelui Arsenie Boca 
m-am aşezat pe băncuţa de lângă el şi am început să citesc pliantul care 
descria istoria mănăstirii; aşteptam ca prietenii mei să termine de vizitat 
locul şi să mergem mai departe. Şi atunci, cineva m-a bătut pe umărul 
drept şi m-a întrebat: Ce cauţi tu aici? Din acel moment, parcă am intrat în 
altă lume, într-o lume în care eram doar eu şi părintele Arsenie Boca, pe 
care l-am sesizat ca o energie aurie, având forma unui înger impunător ca 
statură (bănuiesc că a fost o persoană înaltă şi impunătoare cât a trăit) şi 
stând exact lângă crucea de lemn de lângă mormânt. Aceeaşi voce 
imaginară a continuat să-mi vorbească tot timpul, chiar şi când am plecat 
de lângă mormânt şi m-am îndreptat către o peşteră din apropiere. În urma 
acestei întâmplări am reţinut cu certitudine două lucruri: 1. Cu toate că eu 
nu am vorbit, am simţit că m-am spovedit (o spovedanie completă, curată 
şi sinceră). 2. Îmi amintesc că Părintele mi-a spus că voi naşte o fetiţă şi că 
va fi sănătoasă. Când m-am întors la maşină, uluită de ce mi s-a întâmplat, 
am întrebat-o pe una din prietene: Tu ai văzut ceva deasupra mormântului? 
Spre mirarea mea şi ea avusese exact aceeaşi trăire. Mi-a răspuns: Da, l-am 
văzut pe Părintele Arsenie şi mulţi îngeri deasupra mormântului! Din cei 
opt prieteni care fusesem la mănăstire, doar eu şi Loredana l-am văzut pe 
părintele Arsenie. Soţul meu nu a văzut nimic spectaculos, dar şi pe el, în 
mod miraculos, această experienţă l-a schimbat. Ce schimbări ne-a adus 
această experienţă? Am conştientizat amândoi că Dumnezeu există, că 
există viaţă după moarte, că sufletul trăieşte veşnic, că Părintele Arsenie 
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Boca este viu şi lucrează pentru mântuirea oamenilor. Ni s-a înfiripat în 
suflet setea de a-L descoperi şi de a-L cunoaşte pe Dumnezeu. Îi 
mulţumesc Bunului Dumnezeu că a binevoit să ne deschidă ochii! Ziua în 
care l-am cunoscut pe Părintele Arsenie Boca mi-a schimbat viaţa din 
temelie. Îmi doresc să aleg cele mai inspirate cuvinte pentru a descrie 
imensa bucurie pe care am simţit-o şi o simt în fiecare zi, odată cu 
descoperirea lui Dumnezeu, a bucuriei de a trăi, cu şi în Hristos! Doamne 
ajută!”. Un mesaj al părintelui pentru generaţiile viitoare l-am găsit 
consemnat într-o dedicaţie scrisă pe prima pagină din caietul manuscris al 
cărţii Cărarea Împărăţiei – „Dăruită cu părintească iubire tuturor cititorilor 
şi ostenitorilor, Pr. Arsenie Boca”. 
 
 
 
 
 
 
 

(Din eseul “Miracolul în viața omului modern. O monografie sociologică a 
pelerinajului”) 
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Poezii de 
Teodor Sandu 
 
 
 
 
 
 

 
 

înainte... 
 
 
e un moment nepotrivit 
când tabloul își desenează singur sufletul pe inimă 
cu un creion singuratic după gândurile tale  
ca un copil care-și cunoaște visele înainte de a se naște... 
 
 
 

pentru că așa simți tu 
 
 
mi-am cumpărat viitorul din piață 
de la o tarabă cu vechituri 
negustorul , mi-a spus  râzând 
că este ieftin 
că e ultima imagine de pe raft 
ce va mai putea fi  văzută  
doar de mâine încolo 
că de fapt astăzi începe ce va urma 
până la urmă i-am spus că așa ceva totuși 
trebuie să fie extrem de scump 
mi-a spus că nu 
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costă foarte puțin 
cât o alegere 
și fără să-mi dau seama 
sau poate din cauza că în sfârșit 
pentru prima dată în viața mea  
fără să negociez, am obținut ceva ce costă puțin 
sau poate cine știe  
acel negustor chiar știa valoarea  
ultimilor bani din buzunarele mele 
l-am cumpărat ... 
 
...am plecat 
iar la întoarcere am găsit străzile pustii 
mărginite de crengile ce-și legănau copacii 
cu frunze în formă de baloane colorate 
doar pe la colțuri  
departe de lumea dezlănțuită 
dansa dezinvolt vântul nepăsător 
cu toate iluziile mele 
dintre toate 
mi-am dat seama că 
una singură este reală 
acea căreia îi întind mâinile 
și o rog 
- ”...ia-mă acasă , 
nu pentru că te iubesc 
ci pur și simplu pentru că așa simți tu...” 
 
 

să așteptăm 
 
 
nimic  
din jalnicul nostru spectacol 
nu mai are contradicții și amurguri 
totul a devenit posibil 
rațiunea a devenit tabu 
suntem singuri  
și ne temem chiar și de noi înșine 
zilele se dezbracă de răsărit 
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inimile sunt învăluite de ceață 
umbrele fug disperate de lângă mersul nostru 
cunoașterea a devenit inutilă 
tristețea are soarele ei 
durerile sunt din ce în ce mai actuale și clare 
doar sinceritatea devine speranță 
urcând toate treptele desenate cu degradarea existenței 
pasiunile se decolorează prin apele tulburi ale nefericirii 
iar absolutul se chinuie să demonstreze permanent  
că n-a existat  
dar îmi amintesc  
că nu a spus niciodată nimic  
despre răbdarea cu care trebuie 
să așteptăm sentimentele... 
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Mihai Chiuaru: pictură desen obiect 
 

o cronică de Corneliu Antim* 
 

Expoziția / lui Mihai Chiuaru pictură desen 
obiect, de la Muzeul de Artă Piatra-Neamț (aprilie – 
mai 2016) / este probabil cea mai semnificativă și 
convingătoare mărturie a unui destin artistic 
introvertit. Un tip de sensibilitate ce-l situează între 
doi poli aparent fără complementaritate ai expresiei 
plastice: unul al acordului compozițional și cromatic 
elaborat, evocator al unor repere stilistice și spirituale 
atent cercetate și temeinic însușite, multe apaținând 
zestrei arhetipale a spațiului de civilizație în care 
existăm, iar celălalt, foarte viu și energic marcat, al 
poeticii picturale spontane, chiar explozive, dominată 
de elocința aproape frivolă, neîngrădită a gesticii și a 
vehemenței tentelor de culoare. Ambele rezumă un 
discurs pictural cel mai adesea concentrat, dominat de 

culoare, dar și de virtuozitate compozițională, ce ascunde formele în spatele 
drapajului gestualist sau al vibrației contemplative, nu o dată de esență religioasă. În 
fond, căi de deschidere și de adecvare a dialogului vizual la formele și tendințele 
resurecționale ori confesive ale acestui timp, fie că ele poartă pecetea post-
expresionismului ori a tentațiilor postmoderne. 

Chiuaru nu abdică niciodată de la valorile expresive ale limbajului pictural 
pur. El caută de aceea teritoriile mult mai agitate și schimbătoare ale ideilor și stărilor 
critice care frământă lumea contemporană. În acest sens, artistul ni se relevă ca un 
perfecționist, indiferent în ce tehnici sau cu ce materiale lucrează. De la ciclurile mai 
vechi de Capricii, Grotești – unde formele reale sunt descompuse în fragmente cu 
valoare de simbol, compoziția trăind îndeobște prin exaltarea ritmurilor și a gesticii 
intempestive, iar culoare sporind prin strălucirea aproape stridentă a tonurilor și 
vehemența atitudinală a artistului –, până la relativ recentele Steaguri, Dreve și 
Ritualuri, care domolesc tensiunea optică, inducând comunicarea cordială prin 
mijlocirea unui edificiu cromatic admirabil orchestrat în sinteze compoziționale cu 
valoare de simbol sensibil și cărturăresc de mare rafinament. 

Mihai Chiuaru mi se pare a fi un pictor pe deplin regăsit în matca propriei 
sale pătimiri creatoare, pentru care aventura stilistică nu mai e un scop în sine, ci un 
exercițiu didactic matur, de cunoaștere, ca oricare altul, mai presus de aceasta 
dăinuind chemarea insațiabilă către marea pictură... 

 
* reproducem aici acest text și ca un omagiu adus eminentului critic de artă 

Corneliu Antim (4 septembrie 1942, Ploiești – 23 august 2016, Buzău), prea repede 
dispărut dintre noi 
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Nebunia de a gândi  
cu mintea ta 

 

o cronică de Dan D. Iacob 
 

Abia după vârsta de şaizeci de ani, nota într-un 
rând filosoful Constantin Noica, îţi dai măsura în 
filozofie, pentru că filosofia este o alergare de cursă 
lungă, în timpul căreia acumulările joacă un rol foarte 
important. Născut în anul 1942, Gabriel Liiceanu a 
împlinit şaizeci de ani în anul 2002 şi dacă ne uităm în 
biografia sa, observăm că în acel an a publicat cartea 
Uşa interzisă, urmată, în timp, de paisprezece cărţi, cea 
mai recentă, apărută în acest an, purtând titlul Nebunia 

de a gândi cu mintea ta. Scrisă în jurul vârstei de şaptezeci şi patru de ani, 
cartea reuneşte teme de care filosoful s-a lăsat locuit de-a lungul vieţii, 
năzuind să le dea limpezimea ultimă. 

De la Noica, mărturiseşte Gabriel Liiceanu, am vrut să învăţ să 
gândesc, să acced la nebunia de a gândi pe cont propriu. Dar ce înseamnă 
a gândi, se întreabă el? Filosofia aboleşte zeii homerici, afirmă Hanah 
Arendt, şi Fiinţa devine (acum) adevărata divinitate.    

Noi, oamenii, observă Liiceanu, gândim – şi grecii din cetăţile 
Greciei antice nu făceau defel excepţie  - cu gândurile tuturor, cu 
gândurile tradiţiei sau ale opiniei publice. Dar, continuă filosoful, din 
când în când, foarte rar, apar oameni care nu pot trăi fără să-şi pună pe 
cont propriu problema complicată a lui  "a înţelege" lumea în care au fost 
aruncaţi. La noi, românii, îi putem aminti, între cei ce au vrut să înţeleagă 
cu mintea lor lumea şi omul pe Vasile Conta, Lucian Blaga, Emil Cioran, 
Alexandru Dragomir, Constantin Noica, Mircea Florian.  

Gabriel Liiceanu încearcă să ajungă, după atâţia ani (Jurnalul de la 
Păltiniş apărea în 1983) la înţelesurile însoţirii sale şi a câtorva prieteni 
(între care Andrei Pleşu, Vasile Dem. Zamfirescu, Sorin Vieru) cu 
filosoful Constantin Noica.  

Nu cine eşti interesează, afirmă  Noica, ci care-ţi este sinele. Căci 
sinele tău e mai vast decât tine şi adevărul tău devine, într-un sens, 
dezminţirea ta.  

Şi iată-ne ajunşi la marota vieţii lui Noica, la educaţie şi cultură. 
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Cum să facem, aşadar, să nu lăsăm viaţa să se rezume la “puţinătatea 
eului”, cum să facem să ne mântuim prin deschiderea către sine şi, astfel, 
să ne dăm un destin? 

 Tot ce trebuie să facem spre a ne mântui, spre a ieşi din puţinătatea 
eului, este să ne punem eul în condiţia de primitor al spiritului lumii ca 
spirit al culturii. Dialogului sacru de tip augustinian cu sinele propriu (fă-
i loc în tine lui Dumnezeu!), i-a luat acum locul dialogul laic cu sinele 
propriu (fă loc în tine acumulărilor culturii!). Toată viaţa lui Noica şi 
toată esenţa paideei sale au ţinut de această  descindere în sine, de 
această coborâre laică în “pivniţele” sale, unde are loc bacanala 
neîntreruptă a culturii.  

Iar finalitatea culturii este iluminarea minţii proprii înţeleasă ca 
ieşire din minoratul gândirii: omul trebuie să se slujească de inteligenţa 
sa “fără a fi îndrumat de altul”. Dar, observă Gabriel Liiceanu,  libertatea 
gândirii tale se obţine prin supunerea prealabilă la gândirea liberă a unui 
maestru. (…) Retrăgându-se la Păltiniş, Noica nu era singur. Se dusese la 
întâlnirea cu predecesorii săi pentru ca, astfel, să poată da de urma 
gândului propriu. Gândul propriu, “ ideea ta“, era aşadar pentru Noica 
taina finală a vieţii. A da un sens vieţii înseamnă tocmai a o înfrunta cu un 
gând care e al tău  şi numai al tău, a o cuprinde şi a o tălmăci în el. (…) 
Ai rătăcit, spune Noica, “pe la toate şcolile pentru a afla ce ai în pivniţele 
tale”. Iar acum a venit momentul “să ieşi din pătimirea, altminteri 
binecuvântată, a culturii”, spre a intra în gândul tău. De la acest nivel 
filosofia e mai mult decât cunoaştere, este leac şi mântuire prin 
împlântarea spiritului în materia amorfă a evenimentelor vieţii. Iar cu 
verticala “gîndului propriu”, Noica se a aşază în punctul opus “devenirii 
întru deveniere”, se aşază în “devenirea întru fiinţă”.  

Există o familie nespus de mică, aceea a reformatorilor omenirii, 
din care fac parte, de exemplu, Socrate şi Iisus, iar în cultura noastră, crede 
Gabriel Liiceanu, Constantin Noica poate fi numărat între reformatori. 
Reformatorul omenirii nu este neapărat un personaj religios, deşi reforma 
cu care vine în lume este însoţită uneori de un gir divin. (…)La Noica, 
adâncul din noi se opreşte la nivelul culturii. Ea nu-şi caută justificările în 
ceva mai adânc decât ea. Altfel spus, cultura nu bate până la stratul ultim 
pe care se poate edifica o omenire  purificată, o “rasă” mai bună de 
oameni.  

Spre sfârşitul cărţii, Gabriel Liiceanu trece în revistă premisele 
naşterii Occidentului, dar şi dereglările contemporane în raport cu 
subminarea acestor premise. Merită să repetăm la nesfârşit că Occidentul 
este singura civilizaţie din istorie care a reuşit să execute cu succes ritul 
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de trecere de la un spaţiu religios fondator la unul laic intens creator. 
Ieşirea din religie simultan cu păstrarea premiselor ei morale a fost marea 
reuşită a Occidentului. Aceste răspunsuri sunt astăzi abolite de istoria 
corectitudinii politice universitare a  ultimelor cinci decenii. (…) 
Corectitudinea politică este refugiul intelectualilor de stânga care, în anii 
'90, s-au pomenit orfani odată cu prăbuşirea comunismului. Ea este un 
surogat al ideologiei comuniste, forma ei “paşnică”  de a constrânge şi 
teroriza. Se regăsesc în ea toate temele preferate ale acestei ideologii: 
tema egalitarismului, ura faţă de elite, ura faţă de tradiţie, ura faţă de 
“cultura burgheză” şi, până la urmă, ura împotriva a ceea ce o contrazice 
în esenţa ei, adică ura împotriva gândirii pe cont propriu. (…) 

Cel mai greu lucru pare să fie împlinirea dezideratului kantian: 
ieşirea din minoratul gândirii. Dar cum devii major? A ajunge la “mintea 
proprie” este pesemne travaliul cel mai greu pe care-l cere viaţa de la noi.  

Dar reformatorii omenirii (sfinţii, martirii şi eroii), cei care reuşesc 
să trăiască un legato între gând şi purtare, se numără pe degete, noi, 
ceilalţi, trăind în compromis, scuzându-ne cu formula cel mai des folosită: 
“Oameni suntem!”. Dar atunci, se întreagă Gabriel Liiceanu, la ce bun 
sfinţii, martirii şi eroii, dacă ei nu pot transforma în regulă exemplul vieţii 
lor? Ei sunt, spune filosoful, catalizatori ai dialogului cu noi, declanşatori 
ai acelui disconfort interior care nu ne dă voie să trăim împăcaţi cu lenea 
noastră morală. Fără aceste figuri ieşite din scara umanului (Socrate, Iisus, 
Buddha, Confucius, Moise), viaţa ar fi lipsită de puncte orientative şi, etic 
vorbind, nespus de săracă. Ei ne dau măsura.  

Dar ce periculos şi dificil e să iei în serios încercarea de a afla ce e 
cu tine!, îşi încheie Gabriel Liiceanu cartea, citând un gând al lui 
Alexandru Dragomir, de la a cărui naştere se împlinesc anul acesta o sută 
de ani şi memoriei căruia îi este dedicat volumul la care am făcut referire 
în aceste rânduri. Cartea aceasta a lui Gabriel Liiceanu mi se pare cea mai 
profundă dintre cele scrise de el după împlinirea vârstei de şaizeci de ani. 
Din ea se desprinde clar miza filosofiei, a vieţuirii în mările calde ale 
culturii, cu năzuinţa de a ajunge la performanţa de a gândi cu mintea ta 
lumea şi omul: punând între paranteze revelaţia divină (Vechiul şi Noul 
Testament), filosofia este, până la urmă, povestea omului care, ajutat de 
lungul şir al filosofilor (de la Socrate, Platon şi Aristotel, la Martin 
Heidegger),  ajunge la gândul propriu, la ideea sa, în stare să contureze o 
viziune originală despre lume. Dar vremea sistemelor de filozofie a trecut, 
Constantin Noica fiind considerat ultimul filosof de sistem din istoria 
filosofiei europene, singura care a cunoscut, ca să folosim tot o sintagmă a 
lui Constantin Noica, “miracolul grec” şi “miracolul german”, cele două 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 194

paradigme prin care a fost privită lumea şi omul, dincolo de lumea zeilor 
antici ori de aceea a textelor revelate.  Filosofia aboleşte zeii homerici, 
afirmă Hanah Arendt, şi Fiinţa devine (acum) adevărata divinitate.   Dar 
filosofia a abolit, odată cu ieşirea din Evul Mediu, şi pe Dumnezeu cel 
Unu ca fiinţă şi întreit ca persoană (Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh), tema 
fiinţei, redescoperită şi pusă pe tapet de Martin Heidegger în secolul XX, 
nemaiavând atingere cu divinul. 

 Aflată, în anul 1971, la Piatra Neamţ, împreună cu Constantin Noica, 
după un periplu pe la mănăstirile din Bucovina, Sanda Stolojan îi spune: Şi 
totuşi, tu care ai vibrat în faţa mănăstirilor, tu nu eşti credincios. În ce 
speri? Către ce trimiţi? «Credinţa este optarea într-o direcţie care te 
hotărăşte, te defineşte, te condiţionează... Filosofia este disponibilitate, cu 
riscul de a rămâne în felul acesta neeficace». «Tu ce faci cu filosofia ta?». 
«Moşesc, pun pe lume fapte, idei, oameni. Acesta este rolul meu - aşa am 
conceput eu rolul meu filosofic. Un rol de punere în discuţie - cu tot 
neîmplinitul pe care îl implică. De unde, poate, nesatisfacţia - poate 
funciarul eşec al filosofiei - eşec indispensabil însă».  

Asta a ajuns să facă şi Gabriel Liiceanu, prin cărţile sale şi prin 
editura Humanitas pe care a înfiinţat-o după 1989, ridicând-o, în timp, la 
rangul de cea mai importantă editură din România: să moşească, să pună 
pe lume fapte, idei, oameni. Şi nu este puţin lucru, într-o Europă copleşită, 
pe zi ce trece,  de corectitudinea politică ce tinde să niveleze totul, 
pedalând pe tema egalitarismului, ura faţă de elite, ura faţă de tradiţie, 
ura faţă de “cultura burgheză” şi, până la urmă, ura împotriva a ceea ce 
o contrazice în esenţa ei, adică ura împotriva gândirii pe cont propriu. 

Într-o cultură ca a noastră, în care accentul cade, firesc, pe traducerea 
autorilor importanţi ai planetei, o cartea ca aceea a lui Gabriel Liiceanu îţi 
dă sentimentul reconfortant că lucrurile esenţiale pot fi spuse şi din 
aşezarea trăirii şi gândirii româneşti, că un filosof precum Constantin 
Noica ori Alexandru Dragomir se ridică la nivelul oricărui mare gânditor 
european al secolului XX şi că prin medierea cărţilor discipolilor lor, în 
cazul acesta ale lui Gabriel Liiceanu, paradigma de gândire conturată de ei 
este ţinută vie, întru pragul suprem, acela al nebuniei de a gândi cu mintea 
ta.    
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Laurențiu Orășanu și 
dialectica istorie/ficțiune 

 
o cronică de Mihai Botez  

 
 
 Cine ar cunoaște doar scrisul cărților premiate la 
gale și festivaluri de umor (Tg.-Jiu, Galați, Vaslui etc.) 
ale prozatorului Laurențiu Orășanu, descins tardiv dar 
salutar în lumea literaturii, cu greu ar recunoaște în 
romanul său de sfârșit de carieră, brutal forfecată de 
securea Parcelor, pe autorul cântecului său de lebădă, 
romanul Migrații. Și poate că nu mai puțin ar impresiona 
pe cineva care l-a cunoscut pe inginerul de top, specialist 

în automatică, faptul că omul cu cifrele și microcircuitele sub control în 
pregătirea de specialitate era în esența sa un visător în marginile cuvântului 
izvoditor de  lumi și imagini proiectate de pe ecranul minții și al simțirii pe 
cel al paginii albe. Totuși, cum nimic nu răsare din nimic, și teritoriile 
ficționale ale prozatorului valah din ultima generație se originează într-un 
context extratextual furnizat de istorie și de civilizația în care a evoluat ca 
ins cu simțul observației și al meditației mereu treaz, mereu impresionabil.  
Raportul dintre istorie și ficțiune este centrul de interes major al ultimei 
sale scrieri, puse la dispoziția cititorilor prin diligența pioasă a editurii 
,,Eikon’’. Practic, scrierea sa, departe de a se cantona în investigarea unui 
fenomen ,,detectivistic’’suficient sieși ca interes și formulă – încercarea de 
elucidare a morții, suspecte și încă ne deslușite criminalistic, a unuia dintre 
marii specialiști români în istoria miturilor și credințelor religioase, l-am 
numit pe profesorul universitar Ioan Petru Culianu, de la Universitatea din 
Chicago, discipolul și succesorul la catedră al marelui savant Mircea 
Eliade – se organizează mai curând ca o dizertație ideatică în marginea 
interogației mereu deschise către destinelor unui mare număr de inși 
suficient de reprezentativi pentru a fi și credibili prin firesc și 
verosimilitate.  Deși prinși în maelstromul stihinic al istoriei sau al rutinei 
la care obligă pe fiecare profesia ori extracția socială, aceștia reușesc a-și 
afirma individuația și dorințele de a trăi în conformitate cu propriile 
aspirații, în pofida curentului aparent atotporuncitor. Impresionează la 
autorul român siguranța cu care își conducele personajele prin spațiile 
prospectate de el însuși a două continente, Europa și America de Nord, 
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precum și pe coordonata istorică verticală ce cuprinde circa un secol de 
istorie mundană, contemporană și cu insistență asupra segmentului ei final, 
sfârșitul de secol XX. Interesant este că nu e vorba aici de acea istorie 
teoretică, cuprinsă în tratate ceremonioase, ca produs al evaluărilor dictate 
de instanțe decizionale contestabile și decretată apoi drept canonică, ci de 
ceea ce se desprinde ca sumă de fapte concrete și reprezentative ce 
alcătuiesc materia epică a vieții personajelor urmărite în evoluția lor 
diacronică.  Ground-ul  epic e furnizat de mini-saga unei familiei de 
bijutieri evrei, cu rădăcinile galițiene  ante-Sami Weissman   și 
ramificațiile sale post-personajul cu traiectorie de curcubeu de la începutul 
și până la finalul povestirii. Originari din Lembergul  polonez, obligați de 
evenimentele Marelui Război să se despartă, nu înainte de a fi luat 
cunoștință de realitățile Rusiei țariste la Sankt Petersburg, debarcarea 
primei și apoi a celei de-a doua ramură Weissman în România, apoi în 
Israel și în SUA, este întru totul în conformitate cu evenimentele istoriei. 
Dacă ițele unei intrigi polițiste, cu crime și afaceri dubioase se descifrează 
cu mai multă siguranță aplicându-se soluția cherchez la femme, intuiția 
autorului este că înțelegerea mai adecvată a motivelor care pun în mișcare 
istoria spațiului continental ce ne privește și pe noi ca români se elucidează 
mai răspicat dacă e privită prin modul în care reacționează evreii în atare 
circumstanțe. Aceștia, cu simțurile native mai ascuțite prin experiențele 
propriilor ,,migrații’’ în timp și spațiu, și în consecință cu antene mai fine 
în sesizarea evenimentelor tăvălug, se dovedesc niște revelatori mai 
credibili decât alții, ceea ce conduce la o interpretarea mai justă a 
fenomenelor. Suivez les Juifs, pare a ne comunica autorul, dacă vreți să nu 
fiți prea tare mistificați de scrierile cu pretenții științifice ale istoricilor de 
profesie. 

Circa două treimi – cele finale – din roman sunt consacrate 
biografiei romanțate a cercetătorului de clasă mondială și profesorului 
Matei Gorganu. Modelul său este împrumutat, în mare, din biografia 
amintitului savant român afirmat în siiajul altei personalități culturale 
afirmate atât în țară cât mai cu seamă în afara ei: Mircea Eliade. Deși 
trimiterile sunt exprese și mai mult decât transparente pentru cine este cât 
de cât la curent cu biografiile celor doi savanți de origine română, L. 
Orășanu se servește de această ,,materie primă“ doar ca pretext istoric care 
face credibil  story-ul său diegetic. Însă toată atenția sa este concentrată pe 
execuția după o viziune personală a personajelor puse în mișcare de 
diegeza ficțională de sorginte subiectivă. Demersul său se aseamănă cu 
varianta picturală pe care un portretist cu stil propriu o imprimă unui 
model împrumutat dintr-o fotografie. Nu parafraza cu mijloacele altei arte 
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avem de urmărit în principal, ci aventura abaterii de la canonul strict 
biografic al personajelor. Ceea ce părea până la un punct a fi un roman cu 
chei, ca  în demersul scriptural al unor romancieri precum Petre Dumitriu, 
Dinu Săraru etc., determinând cititorul să procedeze la aventura 
identificărilor – ceea ce  nu se exclude în totalitate – se dovedește în final 
mai mult decât atât. Personajele tind la autonomie, chiar dacă liniile mari 
sunt păstrate. Mărturie în acest sens stau atât ,,mistificările“ onomastice 
vizibile (Eliade este numit Vlad Mireanu, chiar dacă elementele biografice 
se suprapun aproape în totalitate cu ale personajului istoric identificat, iar 
I. P. Culianu poartă numele de Gorganu.) Însă o confruntare punctuală 
între biografiile celor doi, insul social și cel ficțional, scoate în evidență 
tendința expresă a autorului de a bruia pistele; de exemplu locul nașterii lui 
Matei Gorganu este Bacău iar nu Iași, facultatea urmată de erou la 
București este cea de filozofie, iar nu de limba italiană, durata șederii în 
Olanda este mult mai redusă decât în realitate,  orașul de sejur aici este 
Copenhaga iar nu Groningen, existența biografică ceva mai redusă ș.a.m.d. 
Chiar varianta ,,de autor“ a dispariției fizice a personajului: sinuciderea, cu 
toate detaliile și explicațiile mobilului conducând la acest gest, în propriul 
birou universitar (iar nu găsirea cadavrului său împușcat inexplicabil în 
toaleta clădirii) pledează  pentru intenția scriitorului de a-și dăltui după 
propria-i imaginație personajul împrumutat din realitate. Cu siguranță că și 
poveștile sentimentale din viața eroului sunt de ordin ficțional, având 
logica lor constructivă în demersul narativ. Însă pe ansamblu, 
,,coabitarea“, binomul real/ficțional își împrumută de la unul la celălalt 
elemente care mențin treaz interesul cititorului față de personajul central, 
ca și față de celelalte, bineînțeles. Iar în măsura în care și alte personaje 
sunt construite după aceeași tehnică, prezumând că autorul diversifică la 
scară romanescă procedeul ,,împrumuturilor“, acest fapt, în pofida 
bănuielii de facilitate, nu este unul imputabil, dimpotrivă. Faptul că fresca 
sa tinde mereu spre o coerență și o coeziune verosimilă a faptelor narate 
justifică emergența multor personaje de plan secund, dar care, departe de a 
fi simpli figuranți, își justifică la un moment dat necesitatea prin corelarea 
actelor mai puțin clare inițial ale personajelor de prim plan. De exemplu, 
personajul Wolfi Eichenck, tânăr  soldat evreu din Bacău, participant în 
războiul din 1916 și căzut în primele rânduri, un posibil geniu matematic și 
șahistic, își justifică prezența în special pentru a ,,explica“ (sic!), prin 
transmigrația spiritului său în individualitatea alesului Matei Gorganu, 
(ambii băcăuani, prin naștere, nota bene) capacitatea novicelui în   
disciplina sahistă de a reface partide celebre din jocurile fostului campion 
mondial Lasker. Analog, toată biografia personajului Adrian Georgescu, 
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inginerul de top de la uzinele Ford, pare a nu avea  alt mobil decât pentru a 
furniza, prin ,,accidentele“ biografiei sale – interesantă de altminteri și prin 
sine însăși – ,, piesa“ finală din biografia sentimentală a lui Gorganu – 
supralicitând și cu dăruirea armei de fabricație proprie, destinată inițial a fi 
utiliztă în atentatul ucigaș asupra personajului și ajunsă instrument al 
sinuciderii.  Nepoata inginerului, în persoana studentei lui Gorganu și 
iubită a sa, Patty Weissman, urma să devină prin căsătorie a doua soție a 
personajului și să justifice intenția lui de a trece, religios, la iudaism.  Nu 
altfel se justifică povestea cuplului dezbinat (modelul este deja prefigurat 
de Adrian Georgescu și Simona Weissman) Virgil Petrescu / Felicia 
Chiriacescu.  Protagonista, alintată Felix, după căsătoria ei mai puțin 
motivată cu un olandez, ajunge a fi cea dintâi soție a lui Gorganu, în 
perioada olandezo-americană. Foarte multe detalii  dezvăluie soarta 
mișcării legionare după destrămarea ei ca forță politică și strămutarea 
supraviețuitorilor în America, sub patronajul lui Malciu. Disputele clicii 
sale stabilite în zona Chicago cu neocomuniștii din România 
postrevoluționară, cu securiștii reîntrupați în agenți ai noilor servicii de 
spionaj și acțiuni subversive, dar și cu  regaliștii susținători ai revenirii pe 
tron a lui Mihai I constituie alte centre de interes ale cărții. Datele istorice 
sunt punctate cu acribie de către autor, probabil din teamă de a nu fi taxat 
de specialiști un veleitar în asemenea probleme. Firește, autorul s-a 
documentat pe marginea acestor evenimente și personaje, chit că interesul 
său a fost în principal să asigure un temei credibil în primul rând 
personajelor sale romanești, cele care, în viziunea sa, ar putea da cititorilor 
posibilitatea de a face să retrăiască în actul lecturii              ,,reîncarnări“ a 
ceea ce tinde a se estompa din componenta identității lor naționale: istoria. 
O carte densă, scrisă cu nerv, oarecum influențată de pattern“-uri 
scripturistice nord-americane, plină de acțiuni nu o dată senzaționale, 
populată de personaje cu bun relief romanesc, cu o problematică 
diversificată și demnă de interes, iată ce ne prezintă pe ansamblu romanul 
Migrații, care cu siguranță îi va aduce autorului său, în postumitate, 
aprecieri  pe deplin meritate. 
 
 
 
 
 

(Migrații, ed. ,,Eikon’’, Buc. , 2015) 
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Stampe și emoții fine 
 

o cronică de Nicolae Boghian 
 

          Recentul volum al lui Octavian Mihalcea, Umbra 
de fier (Editura Semne,București, 2016), continuă linia 
poetică inițiată în Epicriza (Editura 
Semne,București,2011),extinzând aria de potențialitate a 
semnificabilului imagistic oferit de fața nevăzută a 
lucrurilor și decantând mai atent rezultatul actului 
contemplativ.Dacă în Epicriza prevalau distorsiunile 
conceptuale și succesiunile derutante de sensuri 
ambivalente,în volumul de față poetul organizează mai 

riguros scenariul vizionar, țintind spre o prevalare a simbolisticii oferite de 
imagine față de exprimabilul conținut de limbaj. O gestică a sugerării prin 
secvențe imagistice se află tot timpul cu un pas înaintea dezvăluirii 
enunțiative,dând astfel loc de începere unui straniu univers compus din 
elemente disparate,alergându-se unele pe altele sub gravitații solubile în 
picăturile de disperare ce stropesc tablouri suprarealiste,grotești sau 
abstracționiste: Atenție la universul fosforescent!Total neacademică 
litografie purtându-ne pe doar bănuite căi.Ambiguitatea evidențiază prima 
direcție secretă,stare sufletească transportată lângă meridianele 
enigmei(muzica stelei așteptate să nască)...(Regim).Noi începem cu ceea 
ce e sfârșitul cauzei care ne-a creat par să sugereze poemele lui Octavian 
Mihalcea,iar prin această răsturnare cochiliile înțelesurilor secunde se 
sparg,lăsând ca vuietul lor să inunde pajiștile pe care statuile cuvintelor își 
spun rugăciunea:Moartea nu poate fi influențată.Nici teama de 
ea.Cumplită energie a zeilor.Se descarcă furii peste patimi,mâini revenite 
la origine,cu neputință de uitat.Prizonieri din afară spre interior,amintim 
mormintele sufletului.Captivitate strânsă la piept.Doar șamanii dansează 
frenetic lângă Apolo cel prea părăsit sub Lună.(Captivitate) Între imagine 
și elementul denotativ poetul interpune aluzii estompate sau îngenunchieri 
transparente,invocând vopsirea semnului în negru,ceea ce duce la 
pierderea lui ca reper de cognoscibilitate.Prin aceasta,spațiul dintre 
imaginea poetică și mesajul receptat de cel care o decodifică devine un 
câmp autonom,construindu-și de sine stătător o simbolistică ce nu va 
influența numai actul interpretării,ci întreaga configurație a mesajului 
receptat:Romburi crăpate ca model pentru episodul colțului,când plantele 
oglindesc intrarea într-o zonă foarte sensibilă,deloc întâmplătoare.Atenție 
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la rugurile fără ființă!Mereu vertijul,deasupra îngerului pământean,atrage 
unghiurile foarte reci.Aproape,inima ca o roată de sticlă trăitoare în poate 
singurii ochi ce știu să mulțumească.(Roată de sticlă). Obiecte de 
muzeu,artefacte,panoplii – sunt imagini care se desfac și curg peste un 
peisaj atârnat în lanț: Arde legenda – mozaic excomunicat cândva.Prim 
rol.Urmăriți artefactul omenesc nud.Sau chiar poziția sabiei peste verdele 
strălucitor.Peisajul atârnat în lanț.Totuși panoplia va suferi.Spectacol 
matur despre orologii.Doar plăcile se acoperă cu ceară lângă templul 
cărbunelui.Prin vis revin fântânile.Plutesc icoane de 
ceai.(Orologii).Poemul devine o stampă manevrată de privire iar imaginea 
pe care vrea s-o sugereze este o deschidere spre o altă perspectivă, în care 
lucrurile se orânduiesc spre a ne sugera  semnificații ascunse: Poezia 
trezește oricând culoarea ochilor.Artificiu la o scară deloc 
oarecare.Porțelanul va zbura pe o mare spirală de argilă arsă.Căi fără 
reguli.Așa cum se știe,aici,topoarele vor fi mereu violete.Tăioase trupuri 
sub pendulă.E așteptat steagul altor ochiri.Pelicanul viitorului regal.Inel 
sub formă de trandafir.(Efect). 

Pentru cititor, salturile paradoxale ale tușelor descriptive par 
derutante,uneori chiar ilogice:Acea mișcare lentă,braț tocmai trezit din 
vis,așa cum fin încercuiești secretul la poalele munților.Mare grijă la oase 
– reci contaminări ce așteaptă întoarcerea.Studiul se va repeta 
îndelung.Cu ochiul iarăși fix.La sfârșit vei decupa capul și aripile puțin 
obișnuite..(Capul și aripile).Vrem sau nu vrem,poemul ne duce cu gândul 
la scriitura automată,la acea voce care îi rostește lui Breton formidabila 
frază ce va deveni emblema suprarealismului:E acolo un om tăiat în două 
de o fereastră.Și logica și legile fizicii sunt abandonate de suprarealiști,în 
favoarea unui joc al hazardului în emiterea discursului poetic.Octavian 
Mihalcea are grijă să infuzeze realitatea cu o doză emoțională aptă să 
deschidă,prin tehnica dezvăluirii minuțioase,ca o strângere lentă de 
cortină,revelații subtile:Spui că doar acolo e liniște.Nu aud parfumuri 
grele,despre care nici nu ai vrea să vorbești.Pare că vegetația protejează 
dovezile.Afară simți (da,chiar ăsta e cuvântul cutremurător!) cum te 
vânează altă liniște.Poate nu există,nu poate exista.Mai bine zbori cu 
îngerii și aroma teilor.Tușe salvatoare.(Altă liniște) 
 Alte poeme sunt parcă ecouri ale unor voci aflate în 
transă,descriind secvențe dintr-o lume ambiguă,unde obiectele expuse sunt 
dizolvate în atmosfera de o stranie inconsistență.Cel care le privește este la 
rândul său un actant ambiguu, - poate fi poetul,ca ghid cu remarci 
stupefiante sau poate fi Obiectul însuși,transformat în observator al 
propriei halucinații: Așa e realitatea eterului.Trist exil al flăcărilor 
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diafane.Rădăcinile sunt neperitoare,doar cheia supliciului însingurează 
atingerile odată prețioase.Amenințarea pândește lumina.Florile iau trup 
animal.Joc inconfundabil(libertatea eterului).Umbră purtată cu încredere 
pe sub clopot.O singură noapte.O singură apă.Un singur astru fără 
durere.(Libertatea eterului) 
 Neîndoielnic,Octavian Mihalcea știe să-și aleagă perspectivele ce 
sugerează o relație invizibilă a obiectelor cu realul,din care nu doar 
imaginea este semnificantă,ci și absența ei ca preludiu al dezvăluirii ce va 
urma.Am putea spune că lucrurile se retrag în cămașa semnificației lor 
inaparente,spre a lăsa loc liber unei interpretări eidetice.Așa cum  planul 
de fundal al unei picturi este invizibilul pe care privirea îl intuiește în 
realul din față devenit transparent (Nicolai Hartmann, Estetica, 
Ed.Univers,1974, pg.87), la fel înțelesul secund al enunțului poetic poate 
deschide  un fel de vizibilitate a invizibilului într-o multitudine de 
interpretări suverane:Tot mai regretatele adâncimi vestesc discreția 
lagunii.Mereu nouă,mângâierea măștilor pierdute.Din globul necunoscut 
vorbește legea redusă la esență.Valul – înaltă robie miraculoasă.Punere 
în scenă.Castel vestitor. (Castel) Din acest punct de vedere, Umbra de fier 
este și o colecție de impresii fine despre relația dintre omul aflat la apogeul 
receptării și mijloacele tot mai sofisticate prin care universul obiectual îi 
este revelat. 
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Şi stelele mari sunt 
fulgerate 

 

un eseu de Dionisie Vitcu 
 
Parcă niciodată vara nu sfârşi mai tristă ca în acest august. 

Niciodată, parcă, sufletul nostru nu fu mai lovit de evenimente dureroase 
ca în această vară. Secetă, furtuni, 
moarte, dezastre şi ameninţări 
care nu ne-au ocolit. Şi, iată că 
după retragerea în umbră a 
marelui Radu Beligan, coboară  şi 
Marin Moraru la locul unde nu e 
întristare, nici durere, nici suspin. 
Poate că acolo, dincolo, de unde 
nu s-a întors nimeni să 
povestească, era nevoie de cei doi 
mari histrioni ca să completeze 
trupa lui Sică Alexandrescu într-o 
integrală Caragiale. 

Marin Moraru rămas 
singur, fără Dinică şi Beligan, ocolit de mai marii zilei s-a retras modest, 
cu discreţie, lăsându-ne în lacrimi amintirea frumoasă a artistului unic şi 
irepetabil pentru care teatrul a fost viaţa şi familia sa. 

Strălucit student la clasa marilor artişti Dina Cocea şi Ion Cojar, 
coleg, prieten şi partener cu Gh. Dinică în nenumărate producţii artistice, 
rămâne o figură emblematică în arta spectacolului românesc din a doua 
jumătate a secolului XX. Încă de la absolvirea IATC-ului, în 1961, este 
remarcat de critica de specialitate şi de cei mai importanţi regizori ca una 
din marile speranţe ale comediei româneşti. Şi, împotriva regulilor şi 
dispoziţiilor, Moraru şi Dinică la absolvirea facultăţii, au fost opriţi în 
Bucureşti. Prea mari talente să fie risipite în teatrele din ţară, şi decizia 
autorităţilor n-a fost contestată de colegii de generaţie. Pe Marin Moraru îl 
întâlnim, rând pe rând, la Teatrul Tineretului (Mic), Teatrul Bulandra, 
Teatrul de Comedie, Teatrul Nottara, Teatrul Ion Creangă şi Teatrul 
Naţional. Ca invitat, a onorat mai multe scene din ţară şi străinătate, în 
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special în Germania, chemat de celebrul regizor David Esrig, alături şi 
împreună cu nedespărţitul său prieten. 

Dăruit de mama natură  cu un fizic special, într-o stare de 
permanentă uimire, armonios clădit şi expresiv, dotat anume pentru a sluji 
teatrul şi filmul, Marin Moraru a avut şi mare noroc. Norocul lui a constat 
în faptul că talentul său special a fost modelat pentru scenă şi ecran de 
mari artişti practicieni-profesori. 

L-am cunoscut de aproape, încă din studenţie. Eram în anul întâi. 
Se pregătea în Institutul de Teatru un spectacol eveniment, Poemul lui 
Octombrie, de Maiacovschi în regia tânărului profesor Ion Cojar şi în 
distribuţie era cuprins tot colectivul Universităţii, de la anul întâi până la 
anul patru. Întâlneam pentru prima dată studenţii – actori; erau deosebiţi 
de noi, bobocii, cei abia intraţi în Institut. Puteau fi remarcaţi  foarte uşor 
după chipurile lor deosebit de expresive. Ieşeau în evidenţă cei din anul 
trei, în special, se remarcau Moraru, Dinică, Dorina Lazăr, Eugen Racoţi, 
Traian Stănescu, Eugenia Dragomirescu, Alexandru Lazăr, Mihai 
Pruteanu, Al. Arşinel.... Îi priveam cu admiraţie şi mă minunam de 
calităţile şi uşurinţa cu care asimilau indicaţiile profesorului nostru. Când 
mă uitam la Marinuş Moraru pierdeam şirul... îmi ziceam în sinea mea, 
doamne, oare eu am să pot face vreodată ca el. N-am încercat. Am făcut 
ca mine, dar mă fascinau spectacolele lor la Teatrul Casandra . 

Scrisoarea pierdută, spectacolul de la Studioul Casandra, pus în 
sceană de Ion Finteşteanu a fost un triumf în primul rând pentru Şcoala 
teatrului românesc, dar în aceeaşi măsură şi pentru tinerii actori care 
păşeau în viaţă. Toţi interpreţii erau fenomenali, dar Marin Moraru în 
Dandanache concura pe celebrii creatori de la Teatrul Naţional. Oricând 
putea sta alături de Ion Manu, Vasiliu Birlic sau Radu Beligan, recunoscuţi 
ca interpreţi ideali ai marelui dramaturg. În Ianache din Gaiţele dădea altă 
faţetă comicului său special. Pentru noi studenţii mai mici interpretările lui 
Marin Moraru erau lecţii, dincolo de admiraţie. Ziceam mai sus, că 
celebrul interpret a avut noroc. Noroc am avut toţi cei care am fost şcoliţi 
în perioada anilor 60-70 din secolul trecut, dacă ţinem seama că, la 
Catedra de arta actorului slujeau Ion Finteşteanu, Sanda Manu, Dina 
Cocea, Ion Cojar, Moni Ghelerter, Costache Antoniu, Al. Finţi, I.Olteanu... 
şi peste toţi strălucea numele marei artiste care a fost  Marietta Sadova. 
Cine reuşea să treacă de anul doi, se putea socoti actor. Studenţilor de la 
Teatru li se spunea că sunt aleşi ai destinului. Eram priviţi cu admiraţie şi 
invidie de studenţii altor facultăţi şi, poate nu se greşa când ni se atrăgea 
atenţia că suntem terminaţiile nervoase ale naţiunii, mai ales atunci când 
trebuiau sancţionate abaterile de la regulile sociale ale studenţilor artişti. 
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Puteai auzi adesea, drăguţă, sunt şi alte meserii în care te poţi realiza. 
Sentinţa era drastică şi mulţi trebuiau să-şi caute alt drum. 

Marin Moraru se trăgea dintr-o familie de olteni stabilită în 
Bucureşti şi avea hazul şi isteţimea olteanului pus tot timpul pe şotii şi 
ghiduşii, inventiv şi  jucăuş. N-a dus lipsă de prieteni nici în copilărie şi 
nici mai târziu. Când apărea Marinuş se adunau de te miri de unde 
cunoscuţi şi străini să-l asculte povestind cu tâlc şi haz întâmplări trăite, 
auzite sau inventate. Introducea în snoavele lui personaje hilare din alte 
neamuri şi vorbea pe limba lor cu accent şi nuanţe specifice. Se părea că 
vorbeşte franţuzeşte, ruseşte, ovreieşte....dar nu, cuvintele inventate de el, 
puse în fraze alambicate erau de neînţeles şi de un haz uluitor. Cei care 
cunoşteau limbile străine  folosite de Marinuş se retrăgeau ruşinaţi 
motivând că nu cunosc dialectul. 

Marin Moraru nu juca teatru, trăia. Teatrul era el. Firescul din 
viaţă avea calitatea artei lui şi, la fel  ca Vasiliu Birlic se supăra totdeauna 
când unii considerau că şi atunci când vorbeşte serios joacă teatru. Ar fi 
putut uşor să cadă în derizoriu folosindu-se de aspectul său şi de calităţile 
lui fizice dăruite de natură. Simpla lui apariţie la arlechin stârnea hohote de 
râs. Nu se folosea de trucuri specifice unor actori de comedie, tributari 
talentului. Era pretenţios cu el şi cu alţii. Comedia pe care o slujea avea 
valenţele actului artistic studiat, avea substanţă dramatică, filozofie, bun 
gust artistic şi demnitate. Partiturile pe care le-a avut s-ar fi pretat la mai 
mult. N-a făcut-o. A avut măsură, poezie şi demnitatea marelui artist 
conştient de locul pe care îl ocupă. Profesorii noştri Ion Finteşteau, 
Alexandru Finţi, Ion Cojar, Radu Beligan, Radu Penciulescu... erau înainte  
de toate practicieni. Ne-au învăţat să avem credinţă şi măsură în luminile 
rampei. De la ei, prin colegii mai mari din Institut în fruntea cărora tronau 
la loc de cinste Moraru şi Dinică am învăţat şi am rămas cu respectul şi 
rigoarea muncii şi studiului în arta spectacolului de comedie.  

L-am văzut pe Marin Moraru pe scena Municipalului în Crăcănel 
alături de Toma Caragiu, la Teatrul de Comedie în perioada fastă a marelui 
Radu Beligan şi a delicatului om de teatru, regizorul Lucian Giurchescu. 
L-am admirat la Teatrul Naţional alături de marea doamnă a teatrului 
românesc Draga Olteanu în monumentalul spectacol Gaiţele realizat de 
celebrul om de teatru Horea Popescu. Ianache în interpretarea lui Moraru, 
îl aşează pe artist în galeria celor mai mari interpreţi ai lui Kiriţescu. 
Televiziunea Română are sute de minute înregistrate cu celebrul artist în 
compania iluştrilor interpreţi ai marelui Caragiale. Cinematografia reţine 
în filmoteca de aur pelicule care demonstrează calitatea uimitoare a 
artistului Marin Moraru, cu nimic mai prejos decât iluştrii săi înaintaşi, 
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celebrii în galeria actorilor români. L-am întâlnit alături de Draga Olteanu, 
Dem Rădulescu, Rodica Popescu, Ştefan Tapalagă, Mişu Fotino... în 
filmul Chiriţa în Iaşi regizat de profesorul - rectorul IATC Mircea Drăgan. 

Printr-o întâmplare fericită, după mai mulţi ani i-am fost partener 
în serialul ProTV Aniela. Tânărul regizor Iura Luncaşu ne-a unit într-un 
cuplu, Pantelimon-Costică, doi fraţi, care s-au căpătuit pe lângă familia 
unui general. În echipa de filmare puteau fi întâlniţi lângă Moraru şi 
Dinică, nume de rezonanţă din filmul românesc: Dan Condurache, Maia 
Morgenstern, Florin Zamfirescu, Florina Cercel, Stela Popesu, Anca 
Sigartău...şi mulţi, foarte mulţi tineri talentaţi care au avut ce învăţa de la 
aceşti mari artişti.   

Lângă Moraru şi Dinică mi-am răscolit amintirile din studenţie în 
atmosfera anilor din era entuziasmului. În pauzele de filmare, cât se 
pregăteau cadrele şi se puneau luminile, retraşi într-un colţ depănam 
amintiri despre şcoală, despre profesorii noştri, despre clădirea frumoasă a 
Institutului de pe Schitu Măgureanu nr.1.  

Obosiţi şi afectaţi de starea unor lucruri din teatrele româneşti de 
după 1989, de dictatura unor regizori care întorc pe dos clasicii, 
descoperind sensuri noi în operele lor, se fereau să facă pronosticuri şi să 
discute viitorul teatrului nostru. Nu  ezitau însă să-şi arate dezamăgirea 
faţă de pensiile, lefurile şi onorariile actorilor, în comparaţie cu 
câştigurile regizorilor care folosesc actorii după bunul lor plac, fără 
discernământ cu scopul vădit de a ieşi ei în evidenţă. Cu glas tremurat şi cu 
lacrimi în ochi Marin se revolta printre altele de disparţia din Televiziunea 
română a peliculei cu înregistrările lui David Estrig de la repetiţiile şi 
spectacolul Nepotul lui Rameau. 

Când ne venea rândul la filmare, Marin uita de supărări, de treburi 
lumeşti şi atunci îl vedeam pe Costică cel preocupat de viaţa şi soarta 
Niculinei, copila pe care a salvat-o, a crescut-o, şi a ocrotit-o până i-a găsit 
rostul. Minunat partener în toate şi peste tot. Delicat în toate împrejurările 
cu toată lumea şi artist acolo unde trebuia. Nu se plângea de sănătate deşi 
era evident că suferă de ceva. Lua totul în glumă. Îşi amintea mereu de 
colegi, de profesori şi folosea numai vorbe alese despre cei pe care îi 
cunoşteam de la filmări sau din spectacole. 

Răsfoind un album  Casandra 1957-2007, Jubileul de 50 de ani, 
operă a prietenului şi colegului său de generaţie, artistul  cărturar, prof. 
univ. dr. Sandu Lazăr, am găsit o pagină care ţin să o reproduc aici: 

„Colegi şi prieteni din studenţie eram un grup vesel şi distinct din 
care făceau parte el, Gigi Dinică, Vasile Gheorghiu, Ştefan Tapalagă 
(care avea magnetofon adus  de la Moscova, un fel de aragaz) şi Cornel 
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Poenaru. Creasem un fel de axă între str. Savu Marin (casa mea) şi Tabla 
Buţi (casa lui). Eu ofeream grupului salată boef cu cartofi tăiaţi ca la 
salata orientală şi el vinul de regiune. Scopul întâlnirilor erau formate din 
dispute, analize, comentarii şi pregătire pentru examene. Au fost cele mai 
minunate dezbateri teatrale căci aceste întâlniri aveau loc după ce 
vizionam de zeci de ori câte un spectacol. Devenisem tari în teorie. Mai 
târziu grupul s-a completat cu Traian Stănescu şi Jorj Voicu şi Titi 
Cristescu finanţatorul nostru. 

MARINUŞ a fost întotdeauna ‚clu-ul’ nostru. Peste noi în toate 
privinţele el ne stăpânea cu farmecul şi talentul lui deosebit, dispunându-
ne tot timpul. Putem oare uita vacanţele petrecute iarna la Piatra Arsă, 
Peştera Ialomicioara, Vîrful cu Dor, Timişul de Sus?! Sau cele de vară de 
la Costineşti unde toată vara asiguram CLUBUL cu activităţi artistice şi 
ne bucuram de masă şi cazare gratuită? 

MARINUŞ a dovedit tuturora marele lui talent, dar faptul 
descoperit cu bucurie că el avea şi vocaţie pedagogică ne-a încântat pe 
toţi. El a avut în nişte vremuri tulburi – cutremurul din ’77 pusese o 
amprentă peste toată lumea – o promoţie de excepţie în frunte cu Marcel 
Iureş, Lae Urs, Ion Colan, Mariana Buruiană, Mirela Gorea şi Cristina 
Şchiopu-Nuţu. 

Actor şi om de excepţie, el poartă în prietenia noastră cele mai 
nobile sentimente împrăştiate cu generozitate, demnitate şi simţ colegial. 
Iar din grupul nostru minunat, deşi am rămas puţini, păstrăm tinereţea, 
voinţa şi sentimentele, întâlnindu-ne ca şi atunci la fel de importanţi şi de 
activi. Declarat cândva ,grup sănătos’  mulţumim lui Dumnezeu că aşa a 
rămas” 

Rămâne un gol imens în Teatrul Românesc care nu va fi acoperit 
niciodată după dispariţia lui Marin Moraru. Şi stelele mari sunt fulgerate şi 
cad. Rămâne calea luminoasă din marea trecere şi urmele lor se vor păstra 
neumbrite, fiindcă lumina stelelor nu suferă umbra să se întindă. Şi, câtă 
vreme lumea va avea nevoie de teatru, stelele artiştilor vor licări şi se vor 
găsi povestitori, histrioni şi cititori în stele. Lacrima stelei căzute o vom 
păstra în inimile noastre până când o vor prelua cei de după noi.  

 
                                                                                                                      

august, 2016 
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Martin Opitz – 
Un poet german 
îndrăgostit de 
români 
 

         un studiu de Calinic Argeșeanul 
 

În anul 2015, la invitaţia Vlădicului Irineu Pop, al Alba Iulei, 
Arhiepiscop şi Întâistătător al vechii Mitropolii a Ardealului, am participat 
la hramul Mânăstirii Lupşa din inima Munţilor Apuseni. Acest fapt m-a 
bucurat, atât pentru invitaţie - lucru exterm de îmbucurător de la un fost 
vieţuitor al Mânăstirii Sinaia, pe care l-am călugărit atunci când era 
interzis - cât şi pentru faptul că după o anumită vârstă, e bine sa nu te 
hazardezi la drum, mai ales dacă ai hibe cardiace. 
 De câte ori pomenesc în cuvânt, scriu sau gândesc la Transilvania, 
totul se lumineză în mintea şi inima mea, mai ales că de o vreme încoace 
am înţeles ce înseamnă această Ţară Românească, împreună cu celalalte 
Ţări: a Moldovei şi a Munteniei, Troiţa Românească, întru care Dumnezeu 
a binevoit, întru bogăţia darurilor Sale. 
 Nu am fost niciodată, la vechea şi noua sihăstrie de la Lupşa, loc 
milenar, iar biserica vieţuind peste timp de sute de ani, apărată de 
Dumnezeu, deşi este aşezată drept în calea multor răutăţi de vremi grele şi 
oameni neprieteni din adânci timpuri de restrişti. 
 Înainte de a ajunge acolo, chiar spre apus de soare, mergând pe 
valea apei cu numele de Ampoiul, în mersul maşinii am zărit un indicator 
ce arăta spre partea stângă adrumului, Mânăstirea Pătrânjeni. De îndată i-
am spus lui Ciprian, diaconul care conducea maşina: 
-La întoarcere, trebuie ca să intrăm la Mânăstirea aceasta. Aici este un loc 
special. Simt din drum că aici sunt taine de pătruns.  
 - Desigur! Spune Ciprian, fără pauză de timp. 
Drumul până la mânăstire mi s-a părut ca o preumblare prin dumbrăvile 
Paradisului. Nu mai încercasem astfel de stări emoţionante, atât de 
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deosebite, sufletul meu bucurându-se de privelişti unice, dar şi de şoptiri 
tainice. 
 După bucuria comuniunii în slujire liturgică, Irineu Arhiepiscopul, 
spre bucuria noastră, ne anunţă: 
 - Părinte Arhiepiscop Calinic, am programat pentru la întoarcere, 
ca să faceţi o vizită la Mânăstirea Pătrânjeni, la ora 16:00, părintele 
duhovnic Spiridon şi maicile cu drag vă aşteaptă. Am rămas surprins de 
programul care, din fericire, nouă ne venea de minune, mai ales că ne 
hotărâsem cu o zi înainte să facem o oprire, în locul care ne grăia de la 
depărtare. 
 După ce am mers pe drumurile din inima Munţilor Apuseni, ne-am 
îndreptat spre chinovia din cuprinsul căreia, spre cer albastru, se înălţau 
câteva turle strălucind în soarele de vecernii. Ne-am dat seama de la 
urcuşul în serpentină că locul este de o frumuseţe ca-n poveşti. 
Vieţuitoarele monahii ne aşteptau cu duhovnicul, sprinten la gând, priviri 
şi cuvânt. Ne-a spus istoria tragică a locului. În 1762, generalul Bukov a 
dărâmat la porunca împărătesei Tereza, zeci şi sute de mânăstiri, printre 
care şi biserica, dimpreună zidurile împrejmuitoare, iar monahii fiind 
alungați sau chiar omorâți. 
 Nu a mai rămas atunci nimic: doar moarte şi ruine fumegânde! 
 - Iată, acum avem refăcută mânăstirea după sute de ani ! A ajutat 
Dumnezeu şi Sfinţii Săi ! Dar şi martirii din brazdă au vegheat şi au zidit 
cu noi, spune Părintele  Spiridon şi maica Stareţă Emiliana. 
 - Multă jertfă duhovnicească şi materială, spun eu ! 
 - Multă, desigur ! 
 - Cine v-a ajutat, totuşi? adaug eu. E o jertfă materială uriaşă. 
 - Totul am facut singuri, cu mâinile noastre. N-am cerut ajutor de la 
oameni. N-am vrut să fim datori nimănui, decât lui Dumnezeu. Dacă 
oamenii te ajută cu ceva, până la urmă te înrobesc. Şi nu vrem asta. Robii 
lui Dumnezeu, dar nu robii oamenilor ! 
 M-a surprins judecata dreaptă a Părintelui duhovnic. Este greu să 
ajungi la astfel de înţelepciune dezrobitoare. Am văzut biserica, paraclisul, 
chiliile, dar clădirea muzeului m-a surprins, mai întâi ca monumentalitate 
şi clădită în scurt timp, mai ales. Dar ceea ce avea să ne uimească, a fost 
valoarea exponatelor din marele muzeu, cu câteva etaje. Mai rar aşa valori 
şi multitudine variată de exponate, desigur, începând din prima sută a 
mileniului întâi, din cele două milenii de istorie şi creştinism autentic. 
 Privirea mi-a fost atrasă de o cărţulie expusă, cu numar de inventar 
(673): Martin Opitz, Zlatna, Cumpăna Dorului, Editura Albatros, 
Bucureşti, 1981. Am cerut îngăduinţa s-o iau puţin din vitrină. Am început 
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să o citesc grabnic. Mi-am dat seama de raritatea cărţii şi punând-o în 
vitrină, i-am spus Părintelui... 
 - Împrumutaţi-mi cartea o vreme pentru a o citi, că acum e timpul 
scurt. 
 - Nu putem să împrumutăm cartea pentru că este pe inventar, fiind 
expusă în vitrina muzeului mânăstiresc. 
Avea dreptate. Ne-am continuat vizitarea preţiosului muzeu. La final ne-a 
poftit în spaţiul oficial pentru oaspeţii trecători, tratându-ne cu toată 
dragostea creştină. La despărţire ne spune: 
 - Ne-am gândit, să vă dăm cu împrumut, cartea lui Martin Opitz. 
 - Vă mulţumesc! le-am spus cu bucurie, luând cartea cea frumoasă, 
carte unică, în felul ei, de doar 123 pagini, dar greutatea ei măsurată de o 
mie de ori în aur. Să vedem împreună dacă este aşa ! 
 
 

Transilvania, Țară mândră 
 

          Am crezut, cred şi voi crede pentru totdeauna, că Transilvania din 
cuprinsul Troiţei Româneşti, este Potirul de Aur din care s-a revărsat 
mereu peste firea, dinlăuntru şi pe dinafară, neamul cel nemărginit de 
graniţe şi alte spaime social politice, îngrijindu-se, cu sfinţenie, să nu-şi 
piardă credinţa adevărată în Dumnezeu și identitatea de neam 
binecuvântat! 
 Spuneau adesea, transilvănenii cei nemuritori: trupul ni-l puteţi 
robi, dar sufletul, ba ! El este a lui Dumnezeu şi nu se înstrăinează ! 
Sfântul paşoptist, Nicolae Bălcescu, înălţat-a Imn nemuritor acestei Ţări a 
Transilvaniei, scriind, că este: ,,Cea mai mândră şi mai binecuvântată 
dintre toate ţările semănate de Domnul pe pământ! ’’, această ţară 
bucurându-se întotdeauna de cinstire şi mare admiraţie din partea 
călătorilor străini, dar şi din partea românilor însăşi. 
 Există în cultura,dar şi istoria noastră românească, o tipăritură în 
mai multe volume: Călători străini despre Ţările Române, o carte care ar 
trebui grabnic retipărită în româneşte şi limbi străine. În această tipăritură 
sunt mărturii de o valoare absolută pentru viaţa noastră românească. 
Evocările rămase de la călătorii străini – cărturari, clerici, misionari, 
diplomaţi, negustori, strategi, etc., din secolul al XIV-lea începând şi 
continuând pentru sute de ani, până în zilele noastre, arătându-se nivelul 
cultural european, Ţările noastre Române făcând parte cu adevărat 
integrantă din arealul continentului. 
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 Reamintim că Nicolae Iorga a scris, în prima ediţie numită Istoria 
Românilor prin călători, și având patru volume, cuprinde osteneala 
cercetărilor până în anul 1850, arătându-ne contribuţia majoră a 
numeroşilor călători, care au fost din aproape toate naţiunile europene şi 
chiar din Ţările Asiei- arabi, greci, turci, italieni, portughezi, francezi, 
germani, polonezi, ruşi, sârbi, bulgari, maghiari şi alţi călători englezi, 
olandezi, danezi, suedezi... 
 După cum se ştie, o bună parte din călătorii străini care au străbătut 
Ţările Române, iar dintre cei mai vechi, reamintim pe Peter Sparman, 
Ulrich von Tennesdädt, episcopul Ioan de Sultaniech, Iacob de Marchia, 
Stephan  ,,Taurinus’’ (Stieröchsel), Francesco Massaro – au fost pe 
drumurile Transilvaniei, de la Brasov la Oradea, cunoscând oameni, 
obiceiuri, cetăţi, aurul, contradicţiile sociale, religioase şi naţionale, lăsând 
rapoarte importante, care mai târziu au pătruns în circuitul istoriei.S-a 
constatat că vorbeau o limbă foarte limpede, înrudită cu limba latină. 
 Secolele XV şi apoi XVI, aveau să înlesnescă venirea străinilor în 
Ţările Române, iar secolul al XVII-lea, după biruinţele spectaculoase şi de 
răsunet ale Bravului Mihai Vodă, precum şi după Unirea celor trei Ţări 
Române, chiar pentru o scurtă vreme, principalele capete, încoronate ale 
Europei îşi întorceau privirile spre noi. O nouă avalanşă de diplomaţi şi 
oameni de cultură se interesau de noua faţă istorică a Ţărilor Române, aşa 
cum Patriarhul Antiohiei, cu cronicarul său, Paul de Alep, aveau să 
călătorească de câteva ori lăsând cronici de certă valoare istorică, 
religioasă şi culturală, despre românii ortodocşi din această parte de lume. 
 
 

Mihai Viteazul și Martin Opitz, în oglindă 
 
 

           Contemporan cu domnitorul Mihai Viteazul, Martin Opitz, poetul 
german din Silezia (1597-1629), născut în Boberfeld, a acceptat poftirea în 
anul 1622, a principelui Gabriel Bethlen (1613-1629), care visa să se 
declare rege al Daciei, de a primi o catedră la noul înfiinţat Colegiu 
Superior Reformat din Alba Iulia. Frecventat şi de tineri români, avea 
,,moftul’’ de a fi univerisitate cu trei facultăţi: Teologie, Filosofie şi Litere 
( Lingvistică).  
           Ducele de Silezia este rugat de Gabriel Bethlen să-i recomande 
patru profesori care să predea la Colegiul, nou înfiinţat. La 14 mai 1622, 
ducele răspunde, recomandând pe doi profesori iluştri, Eximer şi 
Kirschner, un instructor, Iacob Copius, pe Ioan Origanus şi Martin Opitz, 
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despre care se spunea că este laureat al Universităţii din Heidelberg. Dintre 
cei cinci inşi recomandaţi, doar Martin Opitz ajunge la Alba Iulia şi la 
Cluj, entuziastul tânăr, de doar 25 de ani, care voia să unifice ritmul 
poeziei clasice cu ritmul natural al limbii germane.  
           Acest tânăr protestant, atins de aripa geniului, la vârsta de 19 ani 
publicase prima compoziţie în limba latină, Strenarum Libellus, pentru ca 
un an mai târziu să redacteaze o Apologie în favoarea folosirii limbii 
germane în operele literare. 
 Acest extraordinar fiu superdotat, al măcelarului-maestru, 
Sebastian Opitz şi al primei lui soţii, pe nume Martha Rothmann, a avut 
prilejul să studieze la celebra Univeristate Heidelberg, unde a avut coleg 
de studenţie pe fiul lui Gabriel Bethlen, Ştefan Bethen şi pe Ştefan 
Galeyi.Ei au văzut în colegul lor, Martin Opitz, o celebritate , pe care a 
recunoscut-o și principele Gabriel Bethen, când l-a poftit ca profesor la 
Colegiul din Alba Iulia.  
          În acest Colegiu el a predat poeţii clasici, iar pe lângă această lucare 
didactică de mare excepţie, el se ocupă, cu predilecţie de civilizaţia daco-
romană. În lucarea Dacia înainte de romani, Grigore Tocilescu, afirmă că 
cel mai vechi Procurator Aurariam, ce cunoaştem în Dacia este M. Ulpius 
Hermias, un libert al împăratului Traian, după inscripţia de la Zlatna- 
publicată în Corpus inscriptionum latinorum, revista ungară a minelor şi 
topitoriilor din 1890 - piatra fiind descoperită pe malul râului Ampoiului 
de către Martin Opitz.  
          Aşadar, avem bucuria, ca acest mare poet cu inima de aur, să se 
aplece asupra studiului vechilor inscripţii romane şi din Ţara Vlahilor, 
adunând material pentru o lucare vastă, Dacia Antiqua. 
 Desigur, pe lângă Martin Opitz, au mai fost invitaţi şi alţi dascăli 
vestiţi pentru a da viaţă Universităţii: Ioan Heinrich-Alstedt, filosof şi 
pedagog, Ludovic Piscator din Heidelberg, filolog şi lingvist, H. 
Bisterfeld, naturalist şi alte somităţi univeristare. 
 Dintre toţi profesorii universitari, Martin Opitz se va lega cu inima 
şi sufletul său sensibil cel mai mult de românii din Transilvania şi din 
împrejurimile oraşului Alba Iulia şi Zlatna. Bogăţia ştiinţificăa sa, era 
binecunoscută şi mult apreciată de contemporani. La anul 1617 publică un 
manifest în limba latină prin care susţine limba literară germană, urmând 
un volum de Ode şi sonete lirice (1618). Pe lângă aceste activităţi a 
peregrinat prin Ţările Europei în lung şi în lat, începând cu Ţările de Jos, 
unde a stat doi ani. 
 Totuşi cât de mică eram lumea şi atunci şi cum se ducea vestea 
despre învăţaţii vremii! Iată, că în anul 1622, la vârsta de doar 25 de ani, 
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Martin Opitz, este recunoscut ca o celebritate şi este chemat la 
Univeristatea din Alba Iulia, unde a stat doar un an și câteva luni, timp în 
care şi-a legat numele de activitatea de la Univeristate, dar mai ales 
contribuţia lui exemplară la cunoaşterea şi la apărarea vieţii românilor 
transilvăneni, dar cu deosebire cei din regiunea oraşului Zlatna, cel mai 
mare centru minier pentru extragerea aurului din Munţii Apuseni. 
 Martin Opitz, fire romantică, și decât a fi în atmosfera oficială a 
curţii principelui, prefera natura pitorească a regiunii, munţii acoperiţi cu 
păduri bogate, manifestările artistice şi cu deosebire jocurile românilor, 
portul popular, cântecele ţăranilor români, petrecându-şi tot timpul liber 
prin satele româneşti, amintind doar cateva: Ighiul, Şardul, Ţelna, locuiri 
care aveau podgorii cu vinuri alese, despre care a scris, după cum vom 
vedea. 
 Cea mai mare bucurie a lui Martin Opitz, făcând aceste escapade în 
natură, a fost fericita întâlnire cu vechiul prieten din Olanda, inginerul de 
mine H. Lisabon, care şi el, prea bucuros, i-a deschis inima şi uşa casei 
sale de la Zlatna. Dimpreună au mers prin locurile mirifice ale Munţilor 
Apuseni, locuri pline de vestigii istorice, în care se găseau urmele 
civilizaţiei daco-romane: Minele castrelor, inscripţii, morminte, vase, 
podoabe şi totodată cu viaţa plină de bucurie şi veselie a satelor, cu 
durerile şi lacrimile lor, provocate de opresiunea permanentă, socială, 
religioasă, şi naţională, precum şi chiote de veselie, din când în când, 
izvorâte din datinile folclorice şi din bunele speranţe nădăjduitoare. 
 Acest mare poet, cu sufletul de aur, şi-a legat inima şi sufletul de 
aceste locuri şi de oamenii minunaţi, manifestându-şi admiraţia totală prin 
închinarea celebrului poem Zlatna,1 folosind numele românesc al oraşului, 
pentru că în doar un an a învăţat a grăi şi în limba română (fiindcă în limba 
germană acesta se numeşte Schlaten). Trebuie să subliniem, cu acest prilej, 
că despre Zlatna au mai scris până la Martin Opitz şi alţi diplomaţi şi 
călători, remarcând fară nicio îndoială, pe lângă marea bogăţie auriferă a 
Zlatnei şi caracterul dominant românesc.  
 Se cunoaşte afirmaţia istoricului şi diplomatului Georg 
Reicherstorffer - sas de origine -  într-un memoriu din anul 1550, adresat 
împăratului Ferdinand I, că Zlatna este un ,,oraș pe care îl locuiesc 
românii’’- cum de altfel locuiau în toată Transilvania. Lucrarea sasului, 
numităChorographia Transilvaniei, tipărită la Viena în 1550, ea fiind 
dedicată, atenţie, lui Nicolae Olahus, care era de origine românească, unul 
dintre cei mai mari umanişti ai timpului.  

                                                 
1
Zlatna oder von der Ruhe des Gemüthes ( Zlatna, sau despre liniştea sufletului). 
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Şi ca o laudă a sasului nostru din Transilvania, cinstit ca savant, el a scris 
în limba latină încă o Choregrafie a Moldovei,2 arătând caracterul latin al 
acesteia, el fiind cel mai bun cunoscător al Ţărilor Române din timpul 
vieţii lui, afirmând că este locuită de români. 
 Mai reamintim, vorbind depre Zlatna, că istoricul maghiar, Toth 
Zoltán, tipăreşte în anul 1955 o lucrare,3 în care- spre cinstea lui istorică- 
afirmă că: ,,printre locuitorii orașului Zlatna, găsim din primele timpuri 
românii’’. 
 Trebuie să constatăm, revenind la Martin Opitz, că i-a depăşit pe 
toţi înaintaşii săi, dar chiar și pe urmaşii săi, cu poemul său Zlatna, fiind o 
realizare literară strălucită, şi totodată invocând cu ştiință realitatea, aduce 
un elogiu superb şi o pledoarie susţinută cu mare însufleţire pentru viaţa 
românilor împodobiţi cu virtuţi alese şi dreptul ce li se cuvenea la viaţă, 
libertate și dreptate în propria lor ţară. 
 Desigur, şirul pe lângă Martin Opitz avea să continue, pe lângă 
istorici şi oameni politici, Emile Flourens, Georges Clemenceanu, Edgar 
Quinet, Felix Colson, Jules Michelet, Jules Simon, Ernest Lavisse, Cesare 
Cantu, Emil Zola, Giosue Carducci, Fr. Mistral, Sully Prudhomme, 
Björnson Björnstjern, precum şi mulţi alţii care au scris şi ne-au lăsat 
documente - tezaur - pentru istoria poporului român. 
 Ceea ce a uimit acest suflet uriaş, un sfânt al neamului românesc, 
aş putea afirma, fără rezerve, a fost şi faptul că a adunat un vast material 
pentru alcătuirea unei istorii a Daciei - Dacia Antiqua - la care a lucrat 12 
ani, el fiind copleşit de trecutul istoric al dacilor și de cele două lupte 
eroice, dintre Împăratul Traian şi Regele Decebal. 
De aceea, suntem în admiraţie şi preţuire pentru acest genial cărturar şi 
arheolog, deopotrivă, pentru că în căutările lui febrile îngerul Domnului îl 
ducea pretutindeni unde se aflau dovezi istoice despre neamul daco-roman 
şi românii transilvăneni, cu care se întâlnea adesea, cerându-le voie să 
caute prin curţile şi grădinile lor, pietre pentru a scoate înscrisurile 
epigrafice șia dovedi, cu argumente mai tari ca piatra, că românii sunt 
urmaşii romanilor. 
 În grădina unui alt român din orașul Ampelum, s-a descoperit o 
piatră din anul 161, era noastră, unde se scrie că la Roma era Împărat Marc 
Aurelius, sprijinitor al literelor, omenos cu sclavii, dar mare prigonitor al 
creştinilor. Piatra cu inscripţia a fost dusă în 1723 la Viena, şi păstrată într-
un coridor al Bibliotecii Imperiale. 

                                                 
2
Moldaviae quae olim Daciae pars Chorographia- Georgio a Reichestorffer Transylvania autore, 

Viena, 1541. 
3 Toth Zoltán, Mişcări Ţărăneşti din Munţii Apuseni, până în 1848, Bucureşti, 1955, p.18. 
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 Alcătuirea poemului numit Zlatna, nu a fost doar un moment de 
inspiraţie locală, ci a însoţit întreg materialul cu note istorice, literare, de 
întinsa cultură umanistă europeană. Mai mult acest poem a fost tipărit la 
Strasbourg în anul 1624, la numai un an după ce a Martin Opitz a plecat 
din Transilvania. Vedem şi din acest gest a lui Martin Oiptz, dragostea lui 
de a nu se risipi osteneala în care a pus atâta iubire pentru românii 
transilvăneni ! Cred că nimeni n-a scris şi nici n-a mai făcut o bucurie mai 
mare pentru Transilvania, nu de un om, ci de înger a lui Dumnezeu trimis 
la noi ! 
 Dar, Martin Opitz nu se opreşte doar la Strasbourg, cu tipărirea 
Poemului său celebru, care, auziţi! a apărut la Frankfurt a Main şi la 
Amsterdam, mărind aria cunoaşterii unui neam de obârşie divină.  
Vădit lucru, Marin Opitz este o celebritate a veacului său, ca şi pentru noi 
astăzi și rămâne de-a pururi. Parcă îmbogăţit de harurile transilvane după 
plecarea de la noi, în anii următori, a publicat intens precum: Cartea 
poeticii germane (1624), Poeme germane (1624), traduceri: Seneca, 
Troienele (1625), Sofocle, Antiqona (1636), Ottavio Rinuccini, Tragedia 
pastorală a lui Daphne (1636), Philip Sidney, poet englez, Arcadia, (1629), 
Jhon Barkley (1631), traducere Argenis, cu acestea din urmă punând 
temelia romanului pastoral şi politic în literatura germană, fiind un inspirat 
deschizător de drumuri în literatură. 
 Pentru toată osteneala maximă, într-o perioadă de timp minimă, 
acest poet unic, a fost recunoscut, semn că lumea citea carte serios!, prin 
decernarea la Viena, în anul 1624:Cunună de lauri pentru poezia germană, 
iar de către Împăratul Ferdinand I, i se acordă titlul de nobil !  
 Nu doar ca poet consacrat, dar și ca umanist european recunoscut, 
nu doar pentru pregătirea lui enciclopedică, fiind cunoscător a zeci de 
limbi clasice și moderne, ci și pentru abilitatea lui diplomatică, primind 
încredințări în diferite țări și capitale ale Europei de atunci, Berlin, Drezda, 
Varșovia, Praga, Paris (1630): Secretarul și istoriograful Casei Regelui 
Vladislav al IV-lea al Poloniei. 
 Au urmat și multe alte prezențe diplomatice în state europene, 
ajungând și la  Danzig în anul 1639.  
 După atâtea peregrinări europene, într-un timp atat de scurt, a murit 
de ciuma care bântuia orașul, molipsindu-se de la un cerșetor căruia i-a dat 
de pomană, ca un milostiv ce era! 
 Potrivit obiceiului, cei care erau infectați de această boală 
necruțătoare erau izolați și lăsați să moară, după care li se dădea foc, atât 
celor infectați, cât și lucruilor personale, precum și locului unde și-au 
sfârșit viața. 
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 Odată cu sfîrșitul lui Martin Opitz, au dispărut în flăcări cărțile, 
bruma de lucruri personale și mai ales manuscrisele, printre care valoroasa 
lucrare Dacia Antiqua, care după cum am mai spus, a lucrat timp de 12 
ani! 
 Ce operă fundamentală au putut distruge ciuma și flăcările de la 
Danzig, dimpreună cu autorul lor, Martin Opitz !4 
 A purtat cu sine, mereu lucrând la opera dragă inimii lui, Dacia 
Antiqua! Negreșit, era un fiu spiritual al Daciei Felix ! 
 Înainte de a cunoaște noi toate acestea, mai întâi le-a cunoscut 
Europa. Noi românii, transilvani mai ales, doar în anul 1888, după 264 de 
ani de la prima apariție, la Strasbourg (1624), avea să aflăm despre 
capodopera poetică ce încununa fruntea urmașilor, din neamul dacilor, atat 
de mult iubiți- mai bine zis, adorați!- de Martin Opitz. 
 În gazeta ,,Tribuna  de la Sibiu’’ (nr.107-113 pag. 426 - 450), 
apărea poemul Zlatna, tradus de poetul George Coșbuc, care a descoperit, 
se pare, celebrul poem în biblioteca Universității din Cluj, sau în biblioteca 
profesorului său, Grigore Silași, profesor de literatură, care îsi făcuse 
studiile la Viena. Mai poate fi luată în considerare și varianta semnalării 
poemului de către Ion Slavici, directorul de atunci al ,,Tribunei”. 
 S-au mirat mulți de atunci, ne miram și noi azi, cum a rămas acest 
poem în paginile Tribunei, atâta vreme,adică 56 de ani (1888-1944), fără 
să vadă lumina tipografului, într-o carte de sine. A fost reactualizat de 
către protopopul Elie Dăianu, fost director al Tribunei (1899-1903), apoia 
fost publicat în ziarul ,, Timpul” (23 ianuarie) sub titlul: ,, Poemul Zlatna 
este un certificat poetic al sufletului nostru latin’’.  
 Au mai trecut 50 de ani de uitare! Din grija tot a unui poet, Mihai 
Gavril, cărturar harnic și înzestrat cu har,care fost captivat de strălucirea 
poemului, dar și de sfârșitul tragic al autorului său, Martin Opitz, a 
încercat să aducă printre români, un ,,român-dac’’, care a ars de iubire, la 
propriu și la figurat, ducând în desagă, Dacia Antiqua !  
Pentru Mihai Gavril, spre deosebire de poetul George Coșbuc, nu-și spune 
poemului ,,Traducere’’, ci poem ,,răsădit în românește’’, intitulând creația 

                                                 
4
Pentru viața și opera lui Martin Opitz, ase vedea ca izvoare românești, Enciclopedia Română, tom. 

III, Sibiu, 1904, p.465-466, N. Albu, Istoria învățământului românesc din Transilvania, p. 44-47; M. 
Isbășescu, Istoria literaturii germane, București, Editur Științifică, 1968, p. 131-132; A. Armbruster, 
Romanitatea românilor- istoria unei idei, Editura Academia RSR, 1972, p. 148-149. Izvoare srăine: 
K. K. Klein Bezienhungen Martin Opitzens zum Rumänentum, în ,, Corespondenzblatt des Vereins 
fűr siebenbűrgische Landeskunde”, 50, 1927, nr. 7-8, p.96; R. Gragger, Martin Opitz und 
Siebenbűrgen, ,, Ungarische Jahrbűcher,’’ VI, 1926, p. 313-320; V. Gose, Dacia Antiqua, Ein 
verschollenes Hanptwerk von Marin Opitz, in ,, Sűdostdentscher Archiv’’, II, 1959, 2, p. 127-144, 
etc. 
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lui Martin Opitz: Zlatna-Cumpăna dorului! cu un cuvânt înainte de 
cărturarul, Vasile Netea și o postfață de Al. Tănase, devotații îngrijitori ai 
operei poetului german. 
 Marele poet, Martin Opitz, geniu al literaturii germane, este pentru 
noi icoana luminoasă între icoanele românești: Cazania lui Varlaam 
(1643), Noul Testament de la Alba Iulia (1648), Psaltirea lui Dosoftei 
(1673), Biblia de la București (1688), care aveau darul de a lumina mințile 
și sufletele multor scriitori de mai târziu: M. Eminescu, Lucian Blaga, 
Liviu Rebreanu, George Coșbuc, Tudor Arghezii, M. Sadoveanu, cu tot 
neamul lor scriitoricesc! 
 Îngerul păzitor a lui Martin Opitz s-a întâlnit cu Îngerul păzitor a 
lui Mihai Gavril, și s-au înțeles să aducă printre români, în vatra lor de 
viață, dor și sfințenie ,,cea mai strălucită creație poetică’’5de către un poet 
străin de neam, ,,originii geniului și pământului românesc’’6. 
 Istoricul literar, Mihai Isbășescu, în lucrarea Istoria literaturii 
germane, îlconsideră ,, Cel mai de seamă poet german al secolului al XVII 
lea’’- își ocupă astfel locul meritat în istoria literaturii române. 
După unii specialiști este considerat unul dintre cei mai însemnați 
teoreticeni ai artei poetice din epoca barocului, numele său latinizat fiind: 
Martinus Opitius, cu pseudonimul, Încoronatul ( Der Gekronte ). 
De aceste numiri ale poetului german: Martin Opitz, Martinus Opitius și 
Der Gekronte (Încoronatul), precum se cunoaște din înscrierile vremii, la 
opera sa:Zlatna, sau despre liniștea sufletului, sau Zlatna, Cumpăna 
Dorului, numirile Poemului de Aur, cum îl numesc eu, am ajuns să ne 
bucurăm noi, cei ce suntem, împreună cu cei care au fost și cu cei ce vor 
veni! 
 Sperăm, ca Vlădica Irineu, arhiepiscopul de Alba Iulia, va 
binecuvânta apariția Poemului, Zlatna-Cumpăna dorului într-o ediție nouă, 
bilingvă, pentru bucuria unanimă, a transilvanilor și a românilor de 
pretutindeni, care se vor osteni să citească cele 583 de versuri, care se 
constituie într-un Imn de Cinstire, unic în literatura lumii!  

Mulțumesc și pe această cale Părintelui Spiridon și Maicii 
Emiliana, Stareța Mânăstirii Pătrânjeni, sufletul ctitoriei istorice, care 
acum, ne grăiește din nou depre credința statornică a nemuritorilor 
transilvani din Dacia Antiqua, pe care scriitorul Miron Scorobete a numit-
o Dacia Edenică! 

                                                 
5 Martin Opitz, Zlatna, Cumpăna dorului, Editura Albatros, 1981, p. 19. 
6 Ibidem, p. 19. 
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 „Ah, vreau să trăiesc în rutină, până natura va fi foarte generoasă cu mine!‟ 

Jules Lafforgue 
 
 În altă parte, ar fi fost cu totul altfel, cred. În oraș, de exemplu. Sau într-
un cartier obișnuit. 
 Acum câteva clipe, m-am apropiat de fereastră, am ridicat cartonul care 
înlocuiește geamul, un gest mecanic pentru a lăsa o briză proaspătă în cameră. 
 Mama stă pe pat. Nu doarme. Am locuit mereu în cartierul ăsta murdar. 
M-am născut aici. Mama venea din altă parte. Din oraș. Presupun. 
 În fond, nimic nu e mai puțin sigur: nu mi-a vorbit niciodată despre asta. 
Eu am ales să cred că vine din alt loc. Pentru a explica. Pentru a înțelege. 
 În măsura în care este util să înțelegi ceea ce ai trăit. 
 Oare este util să înțelegem? Se poate trăi la fel fără să-ți pui întrebări, 
întocmai ca necuvântătoarele. Să înduri suferința, dacă trebuie: foamea. Frigul, 
durerea de dinți, migrena, sufocarea, trec peste ele. Nu mă refer decât la cele mai 
evidente, dintr-o listă oricum interminabilă. Ea conține deja ceea ce poate umple 
câteva vieți interioare. Cu siguranță, acest mobilier este rustic: suferințe adânci, 
robuste, pregătite să dureze și pe care le regăsim din ce în ce mai departe, fără 
uimire, pentru că, de fapt, ele fac parte din banalitatea existenței, constituie 
materia zilelor, nopților, a acestei ordini lente care se balansează de la un anotimp 
la altul cu o constanță aproape supranaturală.  

Este, de altfel, un lucru mai puternic decât tulburările creierului – 
angoasele, cum se spune – problemele legate de nervi, de emoții, toate aceste stări 
inventive care constituie  un mod de a o face pe interesantul, de a te da drept o 
fire sensibilă. Sunt laturi care multiplică până la vertij ocaziile de a reflecta 
asupra sinelui, iată un subiect atrăgător. 

Nu neglijez, fără îndoială, faptul că oamenii ajung, în mod sigur, să-și 
pună întrebări de îndată ce au destul timp la dispoziție pentru ca această 
interogație să devină apăsătoare, foarte dură, insuportabilă, obsedantă. Nu ne 
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punem întrebări la ăntâmplare, în treacăt sau din neatenție, fiindcă am avea cinci 
minute la dispoziție. 

De fapt, nu e chiar atât de rău să suferi. 
Dacă ar trebui să-mi pun întrebări, prima care mi-ar veni în minte ar fi? 
„De ce m-am născut în acest cartier?‟ 
Ciudat cartier. Cincisprezece hectare la est de oraș, care, prin blocuri 

alăturate, separate de niște barăci îngrămădite unele peste-altele, împrăștie tot 
felul de ruine. Și chiar altele. Și chiar ruine ale ruinelor. Mai    rău decât o 
periferie. O zonă de depozite. 

Se pare că majoritatea marilor metropole 
acceptă situația jenantă de a deține o zonă mai mult 
sau mai puțin periferică, în interiorul căreia se găsește 
refulat din abundență ceea ce nu contează: marfa de 
proastă calitate, datornicii, străinii, bătrânii, alcoolicii. 

(În același timp, nu trebuie să exagerăm. Nu 
suntem toți infractori sau ratați din naștere. Există și 
oameni de bine aici. Sau care au fost. Oameni care, 
altădată, nu trăiau în lipsuri. Ca mama, presupun, 
înainte să mă nască. Spre nenorocirea amândorura.) 

Prima amintire care mi s-a întipărit în memorie cu destulă precizie pentru 
a o situa în timp, este incendiul unei biserici. 

Era exact ziua în care împlineam cinci ani, spre seară. 
Mama înfipsese o lumânare mică într-o gustare cu ciocolată. Mă 

pregăteam să suflu, când alarma a început să urle. 
Imediat, s-au auzit pași grei pe scări. În cartier, oamenilor le plac 

incendiile. Acest gust se dezvoltă odată cu șomajul, consumul de bere, 
prejudecățile despre ceea ce arată bine, despre tot, în general. 

În materie de incendiu, trebuie să subliniez asta, cel al bisericii rămâne 
cel mai frumos pe care mi-a fost dat să-l contemplăm, atingând extazul. Un 
exemplu la care mulți se referă încă astăzi, când ia foc un garaj sau o școală. 

Asemenea evenimente atrag întotdeauna mulțimea, o mulțime compactă, 
fadă, care încurcă eforturile pompierilor, astfel încât ceea ce a început să fie 
distrus să nu fie deloc compromis, până la distrugerea completă. Există niște 
tehnici colective, poate inconștiente, ale mișcărilor gloatei care pare să calculeze 
strategii. 

Pe de altă parte, pompierii care vin din oraș cu ordinul de a nu contraria 
niciodată locuitorii din cartier, nu se grăbesc nici să ordone evacuarea gurilor-
cască, nici să branșeze furtunurile, ci se mulțumesc, când sunt în sfârșit, pregătiți, 
să stropească locuințele din jur, astfel încât incendiul să nu se întindă prea mult și 
să nu-i bănuiască cineva că au comis vreo neglijență, o greșeală profesională. 

Din principiu, mama a disprețuit întotdeauna incendiile. Chiar pe acela al 
bisericii. Totuși, este singurul pe care l-am fi putut aprecia de la fereastra noastră, 
fără a fi obligați să coborâm repede etajele. 
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În mod ciudat, era mai greu de stins decât lumânarea de aniversare. 
Oamenii se regrupaseră în curtea școlii, de unde se vedea cel mai bine, în piața 
Parvis, de cealaltă parte, în fața clopotniței. Erau de asemenea multe capete 
aplecate la ferestre, și alți curioși, chiar mai mulți, instalați pe acoperișuri. Ceea 
ce mama dezaproba, bineînțeles. Fără îndoială pentru ca ea prefera, odată în plus, 
să se înșele singură, decât să aibă dreptate cu toată lumea. 

Ar fi aplaudat flăcările. Cu condiția să nu împărtășească entuziasmul 
decât cu o minoritate. Redusă. Și, dacă se putea, redusă la o singură persoană. 

Așa este ea: o individualistă înverșunată. Așa am cunoscut-o întotdeauna: 
potrivnică. 

Totuși, simt că nu am dreptul să mă plâng de ea sau sa o judec. 
Personal, iubesc incendiile, deși nu am îndrăznit niciodată să mărturisesc 

asta. Iubesc cu pasiune incendiile, spectacole mărețe și gratuite. Aștept următorul 
incendiu cu-n fel de nerăbdare. Ca și ceilalți, cei din cartier, știu bine că voi simți 
o bucurie grotească, zgomotoasă, vulgară și că vom râde împreună, ca niște 
animale. Daca animalele ar ști, totuși, să râdă de propriul lor râs. 

La cinci ani, aveam părul foarte lung și foarte blond. Nu am fost 
întotdeauna brunet, ca acum. 

Mama petrecea ore întregi periindu-mi părul, și alte ore ocupând-se cu 
toaleta mea. Nu o interesa nici săpunul, nici cremele. Abuza de parfum. Mă 
numea „micul prinț‟ și mă îmbrăca superb, cu jabouri din dantele, cu haine de 
catifea și cămăși de o finețe fermecătoare. 

La cei cinci ani ai mei, dacă o gustare cu ciocolată înlocuise tortul, mama 
nu se zgârcea cu cadoul: pantofi cu catarame aurite, pe care mi-i oferea și care m-
ar fi strâns trei luni mai târziu, o costaseră o avere. 
 Îmi ceruse să-i încerc imediat și să merg prin cameră, în fața ei, îmbrăcat 
cu hainele mele frumoase și încălțat cu superbii mei pantofi. Plăcerea ei era 
imensă, vedeam asta în privirea ei și în surâsul abia schițat, care-i imprima pe 
obraji gropițe trecătoare. 

Mama nu râdea decât foarte rar. Aș spune chiar: accidental. Nu pentru că 
nu ar fi, ca oricare dintre noi, cuprinsă de crize de bună dispoziție, dar în acele 
momente ea se întorcea cu fața la perete, își ascundea chipul cu mâinile, ca să nu 
poată nimeni să-și dea seama că dinții ei erau cariați. Unii erau atât de stricați, 
încât nu mai rămăseseră decât niște colți. De aceea mama nu surâdea. 

În foarte puținele ocazii în care am văzut-o râzând, am simțit că-mi purta 
pică fiindcă îi surprinsesem un defect pe care ea se străduia, cu atâta grijă, să-l 
țină secret. Eu însumi mă simțeam prost din cauza asta. 

Mama nu spusese niciodată din ce motive fusese nevoită să se instaleze 
aici, la etajul 9 dintr-un bloc mizerabil, locuit de oameni de nimic, insuportabili. 

Nu vreau să bârfesc, dar daca cineva îi analizează cu obiectivitate, nu 
poate să concluzioneze că oamenii din bloc sau cei din jur sunt întrutotul 
conformi cu ideea pe care și-o face, de obicei, cineva despre o populație normală, 
aceea pe care o întâlnești în oraș, pe străzile cu magazine, clienți ai restaurantelor 
care livrează comenzi la domiciliu, cei care frecventează galeriile, frizeriile, 
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saloanele de înfrumusețare și de manichiură, casele de modă, și care se lasă 
fotografiați în serile cu evenimente și care nu ezită să investească bani în ceasuri, 
coliere, brățări sau în jucării, cărți, aparatură electronică și care își fac vizite unii 
altora, comportându-se incredibil de politicos în jurul meselor care poartă povara 
veselei de catalog și a felurilor de mâncare costisitoare, și care se tolănesc, după 
masă, în fotolii din piele naturală, cu stomacul plin de delicatese, și care vorbesc, 
cu paharul în mână, râzând, pentru a-și arăta unii altora dinții din aur și bucuria de 
a trăi. 

Aici, noi suntem obișnuiți cu murdăria. 
Oamenii sunt capeștii. Unele specii trăiesc în apă limpede. Dacă apa s-ar 

tulbura, ei ar muri. Alții nu supraviețuiesc decât în nămol. Mâlul este mediul lor 
natural, sunt făcuți din asta. 

Nu este de mirare că oamenii de aici nu încearcă să scape de mizerie: în 
altă parte s-ar moleși. Nu vor să se simtă jenați de curățenie. Aici urinează pe 
pereți, scuipă pe scări, aruncă gunoiul pe fereastră, din scurt, la repezeală. 

Murdăriile formează grămezi pe trotuare. Un amestec respingător de cutii 
goale, cârpe, hârtii, oase de pui, excremente înfășurate în ziar, coji de fructe și 
legume de unde se ridică un miros oribil, ținând seamă că serviciile de salubrizare 
din oraș scoteau pe străzi mașinile de cinci sau de șase ori pe an. Noi avem 
mirosul mai puțin fin. Duhoarea din cartier nu ne deranjează. Puțin, poate, vara. 
De fapt, în timpul verilor foarte calde. Rare în regiune, din fericire. 

Personal, nu aș vedea nici un inconvenient dacă locuitorii s-ar disciplina, 
cât de cât, așa cum li se recomandă constant, prin afișe și dacă s-ar strădui, de 
exemplu, să folosească sacii de gunoi pe care primăria îi distribuie gratuit. Sunti 
unii care o fac. Pe jumătate. Umplu sacii și îi aruncă de la fereastră. De la o 
anumită înălțime, aproximativ al doilea etaj, sacul nu rezistă și, atingând 
pământul, se sparge și conținutul se împrăștie pe trotuar, la picioarele trecătorilor 
care încep să urle împotriva obiceiurilor locului, care, prin repetiție, le transformă 
plimbarea într-un parcurs plin de pericole. 

Oamenilor nu le pasă deloc de peisaj. Ei trăiesc superficial, în dezordine 
și murdărie. Ar fi fost prea mult să li se ceară să respecte ceea ce se folosește în 
comun: strada, școlile, copacii, iarba, locuințele sociale, lăcașele de cult. Ultimele 
sunt modeste. În afară de biserica arsă care n-a mai fost reconstruită niciodată, 
templul protestanților, moscheea arabilor și încă o capelă a nu știu cui, celelalte 
seamănă mai mult cu hangare pentru biciclete decât cu locuri sfinte. Dești fiecare 
comunitate a dorit, în măsura posibilităților, să personalizeze cât mai bine 
construcțiile ce-i aparțineau. 

Dar mortarul și tabla încrețită nu sunt materiale destul de nobile pentru a 
se adapta unei forme concepute pentru spirit și credință. Chiar încercând să 
folosești ceea ce este deformat, decupat, ciudat, nu este posibil să ascunzi mult 
timp că ai lucrat cu ceva ieftin și că Dumnezeu, considerat atât de binevoitor, nu a 
catadicsit, nici măcar în propriul său interes, să verse niște bani pentru un miracol 
arhitectural. Sacrul încasează o lovitură, inevitabil. 
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Dacă nu ar fi arabii și portughezii, care sunt apropiați de Dumnezeu, 
religia ar fi dispărut, lăsând loc liber obsedaților cultului „Întoarcerea lui Isus‟, 
care practică botezul prin scufundare și bâiguiala rituală. Niște nebuni isterici. În 
parcarea supermarketurilor, organizează ‹‹mese mistice›› și ‹‹picnicuri de 
convertire››. Se pretind misionarii lui Cristos și nu ezită să meargă în oraș pentru 
a predica și a îndemna pe proprietarii plătitori de impozite să lase totul și să-i 
urmeze, într-un loc nenorocit și supus distrugerii. 

Ei nu aderă însă la adevărata religie. Dimpotrivă: văd peste tot dușmanii 
lui Dumnezeu. Nu există competitori, ci dușmani. A crede într-un alt Dumnezeu 
decât acela pe care l-au ales sau a nu crede, e același lucru și la fel de pasibil de 
infern. De parcă iadul ne-ar înspăimânta, pe noi, biete ființe, cu grătarele și 
bananele flambate. 

Din toți nenorociții care au ales să locuiască în cartier, ei sunt cei mai de 
temut. Mama îi ura. Dar mama detesta aproape pe toată lumea. Ea îi disprețuia pe 
ceilalți. Pe bună dreptate. Dar pe cei din grupul „Întoarcerea lui Isus‟ îi blestema. 
Nu știu de ce. 

Nu cred că aș putea găsi o femeie mai curată decât ea. Și mai cochetă. 
Nici o mamă mai grijulie ca ea. S-a sacrificat pentru mine. Nu-i ceream atât de 
mult. Nu-i ceream nimic. 

Mulți o priveau de sus, cu acea privire bănuitoare pe care o arunci 
nebunilor. Oamenii nu o salutau. Niciodată. Asta pentru că de la început, din ziua 
când s-a mutat în cartier, a ținut să păstreze, între ea și ceilalți, o oarecare 
distanță. Așa cred. 

În orice caz, nu se exprima cu ușurință. Chiar față de mine. Uneori trecea 
o săptămână fără a simți nevoia să schimbăm o vorbă, în afară de „Bună ziua!‟ și 
„Noapte bună!‟. Nu fiindcă nu aveam mnimic de spus, ci pentru că simțeam că 
vorbele trebuiau să fie păstrate pentru a exprima lucruri grave. În conversația de 
zi cu zi, în acest du-te-vino al sentimentelor, obiceiurile noastre erau perfect 
reglate. Ne cunoșteam prea bine ca să nu înțelegem de la prima privire, de la 
primul suspin, ceea ce dorea sau reproșa celuilalt. 

La drept vorbind, existența noastră era organizată cu metodă și severitate. 
Totul era atât de riguros prevăzut, încât zilele se scurgeau fără evenimente. 
Bineînțeles că mă plictiseam. Dacă aș fi avut de ales, aș fi coborât în curte să mă 
joc cu ceilalți băieți, să mă murdăresc, să mă întorc târziu, zgâriat, plin de noroi, 
cu părul vâlvoi, poate chiar cu un dinte spart, da și cu o întâlnire importantă 
stabilită pentru răzbunarea de a doua zi. Dacă toate astea s-ar fi întâmplat, mama 
m-ar fi bătut. Mă pălmuia pentru lucruri mai puțin grave. 

Într-o zi răsturnasem cerneală pe halat. Când a observat pata, a avut un 
moment de uimire, aproape de neîncredere. Era un halat luxos. O imitație de 
cașmir cu garnitură de fir aurit, pe care-l cumpărase nu știu de unde. Poate că-l 
comandase prin curier, cum se întâmpla adesea cu obiecte despre care se 
încăpățâna să creadă că nu se vindeau în provinciile îndepărtate.  

Pentru mama, nimic nu avea valoare dacă nu era fabricat la Paris. 
„Este ceva ce ține de detalii, spunea ea, de fantezie, de gust.‟ 
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Adăuga, mormăind: 
„Toate gusturile există în mod natural, sunt sigură, dar bunul gust nu este 

decât în omul civilizat. Noi trăim la oraș, nu suntem țărani.‟ 
Ultima remarcă era mai degrabă prostească, sunt de acord, dar mama îi 

dădea o semnificaței deosebită, o importanță filosofică și o repeta ca pe o 
sentință. 

Cred că făcea o confuzie dând cuvântului „țăran‟ o nuanță peiorativă. Îi 
critica pe „țăranii din cartier‟, pe cei îmbrăcați „ca niște țărani‟, vulgari „ca niște 
țărani‟, murdari „ca niște țărani‟. Îmi amintesc că, atunci când eram mic, mă 
avertiza să nu mănânc supa sorbind zgomotos, așa cum, credea ea, fac țăranii. 

Bineînțeles că ea nu știa nimic despre țărani. Ca majoritatea oamenilor 
din cartier, care, în cel mai bun caz, văzuseră țărani la televizor și, în asemenea 
ocazii, nu reținuseră, fără îndoială, decât o imagine confecționată, fiindcă țăranii, 
ca și minerii sau oamenii politici, se aranjează și se machiază înainte de a-și da 
cuvântul, în fața camerelor, că spun adevărul și numai adevărul. 

În mintea mamei cuvântul „țăran‟ nu desemna indivizi care „căzuseră 
foarte jos‟, cum spunea ea, ci, mai degrabă, era vorba de o rasă care n-ar fi făcut 
niciodată cel mai mic efort pentru a ieși din murdăria ancestrală. Erau niște 
animale sau niște creaturi care trăiau ca animalele, fără să se îngrijească, fără să 
ezită să o ia pe drumurile cele mai abjecte, să atingă lucrurile cu miros fetid, pe 
când demnitatea umană impune să ne murdărim cât mai puțin posibil, să refuzăm 
muncile degradante, motive pentru care mama, în cele mai grele zile de lipsuri, ar 
fi preferat să moară de foame decât să se complacă în activități pe care le 
condamna irevocabil, de exemplu, să trieze legume la aprozar sau să lucreze la 
benzinărie. 

Nu putem reproșa oamenilor că sunt ceea ce sunt. 
Dacă mama se înșela când îi judeca pe țărani fără să-i cunoască și le 

făcea un portret falsificat, nu mi se pare absolut necesar ca un fiu să-și contrazică 
mama, chiar dacă, mulți ani mai târziu, „Țăranule!‟, însoțit de o palmă dată, când 
a descoperit că murdărisem halatul, a rămas în memoria mea drept cea mai rea 
dintre pedepse: o mustrare, o condamnare. Un lucru grav. 

Supărările ei erau teribile și cumplit de glaciale. O văd și acum, cu buzele 
strânse, cu privirea severă, încordată, într-o atitudine sfidătoare. E puțin spus că 
mi-era teamă de ea: aș fi vrut să dispar, să intru într-o vizuină, să nu-i mai suport 
privirea și tăcerea, să nu mai fiu zdrobit de această voință pe care o știam 
inflexibilă și capabilă să meargă până la capătul celor mai supărătoare incoerențe 
pentru a nu ceda în fața argumentelor celorlalți. 

Nu îi semăn. În privința caracterului, sunt, din mai multe perspective, un 
țăran, așa cum sublinia și ea, din când în când, fără ca eu să am intenția de a 
protesta. 

Incidentul halatului pătat nu s-a repetat. Devenisem un maniac în tot ce 
făceam. Pentru cel mai banal gest îmi luam precauții, nu deschideam o călimară 
fără să țin brațele întinse deasupra unui ziar vechi, mâncam cu o încetineală 
atentă și calculată, nu mă sprijineam niciodată de un perete, de teamă să nu adun 
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urme de var, praf sau murdărie, nu mă așezam pe un scaun fără să verific dacă e 
curat, de teamă ca cineva să nu se fi urcat pe el sau să-l fi folosit ca suport pentru 
a-și pune uneltele murdare de unsoare.  

Această vigilență nu era în firea mea. Eram nevoit să mă supun unei 
discipline în fiecare clipă, eram epuizat de neliniște și dezgust. 

Mama nu se uita niciodată la mine fără a părea că mă analizează. O cută 
pe haine putea provoca o dramă; o unghie prost tăiată aducea un avertisment dur. 
Mama vroia să fiu „precis‟. Nu se dădea în lături de la nimic pentru ca eu să fiu 
„impecabil‟. Pentru a fi sigură, nu m-a lăsat nici măcar o dată să mă spăl singur. 

La cincisprezece ani, mă aștepta în picioare lângă masă, în fața chiuvetei 
cu apă caldă, cu instrumentele de ceremonie pregătite: pensetă, piatră de curățat, 
pilă de unghii. Mai era și o valijoară din răchită, în care erau aliniate vreo 
douăzeci de borcane cu alifii și creme diverse, absolut necesare, pretindea ea, 
unei persoane distinse. Trebuie să adaug săculeții cu talc și o întreagă colecție de 
sticluțe, cu parfum și apă de toaletă, dintre care ea alegea ce se potrivea mai bine 
cu semnificația zilei, cu vremea sau cu hainele pe care ea hotărâse să le îmbrac. 

Când eram mai mic îmi plăcea acest ceremonial căruia nu-i lipsea 
solemnitatea, complexitatea și care îmi conferea o importanță fără egal, făcând 
din mine obiectul unui efort prelungit, minuțios, rar, ca pentru o operă de artă. 

Mai târziu, la vârsta pubertății, această toaletă impusă a devenit, încetul 
cu încetul, insuportabilă. Mă înspăimânta. Dar, cum nu vedeam mijlocul de a mă 
sustrage fără a o jigni pe mama, am continuat să mă supun, ca un automat. 

Am încercat, de două-trei ori, să-i explic că m-aș descurca bine singur, că 
eram băiat mare, că era timpul ca ea să-și dea seama de asta. Dar, fie că-mi lipsea 
puterea de convingere, fie că mama nu vroia să-mi asculte argumentele, niciuna 
din încercările mele nu a reușit. Mama nu dădea nicio atenție chinului meu 
rugător. Evita să mă privească. Era absorbită de ce făcea. Freca, săpunea, spăla, 
dezinfecta cu o precizie de chirurg, cu minuțiozitatea și concentrarea unei 
creatoare de broderii. 

Era neplăcut. 
De fapt, mă întreb dacă își dădea seama că crescusem. Că mă 

transformam, de la o săptămână la alta. Că, în adolescentul care devenisem, nu 
mai rămăsese din copil decât supunerea și respectul, care nu erau, poate, decât o 
rutină. 

Totuși, e adevărat că la cincisprezece ani, chiar dacă totul se revolta în 
mine, nu găseam niciodată curajul de a mă opune și de a o înfrunta pe mama cu 
inima deschisă. S-ar fi supărat prea tare. Cel puțin, așa credeam. Este banal să 
constat, dar toaleta mea era unica ei distracție. Datorită croitoriei și revistelor de 
modă. 

N-am cunoscut niciodată vreun prieten sau vreo prietenă de-a ei. Nu 
vizita pe nimeni și nimeni nu ne-a trecut vreodată pragul. Locuința asta cu două 
camere, lipsită de confort, este o cocioabă, o vizuină, o gaură întunecată din care 
ieșea doar pentru cumpărături și ca să mă conducă la școală. Mergea în oraș doar 
pentru a încasa de la biroul de asistență socială alocațiile la care aveam dreptul. 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 224

Erau zilele care meritau osteneala așteptării. Banii o consolau în fața 
sărăciei, a farfuriilor goale adesea, a decepțiilor pe care i le provocam, fără să 
vreau, a vieții nedrepte din care ea nu voise niciodată să evadeze, întocmai ca 
țăranii a căror resemnare o condamna. 

O zi în oraș, pe străzile animate și foarte distinse, cum spunea ea, îi 
ajungea să se simtă fericită. Ciudat că îi lipsea aptitudinea de a spera, pe care cei 
săraci o primesc odată cu sărăcia, ea nu cerea nimic de la viață, nu aștepta nimic 
de la viitor. Exista doar mărunțind prezentul, fără planuri de viitor, fără amintiri, 
netulburată în maniile ei, în obiceiuri și principii. 

Evident că descindeam în oraș pentru a lua la rând magazinele cu haine. 
Intram în toate. Încercam îmbrăcămintea cea mai diversă, de la clasic la 
extravagant, fără a cumpăra. Suprema ei fericire, asociată cu plăcerea de a fi ea 
însăși într-un loc unde totul se vindea la prețuri mari, era să mă vadă îmbrăcat cu 
lucruri noi. Imaginea băiatului ei care semăna cu o gravură de modă îi umplea 
sufletul. 

Era o încântare să o văd fericită cu atât de puțin, făceam tot felul de 
grimase și de gesturi presupuse rafinate, pe care ea le aprecia clipind din ochi sau 
schițând un surâs. 

Mama vorbea puțin, din cauza danturii stricate. Cu degetul, arăta 
vânzătorilor modelul pe care vroia să-l încerce. Dădea din cap, închidea ochii 
suspina sau aplauda ușro, pentru a-și exprima sentimentele., 

În zece-doisprezece ani, îmbrăcasem mii de pantaloni, veste, cămăși, 
paltoane și încălțasem mii de perechi de pantofi. Două zile, de dimineață până 
seara, abia ajungeau pentru a face turul principalelor magazine și pentru a ne face 
o idee despre ceea ce ne propuneau. 

La capătul acestui periplu nebunescu, mi-ar fi fost imposibil să descriu 
măcar unul din modelele pe care le încercasem. Mama, în schimb, își amintea 
totul. În cele mai mici detalii. Ar fi putut să deseneze totul, în cele mai mici 
detalii. Ar fi putut să deseneze din memorie oricare din piesele pe care le văzuse 
pe mine, precizând numărul buzunarelor, dacă erau cu mânecă scurtă sau lungă, 
dacă aveau garnituri, fără a omite, bineînțeles, culoarea căptușelii. Înregistrase 
tipul de țesătură, croiala, materialul din care erau făcuți nasturii. Reținuse atât de 
bine toate caracteristicile fiecărei haine, încât putea, fără nici un risc de greșeală, 
să asorteze o vestă dintr-un oarecare magazin cu pantalonii cu dungi dintr-un altul 
și cu o cămașă nostimă și elegantă, din refturile unui al treilea. 

S-ar putea să nu fie o înclinație atât de rară cum cred eu, dar această 
capacitate pe care o avea mama de a-și aminti totul despre îmbrăcăminte m-a 
uimit și m-a fascinat întotdeauna. 

Aș fi putut să o ascult ore întregi gândind cu voce tare, comparând, 
judecând după propria ei logică, ezitând, enervându-se din cauza unei butoniere, a 
lățimii unui rever sau formei unui guler. Erau momente unice pe care le trăiam de 
cinci-șase ori pe an, stând față în față la masă, în penumbra asfințitului, rupți de 
oboseală, după ce alergasem toată ziua dintr-un magazin într-altul, fără un minut 
de odihnă. 
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Dacă, pe de altă parte, eram mulțumit să o știu fericită, pe de alta, eram 
mult mai puțin satisfăcut de hotărârile care se conturau încetul cu încetul în 
mintea ei și împotriva cărora nu puteam să mă ridic fără a rupe această 
complicitate aparentă care ne lega. 

De fapt, ce ar fi fost de discutat? Nuanța unei culori din stofa unei veste? 
Croiala mai mult sau mai puțin cambrată a unui palton? Ar fi fost, în orice caz, o 
discuție fără rost, care nu m-ar fi scăpat de starea de neliniște care mă copleșea, 
de profundul dezgust pe care îl simțeam de a fi îmbrăcat prea elegant. 

Am suferit mult, într-adevăr, fiindcă eram prea bine îmbrăcat într-un 
cartier în care era firesc să mergi în zdrențe. Eram considerat tot timpul o apariție 
ciudată. 

La școală eram ținta tuturor. Ceilalți colegi mă atacau în mod perfid. Nici 
nu mai știu câte porecle mi s-au dat. Prima mea învățătoare nu și-a revenit 
niciodată din șocul de a mă avea elev: purtam un sacou roșu cu fireturi și epoleți 
auriți, aveam o coafură „à la Jeanne d‛Arc‟ și inele pe toate degetele. De câte ori 
mă vedea, o pufnea râsul. De aceea evita să mă examineze. 

De două ori, la începutul anului școlar, m-a scos din greșeală la tablă, dar 
n-a putut să rămână serioasă decât câteva secunde. Abia pronunțase patru cuvinte, 
după care izbucnise în râs, așa că restul întrebării pe care o începuse s-a pierdut în 
explozia ascuțită de râs, pe care nici nu încercase s-o stăpânească. 

E adevărat că-n acea perioadă jucam rolul unui manechin, așa cum mă 
învățase mama. Nu mergeam niciodată decât legănându-mă, amintire care mă 
face să roșesc astăzi. Priveam mereu pe deasupra oamenilor pe care-i întâlneam, 
spre orizonturi îndepărtate, ca-n fotografiile în care nu se întâmplă nimic 
interesant, dacă e să judecăm după privirea critică pe care o au fetele din revistele 
de modă. Afișam și eu o eleganță desuetă, reverențe făcute pe jumătate, mișcrăi 
grațioase, fără vlagă, cu capul sau cu mâna, de al căror ridicol îmi dau seama abia 
acum. 

În anul următor am avut un învățător care m-a obligat, din prima zi de 
școală, să stau în spatele clasei. „În calitate de obiect nedorit‟, spunea el. 

Ținuta mea de jucător de golf în nuanțe de ruginiu și de frunze uscate îi 
displăcea, ca și costumul de marinar pe care mama, nu știu de ce, ținea să-l port în 
fiecare vineri. 

Dacă cineva m-a urât, acela e învățătorul meu. 
Se numea Bialine, purta barbă, părul neîngrijit dat cu ulei și fuma pipă. 

Am petrecut un an groaznic în clasa lui. Se abținea să nu mă scuipe, să nu mă 
lovească. Nu reușea să mă ignore. Îl deranjam, era evident. Eram o jignire adusă 
convingerilor lui, un afront autorității pe care o avea. 

Locuia în oraș. Își câștiga cinstit existența. Se oferise voluntar pentru a 
preda în această școală jalnică. Vroia să muncească în domeniul social, să ușureze 
de povara mizeriei pe bieții oameni. Era vocația lui și felul de a-și câștiga pâinea. 

Există oameni cărora le place să se dedice, pentru care cei săraci 
reprezintă sursa permanentă de satisfacții și o materie primă inepuizabilă, ca 
acumularea de gunoaie pentru unii artiști contemporani. 
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Îl dezamăgeam. Probabil se gândea că ținutele mele vestimentare țineau 
de o provocare politică și că, prin ele, mama și cu mine încercam să destabilizăm 
ordinea obișnuită și confortabilă din cartier. 

Există astfel de oameni, care iubesc uniforma și care consideră că cei 
săraci trebuie să se îmbrace în zdrențe, așa cum cei bogați se îmbracă 
respectându-și rangul.  

În privința asta, nu se înșela: e nevoie de repere în viață. Mai ales în 
societate. 

Puternici datorită complicității tăcute a învățătorului, colegii au încercat 
de mai multe ori să mă încolțească în curtea școlii, în recreație. Într-o zi, m-au 
bătut măr. 

Când mama, care mă ducea și mă aducea de la școală, m-a văzut ieșind, 
cu hainele rupte, cu ochiul vânăt și cu buza spartă, nu m-a întrebat ce s-a 
întâmplat. M-a luat de mână și am mers spre casă ca de obicei, poate doar puțin 
mai repede. 

Eram într-o stare jalnică. În ziua aceea purtam un sacou subțire, albastru 
închis, peste o cămașă din mătase albă cu butoni și pantaloni din lână fină, după 
ultima modă, o ținută clasică de sus până jos. 

„Arăți ca un londonez‟ , aprecia mama. 
Nu rămăsese nimic. Clasicul era acum demn de aruncat la gunoi. 

Derbedeii decupaseră grosolan, cu lama, pe spatele sacoului cercuri prin care se 
vedea căptușeala. Fără a se opri din tăiat, nu se jenaseră să-mi transforme 
pantalonii din lungi în scurți. Se înverșunaseră să o facă. 

În clasă, învățătorul se prefăcuse că nu observase nimic. Nu plângeam, nu 
mă lamentam, deci totul era în regulă. În jurul meu auzeam șușoteli, râsete 
înfundate. Colegii mă priveau cu coada ochiului, îmi arătau pumnul, dar eram 
obișnuit cu aceste manifestări de ostilitate care se înmulțiseră de-a lungul anilor.  

Nici vecinii din bloc nu ne cruțau. Eram arătați cu degetul, ne considerau 
rușinea cartierului. De munte ori am găsit ușa de la intrare mânjită cu excremente. 
Copiii urcau până la etajul nostru ca să urineze pe ștergătorul din fața ușii. Ne-au 
spart geamurile de la ferestre, ne-au lăsat mesaje anonime. 

Chiar dacă, uneori, la școală, în timpul orei de desen, mi se proiecta în 
spate, cu rea intenție, un amestec păstos, chiar dacă, pe stradă, unii pândeau când 
treceam ca să arunce gunoiul pe fereastră, nimeni nu ridicase mâna asupra mea și 
până atunci stricăciunile vestimentare fuseseră întotdeauna reparabile. 

În mintea mamei, asta conta. 
În seara aceea, pregătirea ținutei pentru a doua zi a durat până la miezul 

nopții. Aș fi vrut ca mama să se descurajeze și să mă lase, în sfârșit, să merg la 
școală îmbrăcat normal, cu pantaloni rupți, cu pulovere pătate, cu cămăși 
murdare. Îmi doream să mă pierd în mulțime, să fiu anonim. Această sfidare 
continuă mă obosea. Îmi era teamă. Îmi era rușine. Pe de altă parte, nu mă 
simțeam destul de puternic pentru a rezista voinței mamei și visurilor ei prostești. 
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A doua zi dimineață m-a condus la școală cu o jumătate de oră mai târziu, 
după ce toată lumea se instalase deja. Am intrat amândoi în clasă fără să batem la 
ușă. 

Bialine, care dicta enunțul unei probleme, s-a oprit în mijlocul frazei, cu 
gura larg deschisă. Mama m-a împins până la banca mea, în spate. Machiată, 
îmbrăcată cu lucruri ieftine, cu o haină de blană artificială, imitație de panteră, cu 
ciorapi plasă, pantofi cu toc, o siluetă impecabilă, „perfectă‟, cum spunea ea. 
Mama era superbă. 

Bialine se ascunsese în spatele catedrei și mormăia, fără să se înțeleagă 
dacă se mira sau se neliniștea. Mama s-a apropiat de el. Era impresionantă. Avea 
prestanță. Și ținută. Severitatea și disprețul ei impuneau respect. Bialine s-a 
așezat, a pus palmele pe catedră. Îi era greu să hotărască ce atitudine să aibă. 

Într-un târziu, a spus „Doamnă, vă ascult‟, pe un ton care îi trăda 
surprinderea, a întors fața spre mama care n-a trebuit să-și schimbe poziția pentru 
a-l pălmui în plină figură. Lovitura a căzut cu atâta forță încât capul lui Bialine a 
fost proiectat pe umăr. 

Degeaba a protestat, ridicându-se cu energie în picioare, mama își 
impusese punctul de vedere. 

L-au auzit bâlbâindu-se: „Nu vă permit...‟ 
Dar avertismentul venea prea târziu. Mama ieșea, dreaptă ca Justiția. 
Începând din acea zi uimitoare, am fost lăsat în pace, într-un fel, oficial. 

Pentru că, pe ascuns, toate mijloacele erau potrivite pentru ca să mi se 
murdărească hainele. Era chiar un joc ușor de câștigat. Bialine se plânsese 
directorului, evident, iar mama fusese convocată în scris la o întrevedere, pe care 
nu o considerase utilă, nedând curs scrisorii. 

Apoi nimeni n-a mai spus nimic despre asta. 
Eu nu eram decât pe jumătate liniștit. Trăiam cu spaima că voi fi atacat 

din nou. Îmi petreceam recreațiile stând la trei metri de grupul învățătorilor. Din 
când în când, primeam drept în figură un cotor de măr. Când reveneam în clasă, 
găseam găinaț în pupitru, ouă stricate în ghiozdan, ceea ce îmi arăta că nimeni nu 
renunțase și că la cea mai mică neatenție a mea ei nu vor ezita să reînceapă micile 
farse din ziua precedentă. 

Bialine nu-mi adresa nici un cuvânt, nu-mi verifica temele. Nu m-a privit 
niciodată. Elevii îl porecliseră „Capul pălmuit‟. Cum eu eram la originea acestei 
dure lovituri date prestigiului de dascăl, el mă ura mai mult decât înainte, dar nu 
îndrăznea să-și asume riscul de a se expune din nou ridicolului. 

Dimpotrivă, strecura aluzii despre oamenii care cheltuiau banii de 
mâncare pe îmbrăcăminte, încercând să treacă mai bogați decât erau. Nu trecea o 
oră fără să găsească momentul potrivit de a repeta că nu haina face pe om, și cei 
mai îndrăzneți dintre elevi întorceau capul spre mine, râzând. 

Erau subtilități ușor de înțeles. 
Cât despre mine, îmi făceam un titlu de onoare să nu muncesc. În viață 

ajunge să fii bine îmbrăcat. Nu înțeleg ce avantaj mi-ar fi putut aduce cititul și 
socotitul. 
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Pentru mama nu era important dacă eram un elev bun sau slab, îmi semna 
carnetul fără să verifice notele ori observațiile, iar eu adunam lacune care 
deveneau mai năucitoare decât ținutele mele vestimentare. La paisprezece ani nu 
știam să citesc. 

Serviciile sociale școlare au cerut să fiu examinat de specialiști, directorul 
m-a admonestat de mai multe ori. Îi scria mamei pentru a o ține la curent cu 
rezultatele mele jalnice. Mama ridica din umeri și arunca scrisorile la gunoi. 

Eu n-am resimțit niciodată nevoia de a ști să citesc, și nici de a scrie. În 
cartierul nostru nu sunt activități importannte și nici în viață, în general. Nu spun 
că în altă parte, în oraș, de exemplu, lucrurile astea nu sunt utile, poate chiar 
indispensabile, să poți pricepe ce scrie într-un ziar sau într-un formular 
administrativ. Dar eu nu voi pleca niciodată de aici. Nu vreau să mă obosesc, să 
ies din cartier. Nu e atât de rău aici, dorm când vreau, cât vreau. Visez la tot ce nu 
am și, de fapt, e mai simplu și mai plăcut decât să mă epuizez pentru a câștiga 
ceva care se va uza, se va sparge sau se va pierde. Visul nu ne oferă decât 
materiale noi. 

Mama a dorit mereu mult și presupun că a visat mult. În timpul 
vacanțelor școlare, rămânea de multe ori în pat, cu capul sub pătură, săptămâni 
întregi nu se ridica decât o oră pentru a mă spăla și îmbrăca, pe urmă adormea la 
loc, în căutarea unei lumi mai bune, cu prinți și prințese îmbrăcate superb. 

Așteptam, așezat la masă sau scoteam hârtia din fereastră și priveam 
strada. Nu mă plictiseam. Dacă ne-am plictisi de fiecare dată când nu avem nimic 
de făcut, n-ar mai fi nici un locuitor în cartier. Totuși, cred că dacă ar rămâne unul 
singur, eu aș fi acela. Am moștenit de la mama darul de a rezista la plictiseală, 
capacitatea de a nu face nimic, care ține într-adevăr de miracol. 

Imobilitatea înseamnă totul pentru mine, ca apa pentru pește. Pot să 
rămân în aceeași poziție o după-amiază întreagă sau să mă cufund în 
contemplarea unei pete de pe zid, cu sentimentul puternic de a călători pentru a 
descoperi lucruri complet noi. 

Era una din aceste zile, când asistenta socială a intrat cu forța în casă. Era 
trimisă de școală, ca urmare a examenelor medicale la care fusesem supus cu o 
lună în urmă. Și din cauza scrisorilor rămase fără răspuns, pe care directorul le 
adresase mamei. 

Asistenta socială era începătoare în serviciul administrativ. O asemenea 
persoană anchetează, spionează oamenii, pune întrebări și notează totul în niște 
documente. Mai târziu, funcționarii care le citesc se dau mari, spunându-și că ce 
fa ei este important. Se simt, în sfârșit, superiori cuiva. 

Asistenta socială m-a întrebat unde este mama. I-am spus că doarme. Dar 
ea a insistat să o vadă. „Față în față‟, a ținut să precizeze. 

I-am arătat camera de alături, puțin mirat că vrea să o vadă pe mama 
dormind. 

Asistentelor sociale nu le place să vadă că oamenii dorm ziua. Este un 
punct pierdut, o greșeală o neglijență gravă. 
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A scuturat-o pe mama, care era probabil cufundată în vis, pentru că i-a 
trebuit ceva timp să-și revină. I-a explicat motivul venirii, i-a vorbit despre 
problemele mele școlare, despre avertismentele directorului. A adăugat, cu 
răutate, că venise pentru a ne ajuta. 

Mama căsca discret, acoperindu-și fața cu o bucată de cearşaf mototolit. 
Asistenta socială și-a început treaba. Fără să se piardă cu firea, mama i-a spus că 
regretă că nu are o pușcă. 

Asistenta socială scotocea peste tot, trăgea sertar după sertar. Din când în 
când, ridica privirea, lua tiloul și nota într-un caiet strigând că dulapul din 
bucătărie era gol, că nu era nici pâine, nici zahăr, deși casa era destul de bine 
întreținută, că nu era nici radio, nici televizor, că mobila era puțină și veche, că 
ferestrele erau tapetate cu hârtie, că electricitatea era tăiată. 

„De când? 
Dintotdeauna.‟ 
Era în elementul ei. Se pricepea să găsească orice fir de praf, să-i facă pe 

gândaci să mișune, să detecteze urmele de mucegai din perete. Jubila, mulțumită 
că-și exercită meseria cu scrupulozitate. Întreba dacă avem câini, pisici, păsări 
sau porcușori de India. M-a întrebat ce am mâncat, începând de ieri și ce mâncase 
mama. 

„Morcovi!‟ 
Să mănânci morcovi impresionează plăcut pe asistentele sociale. Sunt 

persoane care au, despre igiena alimentară, câteva prejudecăți solide. Între ele, 
morcovii. 

Ne-a întrebat dacă poate să vadă resturile de la curățat, simplă 
formalitate, fiindcă răsturnând coșul de gunoi nu descoperise decât un ambalaj de 
biscuiți și un borcan de muștar gol. Mama a spus că, după ce curăța legumele, 
arunca resturile pe fereastră, așa cum făceau toți din imobil. Asistenta socială 
părea că înțelege și s-a scuzat că a pus o întrebare stupidă. 

Pe urmă a vrut să știe dacă mama dormea fiindcă era bolnavă. Mama i-a 
răspuns că dormea numai atunci când se simțea obosită. 

„Și vă simțiți des obosită? 
Destul de des‟, a recunoscut mama. 
Asistenta socială clătina din cap. A repetat de trei ori că nu era normal să 

se simtă obosită, că trebuia să se prezinte la dispensar, să i se prescrie vitamine și 
lapte-pudră. Apoi a continuat inspecția. 

S-a uitat sub pat, apoi a deschis dulapul cu haine. Mai întâi sertarul de 
jos, unde mama ține șosetele, chiloții, curelele și cravatele. Ce este al ei e în 
dreapta, ce-mi aparține mie, în stânga, partea cea mai importantă. 

Când a deschis ușile șifonierului, am crezut că o să cadă pe spate. Căsca 
ochii în fața șirului de costume, a teancurilor de cămăși, de cravate și șepci. 

„Dar aici e băgată o avere!‟ 
Urmară cuvinte grele, ca și cum ajutorul social se ridica la sume 

exorbitante. A pipăit hainele, cu precauția cuiva care se teme să nu se ardă. Nu 
înțelegea. 
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A rămas apoi un moment fără să spună nimic. Apoi s-a întors spre mama, 
care se afundase în perne. 

„Ați putea să-mi explicați? Este uimitor să aveți toate aceste haine! Și 
noi-nouțe, în cea mai mare parte!‟ 

A repetat că erau foarte scumpe. Vocea i se schimbase. Acum percepeam 
ostilitatea. Povara autorității se amesteca cu pofta de ceartă. 

Șuiera printre dinți. În cariera ei văzuse tot felul de lucruri. Erau douăzeci 
și cinci de ani de când colinda din imobil în imobil, din etaj în etaj, din locuință în 
locuință. Întâlnise ce era mai rău, grotescul, sordidul, atrocele, nebunia dar 
niciodată un dulap plin până la refuz cu haine luxoase când, în camera de alături 
nu era nimic de mâncare, iar ca mobilier erau doar câteva scaune și o masă veche. 

Hainele nu se potriveau cu sărăcia noastră. 
„Notez tot! Notez tot!‟, striga ea. 
Și nota, într-adevăr, pronunțând clar fiecare cuvânn, accentuând pe cele 

jignitoare și care se refereau la hrană, sau, mai degrabă, la faptul că nu mâncam. 
„Mai notez că dormiți. Nu pot să trec peste asta. V-am găsit dormind. Nu 

există ceva mai bun de făcut? Notez în primul rând cum cheltuiți ajutoarele 
sociale. Vă dați seama că aceste haine depășesc mijloacele dumneavoastră? 
Mărturisesc că nu înțeleg. Comportamentul dumneavoastră mă depășește. Am 
numărat șaizeci de compleuri și costume. Șaizeci! O rușine!‟. 
 Mama a lăsat să-i scape o înjurătură din vârful puzelor. Așteptam să văd 
ce urmează. Dar asta a fost tot. Asistenta socială a traversat încăpăerea fără să mă 
privească, fără să salute înainte de a ieși pe ușă. Doar auzind cum pocnea din 
tocuri, știam că era în culmea enervării. Este ceva rar să vezi asistentele sociale 
un pachet de nervi. Ele ăși doresc să treacă drept niște măicuțe laice, departe de 
viciu și ipocrizie. Lucrurile s-au schimbat. După douăzeci și cinci de ani este 
omenește să cedezi și să-ți pierzi credința în a ajuta pe cel sărac. 
 Probabil că redactase raportul în aceeași zi, fiindcă sâmăta următoare, 
când mama s-a prezentat să încaseze banii, a fost înștiințată că nu va mai primi 
bani, ci bonuri de aceeași valoare, dar exclusiv pentru produse alimentare. 

Funcționarul care ne-a primit mirosea a apă de colonie Javel. Se ferea de 
complicații și, fiindcă se aștepta ca mama să protesteze, i-a luat-o înainte, 
spunându-i că măsură luată era provizorie și că, de săptămâna viitoare, cel mai 
târziu la sfârșitul lunii, serviciul administrativ ne va acorda din nou ajutorul în 
bani. 

Pentru a-și arăta bunăvoința, într-un gest împăciuitor, aproape solemn, ne 
dădu în plus un bon pentru o pereche de încălțăminte, precizând cu jumătate de 
glas, că nu era chiar legal, își asuma el răspunderea, dar era mai bine să rămână 
între noi. Apoi ne surâse și făcu din ochi pentru a exprima discret că ne considera 
privilegiați. 

Mama era distrusă. Ea, care tăcea de obicei, se lamenta acum. Printre 
gemete, spunea că nu va mai putea economisi, nu va mai putea să-și organizeze 
timpul, că obiceiurile ei se schimbau și, câteva vorbe surprinzătoare, că ea era 
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„obișnuită cu-n anumit stil de viață‟ și că va trebui, de-acum încolo, „să se 
restrângă serios‟. 

Funcționarul își rodea stiloul. Scrise câteva cuvinte pe o fișă pe care o 
așeză într-un sertar înainte de a se hotărî să murmure că nu ne mai reține. 

Mama știa totul despre lipsuri. Se confrunta de multă vreme cu ele. 
Nimeni și nimic nu mai putea să o umilească. Dar până acum ea putuse să 
dispună de bani după bunul ei plac, fără să dea socoteală sau satisfacție cuiva. Era 
ca toți oamenii din cartier, și chiar superioară majorității, pentru că, nu numai că 
se îmbrăca decent, dar se mulțumea cu ce avea. Nu căuta altceva. Nu fura, nu se 
prostitua, nu scormonea în pubele, nu o ridicase nimeni beată de pe scările 
blocului, nu o auzea nimeni stând noaptea până la ore imposibile, acesta era 
adevărul. 

Se pare că nu era suficient. Era pusă sub tutelă, ca o iresponsabilă, 
suspectată de nebunie, acuzată de o crimă pe care nu o comisese, arătată cu 
degetul. 

De obicei, alcoolicii sunt puși sub tutelă, dacă sunt capi de familie. 
Atunci e normal ca administrația să vegheze ca banii să nu fie cheltuiți pe vin 
roșu și pe halbe de bere. 

Mama deveni tristă. Nu-mi dăduse niciodată impresia că e nefericită. 
Cele trei-patru zile dedicate cumpărării de haine în fiecare trimestru o 

consolau de lipsa de alimente, curent electric, apă, de sărăcia lucie. Nu trăia decât 
pentru aceste momente de cheltuieli exagerate, de calcule nesfârșite, de naivități 
copilărești. Petrecea mult timp pentru a recondiționa hainele mai vechi, o vestă pe 
care o purtam de o sută de ori părea cumpărată, scoasă din raftul magazinului. 
Dădea cu cremă chiar și pantofii care nu îmi mai veneau. 

De fapt, nu este un delict să iubești aparențele. Nu te minți mai mult 
îmbrăcându-te decât povestind lucruri inventate, îmbătându-te pentru a uita sau 
pentru a-ți aminti, făcând-o pe durul, seara, în curse de mașini la periferie. 

Mama ținuse piept întotdeauna. Nu se lăsa impresionată de evenimente. 
Bialine aflase asta pe propria piele. Și alții, de asemenea, mai ales comercianții, 
găsiseră în ea pe cineva care dădea replica. 

De data asta părea prea copleșită pentru a reacționa. Banii au mai multă 
valoare decât ceea ce îți permit să achiziționezi. Ei conferă celui care plătește o 
anumită egalitate cu cel care este plătit, pe când un bon transformă un client într-
un fel de cerșetor. 

I-am sugerat mamei să mergem în centru, să cerem audiență la primar. 
Dar mama credea că nu ne va primi. Cu puțin timp în urmă, ea ar fi intrat cu forța 
la primar, ar fi aruncat cu bustul Marianne în pereți, ar fi răsturnat biroul. Ar fi 
fost nevoie de zece oameni pentru a o liniști. Probabil că nu i s-ar fi dat dreptate, 
dar s-ar fi făcut auzită. E ceva important când nu ești cel mai puternic. 

Astăzi îmi este rușine că m-am bucurat de ceea ce se întâmpla. Deși îmi 
plăcea să merg din magazin în magazin – în fond, era singura mea distracție – 
detestam hainele cu care mă împopoțona mama. Dacă m-ar fi trimis la școală 
complet dezbrăcat sau cu fața vopsită, nu ar fi fost mai rău, nu aș fi fost mai 
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rușinat, mai expus privirilor dezaprobatoare ale celorlalți, care semănau unii cu 
alții și, în consecință, făceau parte din aceeași familie. În timp ce eu eram singur. 

Întrucât decizia administrativă o obliga pe mama să se ocupe de ținutele 
mele vestimentare cu mai multă modestie, fără să merg până acolo încât să-i fiu 
recunoscător asistentei sociale, eu nu eram departe de a crede că nu făcuse o faptă 
rea și că, prima supărare odată trecută, mama va accepta situația. 

Se pare că nu o cunoșteam bine. 
A doua zi, deși nu se refăcuse complet, s-a întors la centrul social și a 

cerut să-l vadă pe șeful de serviciu. 
Secretarele încercară să-i explice că șeful nu primea pe nimeni și că un 

funcționar se ocupa de reclamații. 
Stând în mijlocul biroului, cu o expresie impasibilă, cu o voce monotonă, 

mama repeta că vroia să-l vadă pe șeful de serviciu. 
Cele patru sau cinci tinere care lucrau acolo ridicaseră nasul din hârtii și 

râdeau disprețuitor. Era jignitor. Simțeam îndreptate asupra mea privirile 
batjocuritoare, dar nu îndrăzneam să le privesc în față. 

Trebuie să spun că mama nu se dezmințise: eram în frac, cu pantaloni în 
dungi, purtam papion, aveam părul pomădat, iar unghiile date cu sidef gri. Un 
dezastru total pentru mine. 

În timp ce mama se încăpățâna să ceară audiența, secretara s-a enervat și 
a pretins că șeful fusese chemat în oraș pentru a rezolva o situație urgentă. Una 
din funcționare ,-a întrebat dacă mă însurasem în după-amiaza aceea. Am roșit 
brusc și mi-am mușcat buza pentru a nu răspunde „nu‟. Pe urmă, toate patru au 
început să înșire complimente exagerate, că eram o plăcere pentru ochi, că mama 
trebuia să mă țină sub un glob de sticlă și că oricine ar trebui să plătească pentru a 
avea privilegiul să mă admire. Râdeau cu o falsă amabilitate care era mai 
injurioasă decât răutatea sinceră. 

Mama își continua tirada. Nu s-a întrerupt când secretara a strigat că șeful 
plecase în vacanță și că nu va reveni decât peste câteva săptămâni. Mama nu 
părea să o audă. Fixa cu privirea ușa pe care se putea citi, scris cu litere roșii pe 
un fond alb-murdar: 

„Șef de serviciu‟. 
Și, aparent fără cea mai mică emoție, repeta cererea. 
Epuizată de confruntare, secretara s-a aplecat pre mine și, cu degetul 

arătător fixat pe tâmpla mea, m-a întrebat dacă mama era sănătoasă. La cap. 
Am liniștit-o din toate puterile. Ea m-a examinat din cap până în picioare. 

Nu credea, Mama nu se mai oprea. Vocea ei devenise ciudată. Ca și cum exprima 
ceva foarte dureros, simultan cu un fel de indiferență, de detașare. Era atât de 
ciudat, încât te lua cu frig. 

Acum tinerele tăceau. Poate că începeau să se neliniștească. 
O secretară s-a aplecat din nou spre mine și m-a întrebat în șoaptă. 
„De ce vrea să-l vadă pe șef? Care e problema? Nu ați primit alocația?‟ 
Era prea lung și prea complicat de povestit. Am ridicat doar din umeri. 
„Nu ți-a spus nimic înainte de a veni?‟ 
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Am dat din cap, negând. 
„Ai putea să-i explici că există un birou de reclamații la parter și că acolo 

trebuie să se adreseze.‟ 
Am dat din nou din cap. Nu aveam chef s-o contrazic pe mama. N-o 

văzusem niciodată în această stare deplorabilă. Începeam să cred că nu-și mai 
dădea seama de ce face, în ce loc se află, probabil nu-și mai amintea de ce venise 
aici, nici cui vroia să se adreseze și că, de fapt, repetând mereu că vrea să-l 
întâlnească pe șeful de serviciu, cuvintele se uzaseră, încetul cu încetul, și 
funcționarele, secretara principală, eu însumi, nu le mai percepeam decât ca pe 
zgomot de fond. Ajunsesem toți să ne întrebăm ce făceam în acel birou. 

Secretara principală a bătut, în sfârșit, la ușa marcată „Șef de serviciu‟. 
Apoi a dispărut. Cele patru tinere se cufundaseră din nou în lucru. Eu mă simțeam 
grotesc. Poate chiar mai ridicol decât la școală sau pe stradă, când oamenii 
întorceau capul după mine și mama. 

La început, când a avut ideea să întreprindă acest demers pe lângă șeful 
de serviciu, mama spera doar că cei din administrație vor reveni asupra deciziei și 
că vor converti cel puțin o parte din bonuri în bani lichizi. Dar acum, totul era 
incert, ea nu mai părea să vrea să depună vreo reclamație. Era stupefiată, visul ei 
se oprise și, chiar dacă șeful de serviciu ar fi intervenit, ea n-ar fi putut să facă 
altceva decât să arate starea fizică deplorabilă în care era din cauza administrației. 

Când secretara principală a reapărut, singură, ne-a invitat să o însoțim la 
parter, precizând că o persoană abilitată urma să studieze problema noastră, 
întrucât șeful de serviciu dăduse dispoziție, prin telefon. 

Mama s-a lăsat condusă pe culuoare, printre birouri, până la o cămăruță 
care dădea în stradă și care semăna cu o sală de așteptare. Ni s-a cerut să așteptăm 
câteva momente. 
 Abia ne așezasem pe una din băncile de lemn care erau de-a lungul 
pereților, că doi jandarmi împinseră ușa, ne înșfăcară fără menajamente de braț și 
ne conduseră la comisariatul din cartier unde, ni s-a spus, centrul pentru 
acordarea ajutorului social depusese o plângere împotriva mamei, pentru motive 
pe care nimeni nu și-a dat osteneala să ni le explice, dar care ar putea, într-un 
viitor apropriat, să ne coste fie o amendă mare, fie o condamnare la închisoare. 
 Mama surâdea, arătându-și dinții cariați. Răspundea la răutate cu răutate, 
dar fără convingere, mai mult contrariată. Mama îmi ceru să arăt cu ce sunt 
îmbrăcat, să mă mișc, să salut. Jandarmul era împietrit. Aproba evoluția mea și o 
privea pe mama vrând parcă să-i dea de înțeles că totul decurgea bine, că eram pe 
calea cea bună, că nu ne rămânea decât să continuăm, dar în altă parte decât la 
comisariat. Era un om bun: nu îndrăznea să râdă, să strige sau să ne facă morală. 
Ne informă doar că dacă vom continua să ne comportăm la fel de scandalos la 
centrul de ajutor social, el s-ar vedea constrâns să acționeze cu cea mai mare 
fermitate și că, într-o asemenea situație, am avea de-a face cu el. 

Se uita fix la mine când pronunța acest avertisment, atrăgându-mi atenția 
astfel că pe viitor va trebui să-mi asum responsabilitatea pentru comportamentul 
ciudat al mamei și că, cel mai important serviciu pe care aș putea sa-l aduc 
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tuturor, ar fi să o trag de mână, imediat, și să o aduc acasă, în liniște, fără 
necazuri. 

„Cu blândețe. Fără agitație.‟, a repetat el cu amabilitate, ca și cum îmi 
dădea un exemplu de gentilețe. 

Era tot ce-mi doream, dar mama râdea prostește, ținându-se de scaun, 
căzută deja într-o forma de nebunie. Din care n-a mai ieșit de atunci. 

După un sfert de oră de discuții, comandantul comisariatului a dat ordin 
să fim duși acasă cu mașina. Trebuia să scape de noi. Mai ales de mama, care 
exclama: 

„Arată-le ce haine frumoase ai!‟ 
Nu s-a opus deloc să meargă la culcare. Nu mai avea forță pentru a opune 

cea mai mică rezistență. Devenise, de fapt, insensibilă la tot, la cald, la frig, la 
foame și sete, la zgomot, era indiferentă față de ea însăși, dar și față de toți 
ceilalți. 

În primele zile am încercat să o hrănescu cu forța. Am obligat-o să bea 
lapte îndulcit cu miere. Se sufoca. 

Atunci m-am așezat la căpătâiul patului și am așteptat, am pândit o 
ameliorare, un semn cât de mic din care să înțeleg că îi era foame sau sete. Ușile 
dulapului erau deschise. Privea hainele, apoi închidea ochii și surâdea. 

Din când în când, mă aplecam asupra ei și îi vorbeam. Îi spuneam că-mi 
fac griji. Îi promiteam că lucrurile se vor aranja în zilele următoare și că vom 
putea în curând să mergem din nou în oraș, să cheltuim bani. 

Oare mă auzea? Sigur, nu. În fiecare dimineață, petreceam o oră ca să-i 
fac toaleta. Pe urmă spălam rufele, îi călcam rochiile. Când terminam, veneam să 
mă așez la căpătâiul patului. 

Eram obișnuit cu zilele lungi de tăcere. Iubesc liniștea, vidul, cerul. 
Iubesc deșertul, imobilitatea, singurătatea. Nu-mi pun niciodată problema de a ști 
ce fac aici, de ce sunt aici și pentru cât timp. Sigur că am suferit. Dar suferim 
întotdeauna în preajma celorlalți. Pentru că ei au dreptul de a ne vedea așa cum 
suntem. Au dreptul să ne condamne, să ne excludă, să ne elimine pur și simplu 
dacă vor descoperi în noi, raportat la ceea ce sunt ei înșiși, astfel de diferențe 
încât nu li se pare credibil ca cea mai puternică voință sau toleranță să le șteargă. 

Suntem construiți în așa fel încât nu putem crede că depinde de noi, în 
primul rând, să ne schimbăm. Cel puțin asta susținea mama. Eu nu am simțit 
niciodată forța să fiu diferit. Sunt făcut pentru a mă pierde în mulțime, pentru a 
rămâne anonim, murdar dacă ceilalți sunt murdari, fericit dacă alții sunt fericiți, 
mereu la fel cu majoritatea, luat de val, de voința colectivă, fără confruntări, într-
o stare de lașitate extremă care ne face să ne așteptăm soarta, de vreme ce vecinii 
noștri au același destin. 

Mama ar fi putut să lupte mai mult timp și deci, să mă facă să sufăr mai 
mult. Era obosită după anii de lipsuri. Nu mai avea nicio resursă fizică, rezervele 
ei se epuizaseră. Ea a ținut mereu ca eu să mănânc bine, în timp ce ea se 
mulțumea cu-n biscuit și cu-n cub de zahăr, cu pâine muiată în ulei de măsline, cu 
cartofi fierți cu sare. Îi ajungea foarte puțin. Nu îi era niciodată foame, nici sete, 
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nu am remarcat niciodată se fi simțit altă nevoie decât aceea de a mă vedea bine 
îmbrăcat. Era modul ei de a se revolta împotriva vieții. 

Nu am reflectat niciodată la aceste lucruri și nu o voi face. Nu vreau să 
știu dacă mama a făcut o greșeală impunându-mi această maimuțăreală 
vestimentară, nu vreau să rămân decât cu gândul că s-a simțit fericită, chiar dacă 
era în detrimentul meu. Chiar dacă, în adâncul sufletului, am dorit adesea să i se 
întâmple ce tocmai i s-a întâmplat, să moară, să se îmbolnăvească, să fie în 
imposibilitatea de a continua să mă facă ridicol, să mă transforme într-un caz 
care, din nefericire, nu era doar un caz social, ci o excepție stridentă. 

Nu formulam toate acestea ca pe o dorință. 
Aceste idei îmi treceau prin cap fără întrerupere, atunci când sufeream 

prea mult și mai ales în ultimul timp, când continua să-mi facă toaleta, în ciuda 
vârstei mele, ceea ce mă supăra din ce în ce mai tare. Nu îmi mai plăcea să-i simt 
mâinile pe corp, mă deranja insistența cu care mă săpunea, mă șampona. Nu-i 
scăpa nici măcar un centimetru pătrat de piele. Simțeam în mine un amestec 
ciudat de rușine și teamă, ca și cum înțelegeam vag că această toaletă putea să nu 
fie un scop în sine și că ea făcea parte dintr-un ritual complex pe care eu nu 
aveam capacitatea să-l înțeleg și a cărui semnificație îmi va scăpa, fără îndoială, 
și în viitor, fiindă situația s-a inversatm eu sunt acela care se ocupă de ea, o 
veghează. 

Sunt la fel de preocupat cum a fost ea față de mine, îmi dau seama din 
mișcările imperceptibile ale pleoapelor și buzelor ei că simte o fericire profundă 
și delicată, pe care se reține, în mod evident, să o exprime cu claritate. 

Prima oară am ezitat îndelung înainte de a o dezbrăca. Mă temeam doar 
să nu se trezească, să iasă din starea asta de moleșeală. Îi priveam neîncetat 
chipul, fiind atent la cea mai mică tresărire. Dacă ar fi deschis ochii, cred că aș fi 
fugit și n-aș mai fi îndrăznit să mă întorc. 

Dar n-a avut nicio reacție când i-am scos rochia. Nici când am dezbrăcat-
o de lenjerie. 

Pentru mine era o misiune sacră, pentru îndeplinirea căreia eram, poate, 
destinat și căreia, în mod evident, nu mă puteam sustrage, decât dacă aș fi apelat 
la terțe persoane, existând riscul să o văd pe mama internată într-una din secțiile 
spitalului municipal care sunt ca niște celule de închisoare și unde vizitele sunt 
supravegheate. 

O voi îngriji mai bine aici. Nu o voi lăsa singură decât când voi merge la 
centru de ajutor social. Nu mă voi mișca din cameră. O voi ajuta din toate 
puterile. O voi face fericită. 

Acceptă deja să se hrănească, bea lapte, mănâncă biscuiți, apoi doarme 
multe ore. Nu mai este prizoniera celor din jur, se menține în echilibru la limita 
dintre realitate și vis. Spăl hainele, apoi le calc. Nu mă gândisem că-ntr-o zi îmi 
vor face plăcere treburile casnice, în care o văzusem pe mama afundându-se atât 
de frecvent, cu-n fel de gravitate, de seriozitate excesivă. 

Ar aprecia în mod sigur eforturile mele, dacă ar putea să le cunoască. Dar 
nu țin la asta. Ne simțim bine așa, fiecare la locul lui, instalați, sper, pentru o 
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lungă și ideală perioadă de calm, fiecare așteptând de la celălalt doar să fie 
prezent. 

Niciodată nu am vorbit mult. Ce cuvinte s-ar fi potrivit cu ceea ce aveam 
noi să ne spunem? Niciunul. În aceasată privință, nu s-a schimbat nimic între noi. 
Cuvântul ar distruge tot ce ne leagă. 

Ne rămân gesturile cele mai simple, timpul redus la expresia lui cea mai 
elementară: așteptarea, dar această armonie era fără îndoială amenințată, fiindcă 
eu creșteam și pierdeam puțin câte puțin o inocență și o naivitate care, în mâinile 
ei, mă făcea complet docil, supus, așa cum este ea astăzi, când o parfumez, după 
ce îi pudrez corpul, insistând pe anumite locuri, așa cum făcea ea cu mine nu cu 
mult timp în urmă. 

Chipul ei este doarte destins acum. Îi plac aceste momente pe care i le 
ofer, această tandrețe cu care o înconjor, această încredere împărtășită, ca și cum 
am fi trăit toți acești ani pentru a ne regăsi într-un mod intim, înlăturând ceea ce 
ne lega încă de lume, de cartier, de ceilalți, de sărăcie, eram, în sfârșit, liberi să 
acceptăm că suntem diferiți, chiar ciudați. Departe de turmă. 

În fiecare zi o îmbrac cu o rochie nouă, impecabilă, aleasă din cele 
treizeci pe care le-a adunat timp ce cincisprezece ani. Îmi ia o oră să o pieptăn, 
să-i aranjez părul, să o machiez. Am cumpărat un ruj de o culoare stridentă. Nici 
ea n-a reușit niciodată, când se machia, să-și contureze perfect buzele. Puțin fard 
pe pleoape, roșu discret pe obraji, cercei, un colier, unghii date cu lac, degete cu 
inele, aș putea să o privesc ore întregi, fără să obosesc. Respiră regulat, pieptul se 
ridică ușor. Mâinile sunt pe cearceaf. Uneori, unul din degete se mișcă puțin, de 
parcă l-ar străbate un curent electric de slabă intensitate. Atunci îi ating ușor 
mâna, cu vârful degetelor și îi simt căldura. 

Nu aștept nici un răspuns. Sunt lucruri care nu cer explicații. Nici nu 
vreau să-mi răspundă. Știu că nu-mi va răspunde. Când deschide ochii, nu vrea 
decât să privească hainele din șifonier. 

Niciodată nu-și întoarce privirea spre mine. Și eu mă feresc, în 
momentele acelea, să mă uit spre ea, ca să nu risc să-i întâlnesc privirea. Ar fi o 
nenorocire pentru amândoi. Am convenit tacit să ne ducem viața fără să vorbim, 
fără să luăm vreo decizie. Nu știu dacă doarme sau nu, dacă e sau nu conștientă. 
Se lasă legănată, se lasă îngrijită. Mi s-a încredințat în întregime. 

Am renunțat la hainele de ceremonie. Acum port haine obișnuite. Nimeni 
nu mă ia în seamă. Am devenit anonim, transparent. Am început să adun într-o 
cutie niște economii, puținii bani recuperați din revânzarea, la jumătate de preț, a 
bonurilor pentru mâncare, de care mă pot lipsi. Procedând astfel, voi avea nevoie 
de mai puțin de trei luni pentru a strânge banii cu care să cumpăr haine pentru 
mama, primele alese și dorite de mine, care vor face din ea ceea ce îmi place mie 
să fie, ce a fost mereu în visul meu cel mai profund, înainte ca ea să-și dea 
acordul să mi se supună total. 

 

traducere de Elena David 
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La masă cu André 
sau în căutarea 
sensului vieţii 

 
 
 
 
 
 

Din Würzburg, o cronică-eseu de Traian-Ioan Geană 
 

 
Dintre regizorii francezi care s-au impus ca nume de referinţă 

începând cu anii 60, Louis Malle reprezintă un caz aparte. În vreme ce 
„noul val”, în frunte cu Jean-Luc Godard şi François Truffaut, se pregătea 
să revoluţioneze lumea filmului cu un nou program estetico-ideologic în 
care erau promovate, printre altele, conceptul de regizor-autor, 
fragmentarea în ritm alert a conţinutului narat şi reflecţia asupra 
problemelor sociale şi economice actuale, Malle a adoptat postura 
outsiderului, refuzând afilierea la un grup anume şi optând în schimb 
pentru un mod de expresie artistică eclectic, mai puţin angajat social. Încă 
de la primele filme, Malle iese în evidenţă ca un regizor imprevizibil, 
predispus la inovări stilistice comune noului val în Ascensor la eşafod 
(Ascenseur pour l'échafaud, 1957) sau Amanţii (Les amants, 1958), dar şi 
la un avangardism de tip ludic, ca de pildă în ecranizarea romanului lui 
Raymond Queneau Zazie în metrou (Zazie dans le métro, 1960), sau la 
cultivarea convenţiilor estetice tradiţionale în filmul Viaţa privată (Vie 
privée, 1961), un film semibiografic despre viaţa celebrei Brigitte Bardot. 
De asemenea, nu trebuie uitat nici interesul regizorului francez pentru 
filmele documentare, el lucrând în perioada 1954–55 cu oceanograful 
Jacques-Yves Cousteau şi realizând împreună cu acesta documentarul 
Lumea tăcerii (Monde du silence, 1956), efort încununat chiar cu un Oscar 
în 1956. 

Nu în ultimul rând, Malle este unul dintre puţinii regizori francezi 
care şi-au creat o reputaţie solidă de ambele părţi ale Atlanticului, aşa cum 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 238

o demonstrează peliculele Atlantic City (1981) şi La masă cu André (My 
dinner with André, 1981), filme mai puţin gustate de public, dar apreciate 
enorm de critică pentru complexitatea lor. În rândurile următoare mă voi 
opri asupra ultimului film menţionat în încercarea de a-l elucida pas cu pas 
şi de a scoate la lumină acele elemente ce pot face din el o experienţă 
angajantă chiar şi pentru privitorul din ziua de azi, la mai bine de 30 de ani 
de la lansare. 

La masă cu André este în acelaşi timp o meditaţie filosofică asupra 
existenţei omului contemporan şi o încercare din partea lui Malle de a 
îmbogăţi mediul cinematografic cu nişte posibilităţi de exprimare artistică 
rezervate în principiu literaturii. Pe scurt, vorbim aici de un film atipic, în 
care cuvântul – şi nu imaginea – constituie principalul mediu de 
concentrare a trăirii estetice: conform intenţiei regizorului, vreme de 
aproape două ore asistăm la o discuţie între două personaje care pune 
serios la încercare imaginaţia spectatorului. Mai mult chiar, actorii 
principali, Wallace Shawn (pe scurt, Wally) şi André Gregory, sunt înseşi 
personajele, iar experienţele neobişnuite relatate de André în cursul mesei 
sunt de asemenea reale, chiar dacă rămâne discutabil în ce măsură filmul 
reflectă filosofiile de viaţă ale celor doi. 

Conţinutul filmului poate fi împărţit în trei momente: (1) drumul lui 
Wally până la restaurant, (2) conversaţia cu André şi (3) ieşirea lui Wally 
din restaurant. Momentele unu şi trei sunt de scurtă durată şi încadrează de 
fapt subiectul filmului, sugerând în acelaşi timp că respectiva cină este o 
experienţă trăită retroactiv de Wally. În secvenţa de deschidere, spectatorul 
îl însoţeşte pe personajul Wally în drum spre restaurant, în vreme ce vocea 
naratorului Wally oferă spectatorului explicaţiile aferente. Aflăm astfel că 
Shawn este actor şi dramaturg, apăsat de nevoile vieţii de zi cu zi şi 
încercând să răzbată alături de prietena sa Debbie. Numele lui André 
Gregory şi motivele cinei sunt introduse tot în secvenţa de deschidere: 
André este un reputat regizor de teatru care, aflat la vârful carierei, şi-a 
lăsat slujba şi casa, părăsind America în căutarea unor experienţe spirituale 
noi, care mai de care mai diverse şi mai ezoterice. După ani buni, Shawn 
află de revenirea lui André de la un coleg de breaslă şi, la insistenţele 
acestuia, acceptă să iasă cu André în oraş. La început, Wally simte cina ca 
pe o povară, mai ales că perspectiva de a ieşi la masă cu un presupus 
ezoterist nu îl încântă deloc. Însă căldura cu care André îl întâmpină în 
restaurant îl deconcertează şi îl destinde în acelaşi timp, astfel că ponderea 
participării celor doi se va echilibra treptat pe parcursul conversaţiei. 

În prima parte a discuţiei, André relatează cu lux de amănunte 
experienţele sale extravagante. Simţindu-se neîmplinit pe plan spiritual şi 
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profesional, îl vedem plecat împreună cu un coleg polonez într-o pădure în 
Polonia, unde organizează o improvizaţie parateatrală cu patruzeci de 
subiecţi care nu ştiu engleză şi care cântă la instrumente muzicale. Pe 
perioada petrecută cu grupul, ajunge chiar să fie botezat ritualic într-un 
castel plin de flori în sânul naturii, primind numele de Yendrush. Ulterior, 
André aude o voce care îi spune să monteze Micul prinţ şi, printr-o 
interpretare forţată a unei serii de coincidenţe la capătul căreia descoperă 
numele lui Saint-Exupéry într-o revistă suprarealistă intitulată Minotaur, 
trage concluzia că este înscris în destinul lui să facă montarea cu pricina. 
Urmează o descriere a experienţei sale dezolante în Sahara alături de 
călugărul budist Kozan, ales de André să joace rolul prinţului. Cei doi 
revin în New York pentru şase luni, până când André are o vedenie în 
Ajunul Crăciunului: un minotaur cu maci crescându-i din unghiile de la 
picioare şi cu violete ţâşnindu-i din ochi îi oferă linişte şi mângâiere. 
Experienţele New Age ale lui André nu se termină însă aici: va petrece o 
vreme în comunitatea ecologică Findhorn, unde oamenii dialoghează cu 
plantele şi insectele şi cultivă legume uriaşe, pentru ca tot periplul său 
spiritual să atingă un punct culminant cu o ceremonie ritualică de 
resurecţie în Montauk, Long Island, în cadrul căreia va fi îngropat şi 
dezgropat de viu. 

Se cuvine să remarcăm aici şi o subtilitate a filmului, pe care criticii 
l-au catalogat în grabă ca suprarealist: din tonul lui André rezultă clar că 
experienţele sau, în unele cazuri, măcar senzaţiile încercate de el pe 
parcursul itinerariului său spiritual (sau pseudospiritual) au fost reale. 
Suprarealiste devin aceste trăiri numai în momentul turnării lor în discurs; 
numai aşa pot ele incita imaginaţia spectatorului şi a derutatului Wally. 
Ceea ce pentru Wally, pentru spectatori, ba chiar şi pentru cei ca mine care 
încearcă să rezume discursul lui André pare un vis, are pentru André o 
formă mult mai bine definită. S-ar putea spune că André aplică asupra lui 
Wally şi a spectatorilor ceea ce grecii numeau enargeia, procedeul retoric 
de conjurare a unor imagini cu ajutorul limbii pentru a le întipări în mintea 
(sau sufletul) ascultătorilor. 

Cu toate acestea, André vorbeşte despre trăirile sale cu o detaşare 
amuzată, confirmată la sfârşitul acestei prime părţi a discuţiei, spre 
surprinderea prietenului său: 
 

André: Află că toată treaba asta îmi repugnă, dacă chiar 
vrei să ştii.  
Wally: Poftim? 
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André: Adică, ştii tu, drept cine mă luam? Vreau să zic, 
asta e povestea unei prinţese răzgâiate.  

 
În altă ordine de idei, spre uşurarea cititorilor saturaţi eventual de 

rezumatul de mai sus, André însuşi se dezice de ceea ce a trăit, lăsând să se 
întrevadă cu claritate dezamăgirea la gândul că a călătorit atâta amar de 
vreme în căutarea unui nou sens al vieţii fără a găsi nicăieri un adevăr 
stabil. 

Şi totuşi, în a doua parte a discuţiei se constată că năzuinţa lui André 
a rămas aceeaşi şi că experienţele trăite nu l-au adus pur şi simplu înapoi în 
punctul de unde a plecat. La rândul său, Wally abandonează scepticismul 
iniţial faţă de vechiul său prieten şi înţelege nevoia acestuia de experienţe 
noi în contextul alienării omului modern. Cei doi se întreabă dacă nu 
cumva lumea în care trăiesc este un vis prin care omul bâjbâie ca o 
maşinărie inconştientă, incapabil să mai înţeleagă viaţa la adevărata sa 
valoare şi să o trăiască din plin. Ambii deplâng stadiul societăţii actuale, o 
societate descrisă ca model de Erving Goffman, unde oamenii se pierd în 
ritmurile vieţii cotidiene căutând să interpreteze diverse roluri şi 
manipulând situaţii după situaţii. Acest impas al omului modern este 
diagnosticat concis de Wally, care vede în aşa-zisa nevoie de a face 
impresie (tipică jocului de rol) un act de nesinceritate faţă de sine şi 
ceilalţi: „[...] jucând aceste roluri tot timpul, nu facem decât să ascundem 
de ceilalţi cine suntem de fapt.” În opinia celor doi prieteni, ceea ce omul 
modern, obsedat de carieră şi de succes, refuză să vadă este faptul că 
scopurile şi obiectivele sunt până la urmă tot nişte fantezii, desprinse din 
ţesătura onirică ce alcătuieşte lumea:  
 

André: Mintea noastră este atât de concentrată pe toate 
aceste ţeluri şi obiective, care în sine nu reprezintă ceva 
real. 
Wally: Nu, ţelurile şi obiectivele nu sunt...vreau să zic, 
ele sunt închipuiri. Ele fac parte dintr-o existenţă de 
vis. Şi pare mereu atât de ridicol, ştii, că fiecare trebuie 
să aibă micul...micul său scop în viaţă. Adică e absurd 
într-un fel, mai ales dacă te gândeşti că nu contează 
care anume este acela. 

 
Însă tocmai aceste observaţii demonstrează că iniţiativa lui André de 

a-şi lua lumea în cap a fost măcar bine intenţionată. La începutul 
conversaţiei, André a descris reprezentaţia parateatrală din Polonia în 
termeni opuşi: patruzeci de muzicanţi incapabili să comunice între ei nu 
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mai au la dispoziţie roluri în care să fugă de ei înşişi, astfel că tot ce le 
rămâne este manifestarea spontană, neîngrădită de nevoia de a face 
impresie asupra celorlalţi. Prin urmare, oricât de tare şi-ar repudia 
experienţele din ultimii cinci ani, André rămâne convins de faptul că 
societatea occidentală, dominată de industrie, tehnică şi inerţia 
cotidianului, de goana după bani şi succes, nu constituie o alternativă 
viabilă. De aici rezultă că André va ajunge să apere pe parcursul 
conversaţiei o filosofie de viaţă nu tocmai pe placul lui Wally, şi asta 
fiindcă Wally nu este dispus să iasă din zona de confort pentru a rătăci, 
asemenea lui André, în căutarea unui sens al vieţii. 

Un exemplu elocvent îl constituie pătura electrică pe care Wally şi-a 
cumpărat-o recent. André îi sugerează prietenului său că pătura este un 
factor de diversiune menit să îl îndepărteze de contactul cu ceilalţi, ba 
chiar şi de contactul cu frigul; pe scurt, că învelirea cu pătura echivalează 
cu o adâncire în inconştient, în lumea viselor. Wally îi răspunde însă la fel 
de convingător lui André că e frig în New York, iar de aici filosofiile de 
viaţă opuse ale celor doi capătă contur. Dacă André aduce în discuţie 
aspectele pozitive ale experienţelor sale, subliniind reîntoarcerea la 
simplitate şi redescoperirea unei comuniuni cu natura şi fiinţele vii, Wally 
îi reproşează că vrea prea mult şi că bucuriile simple constituie tot atât de 
bine ceaşca zilnică de cafea sau citirea ziarului. Întreaga dilemă a lui 
Wally se rezumă la necesitatea părăsirii zonei de confort. Replica dată de 
el lui André poate fi concentrată în argumentul: este neapărat nevoie să urc 
pe Everest ca să mă trezesc la realitate? Pentru Wally asta ar fi absurd, 
deoarece ar însemna să creadă că muntele Everest este mai real decât New 
Yorkul: „[...] cred că dacă ai fi pe deplin conştient de ce se află în 
tutungeria de lângă restaurantul ăsta, probabil că ţi-ar exploda creierii! 
Vreau să zic: nu există în acea tutungerie tot atâta realitate de perceput câtă 
e pe Everest?” 

Ideea că omul trebuie să respingă civilizaţia modernă i se pare 
ridicolă lui Wally, care face în acest context o apologie a progresului 
ştiinţific. André nu îl contrazice pe prietenul său, dar atrage atenţia că 
dezvoltarea ştiinţei şi acumularea de certitudini empirice a survenit cu 
preţul unei dezvoltări tehnologice care a ajuns să anestezieze capacitatea 
omului modern de a simţi. Wally intervine aici şi încearcă să rezume 
poziţiile existenţiale ale celor doi. Făcând referire la experienţele lui André 
în Polonia, el interpretează eforturile prietenului său ca pe o încercare de a 
trăi la modul pur („pure being”) sau, altfel spus, de a fiinţa şi atât, fără a 
avea un ţel în faţă. Însă Wally nu poate fi de acord cu acest mod de a trăi 



Conta nr. 22 (ianuarie-martie 2016) 

 

 242

pentru că se simte angajat activ în existenţă: „Nu cred că pot accepta ideea 
că ar trebui să existe momente în care să nu încerci să faci nimic. Cred că 
ţine de natura noastră să facem lucruri. Cred că se cuvine să facem lucruri. 
Cred că săvârşirea lucrurilor cu un scop face parte din structura noastră 
fundamental umană ce nu poate fi înlăturată [...].” Tot el îl întreabă apoi pe 
André – nu fără o fărâmă de indignare – dacă membrii unui cuplu pot pur 
şi simplu să fie împreună fără să îşi spună nimic sau fără să facă nimic. 
André invocă drept răspuns exemplul unei ferme din Tibet în care stătuse o 
perioadă şi unde oamenii obişnuiau să vină seara la ceai fără să schimbe o 
vorbă despre ce au făcut toată ziua – aşadar, un mod de convieţuire bazat 
pe tăcere şi nu pe nevoia de exteriorizare. Cu alte cuvinte, André îi 
sugerează lui Wally că activitatea (sau dialogarea) neîntreruptă nu este o 
condiţie indispensabilă a comunicării profunde cu cei din jur. Dimpotrivă, 
susţine el, un om activ poate să facă o mulţime de lucruri şi să fie simultan 
inert pe dinăuntru; aşadar, lasă el să se înţeleagă, acolo unde se consideră 
că orice tip de activitate aduce cu sine în mod obligatoriu o orientare 
înspre afară, individul riscă să se înstrăineze de sine însuşi. 

Aluziile la existenţialismul lui Martin Heidegger devin evidente din 
momentul în care Wally mută accentul discuţiei pe tensiunea dintre 
verbele „a fi” şi „a face”. Practic, spectatorul ajunge să fie confruntat în 
film nu doar cu două filosofii de viaţă diferite, ci şi cu două modalităţi 
diferite de a gândi şi percepe Fiinţa umană. Ne putem servi de altfel de 
magnum opusul lui Heidegger Fiinţă şi timp pentru a ilustra diferenţele 
dintre cei doi colegi de breaslă. În vreme ce Wally reprezintă Dasein-ul 
(termenul folosit de Heidegger pentru a desemna Fiinţa umană) angajat 
activ în lumea din jur şi absorbit de grijile vieţii cotidiene, André 
reprezintă Dasein-ul care şi-a asumat desprinderea de viaţa cotidiană 
pentru a trăi Fiinţa din plin. Vieţile celor doi corespund distincţiei făcute 
de Heidegger între „autenticitate” (André) şi „neautenticitate” (Wally). 
Aşadar, accesul la autenticitate este înlesnit numai prin sustragerea de sub 
influenţa vieţii cotidiene. În Fiinţă şi timp, entitatea care întruchipează 
viaţa cotidiană este desemnată ca „das Man” (man fiind un pronume 
nehotărât în limba germană similar cu pronumele on din limba franceză), 
iar modul principal de manifestare al lui das Man este „flecăreala” (germ. 
Gerede), fie că vorbim aici de flecăreala mass-media sau de conversaţiile 
zilnice cu prietenii. Prin această flecăreală, entitatea das Man ajunge să 
deturneze Dasein-ul/Fiinţa umană de la căutarea şi realizarea propriei 
individualităţi, mai precis de la realizarea acelor posibilităţi de a fi ce ţin 
exclusiv de el şi nu de apartenenţa sa la un colectiv. Pentru a face pasul 
decisiv către autenticitate, Dasein-ul trebuie să îşi asume recuperarea 
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felului său specific de a fi prin ceea ce Heidegger numeşte „stare de 
hotărâre” sau „dez-închidere” (germ. Entschlossenheit). Dasein-ul 
hotărât/dez-închis recunoaşte în viaţa cotidiană un factor de distragere şi 
optează pentru întoarcerea către sine, către modul său specific/autentic de 
a fi, luând în cele din urmă această autenticitate drept punct de plecare 
pentru raportarea sa la lume şi lucruri. La rândul său, întoarcerea către sine 
se realizează prin suprimarea vocilor exterioare inerente flecărelii lui das 
Man şi prin ascultarea „chemării conştiinţei” (germ. Ruf des Gewissens), a 
unei chemări ce vine din însăşi Fiinţa umană şi care se exprimă în mod 
paradoxal ca tăcere. 

Prin acest – sper eu nu prea obositor – ocol prin filosofia lui 
Heidegger am încercat să descriu exact provocarea pe care André i-o 
lansează lui Wally spre sfârşitul discuţiei – provocarea de a trăi viaţa în 
mod autentic şi nu prin interfaţa creată de viaţa cotidiană (de entitatea das 
Man). Într-o manieră foarte apropiată de cea a lui Heidegger, el îl 
îndeamnă pe Wally să suprime zgomotele (flecăreala/Gerede) din jur şi să 
asculte chemarea din interior (Ruf des Gewissens) menită să îl conducă 
spre cea mai adecvată modalitate de a se trăi pe sine ca fiinţă umană: „Nu 
ştiu ce crezi tu, Wally, dar eu, unul, am simţit nevoia să mă înham la un fel 
de program de antrenament pentru a învăţa cum să fiu om. De pildă, ce 
părere aveam despre toate? Nu ştiam. Ce lucruri îmi plăceau, cu ce fel de 
oameni doream să-mi petrec timpul, ştii...Iar singura soluţie la care m-am 
putut gândi pentru a afla răspunsul a fost să elimin zgomotele, să nu mai 
joc roluri tot timpul şi să ascult ce se petrecea înăuntrul meu. Vezi tu, eu 
cred că vine o vreme când trebuie să faci asta. Acum: poate că pentru asta 
trebuie să mergi în Sahara sau poate că poţi face asta de acasă. Dar trebuie 
să înlături zgomotele.” 

Cu toate acestea, accederea la un mod specific de a trăi generalitatea 
fiinţei umane nu aduce cu sine în mod necesar şi o revelare a misterului 
Dasein-ului, o reprezentare concretă. Dacă ar fi aşa, nu ar mai exista un 
mod specific de a fi pentru fiecare individ, căci toţi ar trebui să fie ca 
André. Însă tot aşa cum fiecare Dasein trebuie să găsească propria cale de 
a relaţiona autentic cu lumea, tot aşa André nu deţine o reţetă absolută a 
vieţii autentice, ci în cel mai bun caz un mod personal (ce trebuie şi el 
revizuit constant) de a relaţiona cu sine şi cu ceilalţi. Fiinţa umană, 
persoana de lângă noi rămâne în continuare o enigmă, iar André sfârşeşte 
prin a afirma retoric că oamenii nu sunt poate altceva decât duhuri sau 
fantome şi că un individ care vrea să acceadă la o formă originară de a fi 
trebuie să îşi descopere singularitatea în cea mai extremă situaţie posibilă – 
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conştientizându-şi singurătatea şi lipsa de apărare în faţa propriei morţi: 
„[...] căci noi suntem duhuri, fantome, ce suntem noi? Iar faptul ăsta 
trebuie asumat – anume că eşti complet singur. Iar să accepţi că eşti singur 
înseamnă să accepţi moartea.” O nouă punte cu filosofia lui Heidegger se 
creează aici, de vreme ce şi în viziunea gânditorului german trăirea unei 
vieţi autentice este corelată cu capacitatea individului de a se percepe ca 
„fiinţă întru moarte” (germ. Sein zum Tode). La prima vedere, o astfel de 
idee pare absurdă, şi totuşi ea nu este lipsită de sens. Heidegger vrea să 
sugereze că un om va căuta să trăiască autentic numai în momentul în care 
a conceput posibilitatea extremă de a nu mai fi. Din acest moment, el este 
în stare să îşi înţeleagă temporalitatea şi va încerca, confruntat contra 
cronometru cu perspectiva morţii, să nu îşi mai risipească posibilităţile de 
a fi şi să trăiască în conformitate cu sine însuşi. Este ceea ce André spune 
că încearcă la rândul său – să trăiască în deplină sinceritate cu el însuşi 
încă din timpul vieţii şi să facă el pasul spre moarte, căci în caz contrar 
moartea va veni pe nesimţite în întâmpinarea lui, iar atunci perspectiva 
unei vieţi autentice s-ar dezvălui deja într-un moment critic în care nu ar 
mai rămâne prea multe de trăit. 

În urma observaţiilor lui André, Wally însuşi face o trimitere 
explicită la Heidegger şi la fiinţa întru moarte: „Dacă am înţeles bine, 
parcă Heidegger spunea că dacă ar fi să îţi trăieşti fiinţa în mod plenar, 
atunci ai simţi căderea acelei fiinţe înspre moarte ca parte din experienţa 
ta.” La rândul său, André confirmă remarca lui Wally afirmând că un mod 
de viaţă autentic presupune o trăire totală a clipei prezente, o uitare 
pozitivă, comparabilă dăruirii din timpul actului sexual. Această trăire, 
adaugă el, îl suspendă pe om într-o stare de incertitudine faţă de clipa 
următoare, în aşa fel încât moartea se conturează, paradoxal, ca o prezenţă 
certă în toiul acestei incertitudini: „Cu alte cuvinte, relaţionezi cu ceilalţi şi 
nu ştii ce îţi rezervă următoarea clipă. Iar a nu şti acest lucru te apropie de 
o percepţie asupra morţii.” Tot André este cel care va avea ultimul cuvânt, 
punând sub semnul întrebării tendinţa omului de a căuta stabilitate în 
rolurile pe care el şi alţii le joacă de-a lungul vieţii: „[...] oamenii se agaţă 
de toate aceste imagini, de tată, de mamă, de soţ, de soţie, iarăşi, din 
acelaşi motiv: pentru că par să ofere un fundament sigur. Dar nu e nicio 
soţie acolo. Ce înseamnă asta: o soţie? Un soţ? Un fiu? Un copil mic te 
ţine de mână şi dintr-odată este acest vlăjgan care te ridică în aer, pentru ca 
apoi să dispară. Unde este acel fiu?” 

Desigur, spectatorul nu are cum să verifice în ce măsură André chiar 
pune în practică ceea ce spune, dar lucrul acesta este mai puţin important, 
dat fiind că personajul din a cărui perspectivă este relatată întreaga 
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întâlnire şi cu care publicul simpatizează este Wally. Wally este, de fapt, 
chiar reprezentantul publicului în acest film: pe de o parte, el se chinuie să 
înţeleagă poveştile criptice ale colegului său, pe de altă parte, el trebuie să 
selecteze acele idei ale lui André care chiar au o semnificaţie profundă. 
Discuţia cu André capătă astfel un caracter iniţiatic – scopul ei este ca 
Wally şi (odată cu el) spectatorul să se dezbare de grijile vieţii cotidiene 
schimbându-şi modul de a se raporta la sine şi la ceilalţi. Dacă pentru 
André adevăratul proces iniţiatic a constat în numeroasele sale experienţe, 
pentru Wally discuţia însăşi este ritul de iniţiere ce înlocuieşte 
experienţele lui André. Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care Wally 
nu trebuie să plece pe Everest pentru a căuta împlinirea existenţială – 
André a făcut deja călătoria în locul lui. Conversaţia cu André 
îndeplineşte, s-ar putea spune, funcţia unui suplement (fr. supplément) în 
sensul lui Jacques Derrida; aşa cum suplementul este un surogat al 
experienţei naturale/originare, dar şi o a doua natură/origine în acelaşi 
timp, tot aşa discuţia cu André înlocuieşte pentru Wally călătoriile 
prietenului său, având ea însăşi simultan potenţialul formator al unei 
călătorii. 

Louis Malle a continuat să facă filme până la moartea sa, în 1995, 
continuând să aibă succes cu filme precum La revedere, copii (Au revoir, 
les enfants, 1987), Iubire otrăvită (Damage, 1992) şi Unchiul Vania pe 
strada 42 (Vanya on 42nd Street, 1994). La masă cu André rămâne însă 
indubitabil filmul său cel mai filosofic, un film nu tocmai uşor de digerat, 
însă debordând de o vitalitate nebănuită, de un umanism cald şi de un 
umor subtil ce alunecă la răstimpuri în inflexiuni ironice. Capodopera lui 
Malle înfăţişează acel gen de conversaţie rarisimă pe care ar trebui să o 
purtăm cu toţii din când în când cu noi înşine sau cu alţii pentru a şti în ce 
stadiu ne mai aflăm cu vieţile noastre. Iar pentru asta e bine să precizăm, 
totuşi, că referirile la halucinaţii cu minotauri, la umblatul teleleu prin 
pădure sau la călătorii prin deşert nu sunt obligatorii. 
 

 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 246

 
Debut:  
Mihaela 
Aparaschivei 

 
 

Mihaela Aparaschivei s-a născut la 1 decembrie 1984, în Piatra-Neamț. A absolvit 

Facultatea de Litere din cadrul Universității "Al. I. Cuza", Iași, în 2007. În prezent este 

profesoară de limba română lângă Piatra-Neamț și frecventează activ ”Cenaclul de Joi” 

din cadrul Bibliotecii ”G.T. Kirileanu” Neamț, condus de scriitorul Adrian G. Romila. 

Textele de mai jos reprezintă debutul ei în proză. 

Anchetă personală 
 

Fusese un adăpost de carne. Acum arăta ca o casă prăbușită. Își 
studia în oglindă corpul gol cu un ochi critic. N-o mai făcuse demult. 
Copilul, casa, bărbatul o îndepărtaseră de ea, de a se privi măcar cum 
trebuie. Uitase să mai fie femeie. În contractul familiei, intrau, pe lângă 
corvoadele zilnice, satisfacerea dorințelor partenerului de viață sau afișarea 
ei la nunți, cumătrii, onomastici. Le îndeplinea cu o bifare de condei, fără a 
ține neapărat cont de fanteziile pe care le avea (și le avea din plin — nu de 
puține ori, în timp ce mânuia vreo oală îmbibată cu grăsime sub jetul de 
apă din bucătărie ori în nopțile cu insomnii, diverse scenarii răvășitoare îi 
apăreau în minte). Iar pentru a se găti în ziua vreunui eveniment, își alegea 
rochia în funcție de posibilitatea  de a o îmbrăca. I se întâmplase astfel ca 
la câteva evenimente să îmbrace haine total neadecvate sezonului tocmai 
din acest motiv. 

Picioarele îi deveniseră robuste, nici nu se mai obosise să meargă 
la cosmetică, din moment ce soțul nu părea deranjat, iar pruncul din leagăn 
cu siguranță nu-i studia decât pieptul matern. Pielea pântecelui atârna spre 
floarea ofilită dintre coapse. Sânii, plini de lapte altădată, zăceau obosiți de 
la atâta molfăială. Sesizase unele fire albe în părul lung castaniu, însuflețit 
cu nuanțe arămii când flutura în zilele călduroase, acum inexpresiv, 
dezordonat. Fața o speria cel mai mult. Nu din cauza ridurilor fine apărute 
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în jurul gurii sau de adâncirea unor cute de pe frunte. Fața aceea nu-i mai 
spunea nimic. Nu mai revendica nimic. Era o față plată. Doar ochii păreau 
să ascundă o licărire, asta când nu erau profund încercănați.  

Ce așteptări mai avea de la ea? 
Nici să-și plângă de milă nu putea. Mai degrabă îi era ciudă. 

Avusese țeluri înalte, ea o fată modestă, dintr-un orășel de provincie. 
Tinerețea și-o hrănise la început cu cărți siropoase, făcând-o să râvnească 
la dragostea perfectă, ca apoi să-i cadă în mâini cărțile polițiste, de 
aventură și mister. Datorită lor, luase în serios anii de pregătire pentru 
Academie. Se văzuse cu tăria de caracter și viclenia Melaniei din „Cianură 
pentru un surâs”, cu perseverența și curiozitatea lui Miss Marple sau 
meticulozitatea lui Hercule Poirot, toate aceste calități detectiviste 
asezonate cu nota de mister a lui Sherlock Holmes. Miopia ei fu o barieră.  

După această dezamăgire profundă, întâlnirea cu viitorul ei soț a 
reprezentat o încununare a primelor tipuri de lecturi. Și totul mersese pe 
traiectoria aceasta: căsătorie, casă, mașină, un copil. Acum nu se mai 
găsea. Ce mai rămăsese? Toate indiciile zăceau în miezul ființei ei, în 
gândurile, în dorințele ei tainice pe care trebuia să le scoată la suprafață. 

Cu trupul îmbrăcat doar în pielea vlăguită, se îndreptă spre birou. 
Își scoase jurnalul, în care notase doar o dată după căsătorie impresii de la 
fericitul eveniment. Începu să scrie metodic, departe de camerele 
înveșmântate în parf și înțesate cu haine și jucării, de oala cu mâncare ce 
aștepta să fie angajată în procesul de gătire, de bebelușul care trăgea 
pofticios din suzetă, de soțul flâmând. 

 

Ascensiunea 
 

Frânghiile îi rodeau încheieturile. Cu toate că încercase să tragă cu 
dinții de ele, nu reuși decât să-și înroșească pînă la fierbințeală pielea. 
Mirosul de mucegai al așternuturilor îi pusese un genunchi pe piept, o 
înnebunea. Teama o lingea pe față, dar cumva, mai jos de stomac, resimțea 
o vibrație surdă ce împrăștia venin chinuitor prin cele mai ascunse unghere 
ale corpului. 

*** 
Aceeași senzație a avut-o și când mașina de teren neagră cu număr 

străin a oprit lent lângă bariera ce mărginea poteca marcată. Înainte ca 
șoferul să coboare, s-a gândit cât de ireal îi apărea luxul acelei invenții în 
splendoarea brută a munților. Inițial a pufnit-o râsul când a văzut părul 
grizonat cu început de calviție. Ce era cu moșul ăla? Apoi i-a întâlnit ochii 
și a rămas pierită în fața staturii impunătoare a bărbatului, între două 
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vârste, îmbrăcat sport. S-a prezentat scurt, normal că i-a uitat numele 
imediat, reținu doar un Valentin. Și-a exprimat dorința de a-i însoți printr-o 
glumă simpatică, vrând să-și măsoare cu ei puterea de ascensiune.  

Alex a împuns-o cu cotul și a făcut un gest întrebător din cap. 
Ei doi nu schimbaseră prea multe cuvinte de când începuseră să urce. 

Gâfâiseră profund, se opintiseră, pufniseră și gândurile gâtuite li se 
disipaseră în zarea ce se balansa printre brazi. Văzuseră în vreo câteva 
rânduri nori amenințători dinspre creste, însă spiritul de aventură, senzația 
de libertate și încrederea în tinerețea lor îi făcuseră să ignore schimbările 
spontane ale condițiilor meteo specifice zonei și anotimpului. De altfel, 
fusese o idee mai mult decât nebunească să se aventureze pe munte, în acel 
final de aprilie, oricât de zâmbitoare li se păruse dimineața. Luaseră primul 
microbuz care le ieșise în cale, din Vântori-Neamț. Inițial, doreau să 
ajungă la Mănăstirea Neamțului. De ce nu la Durău? Plăcuța cu traseul le 
făcuse cu ochiul. Nu aveau decât bani de dus și de întors (calculară rapid, 
după ce șoferul le expuse prețurile), un rucsac cu o pătură și un hanorac, o 
sticlă cu apă, cumpărată din centrul comunei, de la o doamnă cu o nuanță 
incertă a părului și o droaie de copii care trăgeau sălbatic de ea. Plus 
telefoanele. Bateria ei era pe jumătate descărcată, a lui Alex abia mai 
supraviețuia, după ce o bombardase cu Mahjong. 

Au acceptat reticenți compania lui. Imediat, din portbagaj și-a făcut 
apariția un rucsac burdușit. L-au invidiat apoi pentru bocancii zdraveni din 
picioare. Adidașii lor păreau să-și dea ultima suflare. Ai ei chiar cedară 
mai apoi aproape de vârf, ca, la cabană, Valentin să negocieze abitir o 
pereche de încălțări de la un cioban.  

Aceleași jerpelituri se aflau acum lângă perete. 
O lumină se strecură brusc prin fereastra – de fapt un geamlâc – din 

față. Cercetă adăpostul. Nu mai mare decât o cameră de copii, făcută din 
trunchiuri groase de brad, căptușite cu lut pentru a nu se strecura vântul. 
Două bârne susțineau o alta transversală, o ușă lăsată, cu un ivăr, în stânga. 
Salteaua de sub ea, acoperită cu un pled țesut, o masă, un scaun, un 
lighean, în dreapta.  

Capul avea o greutate neobișnuită. Nu mai mare ca piatra pe care o 
resimțea sub sân, atârnând de inima ce zvâcnea hăituită. Unde Dumnezeu 
se afla? Cum ajunsese aici? Era o pauză în gândirea ei. 

*** 
„Facem o pauză pentru o țigară și un sandviș. Nu mai pooot!.” 

Glasul pițigăiat al lui Alex a ajuns-o din urmă, cu toate că era la o distanță 
considerabilă. Se opintea de nu mai putea. Nu trecuse decât vreo jumătate 
de oră de când se porniseră la drum. 
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S-a întors enervată spre el. 
„Hai, mă Alex! Dacă mergem în ritmul ăsta ne prinde noaptea până 

ajungem. Trebuie să coborâm tot azi. Așa ne-am înțeles. N-avem cum să 
înnoptăm aici. Mă omoară Mia, dacă nu ne întoarcem diseară.” Rămase cu 
mâinile în șolduri, proptită în șerpăraia de rădăcini. Privirea lui Alex s-a 
înălțat către ea prin fumul de țigară. Rucsacul zăcea lângă picior. „Și cum 
naiba să poți urca, dacă tu bagi de-alea în tine? Ai topit jumate de pachet 
până acum?” Din inima pădurii răsuna un viers dulceag, jovial. Enervarea 
ei l-a amuzat. Se vedea pe fața lui că se gândea la ceva... S-a ridicat de pe 
trunchiul căzut și din doi pași a fost lângă ea. A cuprins-o, lipind-o de el. 
Sprâncenele lui s-au mișcat a invitație, în timp ce și-a împins bazinul 
înainte. 

„Ce-ai zice?...” A tras adânc din țigară. Punctul roșu i s-a părut Anei 
sfidător. „Dacă tot suntem în sălbăticie, let’s get wild! Poate o să fii mai 
dezinhibată. Rezolvăm și problema ta... bineînțeles, și pe a mea...” S-a 
frecat sugestiv de ea. A scos lent fumul din plămâni. I-a cuprins avid gura 
într-o sărutare pătimașă. Inițial, a barat intrarea, ca apoi să răspundă 
primitoare. O senzație caldă, născută mai jos de pântece, i s-a răspândit în 
tot corpul. L-a simțit și pe el dornic, deja mâinile căutau prin bluza 
umezită de transpirație.  

Au auzit voci. Și pași. Un grup cobora. Alex s-a îndepărtat aruncând 
o înjurătură printre buzele care prinseră capătul țigării. A aburcat rucsacul 
în spinare. Ana a salutat turiștii, apoi a scos sticla cu apă, și-a astâmpărat 
setea. L-a auzit bombănind.  

„Dacă și în mijlocul naturii e aglomerat, nu știu unde dracu’ să mai 
găsești loc să te regulezi. Nu e vreo cocioabă prin creierii munților ăstora? 
Să ai și tu parte de intimitate...” 

Au reînceput ascensiunea. Păsările au amuțit curioase când, după 
vreo zece minute, tinerii au ieșit din culoarul de umbră în drumul axial. 
Atunci s-au întâlnit cu el. 

*** 
Valentin urca ager. Cu toată diferența de vârstă, în afara unor pete de 

transpirație de pe tricou, părea să facă o plimbare pe bulevard. Răsuflarea 
îi era ușoară, pasul sprinten. După o studiere a corpului Anei - o lăsase un 
scurt timp înaintea lui - stabilise un ritm numai bun de mers.  

„De unde veniți?” Vocea vibrantă, cu tonalități joase, a acționat un 
motoraș în stomacul ei. 

„Din Iași. Eu...” 
„Ana e în anul doi, la Filologie. E tipa de la limbi, get it? Eu sunt la 

Poli, bobocel.Tu unde ai studiat?”. Dezinvoltura lui Alex a făcut-o pe fată 
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să îi arunce o privire tăioasă, pe care acesta nu a surprins-o. Ar fi vrut să-și 
închidă gura. Pe de altă parte, era un amestec de teamă și curiozitate în 
privința străinului. Ghicea o putere ascunsă în conturul robust și ochii 
iscoditori. Avea mișcări iuți, decise, care nu lăsau loc de replică. Când 
trecuse pe lângă el, nările surprinseră o mireasmă tonică, masculină. 

Fruntea groasă a făcut câteva cute. 
„Tot la Poli, în București. Sunt proiectant de motoare. Am avut și eu 

o iubită la Filologie. Interesantă fată. Nu prea le avea cu limbile, dar te 
dădea pe spate prin discuțiile despre filozofia marxist-leninistă, scrierile 
rușilor și băutul țuicii de prună.” Pe Ana a pufnit-o râsul, însă s-a ascuns. 

Mergeau în tandem. Evitară să mai vorbească prea mult pentru a nu 
își irosi din energie în timp ce suiau pieptiș. Alex, în schimb, s-a avântat cu 
toată puterea înainte, chiuind, țopăind, făcând glume prostești.  

Își aminti cât de rușinată s-a simțit. Și dezamăgită. Aproape de 
Fântânele, în panta abruptă și pietroasă, Alex a slobozit un „Băga-mi-aș!”, 
cu un huruit picioarele i-au luat-o la vale și s-s trezit patinând pe fund. 
Valentin, prompt, l-a prins de braț și dintr-o zvâcnire l-a ridicat.  

„Ne așezăm în fața cabanei”, a hotărât el.  
Tânărul a evitat să-l privească. A rămas în urmă studiindu-și 

juliturile. Odată aflată pe pătură, s-a întins. A ațipit în scurt timp. 
*** 

Corpul lui îi baricada spatele. Răsuflarea prelungă îi zburlea părul de 
pe ceafă. Palma mare făcea un drum lent de pe umăr, pe cot, pe fesa 
stângă. Poposi acolo și apăsă, degetele strânseră carnea moale. Era 
încordată ca un arc. Bubuiala din cap nu o lăsa să gândească, iar între 
coapse un miez de carne se întări. Gura i se umplu de salivă; o reținu. Era 
incapabilă să facă vreun zgomot. Cu toate acestea, își auzea respirația 
șuierată. Ceva puternic se alipi de moliciune. Se trezi mișcând 
imperceptibil, unduitor, ca o invitație. A tresărit suspinând. S-a trezit 
singură, privind în jur sălbatic. Își aminti că Valentin plecase după apă.  

*** 
Pe parcursul ultimei părți a traseului, Alex a rămas preocupat mai 

mult de admirarea peisajului și de țintit cioatele din depărtare, deși îi 
oferea sprijin la părțile mai dificile ale potecilor. Cu Valentin a discutat 
amical câte ceva despre viața de facultate și despre așteptările de după.  

Apoi... Răsplata opintirii. 
La aproape 1800 de metri altitudine, i se părea că trecutul și 

prezentul se secționează în ace de brad împungându-i mintea exaltată de 
ideea că a biruit muntele. Pentru prima dată. Ceaiul de mentă și tei cu 
lămâie chemau în aburul lor diminețile din copilărie. Sporovăiala lui Alex 
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era ca un ticăit îndepărtat de ceas. Privea amuzată: Saint-Bernardul cu 
mutra lui de creatură proastă și obosită – așa apărea și ea după câte un 
examen din sesiune – brazii ostășești din vale, platoul vast punctat de 
câteva corturi pitorești, vegetația pitică dinspre coastă.  

Țârâitul strident al telefonului a făcut-o să tresară. Avea semnal. 
„Unde ești, fată? Ați ajuns la mănăstire? Ziceai că mă suni. Te caut 

de ceva timp, dar îmi intră numai mesageria.” 
„Ăăă, ... Stai puțin.” S-a ridicat de la masa de lemn și a mers lângă 

țarc. Normal, câinele nici nu a catadicsit să o privească. „Suntem mai 
departe de mănăstire, adică... mai departe și de Vânători?” 

„What?” 
„Suntem ok. Pe la cota 1800... La cabana Dochia?” A chicotit. 
„Undeeee? Cum naiba ați ajuns acolo? Bă, voi sunteți nebuni. Nici 

nu aveți echipament. Și dacă acum sunteți acolo, și e cinci după-amiază, 
când vă întoarceți?” 

„Păi, pe traseu ne-am întâlnit cu un domn tare de gașcă – să știi că 
nici n-arată foarte rău, deși la început nu mi se părea – ți-ar plăcea să-l 
cunoști, e amuzant, citit – Alex e mic copil pe lângă el. Mi-a cumpărat 
chiar și o pereche de papuci, că adidașii mei s-au făcut varză... să vezi în 
ce maldăr de zăpadă am nimerit cu ei. Aici e așa ceva din plin... Nici nu te 
gândești, când vezi copacii înfloriți din sat...” 

„Ce tot îndrugi acolo? Ce domn, ce zăpadă?...” 
„Îl cheamă Valentin, ăăă... nu mai știu cum... lapsusurile mele 

obișnuite la nume.... Ei, ne-a oferit să ne plătească el o cameră aici, să 
rămânem peste noapte. Mi-a împrumutat până și gelul de duș, că suntem 
varză, să ne freșuim.” 

„Ană, tu nu ești în toate mințile. Ce dracu’ e cu tine? Te auzi? Tu te 
încrezi într-un om pe care l-ai cunoscut abia de câteva ore… îți plătește 
camera, îți dă gelul lui de duș? Cine știe ce pervers o fi,… ce gânduri are 
cu voi… Eu crăp de grija ta, ai plecat cu mine din Iași, ai mai păți ceva. 
Mă linșează ai tăi, pe tine te doare fix în cur. Coboară naibii de pe munte și 
vino la Vânători. Mâine dimineață avem la 10 tren. Alex ăla al tău e un 
puțoi, te credeam pe tine mai brează, și tu… Întreabă și ai mei de tine, ce 
le spun? Că ți-a luat unul nu-știu-cum-îl-cheamă cameră la Dochia, pe 
munte, unde ați ajuns fără haine acătării, cu papuci de mers pe stradă și 
înotând prin omăt.” 

Ana a privit tăcută spre masă, cu buzele strânse și cu un nod în 
stomac ce îi făcea capul să vâjâie. Alex continua amuzat o poveste, își 
bâțâia piciorul și învârtea telefonul descărcat, gesticulând cu el. Valentin, 
rezemat de spătarul băncii, cu brațele puternice încrucișate sub pieptul 
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masiv, îl urmărea cu un zâmbet agâțat. Părea că îl vede pe studentul acesta 
nărăvaș de altundeva, mai sus de cota 2000. În timp ce vocea Miei 
continua strident în telefon, ochii li s-au intersectat. Zâmbetul era acolo, 
dar șăgalnic acum, măsurând-o pofticios. Nu a putut să îi susțină privirea și 
a observat gura imensă, cu caninii ascuțiți ai Saint-Bernardului în timp ce 
căsca. A resimțit mai departe o căldură plimbându-se pe corpul ei. 

„Bine... bine... Nu te mai ambala atâta. Îi spun lui Alex că vreau să 
coborâm, .... că avem tren dimineață. Că trebuie să fim luni la morfologie, 
... că ne taie profa’ dacă nu venim. Oricum, cred că și el are luni cursuri, de 
pe la 8.” 

*** 
Vremea s-a schimbat brusc de cum au început să coboare. O ploaie 

măruntă, rece le șfichiuia obrajii. Gluga i-a păstrat o perioadă părul uscat, 
ca apoi să nu mai conteze. Simțea maieul ud și nu își dădea seama dacă e 
de la transpirație sau de la precipitații. Oricum i se lipise sloi de piele. 

Își reaminti de senzația de alunecare. Se atenționaseră unii pe alții cu 
privire la pietrele umede pe care călcau. Ceva i-a distras atenția. Apoi... 
Aburul ce reieșea din nările ei a învăluit-o, iar o mână s-a încleștat pe 
piciorul desculț, însângerat. Vorbăria lui Alex a reverberat stins, departe, 
undeva în spatele ei. Ființa lui a pierit printre brazii cerniți de lapoviță.  

Încercarea de a pătrunde mai mult din ceea ce se întâmplase atunci 
impulsionă corpul să se miște. Durere ascuțită. Scrâșni din dinți. Privi 
acum la bandajul aplicat în jurul gleznei. O pulsație amplă creă broboane 
de sudoare pe frunte. 

*** 
Deodată, ușa cabanei scârțâi. El intră atent. Ana dormea cu mâinile 

legate lipite de piept ca într-o rugăciune. Văzu încheieturile înroșite și 
înțelese că încercase să se dezlege. Fusese nevoit să recurgă la asta după 
criza de isterie. Încercase să îl zgârie, să îi bage degetele în ochi. Se lovise 
destul de rău la gleznă și la cap. Căutând o soluție, își amintise de 
construcția aceasta. Era locul perfect. Aparținuse cândva unui pădurar care 
dispăruse în mod misterios. Auzise că, uneori, mai poposeau aici 
salvamontiști în peregrinările lor și făceau câte un chef. 

Așa că nu putea să zăbovească prea mult timp. Trebuia să o ia de 
aici.  

 
*** 

Se-ntâmplase în a doua parte a zilei. Îl acuză că o ține prizonieră. Îl 
pălmui. Îl lovi cu pumnii, însă era implacabil. Ateriză brusc pe saltea. 
Blugii fură smulși. Auzi materialul sfâșiat. O țintui cu propiul trup. 
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Mâinile ei ripostau. Își mușcă buza strângând din dinți. Brațele i se 
opinteau neputincios în corpul ce se apropiase până la sufocare. Vru să 
zgârie. Nu avea cu ce. Apoi mintea îi explodă la durerea ascuțită ce urcă 
dintre pulpe. Icni și rămase împietrită. Totul împietri. Doar lacrimile 
căzură de pe obraji. Apoi... împingerea lentă. Degetele se încleștară în 
tricoul hâit, a refuz. Mâna lui vârâtă sub fese îi ridicară bazinul. Ochii 
fixau gaura din tavanul mâncat de vreme. O moleșeală o cuprinse. Se auzi 
gâfâind alături de el. Picioarele, care luptaseră, acum înlănțuiau. Carnea i 
se topea cu ritmicitate. Închise ochii.    

*** 
Înainte de a ieși din adăpostul de sub stânca amenințătoare, un joc 

strălucitor o făcu să se întoarcă. De sub bandajul ce zăcea lângă masă, 
reflecta ecranul crăpat al unui telefon. Îl scoate lent. Îi era cunoscut. 
Tastatura era ștearsă de la atâta butonat pe Mahjong... 

„Mergem?” Vocea nazală a bărbatului detonă în liniștea ireală a 
munților. Rămase privind pierdută la el. De undeva de departe se auzi un 
urlet animalic. Acolo un vultur plana în căutarea prăzii. 

 

Răsplată 
 

Ultimul gând fu la cheile personale care se aflau acum în contactul 
mașinii. Mașina gonea teribil spre ea. Dincolo de parbriz se zărea o 
podoabă capilară bogată, cu nuanțe roșcate. Înainte de impact, observă 
zâmbetul crud, atârnat strâmb, rupt, de colțul gurii. 

Corpul fu proiectat într-o curbă rectilinie, la o înălțime mică, 
deasupra canișului ce urina în tufișul prăpădit de lângă bloc, peste banca 
pe care boschetarul horcăia grație spirtului sustras de la „Căpșunica 
market”, de pe raftul unde se mai aflau tampoanele igienice și șervețelele 
demachiante.  

Traiectoria trupului încorsetat în sutien H&M, cămășuță de bumbac 
proaspăt apretat, ciorapi de plasă și fustă mini, office atinse viteza maximă 
în dreptul ferestrei din colț, prin care tanti Aglaia privea iscoditoare 
trecerea poștașului cu pensia, și ateriză în stratul de lăcrămioare și narcise, 
îngrijit de surorile bătrâne, domnișoare din epoca flașnetei, a valsului la 
gramofon și a birjei. Pulpele suple, despărțite de atîtea ori de G., rămaseră 
într-un unghi mort, cu mâinile răstignite în parfum dulce. 
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Litera-TURA-Vura 
 
 

Se pare că dacii n-au fost „cei mai viteji dintre traci”… (să 
vedem ce mai zice Herodot…) 

 

de Dumitru Hurubă 
 
După surse istorice, pe aceste plaiuri trăiesc (sau au trăit) „cei 

mai viteji dintre traci”. Citatul, din zicerea lui Herodot (Herodot din 
Halicarnas, 484 î.Hr.- cca. 425 î.Hr., istoric grec, considerat părintele 
disciplinei istoriei), evident, e trunchiat bine de tot, adică adus din condei 
ca să fie convenabil, fiindcă, în realitate, lucrurile stau cu totul altfel şi par 
să fi fost scrise, dacă nu azi-acum, sigur de tot, ieri. Ia să citim numai: 
„Geţii (cărora romanii le vor spune daci) sunt cei mai viteji şi mai drepţi 
dintre traci”. Uraaaa! Păi, nu avem pornirea de a-l îmbrăţişa pe acest 
Herodot? Fiindcă fix ăştia suntem, nu? E de-al nost, e super tare tipu! Dar, 
să ne înfrânăm pornirea câteva momente şi să mai vedem de… text, pentru 
că, în a sa Cartea a V-a, la al treilea paragraf, găsim: „După indieni, 
neamul tracilor este cel mai mare; dacă ar avea o singură conducere şi ar 
fi uniţi în cuget, ei ar fi, după părerea mea, de neînfrânt.” Ce schimbare de 
macaz mai e şi  asta? Parcă o cam dă cotită, moş-grecu! Ia-ia, să citim mai 
departe: „Dar unirea lor e cu neputinţă şi nu-i chip să se înfăptuiască, de 
aceea sunt ei slabi.” Ce, slabi? Noi? Da ne-a văzut moşu hoţiile şi 
corupţia, sau măcar viteza cu care ne-am distrus economia evoluând 
spectaculos spre distrugerea ţării? Ce să fi ştiut el trăind în urmă cu 2 
milenii şi jumătate? Să fim serioşi – mai degrabă s-ar putea să fie vorba 
despre vreun plagiat în formă continuată – că tot se poartă în zilele noastre, 
iar lucrarea verificată cu ajutorul unuia dintre cele mai stupide şi diabolice 
site-uri inventate de cineva din Ministerul Educaţiei aflat într-o stare de 
beatitudine: DetectarePlagiat.ro. Apropo: aşteptăm cu sufletul la gură să 
aflăm şi dacă nu cumva toată corespondenţa dintre Eminescu şi Veronica 
Micle este un plagiat… Revenind: e limpede că insul Herodot e depăşit, că 
s-a luat după cine ştie ce surse… Însă, curiozitatea şi o presimţire a răului, 
ne face să continuă lectura cu speranţa că nu e totul pierdut, şi dăm de 
paragraful 6 al Cărţii a V-a, unde citim textul-catastrofic – Doamne, bine 
că din ce în ce mai puţină lume ştie greceşte, pe alocuri inclusiv 
româneşte! – „La ei, la traci, trândăvia este un lucru foarte ales, în vreme 
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ce munca câmpului e îndeletnicirea cea mai umilitoare; a trăi de pe urma 
jafului este pentru ei cel mai frumos fel de viaţă.” Extraordinar, dar 
Herodotul ăsta e un denigrator, un autor de…! Să fie vorba despre vreun 
Scenariu, sau batăr Scenarită…? Ia să-l dăm noi pe mâna sfântă şi dreaptă 
a DNA! Păi, ce crede moşulică? Să-l scarmene DNA-ia până-şi retrage 
declaraţia, respectiv, până nu apucăm că citim şi altă invectivă: „La traci 
există următoarea rînduială: îşi vînd copiii pentru a fi duşi peste hotare”. 
Cum-cum? Asta chiar e culmea defăimării! Ia să chemăm noi mascaţii! Ia 
să…! (Am folosit citate din Herodot, Istorii, Editura Ştiiţifică, 1961, în 
traducerea Feliciei Vanţ Ştef, după regretatul şi simpaticul George 
Pruteanu…).  

Însă, pe de altă parte şi între noi fie vorba: românul de rând, 
omul acela simplu care o duce prost şi a dus-o la fel de-a lungul secolelor, 
a fost mai mereu pe post de taur în coridă: i s-a arătat pânza roşie în timp 
ce i se înfigeau cuţite în spate, impulsionat fiind cu lozinci mai mult 
patriotarde decât patriotice şi a fost aruncat în luptă pentru idealuri de a 
căror materializare nu a mai avut parte în vecii vecilor. Cu naivitate, 
românul de rând a crezut și, din păcate mai crede, în sforăitoare discursuri 
ale demnitarilor dincolo de care înfloreşte răul şi ia forme complexe 
corupţia împotriva căreia luptă cu ardoare mai ales cei care o practică. Aşa 
a fost cu plăieşii sau cu ţăranii lui Gheorghe Doja, cu bobâlnezii, cu moţii 
lui Iancu, răzeşii moldoveni sau cu pandurii lui Vladimirescu... Ehe, bine 
că nu le intuise şi pe astea moşu Herodot! Au murit sute de mii de 
sărăntoci pentru promisiunea că după victorie o vor duce-o bine sau măcar 
mai bine…. Nici vorbă! Nu au dus-o, fiindcă alţii, o mână de inşi, profitau, 
au profitat, profită şi aşa va fi, în vreme ce românul va continua să 
murmure mai mult sau mai puţin revoltat: las’că trece şi asta... 

Ca popor, am avut şi avem destule momente când suntem 
convinşi că nu avem loc la masa mai bogată a lumii, că scaunul pe care ar 
fi trebuit să ne aşezăm, ori e ocupat de altcineva, ori pur şi simplu nu 
există. Şi-apoi, în viermuiala lumii – ce fain, corect  şi  cinstit sună această 
sintagmă caracterizând mişcarea oamenilor!, fiindcă, la urma urmei chiar 
suntem nişte vietăţi mărşăluind, călcându-ne unii pe picioare unii pe alţii, 
jignindu-ne, grăbindu-ne spre ceva care trebuie să vină, un ceva mai bun, 
care nu poate fi decât mai bun! Dar nu e, pentru că Scenariul nu pare să fi 
prevăzut aşa ceva pentru noi. Împlinirile, după care alergăm nu vin 
niciodată la timp şi având calitatea pe care am visat-o; încercăm alte 
variante, mereu altele, poate că, poate că... Între timp, în preajma noastră 
unii renunţă şi mor – bine că alţii mereu alţii – ha-ha-ha!, pentru noi nu a 
venit încă vremea, în momentele noastre de idioţenie supremă credem că 
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avem timp să, şi să, şi să... Şi alergăm în continuare, urmând indicaţiile 
Marelui Regizor, spre un mai bine care n-a venit azi, pentru că Dumnezeu 
nu dă la toată lumea în acelaşi timp confort, vilă, maşină, piscină, plimbări 
prin lume, parteneri de viaţă frumoşi şi inteligenţi, dar va da, la timpul 
potrivit sau după merite, după cum este respectat minusculul cod de legi – 
Cele 10 porunci  pe care nu le prea respectă nimeni şi totuşi unora li se dă, 
bagi de seamă. Pentru că El merge încet, da’ nu întârzie niciodată! Cum-
adică, şi-aici se fac discriminări?, te întrebi cu ciudă. Da, din punct de 
vedere al minţii umane, vine răspunsul fără dubii. Când observi că a cam 
trecut viaţa, nu mai eşti chiar atât de optimist repetând ca un papagal sau 
gramofon stricat: Dumnezeu nu întârzie niciodată. A, poate pe lumea 
cealaltă! În consecinţă, continuăm să sperăm. Şi alergăm într-un ritm, 
drept că tot mai lent spre împlinirile utopice, de fapt spre singura 
certitudine: dispariţia prin moarte. Nimicnicia care ne paşte pe toţi cei 
care, în loc să ne folosim energia pentru a crea ceva care să rămână după 
noi, care să ne reprezinte şi să ne dea, nu-ştiu-cum mulţumirea unei 
continuităţi şi după moarte prin ceea ce vom fi făcut, ne risipim în 
nimicuri, în antipatii, în certuri, în dormiri, umblături fără rost, în căutarea 
a ceva care ştim din capul locului că nu există sau nu prea există, pentru că 
acestui mod de viaţă i-a închis Scenarita uşa în nas...  
 

 
 

Cum se scrie un roman 
 

de Virgil Răzeșu 
 
         Abordarea acestei teme este departe de a fi originală. Mulţi scriitori 
au adus-o în discuţie, se află în actualitatea revistelor literare, în cadrul 
unor dezbateri ocazionale sau mese rotunde special programate. Cred că 
nu există un prilej mai nimerit pentru a o readuce în discuţie, decât un Târg 
de Carte care, indiferent de amploare sau de loc de desfăşurare, marchează 
un vârf în cultura unei colectivităţi. Fără îndoială că, după revoluţie, 
înlăturarea chingilor impuse liberei exprimări de către regimul de tristă 
amintire, temător de orice i-ar fi putut întuneca măreţia şi eroda 
perenitatea, societatea noastră a cunoscut o nesperată şi binecuvântată 
repunere în drepturi a cuvântului  şi a libertăţii de a publica. La urma 
urmelor, să recunoaştem : cam cu atât ne-am ales, mai de Doamne ajută, 
din învălmăşeala din decembrie ‘89. Avalanşa de edituri, mareea de cărţi 
de pe rafturile librăriilor şi mai puţin ale bibliotecilor (intrate şi ele în 
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degringolada celorlalte domenii), pletora de autori şi scriitori existenţi şi, 
în mod cu totul deosebit, uşurinţa cu care cărţile văd lumina zilei, sunt 
mărturii incontestabile ale acestui veritabil boom. E bine ? E rău ? Dacă 
mi-e permis să mă pronunţ, e bine. Chiar dacă unii strâmbă din nas, 
invocând o disproporţionată democratizare a scrisului şi a libertăţii de a 
publica, de realitatea de sub nasul nostru nu putem face abstracţie : oferta 
de carte este extraordinară, poate satisface orice gust şi promovează atât 
literatura autohtonă cât şi străină. Chiar dacă la prima impresie pare o 
exagerare, consider că această stare suscită sau întreţine, pe cât posibil, 
interesul pentru carte şi lectură, intrate într-un con de umbră şi competiţie 
pentru celălalt gen, cultura TV-Presă-Internet, mult mai simplă, la care 
mulţi semeni de-ai noştri se limitează şi pe care o consideră suficientă. 
Este de la sine înţeles că, sub aspect valoric, ceea ce se scrie nu este 
proporţional cu volumul, dar cred că niciodată nu a fost altfel. În nici o 
perioadă istorică nu s-au scris numai capodopere. Ceea ce a rămas în 
literatură şi ne-a parvenit a fost urmarea funcţiei de selecţie a timpului şi, 
bineînţeles, a cititorilor, funcţie care acţionează şi în prezent.   
         Titulatura expunerii noastre poate fi privită sub două aspecte : fie ca 
întrebare, firească de altfel, dar la care răspunsul este foarte greu de 
conturat ; fie ca sfat, îndrumar sau metodologie, modalitate în care 
românul se antrenează mult mai uşor, aşa cum se petrec lucrurile şi în alte 
domenii de activitate, precum medicina şi fotbalul. Ca atare, nu ascund că 
m-am întrebat în ce măsură sunt îndreptățit să abordez o asemenea temă şi 
mărturisesc că dacă o fac este, pe de o parte, pentru a deschide calea unor 
discuţii, iar pe de alta, pentru a suscita interesul celor care doresc să scrie 
dar nu au suficientă motivaţie pentru a porni la drum. În urmă cu mai mulţi 
ani, un distins cunoscut, om cu solidă cultură şi autor al unor volume de 
versuri şi memorialistică, îmi spunea că i-a plăcut primul meu roman, 
«Prin vămile vieţii» şi mă ruga să-i dau şi lui schema, modelul sau 
reţetafolosite pentru alcătuirea lui. Am negat că aş fi în posesia vreunui 
asemenea instrument şi mărturisesc că a fost destul de greu să-l conving 
(dacă l-am convins ?!) că nu m-am condus după de aşa ceva. În schimb, 
solicitarea respectivă m-a incitat, m-am întrebat dacănu există, într-adevăr 
asemenea scheme sau tipare care să faciliteze închegarea unui roman, 
drept care am încercat să văd cum gândesc şi ce spun alţii, bineînţeles, 
dintre scriitorii cu experienţă. Internetul și-a demonstrat virtuţile, oferindu-
mi, nu răspunsul, ci un foarte amplu registru de opinii, pe cât de 
interesante, pe atât de divergente, ceea ce dovedeşte dificultatea de a 
aborda această temăşi diversitatea de puncte de vedere. Plaja lor este 
deosebit de largă, dacă nu fără limite, mergând de la o carte care ne 



Conta nr. 24 (iulie-septembrie 2016) 

 

 258

împărtăşeşte tehnica americană de transformare a unei idei într-un roman 
de succes, trecând prin numeroase sfaturi ale altora, ajungând până la 
creaţia unor americani care, în cartea lor  «Cum să nu scrii un roman», 
inventariază cu humor dar şi cu multă dreptate, nu mai puţin de două sute 
de erori posibile care pot compromite scrierea unui roman viabil. Între 
glasurile care lasă impresia că poţi merge la sigur cu matematica sfaturilor 
oferite, de altfel, cu deosebită bunăvoinţă, şi cele care enunţă principii mult 
prea generale, pentru a fi valabile, unele sunt nu doar inedite, ci şi 
surprinzătoare. Oana Heller, cunoscută pentru romanul «La început a fost 
minciuna» şi alte scrieri, susţine, nici mai mult, nici mai puţin, că pentru a 
scrie un roman, nu e nevoie să-i fi citit pe alţii. Ba chiar afirmă – are şi ea 
dreptul la originalitate – că nu trebuie să pierzi timpul cu cititul până când 
ajungi cu barba până la pământ și să pierzi orice urmă de energie, ca să-ți 
scrii propriul roman, fiindcă n-ai face decât să repovesteşti ce ai citit din 
alţii. Luând lucrurile în serios, nu cred că impulsul de a scrie un roman 
vine chiar din neant, și mă îndoiesc că cineva care nu a citit cărţile de pe 
mai multe rafturi de bibliotecă, bune sau mai puţin bune, arde de nerăbdare 
să scrie ceva. În opoziţie cu scriitoarea noastră se plasează David Lodge, 
unul dintre cei mai valoroşi scriitori, critici şi dramaturgi englezi 
contemporani care, alături de mulţi alţii, pledează pentru cât mai multă 
lectură, mai înainte de a pune mâna pe condei. Aceeaşi autoare şi 
sfătuitoare în acelaşi timp, consideră că mai importante decât lectura sunt 
stăpânirea limbii și însușirea definiției romanului şi a elementelor sale. 
Numai căstăpânirea limbii nu este chiar un dat nativ, ea trebuie educată şi 
exersatămai ales prin lectură şi prin folosirea intensivă a limbii, evident, nu 
pentru înjurături. Nu-i împărtăşim nici ideea despre definiţia romanului, 
încă departe de o formulare absolută, ca suficientă pentru construcţia unui 
roman. Singurul adevăr pe care ni-l poate oferi este că a scrie un roman nu 
este o bagatelă. La fel de interesante și de discutabile sunt enunţurile lui 
Nicolae Manolescu care mărturiseşte că „nu a fost tentat niciodată să scrie 
şi nu va scrie (probabil) nici un roman, pentru simplul motiv că ... nu are 
talent”. Cine poate accepta asemenea motivaţie ? Că s-a dedicat criticii 
literare, este propria opţiune, dar aceasta este la fel de dificilăca scrierea 
unui roman, ca să nu mai vorbim despre responsabilitatea şi deontologia pe 
care le presupune.  Mai interesantă ni se pare afirmaţia că romanul îi este 
... nesuferit, fiindcă ... nu poate admite „ca naratorul să pretindă că intră 
în mintea şi în sufletul tuturor personajelor sale”. În realitate, creatorul 
unui personaj înfăptuieşte un act de geneză şi nu-şi poate desconsidera 
opera, iar dacă nu reuşeşte să intre în pielea ei, aşa cum o cer acţiunea şi 
legătura cu celelalte personaje, va fi unul nereuşit, şi aşa va fi perceput şi 
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de cititor. Nimic mai adevărat că unele personaje ne plac, în vreme ce 
altele ne repugnă. Şi dacă este drept, dar nu şi condamnabil, că «există 
romancieri care ştiu cum se scrie un roman şi alţii care fură meseria», 
aserţiunea distinsului critic că romanul este un „morman de clişee care 
măsluiesc realitatea ... ” este inconsistentă. În fapt, viaţa este una singură 
şi cel care se încumetă să-i dezvăluie faţetele, capătă credibilitate numai în 
măsura în care ştie să le facă plauzibile sau credibile. Şi asta fiindcă, îl 
citez pe Voltaire, „cărţile cele mai reuşite sunt cele pe care cititorii înşişi 
le-ar putea scrie pe jumătate”. Pe drept cuvânt, cartea devine viabilă prin 
lectură, iar valoarea ei rezultă din meşteşugul cu care autorul dozează 
amestecul de aspecte ale vieţii adevărate cu ficţiunea şi reveria. Orice am 
face, cititorul nu poate fi exclus din ecuaţie, ceea ce explică de ce acceaşi 
carte entuziasmează un cititor şi-l lasă indiferent pe un altul. Pot spune că 
cea mai plăcută apreciere a uneia dintre cărţile mele,  nu a aparţinut unui 
critic literar, ci unei cititoare care m-a întrebat cum am reuşit eu, bărbat, să 
pătrund atât de bine universul feminin? Mai mult, şi-a exprimat 
convingerea că n-aş fi reuşit dacă n-aş fi folosit jurnalul intim al unei 
femei. Mi-a fost la fel de greu să neg existenţa acestui jurnal, ca şi a unui 
model de roman. Îmi exprim nu numai plăcerea, ci şi o doză de entuziasm 
– nu mică - faţă de Monica Ramirez, românca absolventă a unei şcoli de 
coregrafie din Bucureşti, trăitoare pe meleagurile americane, mamă a patru 
copii şi autoare a mai multor romane. Ea ne  arată cum se scrie nu numai 
un roman, ci de-a dreptul un best-seller. Admirabilă în mesajul ei, tonic şi 
altruist, ea crede că scrisul ne vine de undeva din interior, că nu trebuie să-
l reprimăm şi că oricine poate deveni scriitor. Splkendid ! Singurele 
condiţii sunt ca omul să fie sincer şi să simtă că are ceva de spus. Dar acest 
ceva trebuie să fie important, să nu plictisească şi să fie cât mai simplu, 
departe de înflorituri inutile. Merită citită această autoare, bucuroasă că ne 
poate transmite experienţa ei şi  care ne mărturiseşte că a fost atât de 
motivată încât cu o mână scria şi cu cealaltă îşi hrănea bebeluşul sau 
încălzea biberonul cu lapte. Ea lansează îndemnul către toţi semenii ei, să 
nu ezite să pornească pe drumul împărtăşirii către alţii, din care să nu se 
oprească niciodată, pentru că scrisul poate deveni o necesitate mai 
puternică decât foamea şi setea. Fiindcă nimeni nu a devenit vreodată 
scriitor pentru că a participat la vreun curs, ori pentru că a citit o carte, fie 
şi cartea ei plină de înţelepciune. Influenţată de stilul de viaţă americam, ea 
susţine că este capital ca autorul să-şi alcătuiască un plan, ca acesta să se 
afle în permanenţă în vizorul lui, chiar dacă, pe parcurs, el poate fi 
modificat. Nimic mai adevărat : experiența de viaţă ne arată că în toate 
activităţile noastre, indiferent de domeniu, existenţa unui plan nu poate fi 
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eludată. El ne ajută să ştim de unde pornim şi unde vrem să ajungem, are 
în vedere acţiunile colaterale şi o multidudine de alte date de care depinde 
reuşita finală. Dar în această situație, cunoaștem de la început şi cu 
exactitate toţi parametrii necesari finalizării, lucru care nu este valabil și 
pentru un roman. Îl amintim şi pe Vladimir Nabokov care în cartea sa 
Strong Opinions, îşi exprimă credinţele legate de scrierea unui roman, 
arătând că, de fapt, viaţa este o suită de imagini, şi că scriitorul nu face 
altceva decît să le descrie aşa cum le percepe. Fără a intra în detalii, el 
vorbeşte de triada povestitor, învățător și cel care încântă, care trebuie să 
se regăsească în fiecare scriitor şi ne asigură că «plăcerile scrisului 
corespund exact plăcerile oferite de lectură», şi că “orice operă de artă e 
o fantezie atât timp cât reflectă lumea unică a unui individ unic».  
         În ce mă priveşte, cred că cel mai important element în elaborarea 
unui roman este dorinţa sau chiar nevoia de a-l scrie, de a comunica şi 
altora propriile trăiri. Nu cred că există cineva să nu fi auzit expresia : 
«viaţa mea e un roman». Nimic mai adevărat. Mărturisesc că pentru cele 
câteva romane ale mele nu am folosit un plan prestabilit. Chiar dacă am 
ştiut de unde pornesc şi ce vreau să transmit celorlalţi, drumul pe care mă 
angajam îmi era necunoscut, ca şi finalul. În schimb, m-am concentrat 
asupra ideii centrale, ceea ce a presupus un foarte lung proces de gestaţie 
mentală. Exagerând, în mod intenţionat, pot spune că atunci când m-am 
aşezat la masa de scris, romanul era conturat în linii mari, urmând ca 
scrierea să se armonizeze într-un tot, în sensul şi forma dorite. Vorbind de 
masa de scris, mă grăbesc să spun că ea a însemnat, de fapt, computerul, 
care conferă avantajele incontestabile ale corecturii instantanee şi, mai 
ales, ale păstrării variantelor deja scrise. Nu le-am şters şi, uneori s-au 
dovedit mai reuşite decât cele mai recente. Ce diferenţă colosală între 
posibilităţile actuale de scriere sau redactare a unei scrieri, faţă de trecutul 
îndepărtat ! Se spune că soţia lui Lev Tolstoi a transcrismanuscrisul 
capodoperei lui Tolstoi, Război şi Pace de mai bine de o sută de ori. 
Trebuie să adaog că în toate scrierile mele, am început cu construcţia 
personajului principal, cât mai aproape de trăsăturile definitive, modelat pe 
parcurs. Existenţa lui înseamnă deja acţiune, el este cel care impune 
crearea celorlalte personaje, fie folosind modele cunoscute sau create, 
fiecare cu alt rol în desfăşurarea acţiunii. Odată ce ai prins curaj, acţiunea 
te poate obliga ca, unuia dintre personaje să-i atribui trăsăturile ideale, ca 
să-l poţi pune în antiteză cu celelalte, ceea ce va deschide alte planuri şi 
alte căi ale acţiunii. Odată ce ai conturat personajele principale şi 
secundare, eşti obligat să le corelezi existenţele, într-un fel sau în altul, 
ceea ce înseamnă, iarăşi, acţiune. În cascadă, va apărea necesitatea de a 
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plasa acţiunea într-un spaţiu şi timp determinate, reale ori virtuale, cât mai 
adecvate acţiunii şi aşa mai departe. Până când te trezeşti că romanul a 
prins contur şi aproape fără să-ţi dai seama, ai ajuns la final. Nu, nu ai 
terminat, fiindcă urmează şlefuirea întregului, aşa cum face orice artizan 
mai înainte de a-şi admira opera, treabă deloc uşoară şi de importanţă 
capitală, pentru numeroasele aspecte de formă şi limbaj, prioritare într-o 
anumită etapă a procesului de creaţie.De la sine înţeles că drumul acesteia 
nu este deloc uşor, este plin de capcane şi praguri. Ca prim cititor al ei, 
poţi fi mulţumit de ceea ce ai realizat sau, la fel de bine, nesatisfăcut de 
unul sau mai multe capitole sau pasaje. Eşti dominat mereu de îndoieli, 
descoperi puncte încâlcite, pe care nu le poţi lăsa aşa, îţi dai seama că mai 
ai multe de împlinit până când foile acoperite de litere vor apuca drumul 
tipografiei. Ori ... cine ştie, nemulţumirea te poate determina să pui totul la 
fermentat, la dospit, pentru a-l relua într-un moment mai fast, dacă nu 
cumva să renunţi complet la el. Niciuna dintre variante nu este exclusă. În 
mod intenţionat nu m-am oprit asupra factorului talent, care nu poate fi 
exclus din procesul creativ. Consider că talentul este, pentru activităţile 
spirituale, ceea ce este îndemânarea pentru cele concrete. Talentul îşi pune 
amprenta pe orice scriere şi, oricât ne-am forţa, el nu poate fi suplinit de 
alte trăsături decât într-o mică măsură, care nu poate păcăli cunoscătorul 
sau, în cazul nostru, cititorul avizat, dornic să fie depăşit în credinţele şi 
tiparele sale. În schimb, pentru a fi pus în valoare, are nevoie de cultură,  
experienţă de viaţă, spirit de observaţie, capacitate de analiză şi sinteză, ca 
şi de alte trăsături. Tot acestea descătuşează inspiraţia, fără de care nimic 
nu este posibil. Credem că  inspiraţia acea stare de graţie, de armonie, care 
intervine într-un moment neaşteptat şi care, nu numai că înlătură orice 
obstacol, negură sau neclaritate, dar deschide drumuri nebănuite şi 
limpezeşte toate cărările. Nu este lipsită de sens povestea cu raportul 
transpiraţie / inspiraţie, dar oricât ai transpira, dacă nu există catalizatorul 
sau praful de sare care dă gust întregului şi care se cheamă talent, nimic ca 
lumea nu poate rezulta. Cât despre inspiraţie, cui nu i s-a întâmplat să nu 
poată însăila, zile de-a rândul, o simplă scrisoare sau un text oarecare, să 
arunce la coşul de gunoi nu ştiu câte foi ?Pentru ca, la un moment dat, 
totul să devină simplu şi să exprime cu cea mai mare uşurinţă ceea ce aveai 
de comunicat. În cele din urmă, îmi exprim credinţa, alături de numeroşi 
alţii care au gustat tentaţia scrisului, că un roman, genul cel mai 
reprezentativ pentru un scriitor, poate fi realizat într-o infinitate de 
modalităţi. Fiecare autor dispune de propriul meşteşug şi nimeni nu-l poate 
folosi pe al altuia. Se pot însuşi tehnici, procedee, dar nimeni nu învaţă de 
la altcineva să scrie un roman, chiar dacă vechile canoane şi tipare ale 
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romanului au pierdut din substanţă. Literatura de specialitate a cernut 
puzderie de principii sau sfaturi, nu lipsite de interes general. Chiar cu 
riscul de a repeta noţiuni deja vehiculate, încheiem cu un concentrat al 
acestora. „Citiţi mult şi scrieţi mult”, este sfatul lui Stephen King. „Citiţi, 
citiţi şi iar citiţi ! Citiţi orice, clasici sau moderni, cărţi bune sau proaste, 
observaţi cum se scrie şi apoi scrieţi şi voi” ne îndeamnă William 
Faulkner. „Prima variantă a oricărei cărţi este sau poate fi o prostie, 
susţinea Ernest Hemingway, nimic nu trebuie aruncat. Orice variantă 
poate fi perfecţionată”. Acelaşi Hemingway ne împărtăşea : „Puteţi să 
scrieţi beţi, dar editaţi numai când sunteţi perfect lucizi !”. Tot Stephen 
King ne sfătuieşte nu folosim în mod abuziv adverbele, pentru ca textul să 
nu pară prea elaborat şi în acelaşi sens este de părere şi Fitzgerald Scott 
care se ridică împotriva folosirii exagerate a semnelor de exclamare : „A 
încheia o propoziţie cu semnul exclamării este ca și când aţi râde primii la 
glumele voastre”, spune el. Gabriel Garcia Marquez este adeptul unei 
documentaţii cât mai ample, pe care o socoteşte „partea cea mai intimă a 
vieţii de scriitor”. Ce diferenţă colosală între posibilităţile de documentare 
din trecut şi cele de care dispunem în prezent ! Raymond Chandler se 
opreşte asupta alegerii unui titlu de carte cât mai sugestiv, fiindcă el este 
cel care o recomandă, o vinde şi-i asigură succesul. Să nu ne speriem dacă 
avem impresia că nu ştim ce titlu să dăm cărţii pe care tocmai am scris-o. 
Până la urmă, vorba lui John Steinbeck, „ideile sunt ca iepurii. Dacă ai 
câteva şi înveţi cum să le foloseşti, în curând vei avea câteva duzini”. Iar 
David Lodge ne garantează că atunci când începi un roman, te gândeşti la 
el tot timpul, eşti blocat de el şi până şi cele mai bune idei legate de el, îţi 
vin când te bărbiereşti, nu când stai la birou. În cele din urmă, cred că 
dreptatea absolută şi care nu mai necesită comentarii este de partea 
scriitoarei Sommerset Maugham care afirmă răspicat: „Negreşit, există trei 
reguli fără de care nu se poate scrie un roman. Din păcate .... nimeni nu 
ştie care sunt acelea”. Oare .... cum se scrie, un roman ?!? 
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