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ADRIANA
POPA
Singurătate
soarele 
mi-a aruncat azi
cu fluturi în geamuri
tresăream sub privirea ta
ca un mugur 
sub picătura de apă
versul tău de dragoste
purta toamna ta pe obraz
uitată de-o dimineaţă
în peisajul meu stâng
încă înfrunzit
sub ultimele raze ale bucuriei

din reflex plouă iar
singurătate

Ca privirea unei idei
când ţi-ai adus aminte de mine
era deja-n apus
gândurile-mi păreau mai lungi ca un 
oftat la ochiul sufletului meu
doar umbre pe pereţi doar sare
mi-ai uscat lacrima-n braţele tale
ca să-mi pot termina de-mbrăţișat 
povestea nescrisă
ea era nemilos de frumoasă ca privirea 
unei idei
ea ploua în averse și-mi zâmbea 
torenţial prin colivia de secunde
ea-mi purta rănile prin caiete și-mi 
îmbrăca sofismele-n jachete
albe
cerul sărutat își deschisese aripi
și plouă e târziu cocoșii n-au cântat

îmi ard tămâie-n mâini
tu-mi spui un te iubesc oarecare
prin zborul înalt
o palidă lună cu buzele fluturi
pe crengi de diamant

Iar mă duc, iar te duci
am trecut cumva dincolo de mine
locuiesc atât de departe
și e 
atâta-ntuneric în temniţa zăvorâtă cu 
inima mea

tu iar cobori din nori cu pasul verde plin 
de soare
dă-mi mâna vino
frunzele se înroșesc miraculos acum a 
dragoste
cerul se scutură de zbor
și-n mine plouă cu aripi
nu pot să-ţi mai spun cine-aș dori să fii
învelește-mă doar cu frigul copacilor 
fără păsări
dă-mi un sărut din versul în care m-am 
oprit
să-mi scot raza ta din călcâi
risipindu-mă iarăși și iarăși cenușă
printre cuvintele tale
miroase-a lumină a lămâiţă și-a umilinţă
ars e poemul  în braţe de cuci

în zare rugii sângerează
iar mă duc iar te duci

Chiar dacă
chiar dacă iarba mai miroase-a verde
în sufletul meu s-au frânt toate 
poemele
mă strâng în braţe
mă privesc în ochi
cu intenţia de-a înţelege
de-a mă căuta pe mine însămi
dincolo de ceea ce pot eu percepe cu 
albastrul gândului
în zborul căruia mă înalţ și mă 
prăbușesc
pe care îl construiesc
în timp ce el însuși mă construiește
din cuvinte uitate deja în mine
în tușe subţiri spiralate

dacă n-aș purta în braţe o ploaie și o 
aripă de suflet
aș spune că există doar despărţiri
lacrima e ochiul despărţirii
de aceea homer era orb

Curând
curând
va fi toamnă
peste alei de silabe
plânge-un castan

Poesis 

în locul ochiului
căzut
ce am tăcut
înveșmântez
în lut în brumă în cuvânt
am mâinile pline de greieri
iar clipa mea tainic adie
a frunze
curând
mă voi pierde în somn
dezbrăcată de gând
vreau doar să hibernez un timp

Acesta nu mai e poemul meu
și cum se tot pierdea prin amânările din 
răsărit
și cum stătea faţă-n faţă cu toate 
identităţile mele
nu 
acesta nu mai e poemul meu
poemul meu mirosea a tămâie poemul 
meu se răzvrătea
poemul meu se elibera de destin de 
vicii ascunse 
poemul meu doar cucerea un ciob de 
suflet 
ca să-ţi hrănească păsări și vise 
nu 
acesta nu mai e poemul meu
din el a rămas doar protestul nopţilor la 
atingerea 
cu care-mi prinzi luna în braţe 
am să te prefac în grâu am să te prefac 
în vin îmi spuneai
am să te-arunc peste brazde-n grăunţe 
de lumină
sigur că te-am iubit
te-am iubit ca o ană cu sufletul biciuit 
te-am iubit sfidându-te
ţi-am împrumutat tot trecutul meu 
toată singurătatea mea
în timp ce tu-mi sărutai toate 
metaforele dantelate de femeie
ce gust aveam? poate de ploaie poate 
de orizont
dacă nu cumva orizontul e doar o idee 
de zbor 

ploile mi le opresc pe gene
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ADRIAN
BOTEZ
Haiducul

El e Haiduc de Spiţă Veche
(Femeie rabdă doar din Toane...) :
sar – mii – Bogaţi – loviţi de Streche
când îi înghesuie-n Bulboană

Averi nu strânge – Bani împarte
la cei Sărmani și fără Parte :
la Moara Veche-și face veacul
alăturându-și tot Săracul

Domnia Țării – tremurândă
(...Străină – Rea - Tare Flămândă !)
dă Aur la-Arbănași – Sodom
Pòteri să-l pună sub Osândă !
...dar el Nălucă-i ! - ...nu e Om...

năprasnic – lovi Curţile chiar Ieri
dar n-a făcut-o pentru Fală :
El sparge Cheful la Boieri
dând lăcomìi pe Nicovală...!

...așa va fi – în veac – Haiducul
doborâtor de-Obraznici Vulpi :
Umili Pălmași de-i legi și-i scuipi
ţi-arată  - El – Temei : BUTUCUL...

...venit-au – iar – Vremi de Bejènii
striviţi suntem – iar – de Vedènii :
ne-au potopit Străini – Viclènii
omoară-n noi Duh de Ectènii...

...Popor Sărac – născut Colinzi
arând Pământul din Oglinzi
își tot visează Dumnezeul 
de pe Pământ – iar nu din Grinzi :
Credinţa-i luminează Greul...

Colò – -n Pădure și pe Munte
își joacă Murgul – iar – Haiducul 
cu-Aureolă – iar - pe Frunte !
...tăiem Ciocoilor – Surtucul !
***
 

Către Mihai sin Pătrașcu-
Vodă 

Mihai sin Pătrașcu-Vodă – un Viteaz 
între Viteji
a murit când  -  toţi românii  - de mult 
nu mai erau treji !
nici Opincă – nici Vlădică – nici Boieri 
(în Mâini cu Fier...)
n-au vegheat ca să nu cadă Capul Lui 
de Cavaler !

El unit-a toţi Românii – nu spre Viaţă – 
ci spre Somn
și – de-atunci – ne rugăm Cristul să ne 
dea – iarăși – un Domn :
Domnul-Dumnezeu-de-Seară - și 
Pribeag pe-acest Pământ
să ne lumineze Calea - și spre Munţi - 
și spre Mormânt !

un Domn-Dumnezeu-de-Seară – dar 
Zorind – din nou – spre DACI :
Uriași în Duh și-n Suflet  (...doar la 
Străchini – mai Săraci...)
cari să smulgă Dimineața – pentru 
veci – din Ceți și Crengi
 

să ne-aducă – iar – spre Tronuri :  un 
Popor Măreț - de Regi ! 
...hai și-ntoarnă-te spre Patrii – 
SFÂNTULE IZVOR – MIHAIE
ca să iști – în Duhul nostru – iarăși – o 
Năvală de Pâraie ! 

***

Starea de poet

Poetul adormi – cu Capul pe Scripca-i 
Ostenită...
de-ndată – Stol de Ciori – Ispită după-
Ispită

s-au năpustit să stingă Lumea ASTA
să ferece – spre Ceruri – Senin-Sfântă 
Fereastra !

nu poţi dormi – Poete : se-mprăștie 
Sori-Rime
și vei cânta cât Veacul – pân› iar să fii 
în Tine...
...Poet : Singura Strajă – la Iepurii ziși 
”Lumi”
singurul care știe de Leac și de Minuni 
!

nu mai dormi – Poete : când t-ei trezi 
– mahmur
și-ţi vei relua Hrisovul-Scripca de 
Trubadur
afla-vei mii de Slove.. – ...că ţi le-a 
șters un Fur !

...până la Moarte ești blestemat să 
cânți

iar Rimele-Armoniei – spre RAZĂ să 
descânți...
...ce Plată vei primi – la Slujba ta de 
Astru ?
Pietre zvârlite-n Spate - și-o Viață de 
Sihastru...
***

O boare-alină crucea din 
copac
o Boare-alină Crucea din Copac
și Puful Alb tot ninge – către Cer !
nu știu să mulţumesc – nici ce să fac
când Crist e Cald - și nu e Gard de 
Fier...

Pădurea – Toată – îmi vorbește - și Toţi 
deodată
îmi spun că Aripa îmi crește – da-i 
Vinovată...
eu mă cinchesc – umil – la Rădăcina 
Lumii :
ascult cum – una după alta – cad – se 
sparg – Razele Lunii...

...o – Mumă Noapte – nu mă pedepsi
că n-am venit Aici pentru A ȘTI
ci pentru-a mă-nfrăţi cu Cel Frumos

pentru-a-L afla – tot mai Adânc – pe-al 
meu Hristos...
...și Noaptea ninge – peste Capul meu 
– Minuni
ca să-nțeleg că nu e supărată : 
-nfloresc Pruni !
***
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ALEXANDRU
PRIPON
Proces-verbal

Noi
Nenumăratele personalităţi
Ale acestui personaj bizar
Care vă este
Abia cunoscut
Constituite în ședinţă de lucru
Dincolo de el
Și de noi
Am decis următoarele
Chipul lui ne este străin
Privirea lui
Surprinde impecabil
Neesenţialul
Vocea lui
Imită norii
Rătăciţi prin ograda
Zburătoarelor prea puţin
Înaripate
Iar gândurile lui
Rezidă în vremuri
Trecute
Uitate
În consecinţă
Ne dezicem
De tot ceea ce
Reprezintă
Existenţa lui umilă
Și vom porni
Separat
Pe calea noastră
Lăsându-l pe sărmanul
Neinspirat
Lipsit de sine
Și de orice (altă) personalitate
În acel loc
Unde ideile își construiesc
Cavou
Și vorbele
Își schimbă sensul
Rescriind istoria

Cuvinte la joacă

Și îţi spun,
Bunule neprieten,
Ghidul nostru
Printre aceste speranţe
Este gândul îndrăzneţ

Că vom fi,
Cândva,
Liberi să ne alegem vârsta
La care încetăm
Să fim copii
Sau măcar să ne prefacem
Că nu vom mai muri
Vreodată.

Saltul întru timp,
Vocea din noi
Care cheamă păsările cerului
Să ne poposească
În suflete,
Razele de neuitare
Sau chiar
De-abia amintire
Străpungând negurile
Cu forţa inimaginabilă
A șederii veșnice
Aici.
Gânduri fără zăgaz.
Cuvinte la joacă...

Locul regăsirii
Pe marginea norilor
Umbre argintii
Și chipuri
În continuă schimbare
De parcă viaţa
Sau moartea
Ar fi simple momente
Pe drumul veșniciei

Și cred că acesta
Este adevărul
Căutat
Care soarbe momentul
Din pocalul devenirii
Lăsând cuvintele
Să descrie
În van
Zări
Și zile
Dincolo de prezent

Cumpăna înstrăinării
Locul regăsirii

La margine de ego

Strigăt decolorat
La poale de cuget
Unde soarele
Abia pătrunde
Și ideile își pierd
Consistenţa
Rămânând 
Simple vorbe
De rostit
Prin campanii publicitare
Sau electorale

Strig
Și nimic nu îmi zădărnicește
Voinţa
De a ieși
Măcar în vis
Din acest veac
Răsturnat
La poale de cuget
La margine
De ego

Prizonieri

Am fost duși
La marginea destinului
Croit impecabil
Cu un număr mai mare
Ca să ne regăsim
În el
În noi
Și mai târziu
Când visele noastre vor fi mai mici
Iar conturul nemuririi
Abia vizibil
Dincolo de fantasme corpolente
Nimicuri vorbăreţe
Ori de umbra noastră
Dezorientată
Ajunsă în partea greșită
Cu ferestre zăbrelite
A devenirii
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Expectativă    

Stau cu poza ta mov. 
Într-o bună zi, 
Ne vom vedea în aceeași oglindă, 
Eu, îmbrăcată ca la o sindrofie, 
Cu telefonul pe masă 
Și pustiul prin colţuri. 
Mă cuibăresc în această fotografie  
Ca  în niște ziduri. 
Orele de pe  umărul meu 
Trec pe umărul tău.  
Și firicele de sânge  
Cad. 
Tot  cad...

Revelație      

Când  mâna atinge foaia nescrisă   
Fluida melopee are încheieturile tot 
mai subţiri.  
Se încurcă pe aceleași jilţuri  
Pe care stăteau vechile stanţe. 
Vine vremea când amintirile se 
suprapun Printre constelaţii. E noapte.  
Niciun suflu nu mai răzbate printre 
lentile. 
Orice încheiere  devine poem.  
Fragmentul de frig intră sub omoplat. 

Clipa     

Porumbiţa îmi adulmecă pulsul.  
Crede  că-i șoptesc ceva. 
Repetă aceeași scenă. 
Ea așteaptă întunericul 
Să vadă ce fac. 
Coboară în pivniţă. 
Îi văd penetul  
Cum îmbină vinul otrăvit  
De demult. Îi strig să iasă. 
Ea sare de pe o sticlă pe alta. 
Și zgomotul acela îmi înroșește  
obrazul. 

Ore fixe      

Tălpile pipăie soclul. 
Orgolioșii numără pătratele soclului. 
Se întâlnesc la ore fixe. 
Sunt experţi în moarte. 
În puţine cuvinte  abdică.

Briza mării      

Port o rochie de brocart. 
În noaptea aceasta, 
Trandafirul alb  
Devine purpuriu.  
Câteva narcise în vază  
Și briza mării  
Ce bate spre fereastră...

Flacăra      

Poemul e scris  
Înlăuntrul poeziei. 
Simte delaţiunea 
Și sunetul vechilor clopotniţe.  
Îl citesc noaptea.  
Vocalele se prelungesc 
Rezemate de zidul întunecat.  
O flacără tatonează zidul. 

Cartea de joc     

Cartea pe care mizez  
Cu nesiguranţa zilei de mâine 
E o priveliște. 
Pupilele ei se închid  
Și se deschid, 
Temporizând ameninţarea.  
Altcineva se căznește  
Să o mai joace.  
Ține-ntre dinţi  
Săruri de otravă.  
Cartea tresare  
Și iese din joc. 

Acum     

Clipe imaginare, 
Genuine 
Se-agaţă de tine  
Ca liliacul de zid. 

Amurgul  
   
Nu e decât zmalţul amurgului. 
Lumina  
Ce cade pe un trunchi  
Ca firul de apă  Ieșit pe câmp. 
Armuri, torţe, răsfrângeri.  
Cineva strigă în urma ta.  
Arcașul înaintează.  
Minutarul ceasului  are același 
lustru. 
Neatins, alunecător, straniu. 

Stânca       

Doar eu aud vuietul stâncilor. 
Mai jos, pescăruși, greieri.  
Viaţa stă ascunsă.  
Văzduhul e tot mai jos.  
Se aude un plâns de femeie.

XXX     

Sunt curcubeul anonim. Vântul 
mă risipește  Și soarele mă duce 
altundeva.

Poemul ce nu se mai 
termină      

O punte mi se așterne sub pași. 
Ambra vieţii din mine, la fel. 
Rămân în privirea  de la treizeci de ani.  
Întunericul se retrage. 
Sânii se lipesc de alt trup, 
De poemul ce nu se mai termină,  
Unde frazele nu se mai poticnesc, 
Ci se transformă în tropotul unui roib. 

ANA
POP SÎRBU
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Am obosit să tot alerg prin 
viață

Am obosit să tot alerg prin viaţă,
Din colţ în colţ, lumină să cerșesc,
Ori să aștept un comitet ceresc,
Să îmi transforme fierea în dulceaţă.

În oaza minţii spinii se-nmulţesc;
Dintre osânde-aș smulge-o dimineaţă,
Dar ţurţuri negri vara mi-o înhaţă,
Când mă dezbrac de visu-mi pitoresc.

M-am săturat mereu să-mi fie frică
De spaima de-a zbura cu aripi frânte;
Curajul din tulpina mea abdică.

Îmi caut viaţa printre pumni şi trânte,
Cu versul prins de-un colţ de filimică
Şi glasul spart de bocete răsfrânte...

Pe sub coaja zilei... 

Pe sub coaja zilei colcăie relicve
De minute calpe, sparte-n gălbenuș,
Îşi iţesc condorii palidele tigve;
Un fior de ploaie geme sub arcuș.

În răscrucea vremii tremură castanii,
Protejându-și coama de-un atac celest;
Împleteşte toamna sub pământ jelanii 
Şi-n infern, sobolii ţes un manifest. 

Se ascunde slova-n clonţul cucuvelei,
Răsucită-n sine, plină de catran;
Se închină via cu credinţă celei
Ce-i veghează rodu-n fiecare an.

Se pitește vântul iute în firidă,
Domolind elanu-i de actor grăbit;
Căutând nimicul din mulţimea vidă,
În vigoarea pietrei el s-a cuibărit.

Un sobor de frunze, as în cantilene,
Şi-a năimit orchestra pentru un sezon;
Emisfera tristă-și trage peste gene,
Cu mișcări subtile, veștedul oblon...

Prin fericiri interimare...

Prin fericiri interimare pe blogul nostru 
imanent,
Deschidem cufărul durerii, avem la 
plâns abonament.

Îmbătrânesc în cord salcâmii, se 
scutură petale-n gând;
Antarctici arse de-ntuneric în vise 
sparte stau la rând.

Ne prinde-n cleşti zădărnicia, un înger 
muşcă din asfalt;   
Din Turnul Babel zboară ziduri, căzând 
pe „malul” celălalt. 

Imperturbabil creşte pulsul planetei 
strânse de grumaz;
În faţa munţilor de oase ridică lacrima 
zăgaz.

Un fluviu negru ne străbate culoarul 
veşted către cer;
Cuvântul răstignit pe buze îşi este 
propriul temnicer...

Eram un pom...

Eram un pom cu frunzele de aur
Şi fruntea-ncununată de lăstari,
Gustam arar din sâmburii amari;
Tăcerea lunii îmi era tezaur.

Mă-ngemănam cu fraţii mei arţari;
Nu bănuiam că-n penele-i de graur,
La umbra-mi poposea un minotaur,
Sedus de fructe cu esenţe tari.

N-ai cum să-ţi pui la înflorire scuturi,
Când sevele din tine se revarsă
Şi chiar de faci colecţie de șuturi

În resturi de tulpină-aproape arsă,
Nu ţi se sting din sfintele avuturi;
Lumina nu cunoaște cale-ntoarsă.

Luntrașii la galere...

Luntrașii la galere, cu porţia de prană
Dosită într-un rucsac pepit și demodat,
Cu vâslele, vremelnic, oceane-am 
despicat;
Vigoarea ni-i de slugă și visul de-
amazoană.

Plutim pe ape-nfrânte, albastru erodat,
Ciocnind ades un vortex, cu valul în 
hârjoană;
În coaste ducem plânsul din fiecare rană
Şi-n vene bigotismul ce-n noi a-ncălecat.

Cu ochii stinși de trudă-n văzduhul stors 
de vlagă,
Chiar urletul se pierde în glotă, tremurând;
Un înger zborul nostru se chinuie să tragă,

Spre locul unde raza dospește, până când
În tâmplă îl izbeşte o furcă sau o ghioagă –
La mierea de pe clipe de mult se stă la 
rând.

Ambrozia îmi este pe sfârșite

Ambrozia îmi este pe sfârșite,
Am dat pe gât penultimul pahar;
Mi-e verbul iarăși galben de amar,
Degust la prânz silabe reci, prăjite.

Găsit umami* într-un galantar –
Căzuse din papile, pasămite;
Fiind mai nou în branșă, se admite.
(Culeg ispite şi le dau în dar.)

Dedaţi cu saramuri din inerţie,
Jonglăm cu sărăţele și crutoane;
Arareori cu miere pe-o felie,

Tânjim la raiul dulce din moșmoane.
Meniul etalat pe farfurie
Provoacă indigestii și frisoane.

*umami: gustul savorii sau „gust plăcut 
savuros”, este unul dintre gusturile de bază 
(din japoneză).

CAMELIA
ARDELEAN
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Oglinda perfectă

păcat că oamenii nu s-au fabricat 
cu oglinzi pe piept
așa și-ar vedea uneori faţa, ochii și buzele 
când se maimuţăresc
când scuipă aiurea cuvinte - fierăstrău
în mâna unui călău de suflete
ar înţelege mai bine cum devin de 
nefrumoși
ar fi mai atenţi la chipul lor pe care se 
citește nefericirea
s-ar studia neîncetat
femeile și-ar creiona buzele într-un 
zâmbet 
permanent
iar bărbaţii și-ar destinde figurile
cu un nou aer inteligent 
oglinda de pe piept 
barometrul lui Torricelli 
pentru omul perfect

Poezia liberă

drumuri
pași
oameni
rutină
indiferenţă

vieţi adunate într-un braţ de plante 
proaspăt culese de pe câmp 
își cer dreptul la fericire zilnic 
într-un ritual original
închină rugi
se vor din nou sămânţă 

citadin
lungite pe ziduri de case stau scrise 
declaraţii de independenţă
ceasornicele învaţă să mintă 
timpul devine strâmt
pe afară respiră încă liberă
poezia

Imaginație

de când mă știu am căutat chipuri în 
fotografii învechite
îmi imaginam că ar fi mame cu pruncul 
lor 
încercam să le prind de mână
o vreme eram a lor și ele ale mele
uneori le simţeam respiraţia caldă pe 
creștet
când închideam ochii
nu mai caut demult chipuri în fotografii 
sunt prea vechi și îngălbenite
respir 
viaţa prin catedralele pariziene 
cu gândul și ochii pierduţi 
în vitraliul pictat 
sunt camuflată în nervuri de plumb 
iar cioburile mele toate le-am colorat 
ascult murmurul lemnului vechi al 
scaunului pe care am stat
într-o liniște de copil 
furișat în paradisul furat

Despre a scrie 

îmi bate o creangă în geam
se joacă de v-aţi ascunselea cu soarele
toate frunzele ei râd verde 
lumina se joacă cu umbrele 
pe cartea mea deschisă la pagina x
câteva personaje se opresc din vieţile lor 
agitate 
să asculte bătaia 
stau nemișcate
le înţep cu creionul pe la spate 
alte cuvinte se nasc din gândul meu 
fierbinte și încep să se scrie 
inventează destine 
se înghesuie pe pagini câteva nașteri, se 
deschid câteva noi porţi
îmi iert printre rânduri câteva morţi
lumina-i în mine

Poesis

CODRUȚA
VANCEA

Alegere 

a fost o alegere să tac 
să-mi închid cuvintele într-un cerc 
într-un timp incert
învăţ de- o vreme tot mai mult să 
vorbesc 
mă surprind cât sunt de fericită să mă 
joc cu literele 
mă străduiesc să formez cuvinte din ele
ca într-un joc scrabble
sunt formată din 15 X 15 pătrăţele 
cărora vreau să le dau valoare pe 
orizontală sau pe verticală 
aleg jocul 
cuvântul meu își caută locul

În blocul meu

jumătate om
jumătate mășinărie 
urc scările 
la etajul întâi un adolescent e 
convins că e gata de însurat
la etajul doi  o vecină și o mătură 
fac mult praf în faţa ușii 
un radio turuie  după o altă ușă închisă 
știrile curg repede în urechile mele
se strică vremea
vin multe ploi
multe ploi vin
-învinge apele- sloganul  cunoscut
la etajul trei
o citaţie de divorţ 
cu un poștas
el n-are cui să o dea
vecina e în drum spre mare
repetentă, și-a zis
la purtare
la etajul patru 
mă lovește un miros   
de lapte acru
castronul motanului gri
răsturnat 
motanul plecat 
într-un sfârșit
sunt la cinci
în prag de ușă 
o mătușă
îmi face de mâncare în zile de 
sărbătoare:
haide dragă, c-am venit pe la tine
vecinii mi-au spus că ești bine...
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Poemul

până la poartă 
poţi alerga, 
o singură petală este suficientă 
să-ţi aduci aminte trupul său 
așa cum lumina te-a ajutat să-l admiri 
cândva, 
întotdeauna ai spus privirea ce alunecă 
pe un corp de femeie nu-i un păcat 
devine exerciţiu de contemplare a 
creaţiei, 
te prinde 
la timp să-i afli respiraţia, parfumul 
dacă neliniștea nu te-ar pierde 
odată cu simţurile scufundate în propria 
piele 
ca într-o apă ce te renaște,  scrii cu 
iubire poemul pe care ea nu-l va citi 
niciodată. 

Cum omori timpul

întâlnești un meseriaș 
îl pui să sape grădina, 
se va dezbrăca tacticos, 
își va arăta trupul în salopetă, 
alături îi pui băutura, ţigările, hârleţul, 
aștepţi la rând după sticla cu băutură, 
soarele se va ridica încet, 
treptat plictiseala va colora cerul apoi va 
înclina ceasul 
în defavoarea ta, 
te uiţi după degetele sale ce ţin ţigara 
scrumul se strânge la picioarele tale, 
cerul se înverzește privindu-te 
tu însă rămâi calm, 
răspunzi sec la întrebările artizanului, 
fără să clipești te va întreba dacă ai copii 
el cu siguranţă are cel puţin doi care 
sunt mari plecaţi în afară, 
îţi aduci aminte 
că timpul curge în defavoarea ta, 
apoi auzi cum își înjură soţia că nu-i 
spală și nu-i gătește 

te va înjura și pe tine că nu-i dai pace, 
îl privești cum își încheie aleatoriu 
nasturii, cum își strânge șireturile 
de la bocancii rupţi, 
cum își aranjează frizura cu scuipat 
de parcă și-ar da o întâlnire secretă, 
dacă te plictisești rău ia hârleţul și sapă 
meseriasul nu se va împotrivi 
chiar îţi va da sfaturi cum să ţii unealta 
domn profesor, 
dacă mai ai haz nu-l contrazice, 
el știe și când trebuie să mănânce 
și când este prea frig sau prea cald 
se va uita pe cer să prezică ploaia 
apoi te va întreba 
nu-i ora mesei domn profesor? 
lihnit de foame te privește ciudat cum 
sapi 
și va da alte sfaturi pentru că ai săpat 
strâmb și că nu-l bagi în seamă.

El  
 
el este obositor, 
este mai obositor decât coborârea 
scărilor 
de la metroul 
ce duce în toate direcţiile, 
el te poate întârzia 
trenul tău să nu ajungă la peron, 
te poate plămădi 
într-o formă nouă necunoscută, 
te poate întinde pe ţărm 
să cauţi adăpost umbrei 
ca și când aceasta ar fi un câine 
ce te însoţește pretutindeni, 
ești doar oglinda în care el își 
face freza mestecând gumă 
cu aromă de pepene galben 
într-un orizont din care tu lipsești, 
poţi fi însă umbra spânzurată 
de cuiul în care Dumnezeu își ţine 
obsesiile.

Frumoșii nebuni  
 
sunt liberi în faţa verbelor 
pshihoza identităţii veșnice 
nu-i face mai tristi, 
se aprind ca un foc de artificii 
și ard în jurul obsesilor, 
la un pahar de băutură recreează 
universul 
pe care par să-l scoată din buzunare 
mușcă cu invidie din ghergheful 
lumii vegetale, 
aruncă urina în flori 
dar nasc libertate, 
din plictiseală se și sinucid 
când le poposeste în piept soarele 
sunt veseli 
ca și când acesta le-ar cere 
să le intre în sufletul deschis ca o rană, 
schimbă între ei cărţi de vizită 
de parcă ar schimba identităţi. 

Orasul  mut

este singurul oraș ce are 
împăraţi la fiecare capăt 
 
la capătul sudic un cezar 
spânzură 
timpul în undiţă 
momeala o dă apelor adânci 
să-i încarce năvodul cu răbdare 
 
la capătul opus într-un maldăr de cărţi 
ce-i umplu singurătatea 
un crai găseste înţelepciunea 
în dimineţile reci 
judecă blând melancolia 
 
ca doi lorzi fără melon 
cei doi nu se văd nu-și vorbesc 
 
își trimit cărţi poștale 
pe care nu le citesc 

CRISTIAN 
OVIDIU DINICĂ

Poesis
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A fi poet

să fii poet în
era reproducerii mecanice a artei
ne iartă
elan divin
sîntem aţă și harpă
întru cuvînt

Strajă

fiecare spaimă încătuşîndu-ne-n ţărînă
ritmul de răsărit
orişice rătăciri adună întru plictis
punct cu punct rugăciunea
iată, clipă a  veşniciei
anii colindă prima silabă
atingeri fără vis
la fiecare popas al muririlor
bem sîngele Tău 
departe de amăgirile loisirului
mîncăm trupul Tău
treji aproape la strajă
noi adumbriţi de Cuvînt

Odată ca niciodată

O, Doamne, răscolite-s frunzele de 
genţiene 
îngerii fug cu buzele-ntr-o roatá 
 
deschideţi repede ușile din ferestre 
vrafuri de timbre farmăcă vîntul 
 
tot pică lacătele zării mustesc rodiile 
adunatu-ne-ai clipă, odată ca 
niciodată...

Doinire

doinesc irişii verdele 
în braţe creşte smirna
ermitajul în ac 
sihastră iubirea bea cu inima
unul cu unu paşii 
buzele călăuze dorului 
una iubirea...

Poesis

Dumicătura

Doamne, frumoşii aleşi
încruciţi pe butoanele-n formă de copac
dumică orbi praful de stele

în răstimp puhoiul lumină satul de munte
o bătrînă leagănă steaua căzută pe-o 
frunză
se stinge ecoul pădurii fără ordine
doar lumină

Curgere

cum ia ostatec deceniul nouă cincinale 
noi
e ultima strigare a peștelui candoare
dospește calm la soare albii de cicoare
șoarecii mititei ciocniră palmele-n 
Cincinnati
nici un girofar doar șopotele rîului
rîsete plînsete ce partituri
e linişte același e Donul acelaşi Inti
aidoma ritmul la Titicaca
viitorul-n trecut iată-te partiţie
a osului sacru de neîmpărţit
a ridicat osînda alte case albe roșii gri
geme chirpiciul unde-i luntra lui Caron
nici frica, nici voalul, doar curgerea

EUGENIA
PARASCHIV
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Preludiu autumnal

A mai trecut un anotimp prin noi,
Cutreierând prin nevăzute breșe,
Şi dacă ieri ne-mbujorau cireşe,
Ne șiroiesc acum în suflet ploi.

Ne-au triluit amiezi cu ciocârlii
Pe săgetări de rândunici măiestre,
Şi-acum ne dor albastrele ferestre
Prin care fug cocorii cenușii.

Şi calendarul fâlfâie zbârlit
În aşteptarea argintatei brume,
Şi-n întomnarea coborând pe lume
Mă simt așa, deodată, stingherit.

Însă mă scutur de acest tablou
Ce mă îndeamnă la melancolie,
Şi-mi zic, vibrând, că toamna-i bogăţie,
Cu-nţelepciune bonus, sau...cadou.

Şi,-nseninat în universul meu,
Îngenunchez pe frunze, strigând: 
Doamne,
Dă-mi bucuria iminentei toamne
Ca dar divin, căci Tu ești Dumnezeu!

Sonet - antivirus

Și-a tras planeta peste zâmbet storul,
Țesând din spaime un cernit linţoliu,
Și-un trist apus coboară pe orgoliu
Punând la ușa viselor zăvorul.

Avântul zace frânt într-un fotoliu,
În aripa de plumb uitându-și zborul,
Și-un virus proiectează viitorul
Pe planșa zilei îmbrăcată-n doliu.

Dușmanul invizibil ne răpune
Și-n ţipete ţâșnește neputinţa,
În bocete fierbinţi de-ngropăciune.

Avem însă, din cer venind, credinţa
Pe care s-o-mpletim în rugăciune:
Dă, Doamne,-n lupta asta biruinţa!

Sonet de octombrie

Fiori de zori cu sărutări de brume 
Sucombă-n dimineţi întârziate, 
Când pleoapa orizontului se zbate 
Și curge mierea soarelui pe lume. 
 
Cortina ceţii tocmai ridicate, 
Cu albul dens de vălurate spume, 
Dezvăluie privirii noi albume 
Cu pozele-n aramă ferecate. 
 
E bogăţie-n roade și-n culoare, 
Având în palma cerului sorginte 
De unde curg ca binecuvântare, 
 
De-aceea dăltuiesc febril cuvinte 
Să pună gratitudinea-n valoare: 
Îţi mulţumim cu inima, Părinte! 
 
Sonet stelar

Tu nu m-ai vrut rătăcitor prin spaţii,
Atom pierdut prin trene de comete,
Nici rază-n răsărituri violete
Sub pleoapele vreunei constelaţii.

Ci Tu, privind divinele-Ți planșete,
Mi-ai pus pecetea altei destinaţii,
Și-ai dat acelui boţ de lut sezaţii,
Să simt vibrând și dragoste și sete.

Dar rostul meu, știu, Doamne, tot 
stelar e,
Căci drumul dragostei spre ceruri duce
Și-acolo voi fi stea strălucitoare.

Așa mi-ai spus când din umblări năuce
M-ai smuls, și-apoi cu braţe de iertare
M-ai strâns la piept de-acolo, de pe 
cruce!

Sonetul dimineţii

S-a-ndepărtat al nopţii negru fald,
Luând cu sine stelele captive,
Şi zorii ciripesc pe portative
Vărsându-şi rubiniul în smarald.

Călcând pe orizonturi relative,
Se-nalţă soarele ca un herald,
Vestind semeţ invazia de cald
În care binele să se cultive.

Zvâcneşte roua într-un ultim spasm,
Stingându-şi cea din urmă nestemată
Dintr-un décor care părea de basm,

Şi-n dimineaţa binecuvântată
Rostesc din suflet, cu entuziasm:
Primeşte-mi închinarea, Sfinte Tată!

Tablou autumnal

Pe șevalet e  pânza încă goală 
Dar toamna-și varsă marea de culoare

Toamna ca o clipă

Nechează lung colinele prin cai,
Și curg, în asfinţitul dând să fiarbă,
Torentele de-aramă peste iarbă,
Venind cu întomnarea peste plai.

Se-ncarcă iar decorul cu tristeţi
Și picură din toate elegie,
Iar bolta pare rece și pustie
Lipsindu-i zborul viu de cântăreţi.

Mi-e toamnă-n toate și mă simt legat,
Și-mi par prea strâmte hainele de 
brumă;
Nu vreau să fiu un zbor ce se consumă
Cu fiecare anotimp plecat!

Și-n toamna ca un vânt cu-aripi ce dor
Am murmurat această apăsare,
Iar Cerul mi-a răspuns spre-ncurajare
Că viaţa e mai mult decât decor.

Că ele se succed din timp în timp,
Dar clocotul din noi e-o permanenţă,
Dacă dorim aceasta cu ardenţă
Sfidând cu viaţa orice anotimp.

Și gândul mi-l îndrept spre Dumnezeu:
Îţi mulţumesc pentru lumină, Doamne,
C-am înţeles, și-n pragul astei toamne,
Că veșnicia-i anotimpul meu!

Poesis

FELIX
MARȚIAN
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Așteptând exodul cuvintelor                        

Fug mereu 
cuvintele 
între pământ și cer 
se strâng 
și se aștern.

Întristare 

Candoarea pierdută 
a crinilor 
prin plete lungi 
de ploi 
rămâne numai 
iarna 
și dorul mut 
din noi. 

Ps: Cât de lung este drumul până la 
Tine, Doamne. 

Despre iubire 

Iubirea 
sărutul cerului 
în noi.

Strigă durerea 

Strigă-n noi 
durerea 
morţilor știute 
absconse 
în tăcere 
strecurate 
prin gheaţa din stele 
curg 

frunze de cer. 

Dacă 

Dacă 
ar înflori tristeţile 
în cuvinte, 
sufletul 
ar sfâșia cerul 
cu mii de petale 
din cioburi de stele 
ivite. 
Dacă 
iubirile 
ar fi durute, 
câte tăceri 
ar mai striga în noi 
și câte 
frunze de timp 
rătăcite, 

pierdute.

Cuvinte în pulbere de stele 

Te gândesc 
până la punctul 
unde viaţa 
se plămădește 
deodată cu moartea 
și nu sunt spaţii, 
nici limitele 
nu se mai disting. 
Te iubesc, iubire 
până-n cer 
și în cuvinte 
întocmite în poeme 

scrise-n pulbere de stele.

Spre cer 

Suntem 
atât de plini 
de iubire 
și totuși 

goi 
de dorul mut 
din noi. 
Tinde spre cer, 
suflete... 

P.S. Trebuie să evoluăm pe verticala 
christică a iubirii.

Căință 

În geana grea 
a nopţii 
atâta lacrimă 
adun 
pentru fiecare dată 
când Te-am răstignit, 
Doamne 

trăind...

Nepăsare 

Se zbate lacrima 
într-un ochi de cer 
secundele 
au împietrit și ele 
de neiubire 
să ne rugăm pentru 
dragoste.

A câta dragoste 

Golește-mă odată de cuvinte 
să-mi înfloresc tăcerile din nou 
desţelenindu-mă 
de toate rădăcinile 
copacilor 
nuntiţi cândva în mine. 
Câtă dragoste, Doamne 
a câta dragoste 
m-am întrupat din cuvânt 
în “eu sunt”. 
Golește-mă iar de cuvinte 
să-mi înfrunzesc tăcerile din nou 
din frământâri-fărâmări adunându-mă 
laolaltă strângându-mă 
într-o nouă rostire 
cu mai vechiul ecou. 
Câtă dragoste, Doamne 
a câta dragoste.

GABRIELA
VERBAN
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Calea ascetică

Rătăceau prin ţinuturi umbroase
întâlnindu-se chiar cu imaginea lor
răsfrântă ȋn oglinda firii înşelătoare.
Erau mulţi încăierându-se verbal
şi nici o idee nu-i îndemna la vreo 
tâlcuire
nici vreo veveriţă graţioasă
nu le tulbura privirea.
Şi erau mulţi
amuţind de ȋnfricoşarea de-a rămâne 
singuri 
din tufişuri obscure
ar fi apărut vreo dihanie aţâţată
de hărmălaia atroce a grupului fratern
încât ai fi zis că se îndreptau spre 
infern.

Chicoteau pe ascuns strivind între dinţi
crenguţe crude din copacii cuminţi
şi tot aşa înaintând pe cărare spre 
închinare
ramuri de alun îi binecuvânta a 
întâmpinare
iar pe unde cărarea urma prin vreo 
desime
li se trezea în minte cuvântul din 
vechime
iar câte-o ramură bine-arcuită de cel 
din faţă
lovindu-i fruntea celui din urmă
adâncit în sine şi fără apărare
făcea să se trezească şi duhul aşezării
în care Verbul întrupării va fi să 
locuiască.

Calea aspră a singurătăţii

Aspră e calea pe care singur mergi
fără nici un reper
întârziat în gânduri

Poesis

când nimeni nu te aşteaptă
mai singur decât pustia seducătoare
mai singur decât singurătatea
în cuibul de cenuşă al clipei
cum nimicul îşi devoră
nimicnicia.
Şi nu te opreşti
calea e fără de capăt
deşi se îngustează cu fiecare pas
fără nici un popas
timpul ȋşi sporeşte puterea anonimă
fiind doar în repaos.

Singur
mai singur decât pârâul
potolind albiile ȋnsetate
cum se risipesc gândurile deşarte
în timp ce la poarta mănăstirii
după atâta hăituire
cade înfrântă
fiara ȋnchipuirii.

Focuri imaginare

O părere de vânt face să se cutremure 
cerul
o frunză ca o metaforă 
rătăceşte în căutarea unui sens pe 
câmpie
şi iarba ȋnspicată lăcrimează în 
dimineaţa primară 
de o prea sumbră ȋntristare 
adâncuri preacurate par a fi fulgerate 
de-o aprigă singurătate. 

Aici nu mai e nici timp 
nici clipa nu mai învie 
ci doar un soare scăpătat 

precum capul Sfântului Ioan pe tipsie.

Singurătatea se subţiază până la 
transparenţa 
clipei sublime
până devine clipită
iar frunzele închipuie coroana uscată 
a pădurii obscure.
Acolo e prilej de îndurare 
în preajma focurile imaginare 
se coc versete 
şi se usucă litere proaspete
până se trezeşte cititorul adormit
cu tâmpla sprijinită de frunzele 
troienind a moarte.   

În numele Tatălui

Erau mulţi strânsi mănunchi în jurul 
focului
ca în preajma sufletului
ca şi cum ar fi fost unul singur
frângându-şi mâinile şi întinzându-le în 
loc de aripi
deasupra flăcărilor jucăuşe.
Nu se priveau şi nici nu-şi vorbeau 
îşi scrutau doar sinea pierdută 
pârguite ȋn iureşul transfigurării.

Nici o umbră nu le tulbura 
contemplarea
văzându-şi chipul răsfrânt în peisajul 
uimirii
în atât de clara viziune a genunii
şi nici o adiere nu se ȋnfiripa
doar vocea pierdută a călătorului
copleşit de-o stranie vacuitate
precum focul interior e privegheat de 
himera
pustiului de gând
cum ard pocnind cuvintele rostind
în numele Tatălui şi al Fiului 
şi al Duhului Sfânt
închipuind o lume.

GHEORGHE
SIMON
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HORIA 
SIMON
Altăazi alaltămâine

am găsit în buzunarul
blugilor un bileţel
scris ieri pentru mâinele
de azi și scris de mine
pentru mine  – citesc pe el
că ieri am fost fericit
azi am uitat de ce 
și asta mă întristează
cumplit – ce rău e
să nu mai știi cum
și de ce a fost ieri
sau ce culoare
avea fericirea

ar trebui dezinventate
toate zilele de ieri
fără de ele am trăi doar
în azi și mâine fericiţi
sau nefericiţi

Am un tic – tac tare

la un eventual recensământ
al cuvintelor rostite și primite
mi s-ar găsi lipsuri substanţiale
în inventarul de livrări – am fost
zgârcit cu ele – în schimb am auzit
și-am adunat mai multe mult decât
cele ce-am spus – s-ar zice c-am făcut
economii sonore de cuvinte
să am belșug din ele-n scris
dar după ce c-am scris puţine foi
aproape toate le ţin și le uit
prin sertare sau calculatoare
la tăceri însă sunt campion
îmi datorează lumea toată
liniștea de pe pământ și apă
dacă tăcerea adevărată
chiar ar fi de aur aș concura
cu banca naţională la tezaur
dar chiar și fără metalul preţios
nu voi striga – dar eu când tac – tac tare

Amintiri de dor

amintiri pe umerașe
în dulapul memoriei
amestecate frumoase
cu hâde recente cu vechi
încerc o selecţie
cele frumoase sunt cele
mai alunecoase mi se
preling printre degete
și circumvoluţiuni
sunt scumpe la revecere
dar – v-o spune unul care
știe – merită toţi banii
cele mai dureroase
se afișează des în faţă
mască peste fericire
s-au lipit de umerașe
precum un șef de scaunul său
nu te poţi scăpa de ele
cu-aruncarea sau uitarea

cu-atât de multe amintiri
când mă vedeţi prea vesel
și râzând cu lacrimi poate
lacrimile-s niţel triste
însoţind un râs nesincer

Cuvântul meu de 
derbedeu

poate din milă poate cu pile
mi s-a dat o-adeverinţă
să pot răzbi și eu – deși
la școala vieţii am fost mereu
un repetent și-un derbedeu
veșnic având nota scăzută
la purtare primind nemeritat
patalamaua c-aș fi apt
să lupt cu morile de vânt
ascunse pe traseul vieţii
am fost de multe ori înfrânt
până-ntr-o zi când m-am trezit
ca dintr-un somn doar că eram
întins pe jos rănit – atunci mi-am 
zis

dacă m-oi ridica pre mulţi
am să-i popesc și eu - și mi-aș
fi ţinut cuvântul – jur – dar n-am
găsit prin jur niciun popescu
și nici vreun altul să se vrea popit

Doar cerul e liber

lumea a cam luat-o razna
să nu se-mprăștie chiar de tot
vreau s-o ţin unită și-am ales
varianta înrămării
am pus lunile pe-o latură
stelele pe cealaltă
soarele l-am pus pe mijloc
ca-ntr-o vedere heliocentrică
orbiţi de raze nu vedem că
sus rămâne cerul liber
jos omul nu mai e ca cerul

Explozia de-ntuneric

prea multă și prea mare
pădurea dumnezeilor de sus
care ne-au făcut pe pământ
umbra prea deasă
flămânzi de lumină
pe-a lor am început
s-o ocolim – am născocit
becuri leduri și neoane
am înălţat rachete cosmice
mai sus de cerurile lor de sus
dar pe cosmonauţi acolo sus
nimeni nu i-a primit
cu pâine și cu sare
nu le-a urat un bun venit
nimeni nimic – dar nici
lumină n-am primit mai multă

doar cei șapte-astronauţi
din naveta explodată
au ajuns cu bine
unii-n rai alţii în iad
sau poate în uitare

așa-i că i-aţi uitat deja 
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Timpul din oglindă
   *
*     *

Când 
trecem 
dealul
dimensiunii
noastre,
trecutul
ne rămâne
la urcare,
spre amânarea
trăirilor
sihastre,
prezentul
se hrănește
cu uitare;

Trăi-va 
doar atât
din noi
pe cale
cât
am lăsat
luminii,
spre lumină,
poate
un cer
cu lacrime
egale,
poate
un vis
cuprins
în rădăcină.

Sărmani 
de goi,
sărmani
de noi,
pământul
ne
va petrece-n
marea
aventură
în care
se topi-va-n
sine
gândul
și-n timp
fără sfârșit
și uvertură.

Rămâne 
doar înscrisul
pe lumină

și
urmele
de dor
închise-n
carte,
în înveliș
de apă
și rugină
ne-o legăna
o noapte
fără moarte.

    *
*     *

Rătăcirile 
tale,
rătăcirile
mele,
rătăcirile
noastre
n-au devenit
nici
măcar
albastre.

Rătăcirile
s-au cuibărit
în noi,
analfabete,
de la cap
la picioare,
să-și
cheltuiască
timpul gol,
să
ne treacă
de mână
din tăcere-n
uitare.

Le-am 
privegheat 
ca proștii
de pe malul
de foc
al durerii,
le-am ocrotit,
chiar,
ca pe
niște lebede
date de cer
primăverii.

  

ION
GHERA

Poesis

    *
*     *

Tăcerea-i 
atât de mare,
încât
n-o mai cuprinde
cartea
și trecutul
este
de aceeași
culoare
cu moartea.

Poetul 
nu poate
cuprinde
o nouă durere,
când
sufletul său
este plin
de tăcere.

Poetul 
plânge 
cu
sânge.

În sufletul 
poetului 
urcă
cerul
și
câinele
cu lacrimi
de oase
adulmecând
adevărul...

Substantivele 
au și ele
anotimpuri
și timpurile
lor de bine,
se va împăca
scaunul pustiu
cu 
masa pustie
la timpul
ce vine.

Doar timpul, 
călătorul,
cu roţi
sau fără roţi,
e gura
nemiloasă
ce-i rumegă
pe toţi.

Nici timpul 
din oglindă
nu e bătut
în cuie:
ieri a fost,
azi este,
mâine nu e!

    *
*     *

Dezbracă-te 
de cuvinte,
de fapt
te-ai dezbrăcat
de cele
în care
îmi oglindeam
chipul
șters
și
îngălbenit
de uitare.

Dezbracă-te 
de ninsoare,
de cuvintele
goale,
somnoroase,
pline de nori
și fără culoare.

Îmbracă-ţi 
cuvintele
tale,
pe acelea
pline de tine,
pline
de ochii tăi,
de gura ta,
de lumina ta...

Dezbracă-te 
pe tine
de tine,
îmbracă-te
pe tine
cu Tine!

Lasă 
goliciunea 
să cutreiere
paralele 
străine!

Atunci 
și 
doar atunci
vei vedea
adevărul
și de-un timp
neluptătorul
cu sine.

Atunci 
și 
doar atunci
îţi vei recăuta
cununa
pe care
n-ai ezitat
s-o arunci.

Altfel 
amintirea 
te va urmări
ca o povară,
că
pământ nu-i,
cer nu-i,
iubire nu-i,
fără ţară!...
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Întâlnirea

Jocuri de linii, de umbre, de lumini, 
clare, 
fără egal, plutesc pe-obraz,
se întrevăd prin lazuritul din priviri. 
Regină devine, pentru o zi, în 
frumuseţea 
colorată în nuanţe aurii, melancolice
- culori cum n-ai mai văzut -,
împrăştiate, ca un abur, 
pe pânza care-ţi captează inima! 

Cuvintele urcă, în acelaşi timp cu ea, 
spre cer.
Mii de vise, cu ochii deschişi
pentru poveşti de fericire! 
Mii de vise, frumoasă reverie, două 
fugi spre-acelaşi punct! 

Farmec şi fermecător! Ai nevoie de 
timp 
pentru-a asculta, a observa, 
a contempla 
şi a iubi o lume mai bună,
pribegi trecători prin viaţă, ca nişte 
inimi! 
La intervale regulate, totu-i simbol, 
traversează spaţiul încântător.
În spate, pădurea de copaci mângâie 
peisajul paradisiac. 
O paletă de culori întrepătrunse 
subliniază 
o clipă nostalgică 
de adaptare la un alt ritm!
O mână s-a relaxat, în timp ce cealaltă 
a susţinut 
un cap cu bucle de-abanos.
În intenţie, o minune, o bucurie divină!
Cu vârful degetelor abia-i atingi 

braţele, 
acoperite de voaluri diafane de un 
mov vrăjitor.
Ochii ei sinceri, visători, cu privirea-
ntr-o parte, 
de o delicată candoare! 
Iubirea care rămâne! 
O prinţesă de ieri şi de azi! 
Ah, soarta mea! 
Tu cine eşti? De ce aşa un dor? întrebi.
Credinţă şi mister! Ardentă apropiere!

În imagine, un întreg univers - picături 
în mişcare, 
potirul cu mir, un portret, 
o pictură discretă, realistă-n 
splendoare! 
Privind-o în adâncuri - o tainică durere, 
istovitoare sete, nelinişti înfloresc.
Povestea călătoare 
emană parfum suav de floare.
Sub perna ta, aievea, un zâmbet ai 
ascuns.

Rătăcit, confuz, nu poţi să-nţelegi,
dar, crezi sau nu, 
primăvara 
este fără frică, mereu inocentă! 
 
Clipa de taină 
  
Rătăcitori. Intersecţii  sinaptice.
Prin miracolele întâmplate, într-o 
nesfârşită căutare, 
acolo, la începutul cuvintelor, în 
adâncimea lor, 
din prezentul rostuit o lumină 
strălucitoare 
străbate cerul, ţărmurile se ridică, 
volute ritmice, înalte şi limpezi, 
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se estompează, 
asemeni stropilor de apă. 
  
Orele bogate, fragile, se întorc de 
unde au plecat, 
cu bucurii şi lacrimi, cu arşiţa şi amarul 
durerii, 
cu zâmbetul pe buze şi dorul etern. 
Clipele nemărginite sunt trăite intens, 
fără timp, fără spaţiu, 
se înalţă şi zboară ca un fulg.   

În adâncimea lor, cotropitoare simţiri,  
cuvinte moi, dulci, întrepătrunderi.
La marginea inimii respiră cuvinte 
nespuse. 
Nesecată fântână cu apă vie!
 
Amar şi dulce, convieţuind atât de 
strâns înlănţuite.
Plutind prin faldurile dorinţei, aripi îţi 
cresc,
fremătând la gândul unei îmbrăţişări.
Năvalnică, suverană, caldă, iubirea 
înlătură barierele, creşte totul, 
se scaldă în priviri, şterge lacrima,
mângâie cerul, cuprinde abisul.

Vindecătoare vibraţii, vârtej de trăiri!
Timpul se dilată sau fuge uimitor,
ziua nu mai trece firesc, în linie 
dreaptă,  
topeşte totul în jur. 
  
A înţelege, a ierta... 
Iubirea e cheia, e sărbătoarea vieţii,
miraculoasă lumină, azimă de simţire. 

În zbor, cu aripi de porumbel, 
o rugăciune a inimii, a inimii de copil. 
Într-o pace lăuntrică, o împărtăşire 
prin abandon, 
o sfântă bucurie a prezenţei de sine, 
o taină, o taină a iubirii. 

IRINA 
LUCIA MIHALCA 
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Halloween (sau bal mascat) 

Luna ca un dovleac 
se revarsă în ochii mei roșii. 
S-a pudrat cu praf stelar 
să-și ascundă imperfecţiunile 
(își menţine latura întunecată 
strălucind)
ca oamenii cu măștile lor. 

Ochiul nu mai știe să vadă 
decât aparenţe; 
privim mult, înţelegem puţin; 
admirăm pădurea fără să observăm 
copacul, 
ne încântă frumuseţea florii, 
dar nu ne interesează pietrele 
prin care a răzbit; 
mama e un Hristos 
căruia nu-i recunoaștem răstignirea, 

iar oamenii 
– complicate creaturi – 
ne iubesc doar cât suntem 
pradpiţii filmului lor.

Sihastru

De izolare am aflat din patimile lui 
Goma.
După ce citeam toată ziua,
noaptea îi povesteam fratelui meu,
cu satisfacţia călăului, că 
nimeni nu poate supravieţui izolării
dacă nu crede în Dumnezeu,
așadar, noi doi trebuia să credem,
în caz de izolare.
I-am zis atunci și de înţelegerea că, 
dacă trece noaptea cu bine, El sigur 
există, 
iar eu, o să mă rog în fiecare seară.

A trecut noaptea și eu am crezut 
atunci,
Dar, cu timpul, am uitat să mă rog;
apoi, am uitat să mai cred,
iar, mai târziu, am uitat de Goma,
de izolare și de noaptea aceea 
înfricoșătoare;
aveam treburi mai importante de 
făcut...
Am schimbat icoanele cu postere cu 
formaţii rock
și am început să iubesc fear of the 
dark,
m-am bucurat de libertate
ca primul înger căzut,
dar tot mă temeam de izolare,
până când 
m-am întors în celulă și 
l-am regăsit pe Dumnezeu
în mine.

În căutarea sinelui

S-a izolat pe munte într-un templu
unde lumina nu creează umbre
și răutatea nu pătrunde printre 
crăpături.

Zidurile înălţate în calea fericirii se 
prăbușesc
în faţa sufletului debarasat de povara 
cămilei și
cad formând un covor de liniște în 
marea vanitate.

Soarele iluminează arcuirile frunţii,
descleștează dinţii și umple pustiul din 
templu
cu zorii deșteptării.

Zarathustra îmbracă rochia învăluită în 
șerpi,

încalecă vulturul izbăvirii
și coboară, iar, printre oameni.

Regăsire

...
desculţă
– să nu-mi murdăresc conștiinţa –
pluteam
între trup și suflet
când am văzut-o
ca-ntr-o oglindă:
o alteritate atemporală
situată dincolo
de Bine și Rău

un nimb
în care simţeam
eternitatea
realizând că eram
acasă
în cer.

In illo tempore

Focul din soba bunicii 
decora pereţii de lut cu raze de 
cunoaștere.
Ascultam povești de groază; 
vedeam evreii ascunși, 
mâncând pe podea, 
picioarele murdare 
duhnind a frica din sân. 
Fata pădurii, tricolicii sau
strigoii ca lumânări umblătoare
intrau în sat când cântau cocoșii seara, 
iar eu, 
îi pândeam de la fereastră și
simţeam frica din sânul evreilor.

Mă învelea cu aripi protectoare 
și-mi șoptea să nu mă tem.
Ea nu se temea nici de moartea 
pe care o invoca adesea, dar…
limbile de foc s-au întors în cenușă. 

Acum apa din paharul smălţuit și 
șoaptele ei mai încălzesc
doar încăperea cu pereţi de lut 
a sufletului meu de copil.

IULIANA
PAȘCA
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Simț civic în tramvai

Deși poartă pălărie
- semn de distincţie masculină,
gândul acesta
nu are maniere alese,
așa cum ar fi firesc
pentru un nobil.
S-a așezat pe scaun
și priveste lung afară, pe fereastră.
Lângă scaunul lui, în picioare,
este o speranţă însărcinată
și un regret cu tâmple cărunte...
Hei, stimate domn,
te faci că plouă?!
Deși ignorată,
simt că mi-am făcut datoria.
Am încercat să pun la punct
un gând necioplit.

Care înger este bunica?

Bunica m-a sfătuit:
„Niciodată să nu refuzi
pe cine-ţi cere
găzduire,
poate fi un înger!”
...
Dintre oaspeţi,
care-o fi bunica?
- Bunico, te rog,
scoate măcar
o aripă
de sub cămașă!

Simplificare

Unii oameni complică
ceea ce este simplu.
Un geniu este furnica:
știe să simplifice complexul.
Nu m-aș mira dacă

o furnică
ar ști să aducă
două fracţii
la același numitor comun.
Nu m-aș mira dacă
o furnică ar folosi algoritmi
pentru a simplifica
calcularea  numerelor mari.
Nu a plouat de ceva vreme.
Furnica își vede cu modestie
de al său drum.

A te plimba pe bulevard c-un 
radio în mână

A te plimba pe bulevard
c-un radio în mână
era ceva șic.
A te plimba
c-un casetofon
ce să mai zic?
În acele timpuri
nimănui nu i-ar fi trecut
prin minte
să ia în derâdere
un asemenea modernism.
Mă și mir
cum de unii
nu-și plimbau butelia.
......
Tocurile cui
lasă amprente adânci
în asfaltul fierbinte.
Mă plimb pe bulevard,
de mână cu o lacrimă.
Trecătorii mă ignoră.

Trestie gânditoare

Deși am retezat
lobul urechii stângi
a unui gând,
n-am reușit să pictez,
asemenea lui Van Gogh,

lanuri de grâu
sau mâncători de cartofi,
nici măcar
o floare a soarelui.
Gândurile mele suferă
de dromomanie:
se ascund atât de bine
încât, uneori, nici eu
nu le pot găsi.
Pe ale lui Balzac
le-aţi găsit
ascunse în Comedia umană.
Montesquieu a lăsat
pe dalele din camera sa
urmele pașilor săi.
Și gândurile mele,
agitate fiind,
au lăsat urme pe dalele
din inima mea,
însă spiritul legilor
îi aparţine lui,
nu mie.
Asemenea lui Mozart,
sunt bântuită de fantome,
însă niciuna
dintre fantomele mele
nu mă forţează
să- mi compun
propriul requiem de înmormântare.
Guy de Maupassant și-a descris
halucinaţiile auditive
în nuvela "Pe apă",
vedeniile în "Hora".
Eu nu reușesc
să-mi descriu
halucinaţiile și vedeniile.
De ce?
Pentru că Maupassant
și-a văzut "dublul",
pe când eu
încă n-am văzut
dubla mea?
După cum poţi vedea,
deși gândurile mele
au un sâmbure de nebunie,
mie îmi lipsește
genialitatea.
Poate fi și mai rău:
cineva să-mi fure
gândurile, de pildă.
Aș rămane doar o trestie.
Acum, chiar dacă nu-s geniu,
măcar gândesc.

LĂCRIMIOARA
IVA

Poesis
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Armonie

sunt fericită`atunci când cânt,
deculţă alerg pe pământ,
pământ – ce verde crud
mă mângâie

alint și vântul jucăuș
prin păru-mi adie
ușor
și- atâta liniște-i
în gând ...
chiar soarele îmbie

armonie
doar pentru noi
cântând

Coșmarul

amar potir
pelin
ce dă pe-afară
deplin
într-o îmbrăţișare mută
în giulgiul crunt
înfrângeri
departe...hăt...
când negura abisului
doar ea mai știe
simplitatea
răvășitei nopţi...

Veșnicia lunii

e gândul meu?...
e gândul tău?...
e noapte? ...

înaintez greoi
strânsoarea mâinii tale
prin văluri albăstrii
furtună...

fin
nisipul
și noi trecând
mereu alături
tot mai departe

doar veșnicia lunii ne
desparte...

Dragostea

puritane înălţimi
aripi ușoare,
nebănuite
acolo 
zâmbind către stea...
să preţuiești
dragostea

și trupu-nsetat
de zbor
vinovat
aceluiași
dor

hai
fă un pas
încă unul...
curând
din doi
vom fi
unul...
 
În mine strig ...

în haos
mână-ntinsă
o ...  în zadar ...
o  victimă

a propriului
amar?

să mă declar
mai caut
și mereu
constrânge fiinţa-mi
de cleștar
un glas în frigul clar

descumpănită strig în mine
iar...

Întrebarea

martie se-nfiripă-nflorind
apoi liniștea – lame perfect
ascuţite
înfipte
în suflete
răni adânci
pretutundeni
masca
disperarea
panica
întrebarea

va mai dura? 

Iubitul

un sărut
sau poate două
strigă ochii ne-ncetat
de mă ia cu tremurat...
răsuflarea ţi-e ca focul
sacadat...
ţi-aud inima cum bate 
alt păcat

cât de dor mi-a fost de el...
și continuăm spre zi
pe un pat de curcubeu
suntem noi
iubitul meu

Mama

dulce-amintire
timpul întoarnă
chip fericirii
caldă icoană
 

LOREDANA
LIVIA LUPESCU
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Distanţarea de sine
Nu mai respiraţi, oameni buni!
Decât prin botniţă, decât după 
ce vă spălaţi pe mâini, precum Pilat din 
Pont!

Nu atingeţi copacii, nici amintirile !
Nu mai călcaţi pe pământ!

Feriţi-vă de molima timpului!
Staţi la distanţă de voi!
Baricadaţi-vă inima şi sentimentele!
Fiţi singuri şi fericiţi !

Iar seara deschideţi televizoarele  
şi retrăiţi în direct ziua de mâine.

Fotografia ninsorii
S-au inventat cagule pentru fluturi,
Orașul orb își amăgește zarea,
Bătrânii-și plimbă-n lesă disperarea
Și frigul ţine loc de așternuturi.

Departele se-ntâmplă prea aproape,
E o degringoladă în ruină,
Tristeţea are gheare de felină,
Care vânează cerul de sub pleoape.

Vai, domnule ministru al candorii,
Ce blând sunteţi cu traiul nostru sferic,
Când ne developaţi, din întuneric,
Fotografia albă a ninsorii !

Pandemia de cenuşă
În ţara mea, îndestulaţi cu moarte,
bătrânii privesc cerul din ferestre
când în fotografii se face noapte
și nu mai au din lume nici o veste.

Copiii le-au plecat, vânaţi de soartă
pe hărţile din noua geografie,
singurătatea îi așteaptă-n poatră
de-o zi, de-un an, de-un veac, de-o 
veșnicie.

Dar vor veni, curând, cu tot alaiul,
oameni politici să le bată-n ușă
și iarăși vor vota, umili, cu raiul
din pandemia urnei de cenușă.

Fluturele şchiop
Ştiai să zbori pe dinăuntru,
tu, izgonitul din culori,
urcai târâş în cerul toamnei
din care te-aruncai în nori.

Imaginara fericire
stârnea tristeţea-ţi jucăuşă
şi-apusul inventa un soare
din care te ningea cenuşă.
 
Iar seara, la lumina lămpii,
în strâmtul vieţii infinit,
îţi tremurai aripa şchioapă
murind, în flăcări, fericit...

Măştile
Înălţăm piramide imaginare
şi umbre, fără să mai ştim unde e 
Sfinxul viitorului
şi de unde până unde
deşertul e  veşnic...

Acum vorbim despre  istorie 
şi despre măştile timpului...

În rest iubim cu ardoare 
sclavia şi libertăţile ei abrupte
care spulberă nisipul.

Zăpezi incendiate
Mă ajunge, Doamne, îmi ajunge
pasul ei cu pulpe nibelunge,
noaptea ei de fum și catifea –
fiara ce duios mă sfâșia.

Las-o, Doamne, șoaptelor din stele,
mărilor din lacrimile mele
și în iarna frigului ce vine
dă iar foc zăpezilor din mine...

Moara de vânt
Totul se minte, totul se fură,
lumea vorbeşte, tăcând din gură.
Oameni politici, ce vă mănâncă?
Pisica blondă? Noaptea adâncă?

Ce vile sumbre, ce viaţă moartă!...
Vine tăcerea să plângă-n poartă.
Maşini luxoase, de cumetrie,
bănci şi seifuri - ce sărăcie!

Hei, se aude de sub pământ
cum latră umbra morii de vânt!

Viaţa de urgenţă

S-a decretat viaţa de urgenţă:

Nu se mai poate trăi decât
între orele şi orele, după care
semnăm condica de absenţă
şi ne îngropăm între pereţii 
de var ai zilei...

Desigur, mâine va fi mai bine,
chiar dacă mâine va veni
tot mai rar şi mai imprevizibil.

Sirenele vor deveni surdo-mute,
se vor construi noile spitate
ale libertăţii şi în calendare
vor fi doar duminici.

Înserare pe ţărmul 
oceanului

„Vai nouă, celor longevivi – spunea un
american celebru - am ajuns să 
asistăm
la moartea lumii noastre !”

„Vai nouă !” plângeau frunzele,
toamna când nu mai ştiau încotro să 
plece...
„Vai nouă !”

Laboratoarele au devenit 
neîncăpătoare:
calculatoare şi roboţi infailibili
inventează anomaliile fericirii....

„Vai nouă!” – se aud gândurile 
elefanţilor
înghiţite de jungla de fildeș.

„Vai nouă!” – ţipă și copacii și norii
în timp ce o nouă Atlantidă se înalţă 
din valuri...
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Cuprindere

Peste toate-avute toamna iar scrie,
și pe trupul verii colorăm plecări
un mesteacăn plânge într-o poezie
crengile-n tăcere leapădă-ntomnări. 

Vine din departe strigătul pe drumuri,
la fereastră noaptea va turna timid
toată ploaia noastră peste-atâtea 
nuduri,
apoi amintirea zilelor o-nchid.

Se aud în zare, în livadă merii
cum își scriu păcatul ce îl poartă-n 
gând,
vine de departe, toamna-n trupul verii
cu un coș de doruri rupte dintr-un 
crâng.

Peste toate-avute, sufletul așteaptă,
coaja de mesteacăn sângerează lung,
peste alb e toamnă, leacul ei se-
ndreaptă
într-un cântec simplu să te mai 
conjug. 

Umblet 

Pe unde umbli vară, desculţă, goală-n 
vânt?
Mai ai soare pe-afară, putere în 
cuvânt,
Te rătăcesc prin mine, demult, prin 
trup mereu,
Simt vene de căldură rămase-n gândul 
greu.

Pe unde umbli vară? Ți se usucă 
trupul,
Azi pielea arămie, se-aseamănă cu 
lutul.
Se va uda de ploaie, se va albi de 
brumă,
Știu că te doare norul ce va veni în 
turmă.

Pe unde umbli toamnă? Ce mare ai 
crescut!
Îţi simt învăluirea dintr-un destin 
pierdut.
Ești plină de tăcere, te știu, te 
recunosc,
Să mă topești în miere, că-n suflet te 
cunosc. 

Aceeași limbă

În aceeași limbă înfloresc toţi pomii,
în aceeași limbă ne topim în noi,
limba verii coace în adânc rizomii
toamna ne ascunde într-un dor de 
ploi.

Cu aceeași pace trecem spre-
ntomnare,
în aceeași limbă streșinile plâng,
vin cuvinte ude dintr-o depărtare,
în aceeași limbă mâinile îmi frâng.

Și-n aceleași vremuri se răsfiră zile,
în aceeași limbă coborâm în noi,
în aceeași limbă sufletul pe file,
scrie despre toamna pusă-n amândoi.

Adăugare

M-adaugă umbra la toate ce sunt
de-atâta culoare dispusă
în faţa culorii am gândul cărunt
și-n linia zării sunt pusă.

Mă strâng pe la umeri și cad desuet
atâtea cuvinte-n concerte
m-adaugă umbra în visul concret
și strig unui chip să mă ierte.

Că-n faţa culorii o umbră am fost
mereu cu dispunerea-n urmă
m-adaugă lumea la toate cu rost
când vraja în soare se curmă. 

Toamnă îngerească
Să stai o oră și s-asculţi 
Cum vine întomnarea,
Cum cad lăstunii nopţii-n munţi 
Să înnegrească zarea.
Încep aproape, rând pe rând,
Drumuri să-ngălbenească,
Să stai o oră doar în gând
Cu toamna îngerească.
Într-un târziu, din cer mieros
Să cadă-n drum poveste
S-asculţi o oră vis frumos
Când vara nu mai este. 

Venire
Când  a venit toamna
m-am ridicat în picioare.
Mă uimise venirea ei.
Poalele zilei 
s-au îngălbenit timid
și aerul de pe umeri
a început să danseze.
Din inelul timpului
a început să plouă 
o nouă poveste.
Dincolo de perdele 
câteva păsări 
și-au strâns cântecul 
pentru noi.
Am uitat pe braţele verii
brăţările colorate în curcubeu
și mâinile vântului tău 
s-au împletit cu ale mele. 
Din palme tale 
cădeau stropi de tăcere.
Venise toamna fără numele ei.

La mine
La mine-i rece și-am să-ţi scriu
Pe frunze cu-ncântare
Să-ţi spun că-n semnul auriu
Se-așează o visare.

Și-n zile blânde, nopţi cu frig
Cu degete stângace
Într-o poveste să te strig
Când ploaia se va-ntoarce.

De azi e toamnă peste tot
Și-n rândul scris pe suflet
Ninsoarea noastră într-un rost
Va șterge ploi de plânset.
 
Și-om asculta cum vântu-n nopţi
Va alerga spre-un nume
E toamna-ntreagă pe la porţi
Și-n mine-i frig la culme.
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Durerea albă

durerea nu vine la cerere
să te lauzi cu ea
te hărţuiește noaptea
când singurătatea este oarbă
un amic era mândru 
de bolile lui
se lăuda câte relaţii are
în spitalele de suflete
plimba durerea ca medalia
ascunsă de veteranul de război
când obosești să lupţi
cu vânătorul ascuns
dorești o clipă de pace
asculţi ecourile din tine
ai timp să ierţi 

numai așa durerea 
devine bucurie
apoi cineva o fură
urmează un somn lung
alb și fără șoapte
te vezi pe un tărâm
unde nu se vorbește de moarte

Vis perfect

femeia din capul meu
nu sfidează nimic rubensian
nici casele de modeling
este un vis perfect
pe care dorești să-l atingi
căutând-o în femeile reale
devenite artă

Fluturi captivi

omul avea de toate
dar era gol în interior
nu a iubit pe nimeni
a dat de pomană
plimba un borcan 
în care avea un fluture  
care cânta din aripi

nebunul satului îi spune
-așa este și sufletul tău
are fluturi  captivi
care se lovesc de pereţii sufletului
atunci el a dat drumul fluturilor

Cariatidă

nu este vina ta că ești frumoasă 
a avut lutul sfânt
și ochi numai pentru tine
a venit ziua când trebuia 
să-ţi modeleze sânii
de cariatidă 
te-a apărat de timp
știa că tu ești viaţa
și poarta lumii

Cântec de leagăn

te trezești din viaţă și vezi 
că poartă părinţilor este ferecată 
nimeni nu mai mișcă dincolo de gând 
apoi dispar prietenii așa din senin
pare o rătăcire în necunoscut 
trec pe lângă tine oameni noi
și te miri ce este cu tine
visezi plângând 
ascuns
vorbești cu oglinda uitată 
de la facerea lumii 
uneori
îngerul apare râzând
Iar tu te rogi pentru
cei care rămân
ai voie să iei cu tine
prima jucărie a copilăriei
fotografia mamei
să nu o uiţi în veci
apoi acoperi oglinda și pleci
legănat de mamă 
într-un vis
și cântecul de leagăn
”nani nani puiul mamei”

NICOLAE
NISTOR

Poesis

Uriașul
poetul are capul în nori
trebuie să se aplece când 
intră în interiorul lumi
cară cărţi după el și dacă este mort
înălţimea lui ajunge la Dumnezeu
pe care îl dojenește 
în toate limbile pămâtului
apoi dispare fără să afle nimeni
atunci începe furtuna 
prin golul lăsat de el
a treia zi
viaţa a intrat în normal 
a mai plecat un uriaș

Valsul final
nu te uita în inima mea
care inundă mările din mine 
nu te ascunde după cuvinte trecute
care rătăcesc în pustiul adormit
ascultă doar odată
strigătul meu îmbătrânit 
care se stinge ca un apus
sugrumat de noapte
mai avem timp să ne certăm
pentru porţia de Iubire pierdută 
dar noi stăm la televizor 
fără să ne recunoaștem
și vorbim despre trecut 
într-un azil 
așteptând ca o recompensă 
valiza cu amintiri-dacă am fost cuminţi
apoi încercăm un vals înecat în ochii 
tăi
ultimul până la scufundare
fără cadrul metalic fără de care
altcineva nu ajunge aici
în locul unde valsul final nu moare

Astraea
nu aștepta să cadă fructele copacului 
până la încărunţire
fiecare secundă a ierbii este scurtă
ca fericirea fluturilor
cum niciodată timpul nu are etalon
decât repetarea dimineţilor 
din crânguri
muzica care te
ridică cu aripile de înger
nu aștepta nimic din ce trece
până acolo respiră viaţa
care se reface după ploile din 
noi
când Astraea se pregătește
să facă dreptate 
semn că  mai avem vreme 
de cosit stele
mai avem vreme să fim buni
ca speranţa
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NICOLAE
SILADE
Vara carpatină

I

vara e anotimpul iubirii se spune. dar eu nu prea ştiam să 
iubesc. sau mă iubeam prea mult pe mine. iubirea e altceva 
mi-am zis. da. şi începi să iubeşti când toată ura din tine s-a 
stins. când ai puterea să ierţi şi abuzezi de această putere.

şi în această vară carpatină în această vară libertină când 
soarele îşi face de cap iar ploile se ţin departe de pământul 
sterp când libertatea şi-o pune cu toţi şi ura dă în afară 
o dulce răzbunare ne cuprinde. şi ne orbeşte. ne aprinde.

cum să-i iertăm pe cei ce nu ne-au iertat niciodată? cum să-i 
iubim? cum să-i iertăm şi cum să-i iubim pe cei ce ne-au luat 
totul? iubirea cere prea mult îmi spuneam. da. iubirea cere. 
dar şi dă iubirea. şi numai din ce dă iubirea e îndestul să fim. 

II

aerul devenise irespirabil. arşiţa insuportabilă. iar soarele 
nu se-ndupleca o clipă. nici de păcătoşi nici de cei fără 
prihană. a fost cea mai fierbinte vară. până şi vară-mea 
care visa întruna ţări mai calde şi-a luat gândul de la ele.  

de parcă toate ţările calde se adunaseră în ţara noastră. 
ne mulţumeam cu pământul de sub picioare. cu orizontul 
din ce în ce mai deschis. şi călătoream. într-o maşină fără 
aer condiţionat. fără condiţii. fără ţintă călătoream. 

dintr-o ţară în alta. dintr-o lume în alta. până când am 
ajuns şi noi 
în lumea noastră. sub soarele neiertător al verii. al aceleiaşi 
veri care vine întotdeauna la timp. spre a ne aminti că timpul 
în înţelepciunea lui trece şi iartă. şi are totuşi rostul lui.    

III

vara în munţii carpaţi. vara noastră carpatină. vara noastră 
mai altfel. cu cireşe caise şi zmeură. multe popoare tânjesc 
după o astfel de vară. după umbra pădurii de brazi şi după
izvoarele noastre. după aurul din adâncuri. dar aurul

dinlăuntrul nostru e cel mai mare dar. şi împărăţia cerurilor. 
şi tatăl nostru e chiar tatăl nostru. să luăm aminte. şi iarăşi 
să luăm aminte. când pentru ceea ce trebuie spus nu mai 
există cuvinte să luăm aminte. şi iarăşi să luăm aminte. 

să ne adunăm la marginea mării când marea vălureşte până 
departe în timp. când anotimpul îşi face timp pentru noi. şi 
olimp. şi neptun. jupiter. saturn. eforie. şi venus. când ovidiu
se-ntoarce din veşnicie. şi mamaia noastră. şi tatăl nostru.   

IV

m-am trezit cu puţin înainte de ora două din noapte. să 
ascult ropotul ploii pe asfalt. pe acoperişuri. pe pământul 
uscat. m-a trezit tunetul puternic al lui dumnezeu. chiar şi 
mort să fii fost mă trezeam chiar şi orb să fii fost mă luminam 

cu lumina din  fulgerele lui dumnezeu. atâtea fulgere. şi 
tunete. şi alarmele maşinilor din parcare. dar oamenii toţi 
dormeau. lumea întreagă dormea. înfăşurată în ploaie. în 
ploaia care înfăşura pământul. ca o pătură şiroind. îmi era

dor de o ploaie de vară. şi dumnezeu a dat. dumnezeu 
a binecuvântat pământul cu ploaia lui. după zile lungi după 
zile îndelungi de secetă în această noapte a plouat toată 
noaptea. în zori ni s-a arătat soarele. ni s-a arătat curcubeul.  
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TEODOR
DUME
Dor de mama…

am rugat-o pe mama 
să se întoarcă
dar nu m-a auzit 
din trupul ei mort
a crescut un cireș și
înflorește în fiecare primăvară 
de ziua mea aprilie 4 
îl ating și îl mângâi cu degetele
așa cum 
fiecare mamă își mâmgâie copiii 
dimineaţa își apleacă crengile
peste umerii mei și plânge…
nu știu dacă de bucurie 
de tristeţe sau
poate fi o chemare…

îmi deschid ochii și îmi spun că
acesta nu poate fi doarr un cireș …
îl ating și simt cum pulsează
pe fiecare floare văd câte o lacrimă
nu
nu este un cireș  
este mama   
mă privește prin 
ochii de floare ai unui cireș…

Ultima zi  pe pământ…

azi nu mai am nevoie de apă și nici de 
mâncare
o să adorm flămând cu burta lipită de 
spate 
și în visul  ce va fi să fie  
înspre dimineaţă  
știu că voi fi în altă parte de lume  
disperat precum cerul  când atinge 
pământul  
voi cerși la ușa lui Dumnezeu  
nu apă și nici mâncare  
ci puţină dragoste  și îndurare 
în cele din urmă  îndurerat îi voi cere  
să mă mai lase o zi două  să 
pot privi în trecut
să-mi mângâi copilul 
și să iau cu mine  o mână de pământ  

Poesis

din locul în care se odihnește mama 
și când va veni noaptea voi rupe din 
mine
puţin câte puţin si îmi voi hrăni 
moartea
cuminte voi privi cerul și 
din când în când 
mă voi uita la ceas
la ceasul de pe perete care
îmi strica jocul când îl trezea pe tata 
acele lui vor bate zgomotos și încet 
ca o inimă obosită
timp în care
ochii mi se vor închide tot mai mult

la poarta la care voi ajunge 
unde oamenii se dezbracă 
de păcate  și de lume 
mă va primi Dumnezeu 
apoi mă va duce undeva
la marginea 
unei câmpii de unde 
mă voi conecta  
la lumea din care am venit

Singur…

mi-am luat singurătatea de mână
și am scos-o puţin la plimbare  
pe o bancă 
din parcul de alături  
ședea Dumnezeu  
era frig și purta
un hanorac cu glugă
ne-am privit ca și cum 
ne-am duce moartea pe umeri  
apoi a lăcrimat 
ca un copil căruia i se furase mingea 

atunci mi-am amintit de mama
care îmi spunea că și Dumnezeu 
plânge 
când rămâne singur

și e îngrozitor să fii singur…

Incident cu Dumnezeu…

azi-noapte am visat că am intrat prin 
efracţie
într-un magazin de ustensile medicale 
și am furat o foarfecă 
supărat pe Dumnezeu pentru că
nu m-a lăsat să vorbesc cu mama
m-am dus și i-am spus că
îi tăi  barba 
ce îmi pasă mie că
de mâine nu mai am barbă mi-a zis
pe un ton prietenos dar dacă
mi-o  lași 
îţi mai dau o zi să poţi 
duce foarfeca înapoi și 
nu o să te spun la maică-ta

în faţă mi-a apărut o potecă  
cu multe flori albe 
pe o parte și pe alta iar 
undeva înspre capătul celălalt  
am vâzut-o pe mama plângând…

captiv între Dumnezeu și mama am 
fost pus să aleg…

Un fel de bătrânețe…

când mă privesc  
în oglinda din baie 
mă văd cum
îmi pieptăn  amintirile 

aburii mi-au acoperit chipul 
să nu vă temeţi  eu
am rămas și sunt același 

Distanța dintre tine și 
Dumnezeu

depărtarea o poţi măsura nu din priviri
ci cu privirea
e  distanţa socială dintre tine și 
Dumnezeu
cifra este imaginară ca și capătul 
cerului
relaxarea îţi poate aduce
o boală cardiacă și atunci
această infirmitate pe care 
nu ai cum să o învingi 
o să ţi-l aducă pe Dumnezeu mai 
aproape
și unul dintre voi îi va întinde mâna 
celuilalt
fără să poarte mănuși
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VASILE
DAN MARCHIȘ
Seism

Fără concordanţă cu logica, 
în regim de diabolică fantezie 
pământul își propagă vibraţiile 
ca o răzbunare 
pentru cei ce n-au îngropat ca punct 
de reper 
eroii în sanctuare... 
Închipuind o bizară superstiţie 
și o premoniţie 
prin care 
doar dă idei de a răspunde la unele 
ghicitori barbare, 
neputând reda un gând pașnic,un joc, 
această mișcare seismică este 
nepăsarea 
ajunsă la soroc… 
Pentru prima dată mă izbește muza 
ca un arbitru, 
fără să știu ce vrea să-mi inspecteze 
concret: 
Poezia sau fuga… 
Cum să mă prezint acum în faţa 
muzei 
fără noimă ,fără temei,fără rând ? 
Alergător sau scriitor? 
Scriu parcă mă pregătesc să fug… 
Fug deoarece nu am timp să scriu 
stând… 
Icoane,suvenire și alte obiecte de cult 
căzând 
par elemente vandalizate de atei,de 
nebuni 
lângă care nu-i spaţiu nici timp 
să adresezi laude,binecuvântări și 
rugăciuni. 
În vreme ce îmi controlam cu pixul 
poziţia și fizionomia, 
adică scriind 
convins că doar scrierea mea 
continuă 
este virgula credibilă 
între mine și lucrurile neînsufleţite. 
muza îmi dă impuls astfel: 
”Fugi,că acum nu te pune nimeni să 
scrii…!” 

Nu mai apuc să gândesc nimic... 
De fapt în acest sens muza în premieră 
absolută 
îmi dă de înţeles că 
nu mai trebuie să-mi folosesc 
mintea,ideile,gândurile 
ci doar picioarele... 
muza chiar îmi oferă drept 
recompensă speranţa 
rostind : 
”Fugi,să ai unde scrie...!” 
Ce consolare stranie din partea muzei 
pentru un poet….! 
Iau arhaismele ,chiar și neologismele 
de pe lista de rezervă a gramaticii 
de parcă le pun la pariu,la jocuri cu 
camătă , 
și scoţând de sub restrictie toate 
mirările, 
prin fuga ce pare o probă, 
o pregătire de unul singur pentru 
finala de fugă 
din calea cutremurelor… 
Incredibil cum voi fugi atunci în doi 
sau cu mai mulţi… 
Fug spre locul unde mâinile 
grădinăreselor 
și a florăreselor 
nu sunt încă afectate de porii urticari a 
urzicilor, 
de ghimpii trandafirilor 
și de iubirile înșelătoare a 
maratoniștilor… 
Îngân valabilitatea compromisă a 
acestui loc 
de care fug precum cercetătorii-
inventatori demoralizaţi 
ce doresc să-și trăiască individual prin 
invenţiile lor 
teama de viaţă,de iubire ,de moarte… 
Fuga mea simbolizează canonul istoriei 
cronometrelor … 
Muza mă cronometrează 
dumnezeiește… 
Sprintez prin instinctual antic al omului 
modern neîmplinit 
ce amână ceasul judecăţii 

având cel mai scurt timp și spaţiu la 
dispoziţie 
cât să mă pun pentru deosebire 
drept virgulă vie, 
între dărâmături și poezie 
Pământul își descarcă prin vibraţii 
nebunia 
orgoliul și fantezia 
cutremurând până și altarele, 
dând peste cap binecuvântările, 
dezlegările de orice fel, 
canoanele și complimentele, 
amestecând ritualurile cu viciile, 
datinile cu fanteziile, 
serenadele cu bocetele, 
făcându-ne să ne întrebăm dacă este 
eficientă fuga 
și ruga,când este implementată 
afirmaţia: 
”Dinte pentru dinte” 
Cu toate acestea,nu-l vor lua pe 
Dumnezeu minunile înainte 
Tatăl Ceresc nu săvârșește minuni din 
indulgenţă, 
nici nu va salva nimic de fală 
sau din alte percepţii nemotivate, 
în locul meu. 
Cu instinctul antic al omului modern 
neîmplinit 
ce amână ceasul judecăţii, 
încerc să salvez ce se poate, 
cu braţele zămislite din căinţa cuplului 
de lideri 
care i-a înrobit pe tineri... 
Și mă reped spre vietatea mea de 
companie 
încă vie, 
o înaripată fermecată 
care nu pasăre ce cântă părea 
ci un interzis colindător 
cu dor... 
Cum mima un ton dat ca de un vestit 
dirijor, 
zburătoarea părea că nu vrea să cânte 
în mod păsăresc 
ci să colinde într-un fel distinct,liber, 
omenesc... 
După ce și-a dat drumul la glas 
într-un dumnezeiesc și unic stil 
m-am convins că atunci am ascultat 
pentru ultima dată 
o colindă în regim de tril... 
Of,pământule,căiește-te să știm ce 
binecuvântăm ! 
Of,pământule,căiește-te să nu te 
îngânăm 
ca păsările care se întrec una pe alta 
,zburând, 
migrând...

Poesis
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Poesis

Mereu învățăm ceva

Nu se mai
Întâmplă nimic,
Am rămas
Îngheţaţi într-un
Loc în care nu vrem
Să ajungem.

Peste mări și 
Țări suntem
Aici, fără
Nimic altceva
De zis sau
De făcut. Poate
Într-o zi ne vom
Mai mișca mai
Departe de orizontul
Posibil adăugat
În această simulare
Nereușită.

Șoaptele lui Njord
(Njord – zeul mării în mitologia nordică)

Șoaptele viitorului
Se întorc
Și ne înnebunesc
Cu ecouri din
Trecut. Pentru prezent
Ascultăm motorul
Mașinii pornite,
Catastrofă, a venit
Aici altcineva. Ajungeţi 
Cu mâinile la cer
Și cu marea dezlănţuită
Pe un val mai mare adus
De Njord, furios
Când simte bucuria noastră,
Care numai bucurie nu este,
Și aude glasul adevărului neascultat
De nimeni.

Săptămână

Într-o săptămână
Simt că este altceva

Care ne va distruge.
Lumină. Văd lumină.
Văd ceva! Nu știu
Ce este, dar văd
Un sentiment.
Tristeţe. Văd tristeţe!
Război! Văd cum
Ne-au întors unul
Împotriva celuilalt!
Se simte ca o luptă,
Doar trăirea în această 
Lume este o bătălie!
Ce se întâmplă?
Nu mai e nimic!
Nori. Văd nori! 
Ce înseamnă? 
Furie! Văd oamenii ca
vikingii la luptă!
Văd oamenii ca 
Triburile germanice
Luptând pentru a
Supravieţui. Nu
Mai văd nimic!
Ruinele războiului,
Nu a rămas nimic în
Ochii mei.
Doar tristeţe,
Melancolie.

Să ne aprindem

Picături de 
Ploaie sub
Semnul uitării,
Lumină în Noaptea
Întunericului. Acum
Văd calea aceasta
Spre neuitare,
Bucurie. Lumina 
Unei generaţii. Haideţi
Cu toate torţele să
Aprindem cerul albastru,
Să ne auto-otrăvim
Pentru că oricum
Acolo vom ajunge.
Reinventat

Tot ce s-a sfârșit
Va rămâne în
Inimile noastre 
Ca fiind ceva
Reinventat
De unii oameni.
Dar nu 
Vom vedea
Adevărul din
Spatele cortinei
De minciuni.
Prin lacrimi
De smarald înaintăm 
Spre șerpii
Meduzei.

În uitare

Deciziile pripite ale unor oameni,
Tot ce se vedea prin gaura cheii,
Din faţa porţilor unui nou regat,
Sunt doar o iluzie.

Două cuvinte aruncate pe 
Masa uitării,
Acolo… pentru a nu spune 
Nimeni că nu au încercat.

Lumina veselă,
Viaţa morţii,
În uitare...

Un nou final

Suntem departe
De locul unde
Eram în siguranţă
Permanentă…
Acum tot ce se aude
Este vântul care
Aduce ziua
De mâine pentru
Totdeauna,
Dar vâslim în
Continuare spre
Un nou final…
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Srisoare pentru tata
(partea a III-a)

- Și El …, l-a săgetat verișoara mea cu privirea pe soţul ei, 
apoi a râs alintat tăindu-și încă o felie din checul cu stafide, 
cu ciocolată și nuci, a fost cam supărat că nu avem băiat.

Începutul de noiembrie e rece, cu vânt, cu covoare de 
frunze bătute în aur amestecat cu noroi. Copacii au încă mult 
verde, mult galben și ruginiu, panseluţele își închid, prin iarbă, 
ochii mari, de catifea albastră, râul păstrează, în șopotul 
lui, destinul de lumin-al verii până la primul fulg de zăpadă, 
ursitoarele fulgeră spre iluzia pierdută prin oase de grâu.

- Așa sunt oltenii, mi-a spus mama. Tu crezi că dacă Nuţa 
n-ar fi născut a doua oară băiat, ar mai fi luat-o Nelu de la 
soacră-mea?

- De asta a alungat-o pe Nuţa de la el de-acasă, că a 
născut, prima dată, o fată?

- Bineînţeles…erau așa niște oameni răi și rudimentari 
prin părţile acelea, atunci. La nunta Mariei, noi am fost nași 
și am întins mesele în curte așteptând să vină oamenii din 
sat. La poartă și la gard se adunaseră o droaie de copii, care 
se uitau înspre curte și-și dădeau coate și râdeau și săreau, 
se prăpădeau de râs, fiindcă știau că părinţii lor nu vor veni 
la petrecere. Se zvonea că bunicul celui pe care-l luase Maria 
de bărbat, ar fi omorât un om. Maria a început să plângă, 
dar Dode a spus: „Nu-i nimic Maria, suntem noi toţi cei 
din familie aici și începem ospăţul”! La horă se încăierau 
mereu, ba aruncau și cu pietre, că trebuia să fugi ca să nu te 
nimerească vreo piatră și pe tine.

- Dar tatăl meu nu era așa! Pe mine m-a iubit nespus de 
mult, iar Mihaela…Mihaela a fost minunea vieţii lui!

- Dode nu s-ar fi înţeles niciodată cu un băiat! a subliniat 
mama.

- Ne ciocneam și ne ciondăneam și noi …
- Eii … a zâmbit mama, eraţi, de multe ori, așa de copii 

amândoi … „Și-n apa mării” … a început mama să fredoneze.
- „De pe-ntregul litoral” … am început și eu să cânt. „Se-

ascund în valuri/ Mărgele de cristal” … și ochii mei se umplu 
parcă de necuprinsul mării, aud iarăși ţipete de pescăruși, 
miroase a alge și a sare, o văd pe mama, rămânând în urmă, 
în timp ce noi doi cântam cu voce tare pe faleză la Eforie, 

valurile se sparg de stânci, oamenii întorc capul după noi … 
Dode, de mână cu mine, îmbrăcată într-o rochiţă scurtă, cu 
bretele și bolero deasupra, de culoarea zmeurei, cu flori albe 
pe piept, cânta și el tare și amândoi gesticulam teatral …

- Nu puneţi mâna măi, asta-i sticla lui babacu! spuneau 
câţiva copii, adunaţi în jurul căminului plin de robinete, în 
care Dode pusese o sticlă cu apă minerală „la rece”. Furtunul 
lung era înșurubat acolo și mergea, ca un șarpe. spre 
aspersoarele care se roteau pulverizând apa spre petuniile 
colorate și spre iarba verde.

Dode avea deja multe fire albe, dar chiar „babac” nu era, 
a rămas însă pe gânduri când i-a auzit pe copii spunându-i 
așa. Marea își trimitea spre noi mirosul ierburilor arse de 
soare și arunca pe plajă solzi de delfini, încolăciţi în alge verzi.

- Am o fată așa de frumoasă și așa de inteligentă! a spus 
Dode celor din uzină, în ziua aceea, de început de august, 
cu cer senin și soare strălucitor, în care m-am născut. Am 
luat-o în braţe pe fiica mea că plângea și i-am spus: „Nu mai 
plânge!” și ea, imediat a înţeles și a tăcut. E foarte, foarte 
deșteaptă fata mea!

Și toată lumea zâmbea.
M-am născut într-o marţi, în spitalul de lângă uzină, cu 

moașa, medic obstetrician nu exista acolo. Era dimineaţa, 
la ora 6, iar portarul, prieten cu bunicul, a cules din parcul 
înconjurat de castani, un buchet mare de flori de câmp și mi 
l-a adus.

Mamei mele, care fusese cea mai frumoasă fată din oraș, 
i s-a părut că eram cam urâtă, că am gura prea mare, că 
am părul prea negru….doar ochii îmi erau, încă de-atunci, 
incredibil de frumoși, iar culoarea … culoarea era de un 
albastru închis, tulburător …

Aveam vreo 4 ani și o domnișoară bătrână, Fruli, 
întâlnindu-se cu mama și cu mine pe stradă, a exclamat: „Ce 
mult seamănă fetiţa cu tatăl ei!” și eu m-am întristat. Ajunsă 
acasă, am izbucnit în plâns, însă mama m-a strâns în braţe și 
m-a liniștit:

- Fruli nu vede bine, e foarte bătrână. Tu semeni cu mine, 
doar toată lumea așa spune!

Mă uit la fotografiile din copilărie și mă văd pe mine, 
o fetiţă blondă, slabă, cu picioare subţiri și cu gura mare, 
îmbrăcată în niște rochiţe delicate, vaporoase, frumoase. Îl 
văd apoi pe tatăl meu pe o bancă, în parcul plin de verdeaţă 
al vacanţelor și pe mine adolescentă, cu mâinile amândouă 
în jurul gâtului lui Dode, într-o îmbrăţișare răsfăţată.

- Muică, îmi spunea buna Rosanda, atunci când venea la 
noi, era cât pe ce să-mi omor eu pe cel mai bun copil al meu.

Auzisem și eu că, după ce-l născuse pe Dode și-l văzuse 
așa de negru și de urât, buna, aflată în declinul psihologic 
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hormonal post-partum, s-ar fi speriat și a pus perna deasupra 
copilului, convinsă fiind că adusese pe lume un monstru. 
Dar nașa, care era lângă ea, a ţipat și a luat imediat perna: 
„Rosando, ești nebună, fă! Așa sunt toţi copiii când se nasc, 
sunt vânăţi la piele, că se chinuie să vină pe lume!”

- Se ducea tăticu la oraș și venea câteodată cu o pâine 
albă, mică, în traistă, pe care mama o împărţea în cinci 
felii egale…așa de bună era, parcă aș fi mâncat cel mai bun 
cozonac din lume … și ochii lui Dode se abureau ușor, întorși 
spre satul acela pierdut printre dealuri. 

Căsuţa lui era pe deal, construită din bârne de lemn lipite 
cu paie și pământ, văruită în alb, cu niște trepte înalte în faţă, 
care duceau la o prispă cu stâlpi de lemn. Se intra într-o cameră 
în care era cuptorul și lateral, de o parte și de alta a acestei 
bucătării, mai erau încă două încăperi, fiecare cu paturi mari și 
ferestre înguste. În spate, căsuţa se sprijinea de deal, un gutui 
depășea acoperișul, iar via era încolăcită în jurul casei, cu 
frunzele ca niște inimi și struguri mari cu boabe negre, care se 
coceau devreme, la Sfânta Maria Mare.  Bătătura era străjuită 
de salcâmi, într-o parte avea un cuptor sub un acoperiș, în 
spate grădina era plină cu pomi fructiferi și porumb. Apă nu 
era prea multă în sat, aducea buna de la bunar în ulcioare, cu 
cobiliţa. Cobiliţă care se oprea, nu de puţine ori, și pe spatele 
celor cinci copii ai ei. Dar mai ales tatăl meu, ca întâi născut în 
familie, avea parte de „cobiliţă”, căci buna era aspră și-l certa 
amarnic dacă nu avea suficientă grijă de sora lui Maria, care 
era doar cu un an mai mică decât el. 

- Lui nana îi plăcea ingineria încă de când era mic, spunea 
fratele tatălui meu, Ion. Veniseră la noi în sat niște ingineri 
topometriști și după aceea nana ne punea pe mine și pe 
alţi copii să umblăm toată ziua cu niște ţăruși pe umăr. Ne 
opream pe câmp și nana se uita printr-o piatră și noi ne 
alineam unul în spatele celuilalt și el spunea: „Mai la dreapta 
Ioane … bine, stai așa! Tu, Costică, du-te mai în spate, Mărine, 
vino un pic mai la stânga, nemișcaţi acum … e bine, mergem 
în altă parte”. Și uite-așa umblam toată ziua cu ţărușii ăia în 
spinare, că făcusem și bășici. 

- Dar o dată, dacă ar fi aflat mama ne-ar fi rupt spatele 
cu cobiliţa…dar nu a știut și, din fericire, nici noi nu am păţit 
nimic…găsisem niște focoase din primul război prin pădure, 
neexplodate și proștii de noi, copii proști, ce mai! … ne-am 
pus să facem un foc, aruncam cartușele în foc și ne uitam 
cum explodează și ce multe scântei fac … puteam să ne 
nenorocim, să ne schilodim … 

Miroase a praf amestecat cu struguri copţi, câinii latră în 
noapte, greierii își termină concertele în buruienile unduite 
de vânt, cu fruntea spre partea nevăzută a lunii. Și eu rămân 
undeva, suspendată în toamna cu gust de lacrimă, arvună 

plătită amintirii.
Mihaela, în sesiunea de vară din anul II, la un moment 

dat, n-a mai putut învăţa, fiind prea obosită. Avea examenul 
de anatomie peste doar două zile și, fiindcă îi mai rămăsese 
un capitol pe care nu reușise să-l înveţe -inima, a hotărât să 
nu se prezinte la examen și să-l amâne pentru toamnă. Dar 
doamna Doina, medic pensionar, prietena mamei, i-a spus 
că nimic din anatomie nu îi poate fi necunoscut, pentru că 
la medicină se folosesc toate cunoștinţele din urmă și, cu 
siguranţă, Mihaela își va lua examenul. 

La partea practică de disecţie, Mihaela a luat notă mare, 
însă unul dintre subiectele orale era din capitolul neînvăţat 
– inima. Profesorul Niculescu, cel mai bun anatomist din 
facultate, a citit toate subiectele de pe foile Mihaelei și la 
ultimul, cel cu inima, a spus: „Totul și nimic”! A început să-i 
pună întrebări, Mihaela a răspuns, dar tot așa … cu multe 
generalităţi, fără a oferi răspunsuri concrete.

- Indexul, a cerut profesorul Niculescu.
Mihaela i-a întins indexul și atunci profesorul Niculescu a 

început să glumească:
- Domnișoara studentă, văd că la histologie aveţi 10, dar 

e normal, conferenţiarul Raica este mai tânăr ca mine.
- Dar dumneavoastră arătaţi mai bine! a spus imediat, cu 

sinceritate, Mihaela.
Și profesorul Niculescu a început să râdă în hohote, a 

privit-o, cu atenţie, pe Mihaela, frumoasă, blondă, cu părul 
lung, bogat, în bucle, îmbrăcată într-un costumaș albastru 
închis, cu fustiţă scurtă și bluză care urmărea linia corpului, 
cu guler și manșete din dantelă albă și i-a pus nota 9 în index.

- Sunteţi elegantă, domnișoară!
Acasă, Mihaela mi-a spus:
- Dar așa și este, profesorul Niculescu seamănă cu Dode, 

e distins ca Dode!
Perdelele din casa părintească lăcrimează ușor și se 

înfioară alb, parcă ar strânge de mână vântul ce aleargă ușor 
pe stradă. 

Privesc, de pe geam, frunzele care cad ușor din pomi, 
ziua își stinge lumina între mine și crengile cireșului care tace 
în curte, care respiră liniștea cenușie din casa în care Dode 
nu mai este, în care e doar sufletul meu strâns de durere. 
Printre genele întoarse spre trecut a apărut luna, mare, 
rotundă, scânteietoare.

E liniște, atât de liniște e acum în casa cu trandafiri încă 
înfloriţi la poartă, cu crizantemele care îmbrăţișează galben-
ruginiu banca din curte într-o mireasmă amăruie.

E liniște, atât de liniște. Lângă mine, amintirile bat în 
inima arămie a toamnei.

Proza
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Sigur, mâine vom pleca

I

- Dă cu zarul!
- Șase-șase. Eşti mulţumit?
- E clar. Ai câştigat.
- De ce te impacientezi?
- Nu am avut o zi prea bună şi, în plus, am pierdut pariul.
- Ce pariu?
- E o problemă personală. Doar atât pot să-ţi  spun: semn 

rău.
 S-a ridicat, a plătit consumaţia şi a plecat. Celălalt a 

continuat să joace. După câteva zile cei doi s-au reîntâlnit.
- Oh, dar ce palid eşti! Ce ţi s-a întâmplat?
- Nu ţi-am spus? Am pierdut.
- Dar ce ai pierdut?
- Vino cu mine şi ai să vezi!
Au plecat spre casa celui care a făcut invitaţia.
- Ce ai dragă?
- Nu sunt în apele mele.
- Mă cam pune pe gânduri starea asta a ta, mai bine ai 

merge la medic!
- Şi mai lasă-mă odată, nu vezi că am ceva important de 

făcut?
- Ai auzit că a murit Al?
- Cum aşa?
- A fost găsit într-un şanţ azi-dimineaţă. Dar ce-i cu tine? 

Nu te simţi bine....
Totul se înceţoşează, iar în această harababură percepe o 

prăbuşire fără dimensiuni. Într-un târziu, a deschis ochii şi a 
încercat să se ridice.

- Unde sunt?
Un om în halat alb s-a apropiat de el:
- Stai liniştit, încă te afli sub influenţa sedativului 

administrat!
- Ce s-a întâmplat cu mine?
- Ai avut stări spasmodice, iar înfăţișarea ta căpătase un 

aspect ciudat.
- Care să fie cauza?
- Abia după efectuarea ultimelor investigaţii vom afla 

răspunsul.
A doua zi medicul i-a zis:
- Analizele sunt bune, însă te vom ţine sub observaţie 

câteva zile, timp în care o să-ţi facem mai multe investigaţii!
În momentul externării i s-a spus:
- Ceva ciudat se petrece cu tine. Deocamdată însă nu 

ne putem pronunţa, dar deoarece nu pare grav, te vom 
externa. Oricum, odihneşte-te şi urmează cele prescrise!

II

- Te-ai hotărât, sau vei urma lui Al şi George?
- Cum, a pierit şi George?
- Pariul este neiertător. Ai pierdut, te aşteaptă calea 

beznei. Marea iniţiere este obligatorie. Orice nereuşită te 
costă viaţa.

- Cui îi pasă de viaţa mea?
- Ţie însuţi.
- Mie? În nici un caz.
- Maeştrii Abisului au hotărât.
- Deci...
- Urmează călătoria cea mare, pentru care străvechiul rit 

va fi  îndeplinit. Însă nu uita, trebuie să fiţi trei inşi când se va 
deschide Poarta Bulzului!

- Ai dat cu zarul?
- Da. Doi-unu.
- Ai câştigat.
- Pleacă, pentru că din cauza ta a murit George!
- Ce tot îndrugi acolo?
- Cu tine a jucat ultima oară.
- Ce are una cu alta?
- Cum ce are? La două zile a fost găsit mort în somn.
- Nu văd ce amestec am eu.
Apare barmanul.
- Iar ai venit, damnatule? Numai la o zi după ce aţi jucat 

blestematul ăla de joc, Al a  fost găsit mort în şanţ, iar la 
două zile după ce a plecat cu tine, George a murit. Pleacă din 
barul meu pentru că aduci ghinion!

- Parcă ai fi o cobe! 
- Nu ai auzit ce am zis eu?
Tocmai în acel moment  o cărămidă venită din stradă 

sparse un geam şi se opri pe tejghea.
- Mai vrei şi alte dovezi?
- Poare să fie doar o întâmplare.
- Întâmplare pe dracu ́! Nick , cheamă poliţia!
- Bună idee. Dar ia stai puţin, ce motiv să invocăm?
- Vezi tu atunci!
În acel moment apar patru indivizi îmbrăcaţi în negru.
- Mac Ney, a  zis unul ce părea să fie şeful, lasă-i pe seama 

noastră! Pentru tine a sosit momentul.
- Prea bine, maeştrilor!
Şi Mac Ney a plecat.
- Deci aşa rămâne.
- Da, Mac Ney, mâine vom pleca. Dar să nu uităm un 
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lucru: cine se retrage, este zdrobit.
- Aşa să fie!
- Deci să ne legăm prin jurământ că vom trece împreună 

prin Poarta Bulzului.
Nelson şi Emilson şi-au încrucişat mâinile cu Mac Ney.

III

- Grăbeşte-te, Nelson, pentru că se înserează!
- Gata, Mac, imediat vă ajung din urmă!
- Emil este deja în vârf şi ne face semne.
Emilson mișcându-și braţele a zis:
- Am găsit un loc de popas lângă o stâncă, din care curge 

un izvor.
- Mac, ce bucuros pare Emil!
- Dar ce crezi, că este uşor ca străbătând printre cioturile 

stâncilor, să ajungi primul în vârf?
- Dar tu cum te simţi?
- Cu voi, excelent.
- Dar... soţia ta oare ce mai face?
- Cred că i-a trecut supărarea. Nu ştii cum sunt femeile? 

Trebuie să faci numai ce vor ele!
-  Ai dreptate. Dar ce ţine Emil în mână?
- Parcă ar fi un şarpe sau un toiag.
- Fii serios, Mac, doar nu este Moise!

Nelson şi Mac Ney au ajuns în vârf. Aici Emilson îi aştepta 
bucuros.

- Iată, fraţilor, cheia!
- Ce cheie? întrebă Mac Ney.
- Toiagul, zise Emilson, la care Nelson exclamă, ironic:
- Domnule, nu uita că te afli în faţa noului Moise!
- Terminaţi cu glumele şi să ne aşezăm  odată tabăra!
- Bine, Emil, zise Mac.

IV

- Doamnă, soţul dumneavoastră se află într-o stare gravă.
- Care sunt șansele de a rămâne în viaţă?
- Am încercat tot ce este posibil, dar încă nu putem 

garanta nimic. Numai Dumnezeu mai poate decide.
Lângă soţul ei, Mary se cutremura privind la păienjenişul 

furtunaşelor de la perfuzii. Un glas se auzi din spate, pe când 
un braţ îi atinse umărul:

- Fiţi liniştită , doamnă, pentru că Dumnezeu numără 
lacrimile femeilor!

Abia a perceput aceste cuvinte, când o uşă s-a deschis şi 
o tânără îmbrăcată în alb a zis:

- Doamna Emerson se află aici?
Mary, tresărind, a răspuns:
- Da, eu sunt Mary Emerson.
- Doamnă, sunteţi căutată la telefon.

Revenind mirată a zis:
- Cine este acest Nelson?
Dar un bărbat înalt şi pleşuv, apropiindu-se de ea, a zis:
- Doamnă, eu sunt Emilson şi vă confirm ceea ce a spus şi 

prietenul meu Nelson. Soţul dumneavoastră se află în afara 
oricărui pericol.

- Glumeşti! Nu-l vezi sub perfuzii?
- Acesta nu este soţul dumneavoastră, ci un biet muritor 

care trebuie să plătească pentru faptele sale.
- Domnule, îţi arde de glumă?
- Faptele, dar mai ales întâmplările, îmi vor confirma 

spusele
- Dar cum pot să fiu liniştită când doctorul nu mi-a oferit 

nicio garanţie?
- Gândiţi-vă că tot ce a fost, este şi va fi. Deci...”nimic nou 

sub soare!”
Dorind să intre în salon, se aude o sonerie şi o voce:
- Doctore, pacientul de la salonul cinci se află în comă. 

Are o scădere bruscă de tensiune.
- Repede în sala de intervenţii!
O mică rumoare, iar pacientul este purtat în sala de 

intervenţii. După câtva timp, o persoană iese din încăpere.
- Ce s-a întâmplat?
- Pacientul a avut stop cardiac.
- Nu se poate! zise disperată Mary.
- Se face tot posibilul, a completat asistenta. Nu uitaţi că 

se află pe mâna celor mai buni medici!
- Nu vă impacientaţi. Doamnă , nu vă enervaţi!
- Ce vrei, să dansez când soţul meu este pe moarte?
- Nu moare nimeni dintre acei cărora nu le-a sunat încă 

ceasul.
- Dar ştii că mă cam enervezi! De unde ştii dumneata ce 

are să se întâmple?
- Nu scormoniţi nepătrunsul şi nu supăraţi pe Maeştrii 

Abisului. Credeţi în cele ce vi se spun şi nu cercetaţi legi pe 
care nu puteţi să le înţelegeţi!

V

Noaptea a trecut şi o nouă zi s-a ivit odată cu razele 
soarelui  revărsate printre stânci.

- Hei, Mac! Trezeşte-te, zise Emilson.
- Dar unde este Nelson?
- Vine imediat. Este plecat după vânat.
- Dar ştii ce vis ciudat am avut? Se făcea că eram bolnav 

şi mă aflam sub perfuzii, iar soţia mea Mary, era lângă mine. 
Însă eu am făcut stop cardiac şi am murit.

- Nu te mai lua după minciunile nopţii, hai mai bine să ne 
pregătim pentru o nouă zi!

- Ai dreptate, poate este ziua cea mare!
- Poate....trebuie să apară şi Nelson.
- Până vine el, să ne pregătim de plecare.
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- Nu înainte de a băga aer în rucsaci.
- După cum văd, îţi arde de glume.
- Ce vrei, fără ele viaţa ar fi cenuşie!
- Dar poate o să iei şi o bucată de aer pe care o vei 

împături în batistă.
Între timp Nelson  apare cu o căprioară, iar după ce sunt 

pregătite merindele, cei trei pornesc la drum. După mai 
multe zile ajung la locul căutat, unde fac un popas. Nelson 
zice:

- Oare, aici să fie?
Mac Ney completează:
- Nici o problemă, harta ne va lămuri imediat.
După o examinare a hărţii, Emilson exclamă:
- Iată locul!
Au pornit  printr-o deschizătură şi au mers mult timp prin 

semiîntuneric. Într-un târziu, Emilson a zis:
- Să pregătim lanternele!
Zis şi făcut. După  ce au pregătit lanternele, au mers cât 

au mers, însă lumina devenea tot mai slabă. Pesemne că 
bateriile erau pe terminate.

- Staţi puţin, a zis Nelson, iată nişte torţe! La care Mac 
Ney a completat:

- Iată şi un râu!
Emilson la rândul său a remarcat:
- Am ajuns la Lethe sau poate la Styx, dar unde este 

Caron?
Abia a apucat să rostească ultimele cuvinte, când un 

bătrân a apărut după o stâncă.
- Eu sunt Caron, iar dacă vreţi să treceţi „ Styxul”, trebuie 

să descifraţi aceste inscripţii.
La care Nelson, mai isteţ, a zis:
- Să încercăm,  omule din adâncuri!
- Eu sunt păzitorul Marii Taine de la Poarta Bulzului! 

Numai acela care  va trece toate încercările, va putea păşi 
pe Marea Poartă.

- Chiar aşa, adăugă Nelson.
- Nicio grijă, zise bătrânul, toţi veţi trece prin marile 

încercări. Priviţi aceste beţişoare şi alegeţi-vă câte unul!
După alegere, Emilson a primit primul dreptul la 

încercare, Nelson al doilea, iar Mac Ney al treilea.
- Atenţie, a zis bătrânul, după trecerea probelor veţi 

dispărea, însă numai după ce veţi trece prin Poarta Bulzului, 
veţi afla ce s-a întâmplat cu ceilalţi!

Zis şi făcut. Emilson a fost supus primul probelor, după 
care a devenit nevăzut.

- Ce s-o fi întâmplat cu el?
- Ai răbdare, Mac, zise Nelson, pentru că în curând vei 

păşi prin Marea Poartă şi atunci vei primi răspunsul!
Nelson a avut aceeaşi soartă. Mac Ney rămase singur şi 

se pregăti pentru marea încercare.
- Eşti gata? zise bătrânul zâmbind.
- Gata! răspunse Mac Ney cu o neţărmurită mândrie.

- Atunci răspunde: care este calea ce duce înspre Cer?
- Calea Lunii.
- Nu, a Soarelui, pentru că Soarele străbate bolta, se 

cufundă în mare şi se întoarce pe cer a doua zi.
- Cine este mai adânc, întunericul sau lumina?
- Întunericul, pentru că absoarbe razele.
- Nu, lumina este mai adâncă, pentru că străbate 

întunericul.
- Cine este cel mai puternic, tânărul sau bătrânul?
- Tânărul, pentru că în el sălășluiește pasiunea sângelui.
- Nu, bătrânul, pentru că jocul său este înţelepciunea. Ai 

pierdut, dar nu-i nimic. Biruitor este atât cel care participă 
la cursă, cât şi cel care ajunge primul la capătul său, 
pentru că pe lumea aceasta nu sunt învingători, ci „numai 
supravieţuitori”.

VI

- Al, zise George. Trezeşte-l pe Nelu pentru că este târziu 
şi Mariana se va supăra iar.

- Nelule, hai să mergem!
Ca prin ceaţă, Nelu privea, dar nu înţelegea unde se află.
- Cine sunteţi voi?
- Iar ai băut cam mult! Eu sunt Al, prietenul tău, cu care 

ai jucat zaruri cam o jumătate de oră,  după care ai adormit, 
iar el este George, amicul nostru din copilărie, cu care am 
jucat biliard mai bine de două ore, timp în care tu ai zăcut în 
braţele lui Morfeu.

Între timp apare şi barmanul.
- Hai, Nelule, pentru vă este târziu! De, se mai întâmplă, 

însă acum trebuie să mergi acasă, pentru că ai tăi or fi 
îngrijoraţi!

- Eu, Nelu?
- Eu sunt Mac Ney!
- Eşti Napoleon Bonaparte! completă George.
- Hai, Nelule, pentru că este târziu şi mâine  avem de 

lucru!
Ajutat de cei doi s-a ridicat şi a îmbrăcat pardesiul. Însă în 

momentul când a băgat mâna în buzunar ca să plătească, a 
găsit un plic în care se afla o scrisoare: „ NU te grăbi să ajungi 
acolo unde nu poţi încă pătrunde, pentru că victoria este 
doar a aceluia care îşi poate stăpâni pasiunile, dominându-şi 
în acelaşi timp viciile. Dar nu uita: Sigur, şi mâine poţi pleca!”

Al îi privi nedumerirea de pe faţă, după care citi scrisoarea 
şi încercă să-l liniştească:

- Lasă, că pe lumea asta se mai fac şi glume, însă dacă mai 
stai  mult, sigur vei dormi în şanţ!

La care George completă:
- Dar mai lăsaţi dracu ́ trăncăneala şi haideţi odată pentru 

că este două noaptea!
Cei trei, după ce au ieşit din bar, se depărtau pierzându-

se în semiobscuritatea peisajului.
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MIHAI
GROZĂVESCU

Mic tratat de supraviețuire 

Ședea la o masă privind o coală de hârtie, însă gândurile 
sale erau undeva departe. 

Ținea stiloul în mâna dreaptă, cu trei degete și celelate 
două puţin depărtate. 

Degetele de la mâna stângă erau abătute la tâmplă pe 
când cel de-al treilea susţinea bărbia. 

 Erau scrise doar câteva rânduri răzleţe, nimic care să facă 
placere lumii, să rămână  încrustate undeva o veșnicie.

Nervos, scrâșnea printre dinţi înjurături diverse: “dracu 
să o ia de viaţă, de ce mi-am ales o astfel de meserie?” s-a 
întrebat supărat în timp ce a tras fum  în piept dintr-o ţigară 
pregătită puţin timp înainte. 

Avea o reţetă proprie pentru aceasta, aduna chiștoace 
de pe stradă și imediat ce ajungea acasă golea conţinutul 
plăsuţei din plastic pe o bucată de carton, apoi golea 
conţinutul tuburilor minuscule pe o bucată de hârtie (din 
acest loc apăreau uneori literele, cuvintele, frazele, tutunul 
se înlănţuia în mii de litere zburătoare).

Atunci când avea nevoie să-și umple plămânii cu puţin 
fum, presăra câteva firișoare de tutun pe o bucăţică veche 
de ziar, o rotea și ţigara era gata preparată. 

Într-o după amiază, a găsit un chiștoc pătat de ruj, l-a pus 
atent în buzunarul de la piept al cămășii sale, gri, mototolite, 
plină de urme de grăsime. 

Voia să ajungă degrabă de data aceasta și imediat ce a 
intrat în casă, nu a așteptat să golească punguţa de plastic 
cum avea obiceiul, a luat chioșcul din buzunar cu două 
degete și l-a privit lung: “cine știe câte ploi, cât soare și cât 
vânt și din nou ploi, fenomene care nu au reușit să schimbe 
culoarea rujului ce părea încă proaspăt. 

Dacă ar fi trebuit să exprime adevărul în faţa cuiva, 
era ceva de neimaginat în acel gest dubios, dar avea ceva 
special, nu a sărutat o femeie de foarte mulţi ani și acea 
mică pată de roșie a despicat totul în interiorul său, ca un 
râu ce desparte două maluri. 

Acum părea alt om și datorită confuziei create, a început 
să mestece chiștocul, să-l moaie cu limba, să-l muște cu 
dinţii, să-l reducă în mici bucăţele de lână, de vată de sticlă, 
bucăţelele pe care le-a înghiţit puţin câte puţin.

 Nu avea bani nici măcar pentru o pâine sănătoasă, să nu 
mai vorbim de hârtie sau cerneală pentru a scrie... 

 Din ultimul volum publicat, chiar bine primit de critica 
literară, editura a vândut doar câteva exemplare. 

Apartamentul în care locuia, plin de umezeală, probabil 
apa infiltrată de la etajele superioare și-a găsit strada tocmai 
pe aici. 

Era un apartament sărăcăcios, compus dintr-o 
singură cameră în care dormea, împreună cu 
bucătăria, însă cel puţin aici putea să își gătească 
ceva. 

Baia era despărţită totuși printr-o perdea de 
plastic. 

Operele unor pictori celebri atârnau pe 
perete. Femeile lui Picasso îl priveau cu chipurile 
lor descompuse. 

Deasupra mesei, într-un colţ, se afla mașina de scris 
cumpărată cu peste cinsprezece ani în urmă, de la un anticar, 
când încă lucra la redactarea unui ziar local.

O folosea foarte rar, când după multe, foarte multe 
corecturi pe text, încerca să dea viaţă, un ultim răspuns la 
tot ce voia să spună.

Bucătăria se afla în partea dreaptă, aragazul rupt era și 
el pătat cu pete mari, neuniforme de grăsime. Avea smalţul 
tocit dar își spunea într-una: funcţionează... funcţionează! 

Dulapul foarte mic completa bucătăria. 
În partea stângă, imediat la intrare, se afla biblioteca, 

pe care a construit-o singur, din câteva bucăţi de scândură, 
părea mai mult o etajeră de pus borcanele spălate la uscat, 
în care a înfipt câteva cuie. 

Mii de volume trecuseră prin mâinile sale și le-a citit 
cu mare pasiune, adevărat, când era mai tânăr, acum totul 
părea haotic...deși după ani avea încă mult până la apus, 
întristările i-au schimonisit chipul, părea mai degrabă un 
bătrân senil, un pustnic între două vârste.

«Nenorocită viaţă, și-a spus clipind din ochi; cândva omul 
se lasă de toate!».

Așa și cu cărţile, au venit, le-a citit, s-au adunat, nu au 
mai încăput pe etajeră, a psătrat doar patru, pe celelate le-a 
dus tocmai afară și le-a așezat lângă tomberonul de gunoi, 
mare și negru, poate se încumeta cineva să le ia acasă cu el, 
să-i ţină de urât unui singuratic, sau măcar să înveselească 
pe cineva, de ce nu un cuplu proaspăt căsătorit care nu își 
permite prea mult la început de drum... 

După ce a fumat o ţigară a alergat spre pat. Tremura, însă 
căldura îţi tăia respiraţia. S-a acoperit cu o pătură roasă cine 
știe de ce animal, fără să-i pese. 

Nu dormea de trei zile, aștepta momentul lui, acea clipă 
când ceva sau cineva vine pe neașteptate, acea adiere de 
vânt pe care mereu a numit-o inspiraţie. 

Într-un târziu, obosit, a adormit istovit, în somn s-a văzut 
înconjurat de Eminescu, Rebreanu, Caragiale... 

I-a rugat pe fiecare în parte să-l ajute să rezolve cumva 
situaţia. 

Primul să-l ajute cu o poezie, al doilea cu o schiţă, pe cel 
din urmă, l-a rugat să-i sufle o piesă de teatru. 

Erau suficiente o frază de la fiecare și trei-patru cuvinte 
în plus... Apoi.... 

Și apoi... apoi, cine mai știe...
Primul l-a refuzat și i-a spus: “este nevoie să scrie ... să 

scrie ... să scrie și să arunce la coș mai mult decât a scris, dar 
să păstreze numai esenţialul. 

Cel de-al doilea i-a sugerat să  doarmă foarte puţin, 
aproape deloc, perioadă draconică de acumulare.

Cel de-al treilea i-a menţionat că este necesar să se 
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gândească la toate lucrurile posibile, în acel arc de timp când 
nu scrie, citește sau doarme... 

I-a rugat să-i spună măcar un cuvânt, o idee nemaiîntâlnită, 
o virgulă, un punct, dar i-a văzut cum se îndepărtează, unul 
în spatele celuilalt, lent, încet, liniștit, se îndepărtau de el și 
el rămânea singur... 

S-a trezit ud până la piele, speriat, a sărit din pat și a fugit 
să-și prepare o ţigară, avea nevoie să-și umple plămânii cu 
fum proaspăt. 

Câteva picături rămase pe fundul ceștii, ascunse printre 
firele de zaţ, i-au făcut din ochi. 

S-a dus ţintă spre chiuvetă, a turnat apă în ceașcă, apoi 
a golit conţinutul într-un ibric ruginit ce-l avea prin casă 
(timpul și spaţiul au lăsat o amprentă vie asupra obiectului) 
și a pus ibricul pe foc pentru a da în clocot de trei ori, nu 
pentru a urma o reţetă tradiţională ci pentru faptul că era 
superstiţios. 

A vărsat apoi conţinutul în ceașcă, dar pur și simplu fiind 
un visător convins, a uitat că nu are toartă, căldura excesivă 
l-a fript pur și simplu. 

A încercat să ducă ceașca la gură, dar lichidul fierbinte 
luat de pe foc, i-a ars buzele...

A înjurat din nou, de data aceasta cafeaua și a lăsat-o în 
plata domnului... 

Alerga înainte și-napoi, ţinând stiloul în mâna stângă, 
arătătorul de la dreapta la tâmplă, aștepta încă să vină... 

«Ce este geniul? S-a întrebat pentru o clipă, agitat». 
După o scurtă pauză de reflecţie, a ridicat mâna în aer 

în semn de protest:      “Ducă-se dracului, toţi cei ce se cred 
genii!” 

Și-a amintit marele tablou agăţat pe culoarul școlii 
generale, atunci când a făcut primii pași la vârsta de șase 
ani: “Geniul este nouăzeci la sută transpiraţie și unu la sută 
inspiraţie!” 

Avea în minte viaţa și opera lui Eminescu, cât a muncit 
pentru un colţ de pâine sărmană, apoi Rimbaud și Verlaine, 
la fericirea și ticăloșenia lor împreună, la destinul nefericit 
al lui Pușkin, la viaţa lui Baudelaire, apoi la Beethoven, se 
gândea la marea artă, la urechea lui Van Gogh și cearta cu 
Gaugain și câte alte lucruri neștiute, pierdute sau uitate...

«La naiba, sunt iluzii, povești pentru copii!” 
S-a așezat la masă și a jurat că atunci când va scrie o 

poezie, o schiţă sau un tablou dramatic, original pe de-a 
întregul, nu va mai scrie nimic altceva, atunci, în ziua aceea 
va putea măcar să moară liniștit. 

“La naiba cu eseurile! Un scriitor este doar scriitor sau/
și critic? 

Astăzi, toţi vor să critice crezând că știu esenţa sau critică 
lucrările colegilor, se critica ei între ei, s-a gândit în timp ce 
o lacrima i-a brăzdat obrazul, apoi s-a oprit liniștită în colţul 
buzelor. 

A aruncat stiloul într-un colţ al camerei crezând pentru o 
clipă că l-a spart, a avut impresia că s-a făcut praf și pulbere, 
a mers și l-a adunat de pe jos. 

Cu mișcări stângace a început să se plimbe, încet, liniștit 
și a început să construiască o rugăciune, deși nu a spus 
vreodată vreuna. 

Odată, de mult, a făcut un jurământ etern scrisului, 

credea pe atunci că literatura pe care o scrii, reprezintă Zeul 
Suprem din Olimp. În clipa de faţă nu mai credea în nimic. 

«Te rog, fă ceva ... să pot scrie, să merg înainte, dacă mă 
vei ajuta!”...

A adormit, dar de data aceasta l-a văzut pe Cioran alături 
de Nichita, l-a rândul lor l-au refuzat căzând de acord într-o 
discuţie tete-a-tete că înaintea inspiraţiei stă talentul. 

«În acest caz nu trebuie să mă mai zbat, aiurea! Trebuie 
să arunc degrabă totul ... Știi, dar nu, stai, nu este așa!... Ar 
trebui, nu, nu ar trebui este verbul potrivit ... Ci: Trebuie ... 
Da, acesta este cuvântul potrivit: Trebuie!... Trebuie să lupt 
cu ajutorul memoriei, corpului, sufletului. Trebuie să lupt 
împotriva blocajelor mentale care mă opresc. Nu am voie să 
cedez niciodată, apoi a văzut cum O. P. i-a întins o carte mare 
cât un catalog ce văzuse la școală de atâtea ori. Nu știa ce 
să facă cu acea carte, a deschis-o și răsfoit-o, însă erau doar 
pagini albe, nescrise... 

S-a trezit mai ud decât prima oară și printre ochii cârpiţi 
de somn, îndreptându-se spre baie, a întâlnit biblioteca 
veche, unde a observat așezată, puţin la o parte, singuratică 
de celelalte trei o carte semnată O. P. 

Și-a amintit că era o carte primită în dar de la tatăl său. 
Nu-și amintea figura paternă, a murit când avea câţiva 

ani, iar mama murise când a avut loc nașterea sa. Un 
sacrificiu pentru a-l aduce pe lume. A crescut pe ici pe colo, 
nu își amintea prea multe despre copilărie, nu avea rude, nu 
avea nimic...

Acel dar pe care i l-a lăsat tatăl și i l-a înmânat o mătușă, 
o verișoară îndepărtată a mamei sale, era singura legătură 
cu familia. 

Cartea nu a vrut să o deschidă niciodată, a avut mereu o 
teamă inexplicabilă, acum a răsfoit câteva pagini ajungând 
la câteva rânduri subliniate cu o mină de creion :

«Nu știu ce abilităţi îţi sunt necesare pentru a scrie. Știu 
însă foarte bine ce abilităţi îţi sunt necesare pentru a nu 
arunca în foc tot ceea ce ai scris. 

Întâi de toate, să gândești că există cel puţin o persoană 
care așteaptă cu entuziasm spovedania ta. Încearcă să nu-l 
dezamăgești, nu-l constrânge să regrete că a așteptat. 

În literatură nimeni nu este învins dinainte, important să 
încerci, să găsești calea, dacă nu o găsești oricum îţi rămâne 
onoarea de a fi încercat.

Pe lângă talent, literatura pretinde alte multe lucruri, 
dorinţa de a începe de fiecare dată, a te culca convins că 
ai ratat totul și să te îndrepţi spre masa de scris îndată ce 
te trezești. Inteligenţa de a fi umil, nebunia de a te arăta 
nebun, aroganţa de a sfida înfrângerile. Deznădejdea de a 
trece de la fericire la suferinţă, de la euforie la disperare.»

A închis cartea, a șters-o de praf odată cu promisiunea că 
o va citi în întregime când va găsi puţin timp liber, a așezat-o 
din nou separat faţă de celelate și uitând să mai meargă la 
baie s-a întins pe pat și a adormit.

Se afla de data aceasta lângă Dostoievski, Petrarca și 
Shakespeare. Visul s-a rupt lent, ca într-o peliculă veche, 
scrisă parcă pentru Carpentier într-un film suprarealist 
brazilian; D. Hume apărea într-o nouă proiecţie, arătându-i 
la orizont o persoană ce-i părea prieten, voia să-i arate de 
fapt că totul este un fals, o minciună grosolană!... 
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«Nu vreau să cred! ... Nu, Eminescu, Caragiale sau 
Rebreanu nu pot să mă înșele, să mintă. Nici măcar Nichita 
nu poate face asta ...” 

Cioran se juca cu câteva firicele  de nisip, privea dincolo 
de gândurile sale  heideggeriene, departe ... 

Nichita surâdea, surâdea, parcă voia să mai adauge 
câteva lucruri, peste ceea ce au spus ceilalţi, Nichita îţi 
explica din priviri ce este poezia și atunci te pierdeai ...

S-a trezit ca de obicei, de dimineaţă, pe jumătate 
adormit, cu picioarele într-o pereche de papuci de casă pe 
jumătate jerpeliţi, s-a dus la masa de scris unde a găsit cafea 
din seara precedentă. 

A început să scrie...
       
Timpul trecea ca prin vis, dealtfel  s-au scurs câteva ore 

până să-și amintească, el nu a mâncat de două zile. 
În dulapul de la bucătărie a găsit o cutie de margarină 

aflată pe terminate. Pâinea se întărise, a făcut un «gest» de 
a «muia» felia de pâine în cana de apă ce o avea mereu în 
dreapta pe masă, dar a renunţat în timp ce a dus mâna la  
buzunarul pantalonilor (acela din partea stânga care nu era 
rupt) câteva clinchete de monede au sunat surprinzător. Le-a 
numărat și a făcut socoteala, avea suficient pentru o pâine și 
un pachet de ţigări de calitate. 

«Nu-i bine!” A spus obraznic, am să cumpăr jumătate de 
pâine și ţigări fără filtru. În fond sunt obișnuit, tutunul lor îmi 
mângâie gâtlejul, iar dacă nu voi uita, am să rog vânzătoarea 
să-mi macine cincizeci de grame de cafea. 

Vânzătoarea îl cunoștea bine, de fapt majoritatea din 
cartierul sărăcăcios îl cunoșteau, l-au numit: “omul nebun 
cu plete!” Cel care s-a “dilit scriind!” 

Mai de mult avea alţi doi prieteni, care l-au părăsit 
devreme, un poet ce scria poezii despre cosmos și nave 
spaţiale, pentru el merele cădeau din cosmos, acela, după 
poreclă Laie, murise nebun de-adevăratelea. Poeziile lui 
erau pline de  nuduri sexoase în spaţiu. 

Niciodată nu i-a înţeles poezia. Odată omul se despuiase 
de haine în amiaza mare și a început să umble gol prin 
cartier. 

 Se vedeau des și atunci Laie își potrivea cămașa și cravata 
și începea să-și recite poeziile, melancolic. 

Celălalt, Nichifor, un matematician înzestrat, pe care nu-l 
lăsaseră părinţii să urmeze facultatea de matematică, sau 
nu și-au permis să îl susţină, avea mereu pixul și caietul de 
matematica cu el. 

«Uite, prietene, îl am cu mine pe Nichifor cel mare și 
Nichifor cel mic, arătându-i caietul și pixul» 

Lumea povestea că înnebunise datorită problemelor 
complicate pe care încerca să le rezolve. 

În fond, spuneau ei, în creier nu încape atâta minte ... 
«Nu-i vorbă, Nichifor era deștept, poate cel mai deștept nu 
doar din sat, pe o rază de cincisute de kilometri, dar necazul 
că părinţii nu și-au permis să-l trimită sa studieze, a clacat și 
mintea lui Nichifor, sclipitoare, a încercat să rezolve calcule 
din ce în ce mai complicate și complexe”. 

Creierul nu este o mașinărie, spuneau oamenii, cu cât 
gândești mai mult, se atrofiază.

Și-l amintea pe Nichifor chiar din clipa în care murise, 

zâmbea, zâmbea de fiecare dată când se întâlneau la taifas, 
pe bancă sub castani, în apropierea parcului, când îi arăta 
caietul și pixul și făcea artificii aritmetice care ieșeau precum 
luminile de petarde pe cer ... 

Vânzătoarea a acceptat în final, pentru că știa faptul că 
este un client cinstit, să-l noteze în caietul datornicilor cu 
zece bănuţi datorie. 

S-a liniștit într-un târziu, voia să se odihnească câteva 
clipe, obosit, pe scaunul său vechi, coleg și martor al atâtor 
suferinţe, războaie purtate în secole de literatură.

Începuse haotic, apoi s-a cizelat în timp și a reluat totul 
cu mult calm. 

A reînceput cu “Atena și sfinţii, a ajuns în sudul Italiei și 
apoi până la Arezzo, s-a îndreptat spre Alcalá de Henares, de 
aici la Edinburg și direct la Sanct Petersburg, apoi prin Parisul 
absurdurilor a revenit în micul său apartament.

Da, a jurat cândva că va vizita toate aceste locuri sfinte.
Voia puţină cafea proaspătă, după ce a pus ibricul să 

fiarbă, a întins un strat subţire de margarină pe o felie de 
pâine, vărsând câteva picături de ulei, apoi din două salturi 
a ajuns la masa de scris... 

Nu a observat scurgerea timpului, astfel a mai trecut o 
zi din viaţă și privind ceasul a constatat cu îngrijorare că era 
deja miezul nopţii... 

A blestemat poezia că nu prinde contur și nu are formă. A 
recitit manuscrisul prozei de încă trei ori: “Este oribil, trebuie 
să-l refac!” 

Simţea nevoia de aer, aer proaspăt, trebuia să iasă afară, 
nu ieșise decât cinci minute până la magazinul din cartier și 
alte câteva minute să adune chiștoace ... Nu ieșise în ultimile 
două săptămâni decât zece minute ... Aștepta, aștepta 
momentul prielnic.

În dreptul bibliotecii a observat din nou cartea pe care 
a deschis-o seara trecută. A redeschis-o și a urmărit din 
nou cuvintele subliniate, apoi, de ciudă, nu a mai ieșit, s-a 
aruncat în pat îmbrăcat și a adormit. 

Dimineaţa și-a amintit că are multe lucruri de făcut. 
Mai întâi, trebuia să facă o scurtă vizită la redacţia unei 

reviste literare locale, pentru a vorbi cu redactorul despre 
publicarea unor poeme. 

Trebuia să treacă și la editura care avea contractul de 
publicare, unde directorul trebuia să-i anunţe timpul rămas 
pentru a aduce manuscrisul unui roman.

În cele din urma, trebuia să meargă și la caserie să vadă 
dacă se pot face plăţi din drepturile de editare a cărţilor. 

Ceasul era șapte și treizeci de minute, deci nu avea timp 
de pierdut. 

A golit apă de la robinet dintr-o găleată ruptă, într-un 
lighean ruginit și s-a spălat.

S-a îmbrăcat cu hainele cele mai bune și curate pe care le 
avea prin casă și a ieșit. 

S-a învârtit întreaga zi, mergând pe jos câţiva zeci de 
kilometri, fără să rezolve mare lucru, redactorul șef nu era 
de găsit, directorul plecat din localitate, la caserie nu mai 
avea nici o noimă să mai meargă, oricum plăţile se fac sub 
semnătura directorului. 

Ziua a trecut fără să scrie ceva util. 
Era istovit și după ce a băut câţiva stropi de cafea rămasă 
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de dimineaţă, a fumat o ţigară doar să se calmeze, apoi s-a 
întins pe pat și a adormit. 

Primul vis l-a deranjat din nou, de data aceasta însă 
Eminescu și Caragiale se certau. 

Nu știa de ce se ceartă, supărat pentru că Rebreanu nu 
voia să intervină, a mers să le cunoască mâhnirea, dar în 
timp ce se apropia, imaginile se îndepărtau. 

S-a trezit de dimineaţă cum avea obiceiul, pe jumătate 
adormit, s-a dus spre masa de scris să caute ceașca de 
cafea din seara precedentă, poate-poate va mai găsi câteva 
picături de cafea printre grăunţele zaţului ... 

Pe masă, ceașca nicăieri, dispăruse ca prin minune, în 
locul ceștii se afla un manuscris, l-a luat și l-a privit mirat. 
La prima vedere părea interesant, ordonat și scris într-o 
manieră impecabilă, fără greșeli sau corecturi pe text. 

Curios a vrut să afle conţinutul, dar și acesta l-a 
impresionat, aici găseai adevărata îmbinare ce unește 
poezia, proza și teatrul împreună cu filosofia. 

Un conţinut ce nu avea nevoie de critică negativă sau 
distructivă, totul părea pozitiv. 

Ca să se convingă că era original, l-a citit de încă două 
ori și a căutat disperat numele autorului, dar nu a găsit scris 
decât: Tratat de supravieţuire!... 

Așteptare 

Te-am privit o clipă când soarele a amestecat pentru un 
moment culoarea buzelor tale; eram din nou eu, dar erai 
atât de aproape acum, atât de aproape....

Zâmbeai sau parcă ai zâmbit pentru totdeauna din 
spatele unui evantai imens, construit din pene de fazan... 

Așteptai sau parcă ai așteptat tăcută la colţ, apoi ai urmat 
drumul paianjenului  care a început să ţeasă pânza liniștit, 
ţesea încet, molcom, încruntat de singur, fila o pânză! 

A încercat cu greu să se caţere cu piciorul său de  lemn, a 
răsucit uniform o pânză, tu l-ai urmat îndeaproape, apoi te-
am mai privit o clipă înainte să dispari în mulţime. 

    
Animalul 

În urmă cu o noapte, m-am trezit brusc din somn, auzisem 
mii de ţiuituri de broască. 

Sunt un om calculat, zic eu, aceasta pentru a nu folosi 
cuvântul ordonat. 

Trăiesc aproape izolat, singur. 
Adorm în fiecare seară la opt fără un sfert și mă trezesc 

între trei și patru dimineaţa, când încep activitatea. 
 Arareori ies și atunci doar pentru achitarea îndatoririlor 

cetăţenești, cum ar fi facturi, sau cumpărături frugale, dar 
mă întorc imediat. 

Astfel a decurs parte din viaţa mea taciturnă, fără să simt 
că am reproșuri din partea nimănui.

Adevărat, în ultimele două săptămâni, au fost câteva 
lucruri misterioase care mi-au atras atenţia în mod repetat 
și mi-au dat peste cap activităţile. 

La început am simţit o slăbiciune fizică pronunţată și asta 
a venit odată cu o dezorientare în spaţiu. Când mergeam 
să achit îndatoririle cetăţenești, uitam drumul de întoarcere 

spre casă. 
Apoi lucrurile s-au agravat, gleznele au început să se 

umfle, mâinile să îmi amorţească, dar cel mai grav a fost 
când stiloul a îngheţat între degete când scriam. 

Între timp au început să-mi apară mici stretici pe piele.
Dimineţile trecute au fost chiar mai rele, în timp ce lucram 

la masă în bucătărie, am auzit cântarea cocoșească a câtorva 
găini. Apoi, ca din senin, pereţii au început să trosnească. 

Am încercat să continui mersul firesc trecând peste micile 
nereguli, însă ieri seară, acel horcăit nemilos de broască, m-a 
neliniștit, mai ales că venea din imediata vecinătate, asemeni 
cântatului cocoșesc (zona în care locuiesc nu se află în 
apropierea vreunui heleșteu sau curte ţărănească) adevărat, 
horcăitul se auzea mult mai aproape de data aceasta.

Noaptea trecută simţind că nimic nu este în regulă, am 
deschis veioza și am dat la o parte plapuma, întâi cu piciorul 
drept, am împins masa de lână la o parte și m-am întors de-
a-ndoaselea, unde îmi atârnă de obicei picioarele.

M-am uitat atent, pieziș întâi spre partea stângă a 
camerei (ușa se află în dreapta) unde ceasul încă ticăie, 
adevărat, timid acum, dar își urmează destinul firesc, deși cu 
zbateri de ritm și multă foame de timp…

Atunci m-am gândit «răzleţ», aș mai fi dormit puţin, dar 
era ora când trebuia să mă ridic, viaţa își urmează cursul 
firesc, dar acel horcăit încă mă stăpânea și atunci am întors 
puţin capul spre stânga, rotind și ochii. 

De obicei îmi este frică de orice animal, o teamă 
inexplicabilă se adâncește când îl privesc... 

Curiozitatea a prins aripi de data aceasta și acel horcăit 
disperat nu mi-a provocat așa zisa teamă:

«Îndrăznește stimabile», mi-am zis mai hotărât decât 
niciodată și am întors capul spre perete. 

 Atunci minunea s-a produs surprinzător pentru că în 
partea stângă a patului, înspre perete, am văzut un animal 
ce semăna cu o pisică și m-am mirat cum am ajuns să dorm 
cu un animal în pat.

L-am privit foarte atent și mă miram de petele pe care le 
avea. I-am numărat punctele negre și lipsurile. 

Dimpotrivă ceea ce părea a fi o pisică avea chip de 
leopard și zece ace înfipte în craniu.

Animalul mă privea cu milă, cu privirea pierdută a 
pronunţat diafan: Mihai.. l!... Miha.. i... l! Apoi cuvintele sau 
risipit în eter.

  Am încercat la rândul meu să-mi însușesc fiecare literă: 
“M... i...h ... i.. l!” Am repetat. 

«Mihail!” a repetat candidul animal. 
În acel moment s-a produs o altă surpriză. În timp ce ne 

studiam tacticos de la o distanţă apreciabilă, de nicăieri a 
apărut o albină.

Albina zumzăie, albina se îndreaptă spre becul veiozei, 
albina se scaldă în căldura becului, albina se îndreaptă spre 
tavan, se întoarce și se rotește în jocul luminii. Albina găsește 
traiectoria perfectă și se îndreaptă spre mine înfigându-și 
acul deaspra ochiului meu și dispare.

În momentul imediat următor m-am ridicat în coate și 
cu o ultimă sforţare am reușit să strig: «Auuu»!...și m-am 
rostogolit peste balustrada de fier a patului, aruncându-mă 
la podea, rostogolidu-mă rotocol, am mai executat două 
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mișcări și m-am vârât dedesubtul patului. 
«Albinuţă ... albinuţă ... ai riscat prea mult ... viaţa este în 

pericol acum!...» 
Animalul nu s-a speriat, a coborât pe podeaua de 

Veneţia, zgâlţâind toată casa. Eram încordat, însă trebuia să 
mă liniștesc. 

Potcoavele pocitaniei se auzeau sinistru. 
În imediata apropiere a noului meu câmp, am descoperit 

un tub de plastic și câteva foi de hârtie. 
Știam că nu mult timp în urmă, un electrician nenorocit 

repararse o ţeavă prin care trecea un fir electric, nu făcuse 
curăţenie în urma sa, timpul a trecut și uitasem și eu 
momentul cu pricina.

Foile le pierdusem chiar eu atunci când am încercat să fac 
o transpunere a poeziei: «Corbul» de E A Poe din engleză. 
Geamul deschis, curenţii de aer au trimis hârtiile sub pat ... 

Animalul se plimba agale de la ușă la geam, parcă voia să 
se apropie, să-mi mai spună câteva lucruri ... Dar s-a oprit 
o clipă în mijlocul încăperii și s-a așezat pe burtă, apoi s-a 
rostogolit de câteva ori, s-a așezat pe burtă cu faţa către 
fereastra și toate cele patru picioare întinse. 

A întors capul privindu-mă cu sfială ...
Am încercat să-i evit privirea, m-am retras într-un colţ al 

patului din partea de către perete să nu poată să mă observe ... 
Și iată momentul mult așteptat, am luat o bucată de 

hârtie și am confecţionat un cornet, am privit prin tub 
voiam să potrivesc și să suflu ... Îmi venea să strig: «Trage 
... trage»!... ... cu voce tare, dar m-am opri la timp și mi-am 
spus încet: «trage, trage, acum este momentul! ... 

Ceva nu mă lăsa și totuși, am mai privit odată, am potrivit 
cornetul și am suflat, forţa a împins ghiuleaua, s-a dus puţin 
în sus, a  coborât apoi în jos și agale nimerește în coada 
animalului care a început să urle! 

Animalul ţipa de durere, a început să scheaune, să se 
zvârcolească. 

Am încercat să construiesc o nouă muniţie, timid, mâinile 
încă îmi tremurau, am făcut un al doilea cornet, am ţintit din 
nou, am potrivit cornetul, am suflat. Glonţul s-a dus drept, 
iniţial a făcut o mică mișcare în aer de data aceasta și s-a 
oprit în piciorul pisicii-leopard! 

Animal a mieunat, s-a trântit pe o parte și a dus laba la 
gură, lingea rana, apoi s-a rostogolit pe spate cu picioarele 
spre cer.

I-am văzut pentru prima dată potcoavele lustruite cu 
migală, cel ce a făcut această muncă a făcut-o cu pricepere. 

Mi-a rămas o singură bucată de hârtie, am prins curaj 
și m-am ridicat, m-am scuturat de praf, am construit apoi 
ultimul cornet și m-am apropiat de animal, timid. 

Mă privea cu ochii săi albaștrii daţi peste cap. 
«Împăratul este gol! ... împăratul este gol! A reușit să mai 

strige» 
«Desigur bestie,  obișnuiesc să dorm gol în nopţile 

călduroase, nimeni nu mă deranjează...» 
«Atunci împăratul rămâne gol...!» 
Am potrivit ultimul cornet, am ţintit direct între ochi și 

am suflat.
Câteva lacrimi au început să piucure. 

Linia 

M-am dus spre centrul încăperii să pot vedea unghiurile 
mai bine decât de obicei. 

Știam faptul că într-un poliedru, se pot desena diagonale 
chiar imaginare, însă de data aceasta suprafaţa îmi dădea 
oarecare probleme. 

Locaţia era întradevar prost iluminată, dar mi-a permis 
să o studiez în detaliu, printre luminile fluorescente, însă nu 
era vorba de un poliedru de data aceasta...

Mi-am dat ochelarii jos și m-am frecat la ochi, apoi 
am tras masa și am apropiat o sursă de lumină adiacentă, 
trebuia să observ cu orice scop deși ochelarii mă sâcâiau. 

Am scos câteva planuri din mapă (o aveam mereu cu 
mine) m-am uitat peste ele, dar nimic nu se potrivea. 

Era o seară delicată și nu voiam să o pierd, m-am ridicat și 
m-am îndreptat spre toaletă, am deschis șliţul pantalonilor 
să urinez, când cineva m-a bătut pe umăr și mi-a spus cu 
accent oriental într-o germană imperfectă:

- De ce urinezi ca și femeile? 
- Ce fac?... ai înnebunit?    
- Animalule!... 
Am închis șliţul și m-am întors spre vocea care venise, 

dar tipul a dispărut între timp. 
Mulţi indivizi proveniţi din sute de naţionalităţi se plimbă 

aiurea...
M-am îndreptat spre chiuvetă și mi-am clătit mâinile și 

ochii, am urcat scările, nu voiam să merg la masa mea, era 
inutil acum. 

Am mers spre ieșire, unde se afla de fapt mulţumea 
comasată, m-am strecurat și am ieșit, voiam să respir puţin 
aer proaspăt. 

După câţiva zeci de metri m-am așezat pe o bancă sub un 
nuc. De obicei nu există bănci pe aleile orașelor. 

Am început să privesc stelele, milioane de stele pe bolta 
străvezie, mi-am așezat capul între palme și coatele pe 
genunchi, mă gândeam aiurea, amintiri vechi, unele trecute 
și nesimţite, altele apuse, încă vii... 

«Câte stele încap într-o galaxie?»
«Exact atâtea stele cât încap într-un sac! Pare-mi-se a 

venit un posibil răspuns. 
Mi-am amintit lanul de grâu. Aveam doar șase ani când 

mă ascundeam de fiecare dată când mama mă certa pentru 
că făcusem o prostie. 

«Tose, iar te-ai ascuns în lanul de grâu?”.. 
De ce fugi fără să spui! O greșeală este pe jumătate 

iertată când spui!... “
Alergam și mă culcam în lan, adormind câteva ore bune. 

Apoi mă trezeam și priveam lungimea câmpului care se unea 
cu cerul în depărtare. Totul galben, un galben impecabil, un 
galben care nu poate fi imitat sau redat de nici un pictor.

Apoi mergeam acasă și mă prezentam mamei: «Mamă 
știu că am greșit!»... «Iară te-ai dus în lan Tase?... Vezi că 
lanul ia veșnicia la el!» 

Alteori, înainte să merg acasă, mergeam să caut câmpul 
verde. Iarba proaspătă, verde, necosită cu miros fantastic 
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de proaspăt. 
Mă trânteam în iarbă și începeam să mă rostogolesc, 

bătătorind-o. 
Mă ridicam apoi în genunchi și priveam depărtarea, o 

imensitatea ce se unea cu cerul:
“Cât este pământul de lung?” 
 Priveam stelele și am început să le număr... 
M-am ridicat și am mers spre încăpere. Am intrat și 

m-am așezat la masă, voiam să scot din nou planurile, mă 
gândeam că undeva se strecurase o greșeală, când o voce 
îmi spune:

«Cu ce pot să vă mai servesc?!”, auzisem o căldură în 
acea voce și accentul german fără greșeală”.

Privesc înspre vocea cu pricina ce stătea cu un pix în mână 
deasupra unei foi să preia comanda. Văd un chip blond cu 
părul până la umeri și dinţii așezaţi anapoda. 

Mi-am amintit într-un târziu că a fost ceva mai devreme 
și mi-a adus un  orange. Nu am băgat de seamă atunci, nu 
am fost atent la detalii, eram total absent. 

«Este obligatoriu să mai consum?» am întrebat-o enervat 
de gestul ei nepotrivit de a mă întrerupe 

«Dacă mai zăboviţi o vreme, cred că da!» 
«Mă uit la tine, ce ești? « o întreb ţintuind-o cu privirea.
“Cum vine ce sunt? În ce fel?” a continuat întrebarea să-

și justifice probabil roșu-l din obraji deabia apărut.
Țin să cred însă faptul că și-a dat seama că sunt străin, 

sau poate era chiar pusă în încurcătură, naiba să o știe... 
« Dar, cine ești dumneata de fapt?» Voiam să întreb.
«Eu sunt eu!...» 
«Asta știu, dar nu face pe impertinenta cu mine pentru 

că nu ţine!»... 
«O, cum vă permiteţi să strigaţi la mine și mai ales cum 

vă permiteţi să mă faceţi impertinentă?» 
«Dumneavoastră v-aţi ales momentul!» 
«Auziţi, v-am întrebat, vă mai aduc ceva sau nu?» 
«Nu ai înţeles ce te-am întrebat?... Ești slovacă, cehă, 

poloneză, maghiară, bulgară, sârbă?... Trebuie să fii de pe 
undeva din est, altfel nu se explică».

«Sunt germană, spuse mândră. Ah, dacă eram de pe 
undeva din est... de asta aţi riducat tonul?»... 

«Ești pe mă-ta!»... 
«Scuze, n-am înţeles, puteţi să repetaţi, vă rog?» 
«Nu are sens să minţi! 
«Nu înţeleg aluzia. Sunt plătită să vă întreb: cu ce pot fi 

de folos, să vă servesc băutura la masă și nu să vă luminez 
gândurile întunecate... Evident, dacă mai doriţi ceva, am să 
vă aduc comanda. Spuse totul ţinând încă pixul în mână, 
așteptând să noteze ... Și dacă mai doriţi ceva, nu este 
obligatoriu, altminteri trebuie să părăsiţi localul. 

«Bine... bine! Am să comand, dar spune-mi un lucru: din 
ce parte a germaniei ești?” 

«Sunt șvabă! Ce să vă aduc?! 
«Bun, ce pot spune despre clienţii tăi?.. Nimic, decât un 

mare rahat. Ceea ce nu înţeleg, unul cu statură de turc, mic 
și îndesat, s-a luat de mine la baie când urinam, apoi ca un 

laș a fugit, așa fac de obicei! «
«Sunt mulţi turci pe aici. Patronul este turc, ar trebui 

să respectaţi casa… Dealtfel patronul are prieteni de toate 
naţionalităţile: bulgari, iranieni, arabi, evrei, egipteni, 
francezi, italieni, spanioli, englezi, americani... Însă cei mai 
mulţi sunt români. 

(Spusese români apăsat să se facă înţeleasă, tâmpita)... 
«Tocmai de asta zic, nu cred că ești germană, o germană 

nu ar lucra pentru un turc, poate de pe undeva din est...» 
«Vorbiţi aiurea, așa faceţi de obicei?!» La noi nu se pune 

problema de naţionalitatea celui pentru care lucrăm, dacă se 
comportă onorabil... În plus nu știu ce căutaţi în Germania, 
cine naiba v-a adus?.. Dacă nu vă convine nimic ... “

«Nu!.. Sunt golit de esenţă, de aceea dacă ești bună, 
când revii cu ceea ce comand... mi-ar prinde bine o aspirină. 
Nu folosesc niciodată medicamente, însă astăzi am avut o zi 
oribilă».

«Vă invit să mergeţi la farmacie, aici nu este farmacie, 
îmi spusese să mă sâcâie, desigur conversaţia a epuizat-o».

«Însă la ora aceasta mă tem că nu o să găsiţi nimic 
deschis! .... Ah! Aștept să comandaţi, v-aţi decis? «

«Ai spus că nu respect casa... Stau la masa aceasta a mea 
și comand, răsuflu aerul acestui local ... Însă omul trăiește 
printre clipe, execută doar câteva linii adiacente, fără a căuta 
linia principală, în timp ce nu-l interesează mijloacele de 
existenţă interioară, unghiurile cum le spun eu, se retrage 
tihnit în alte spaţii ale existenţei exterioare de data aceasta 
și se mulţumește cu atât de puţin lucru încât viaţa nu-l oferă 
nici pe acela!... 

«Tot nu reușesc să vă înţeleg, sunteţi un ciudat, din ce 
colţ al lumii spuneţi că veniţi?» 

«N-are importanţă... Cel mai important este încotro și 
spre ce te îndrepţi!» 

«Mă plictisiţi, sincer. Spuneţi-mi ce să vă aduc, altfel mă 
văd nevoită să chem oamenii de ordine să vă dea afară în 
șuturi! 

«Nu... chiar nu este nevoie, o să plec curând, însă înainte 
adu-mi un cognac simplu cu gheaţă apoi vom vedea».

«Nu cred că sunteţi în stare de ebrietate, altfel nu vă 
serveam alcool. Dar, după cum vă comportaţi se poate că vă 
va afecta mai mult... Știu și eu, ar putea distruge liniile de pe 
creierul dumneavoastră sau s-ar putea să le stranguleze .. «.. 

Am deschis mapa și am scos planurile, le-am întins pe 
masă, apoi creionul, guma, compasul și rigla.

Paharul de bautură l-am împins la o parte nu înainte de a 
lua o înghiţitură serioasă... 

M-am uitat atent pe ele și mi-am dat seama că ceva nu 
este în regulă. 

Am căutat o bucată de hârtie și cu ajutorul creionului am 
făcut câteva calcule simple. Am măsurat apoi cu ajutorul 
riglei, am privit din nou linile fluorescente de pe tavanul 
localului ... Stăteam cu dosul creionului între dinţi și mi-am 
amintit din nou, lanul galben de grâu și câmpul verde.... 
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Marioara Ardelean – Pajiştea 
fermecată

O poieniţă fermecată, des-
tinată copiilor de orice vârstă, 
își etalează în paginile acestei 
cărţi poveștile scrise cu drag 
de Marioara Ardelean. Fiecare 
întâmplare are un rol educa-
tiv, prin care copiii percep ce 
înseamnă binele, cum să se 
ferească de capcanele întinse 
de cei răi, devenind, astfel, mai 
puternici, mai darnici. 

Figurile centrale vin din 
lumea atât de îndrăgită a 
poveștilor: îl întâlnim pe 

Iepurilă, devotatul căţeluș Lăţosul, Răţușca grijulie, Vulpiţa 
vicleană, hărnicuţele al-binuţe, Lupul fioros, prinţi, zâne etc. 
Îl cunoaștem și pe Ionuţ, aflăm cum visul acestuia îl schimbă 
într-un copil mai bun și protector; un brăduţ ne dezvăluie că 
frumuseţea există și în cei cărora nu le dăm atenţie, aflăm că 
lenea și minciuna pot să ne afecteze, dacă nu sunt depistate 
la timp. Orice poveste ne învaţă ceva despre noi, fiecare 
personaj evidenţiind laturile vulnerabile ale firii omului, ce 
efecte au ele asupra legăturilor cu cei din jur și cât de ușor se 
pot remedia sau evita. 

Prima poveste ne prezintă un căţeluș al străzii, respins de 
toţi, trist, care însoţește zilnic spre școală un copil. Acesta îl 
tratează cu indiferenţă, dar nu uită ca, din când în când, din 
milă, să-i ofere din resturile de mâncare rămase prin ghiozdan. 
Iată cum un simplu gest de atenţie, fie el și sporadic, îl va salva 
din colţii unui dulău, care într-o dimineaţă îl atacă, trântindu-l 
la pământ. Lăţosul, căţelul devotat ce îl însoţea pe drumul spre 
școală, îi sare în apărare, luptându-se cu acesta. Abia atunci, 
copilul realizează cât de mult greșise tratându-l cu indiferenţă 
și că avea un prieten adevărat în el, deși nu-i dăduse prea mare 
atenţie. Este o poveste adevărată, menită a scoate în evidenţă 
faptul că, de multe ori, ignorăm ce este în jurul nostru și nu 
acordăm atenţia cuvenită celor care ne iubesc și care, iată, ne 
vin în ajutor în momentele grele, de cumpănă.

O altă poveste cu mesaj moralizator este cea despre 
familia rozătoarelor. În momentul când șoriceii cresc mari și 
trebuie să își aleagă locul unde vor trăi, mezinul se îndreaptă 
spre oraș și se instalează într-o casă arătoasă, unde cămările 

aprovizonate cu de toate îi asigură un trai îndestulat. Spre 
deosebire de grăunţele mâncate până atunci din lanul de 
grâu unde crescuse, cașcavalul, brânza, smântâna și toate 
celelalte bunătăţi găsite în cămara casei i se par un noroc 
neașteptat. Este lipsit însă de bucuria jocului cu fraţii săi, de 
libertatea de până atunci. 

După o vizită la familia sa, unde nu se mai poate adapta 
traiului simplu, strâmbând din nas la banalele grăunţe, 
își invită un frăţior să-l viziteze, pentru a vedea în ce lux 
și bunăstare își duce el zilele. Acesta apreciază bucatele 
sofisticate, dar nu ignoră nici pericolele care sunt prezente 
la fiecare pas, preferând  traiul simplu și liber în detrimentul 
celui îndestulat, dar plin de griji și lipsit de libertate. La fel, și 
oamenii aleg de multe ori un trai bogat, cu de toate, și uită de 
unde au plecat, privind cu îngâmfare la cei rămași în locurile 
natale, cu lipsurile pe care, de altfel, le-au cunoscut și ei, 
cândva. O viaţă îndestulată nu este garanţia fericirii, pentru 
că plata este libertatea, iar singurătatea este consecinţa ei. 

Animăluţele din aceste povești sunt umanizate, ele 
acţionează și gândesc asemeni nouă, rolul lor fiind acela 
de a ilustra defectele și alegerile greșite pe care le luăm, 
precum și consecinţele lor nefaste. Copilul, citind aceste 
povești, fiindu-i mult mai accesibilă lumea animalelor, va 
acumula experienţă în relaţiile cu cei din jur, fiecare poveste 
având o semnificaţie clar stabilită, care servește drept 
avertisment, cu urmări benefice în comportamentul ulterior. 
Va înţelege că există reguli, va observa cât de ușor este să 
devii personajul negativ, va învăţa să aprecieze prietenia, să 
aleagă personajul pozitiv și să se identifice cu el, fapt ce îi va 
permite să înţeleagă mai ușor ce înseamnă să fii bun, să îţi 
asculţi părinţii, cum să acţionezi în anumite situaţii. 

Își va dezvolta astfel imaginaţia, va pătrunde sensul 
tuturor încercărilor menite a conduce la un final fericit, 
ajungând astfel să deosebească răul de bine, să fie alături de 
personajul pozitiv de-a lungul încercărilor prin care acesta 
trece. Un fapt deloc de neglijat este empatia cu el, paleta 
sentimentelor se dezvoltă, se amplifică, copilul este fericit, 
trist, îngrijorat, în funcţie de încercările prin care trece 
personajul preferat. 

Povestitoarea se adresează direct, cu deosebită gingășie 
și blândeţe, astfel încât copilul călătorește prin lumea 
poveștilor având-o alături, bucurându-se totodată de 
minunatele desene ce însoţesc fiecare poveste.

Aș vrea ca fiecare copil să descopere cu bucurie în această 
carte că noi putem schimba ceva și ne putem schimba, în 
primul rând, pe noi, chiar prin aceste povești, pentru că, 
iată, într-o lume a tehnologiei cu jocuri din ce în ce mai dure, 
lipsite de candoarea copilăriei, cu desene animate brutale, 
Marioara Ardelean reușește să ne re-aducă în magia lumii de 
poveste, din care cu toţii avem ceva de învăţat, indiferent de 
vârstă, copii alături de copii...

Atelier critic
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Horia Bădescu și „Arta scăderii”

(O trilogie lirică)

Locuind în poezie, polivalent, productiv, neîncăpând 
între graniţele unui gen, Horia Bădescu creează cu bucurie 
și strălucire. În pofida elanului genofag, poezia rămâne, 
negreșit, prima vocaţie. O antologie de autor (Cărţile vieţuirii, 
Editura Eikon), construită triadic (vol. I, La poarta cuvântului; 
vol. II, Furcile caudine; vol. III, De la o zi la alta) probează, 
sub acolada unei scriituri recapitulative, contemplând 
„minunea Fiinţei”, știuta-i dexteritate prozodică, desfășurată 
pe portativul motivic al trecerii. Evident, cu sobrietate și 
eleganţă, cu gravitate ceremonioasă și înscenări fastuoase, 
baladesc-trubaduresc sau lamentativ, în respectul inventiv al 
formelor canonice, deplângând dezvrăjirea / desacralizarea 
lumii, convins că poetul, în plină apocalipsă, trăind sub 
semnul lui mirum, preia paradigma creaţiei divine. Văzut 
la debut (Marile Eleusii, 1971) ca un poet neoromantic (cf. 
I. Negoiţescu), trecut prin atelierul echinoxist, având cultul 
și cultura poeziei, Horia Bădescu evoluează, sub ecoul 
modelelor, înspre un neoexpresionism care se deschide 
suferinţei cosmice. De fapt, promoţia-sandwich (cea a anilor 
‚70) va încerca un efort de diferenţiere faţă de stilul dominant 
al epocii. Fără apetenţe gregare, abstrasă din real, va 
propune un lirism rece, irizat cultural, la distanţă de euforiile 
șaizeciste și, ulterior, de plonjonul în cotidian, în discursul 
neceremonios al optzeciștilor. De fapt, Horia Bădescu 
descoperă, într-un univers ostil, sacrul (în sens axiologic) și 
încearcă să reziste, sub cupola orfismului, asaltului entropiei. 
Sindromul entropic, despre care, doct, amintea în volumul 
Ferestre și „cuantica Fiinţei” îl îndreaptă spre un discurs 
grav, înscris în orizontul transcendentului, condamnând 
dezordinea, haosul, declinul mundan; și, deopotrivă, timpul 
cheltuit, trupul în risipire, ascultând „cornul anilor sunând”. 
Chiar și când e ispitit de ludism, cu sonorităţi tangente liricii 

ADRIAN DINU
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populare, obsesiile sale rămân, tot timpul, erosul 
și cosmosul. Elegiac, traversând vârstele poetice, 
el prinde, dintotdeauna, sensul tragic al fiinţării, 
curgerea spre moarte. Judecat strict „calofilic”, 
risipind vorbe frumoase, vădindu-și la tot pasul 
virtuozitatea, Horia Bădescu are parte de o 
sentinţă nedreaptă; în fond, poetul, cu detentă 

cărturărească, luminând lumea, ne dezvăluie „ascunsa 
trudă de-a exista”. Acele pomenite „evadări din echinoxism” 
(cf. Răzvan Voncu) evidenţiază căutările și sfâșierile 
sale, metabolizând varii experienţe. Refuzând, poate, 
„mimetismul programatic”, denunţat de Gheorghe Grigurcu, 
inventând zăbavnic ronsetul, reconstruind gnomic silogismul 
(v. Silogismele drumului), reabilitând, prin experienţa 
Anonimus (1977), taxată drept „bizarerie”, un cod estetic cu 
rădăcini arheale, descoperind „cămașa sufletului etnic”. Sau 
invocând motivul „laţului”, adunând în Furcile caudine (1966-
1989) poezii respinse de cenzură, condamnând, cu sarcasm 
pamfletar, „arta mersului / în genunchi”; terifiant, depresiv, 
într-un univers captiv, în degradare, auzind – profetic – 
„troznind împărăţia”. Ori lansând stihuri „firoscoase”, 
într-o gesticulaţie sentimentală, depănând, galanton, în 
rime insolite, vremuri erotice, precum în Decameronice 
(Școala Ardeleană, 2017). Dincolo de ludism, Constantin 
Cubleșan descoperea acolo, într-un peisaj pauper, invadat 
de trivializare și sărăcie lexicală (cum se prezintă, azi, tabloul 
liricii de la noi) un „halou renascentist”. În cele 16 „fantasări”, 
într-o carte-album, însoţit fericit de Mariana Bojan, Horia 
Bădescu se dedă la „dulci tertipuri bizantine”; nostalgic, 
rememorând cu senzualitate și rafinament anii tineri, când 
cei „îmbolnăviţi de cuvânt” (adică faimoșii „crai de umbră 
și de vânt”), „jupuind noaptea de vie”, cercetau „sprinţarele 
studinte”, frumoasele filoloage ale Clujului, el propune 
aluzive versuri meșteșugite, nicidecum picanterii ori crudităţi 
verbale. E drept, „însuspinata trupului arsură” îl îndeamnă, 
pe alocuri, la „împieliţări valahe”. Dar nu uită nicicând 
tragismul transilvan, fie disimulat, amintindu-și de boema 
clujeană (străină, „pe vremea Arizonei”, de otrăvurile urii), 
risipită acum, ori de „toamna nebun de frumoasă la Cluj”, 
slujind, în ciclul mongoloinelor, o crâșmă vestită, fie incisiv, în 
publicistica și romanele sale. Fiindcă, urmând sfatul matern, 
argeșeanul, născut la Aref, „și-a pierdut urmele” (era vorba 
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de dosar, tatăl fiind fost deţinut politic), împământenindu-
se pe meleaguri transilvane. Deloc întâmplător, un șir de 
cărţi (despre Magda Isanos sau Meșterul Manole) au ca 
suport demonstrativ „imanenţa tragicului”. Dacă poetul, 
„încovoiat” de timp, recunoaște că „un amurg obosit îmi 
e trupul”, o Arhetipală e deplin lămuritoare: „Spală-mă de 
cuvintele toate! / Ce mai rămâne / e pasul / în moarte!”. 
Iată încă o probă, Cărţile vieţuirii construind o cronică lirică 
pe dipticul vieţuire / fiinţare: „Viața? / O mână de paie / 
pe care îngerul cu buze strivite / spală de sânge / pruncul 
luminii. / Dincolo, / sub zodii de lepră mâncate, / cu pașii tăi 
se măsoară / niciundele.”

Să observăm că, în ipostază doctrinară, Horia Bădescu 
atrage atenţia asupra unei duble identităţi (Sinea / Sinele), 
interesat de modul în care primim fiinţa în firea noastră, 
poezia fiind o mistică a mundanului, plasată – transreligios – 
în orizontul sacrului. Memoria fiinţei. Poezia şi sacrul (2008), 
apărută iniţial în Franţa (La Mémoire de l’être. La Poésie et 
le sacré, Monaco, 2000), fructificând o teză doctorală era, 
în ochii prefaţatorului Michel Camus, o „operă profetică”, 
deschisă ethosului transdisciplinar, prinzând ritmul lumii 
în prezenţa numinosului. Nu un joc gratuit, așadar, ci o 
poezie metafizică, îmbrăţișând mirarea ca ad-mirare a 
lumii. Corectând, altfel spus, opacizarea lumii: o lume mică, 
„încurvită-n nemăsură”, uitând drumul spre Paradis. Care, 
într-un veac „zgribulit”, în „cuminecarea noroiului”, și-a 
pierdur Sensul. Or, rostul poeziei, transparentizând fiinţa, e 
cel de a înfrânge singurătatea, de a uita de „urdorile zilei”, 
de a preveni apocalipsa. Născută „din neuitare”, în orizontul 
sacrului, poezia revelează „Fiinţa-fiinţând”, înţeleasă ca 
religie originară. Interogativ, neliniștit, de solemnitate rituală 
(observa Petru Poantă), Horia Bădescu, fostul regăţean, 
venit din Aref / Hareș (adică luminiș) se vrea un fiu al luminii. 
Trăiește, desigur, sub „torentul secundelor”, își ascultă 
inima „urlând a pustiu în ruinele veacului”, dar, înţelepţit, 
cvasi-gnomic, e îmbătat de „bucuria sfântă de a fi”, pătruns 
de încântările raiului natal (ca moștenire interioară). Chiar 
dacă drumul, timpul, fiinţarea / disperarea etc., par a atenta 
la „șamanismul poeziei”. Sub apăsarea ceasului cosmic 
(v. Anotimpurile, 1987), poetul pendulează, cu nostalgia 
Sudului solar, de la o iarnă sarmatică la „pustiul de lumină” 
al toamnei. Iată cum sună Autumnalia: „E toamnă, pustiu 

de lumină, / crește amurgul, ora declină, // cade roada, 
cade frunza, cade cuvântul, / se umple de sine pământul, 
// vin nopţile reci, cade bruma, / din mâini ne alunecă viaţa, 
postuma, // bate la porţi Orionul, vremea, vecia, / șuieră-n 
oase pustiul, pustia.” Dramatismul trecerii împacă luciditatea 
și candoarea, se grefează pe un scepticism natural și vădește 
că avem în Horia Bădescu, notifica energic Ioan Adam, un 
arhitect riguros! Observaţie esenţială, poetul controlând 
suveran și „orfevreria lexicală” (cf. Irina Petraș), și infuzia 
tragicului, ca supratemă care coagulează toate încercările 
sale. Să amintim în treacăt că imanenţa tragicului, atât în 
exegeza manolică, din 1986, cât și în glosele la hulita Mioriţă, 
pune în discuţie „jertfa creatoare” a miturilor noastre 
fondatoare sub un îndoit aspect, al condiţiei demiurgice, 
dar și al condiţiei umane. Lacrima Caplei (un personaj-cheie 
al universului simbolic), cea jertfită de meșter (Manolis 
de Niaesia, el însuși sacrificat) sau presupusul defetism, 
ignorând – ne reamintește exegetul – timpul verbal (acel 
condiţional „de-o fi să mor”) își trag ţesătura epică dintr-o 
străveche trăire a cosmicităţii, „sanctificând umanul și 
cosmosul”. Poezia rămâne o experienţă mistică care, în 
Cântecele vieţuirii, pornind de la titlu, recapitulează un traseu 
existenţial, acum sub semnul întomnării: „Se-ntunecă; / abia 
dacă se mai poate ceva desluși / în odăile veacului, / abia 
dacă în lepra propriei umbre / tu însuţi te mai poţi desluși. 
/      Parc-ar fi trecut o mie de ani, / parcă-n oglinzile prafului 
/ ţi se vede doar / linia vieţii, / parcă doar neamintitul / își 
mai aduce aminte de tine.” Să reamintim că, pentru Horia 
Bădescu, „drumul poemului / este poemul însuși”; că „în 
bănuiala unei căi / stă nașterea drumului”; că, în fine, acest 
drum trece și prin „molozul cuvintelor”: „De la o zi la alta / 
prin molozul cuvintelor / și al vieţii, / de la o zi la alta, / orb 
bătrân / pe un drum de multă vreme / uitat, de la o zi la alta 
/ fără    să-ntrebi / nici cum, nici de ce, / de la o zi la alta – / 
ce imensitate de străbătut!”

Ca romancier, Horia Bădescu face în prima sa tentativă, 
de factură istorică (Joia patimilor, 1981), surprinzător, figură 
de prozator „obiectiv”, oferind o primă întruchipare epică 
a Marii Uniri. Primise documentele tragediei (masacrul din 
Târgu Lăpușului, din 5 decembrie 1918) de la învăţătorul 
Roman Precup, mărturisea, și astfel, ca datorie sfântă, a 
devenit romancier! Într-o proză aspră, chestionând sensul și 
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vitregiile Istoriei, lasă faptele „să-și încerce ceasul”, dovedind, 
s-a spus, „tact rebrenian”. Cu priză la o geografie reală, 
dezvăluind erupţiile șovinismului, curtea Școlii confesionale 
devenind un „ţarc al morţii”, constată – prin vocea lui Cicio 
– că, într-adevăr, „ceasul a bătut”, anunţând ora astrală! 
Al doilea roman (Zborul gâştei sălbatice, 1989) suportă, 
însă, infiltraţiile fantasticului și are frazare lirică, pe orbita 
realismului magic. Cu ecou în Hexagon, tradus la Gallimard 
(Le vol d’oie sauvage, 2000), ezitând între câteva formule, 
constata Marian Papahagi, romanul denunţă somnia 
morală, expediat sub eticheta de „proză a poeţilor”. Ioan 
Adam vorbea, însă, despre o naraţiune gotică, „pensionarii” 
Pavilionului (cazarmă, casină, spital), scoși din realitate, trăind 
într-o lume fără timp, în „fericirea amniotică a așteptării”. 
O „eternitate letargică”, halucinantă sub cocleala verii, cu 
ore dilatate și întâlniri imposibile, recluziunea dezvăluindu-
și, sub crusta notaţiei simbolice, demonismul. În această 
lume-bazar, circulă poveștile, de coloratură balcanică. 
Moralistul Manicea-„limbă lungă” se prezintă drept un „fost 
exploatator”; doctorul Polizu, înconjurat de tomuri jerpelite, 
ascultă de „legile sângelui galactic”, urmărind conjuncţia 
aștrilor; fostul învăţător Tilea caută un fluture rar (Merula 
Agava Alcestis), însoţit de umbra sa, bondocul plutonier 
Costică („Costică și atât”). De fapt, anunţând izbăvirea 
prin retrăire, romanul desfășoară, într-un spaţiu închis, în 
vecinătatea unei fazanerii (ca oază intangibilă), o poveste 
de dragoste, fiecare personaj purtând o istorie (o taină), 
regenerându-se prin eros. Vechile cupluri se desfac; geologul 
Matei Careda, sensibil la „sufletul pietrelor”, are parte de o 
Irină (Ira) inertă, ţâfnoasă, purtând un „sâmbure de frig”. 
Maria, în „armura așteptării”, cu frustrări și bovarisme s-a 
însoţit cu un Nagancea, bolnav de putere. Sora Matilda este 
Cerberul, instaurând – în transparent regim parabolic – „mica 
dictatură”. Onomastica personajelor, ne asigură prozatorul, 
este o fotografie a sufletului.

În fine, O noapte cât o mie de nopţi ne prilejuiește o 
călătorie în trecut, pendulând între real și fantastic. Dacă 
iniţiatul bibliofil Milian, ca raisonneur, ne invită în hăţișuri 
ezoterice, profesorul Serafim Onu revine la Siliștea, acolo 
unde petrecuse un an de „ispășire”. E, de fapt, o călătorie 

înspre sine, reînviind o memorie ultragiată, pe fundalul unei 
epopei însângerate: cea a Canalului. Fiindcă deviza acestui 
scenariu romanesc e limpede: „nu-ţi amintești, nu exiști!” Iar 
Horia Bădescu nu ratează ocazia de a ne reaminti, activând 
eul liric și cel civic, în desfășurări plurivalente, respectând, 
fără găunoșenie retorică, valorile identitare proiectate în 
zare metafizică.

În stare de veghe, căutând „lumina cuvintelor”, și 
publicistul Horia Bădescu refuză „osânza vorbăriei”, 
cotropind ţara și, responsabil, se întreabă durernic: ce 
mai înseamnă pentru noi, astăzi, românitatea? Serialul 
memorialistic Porţile unui veac, în revista Oraşul, volumul 
din urmă (Doar din pământul patriei, Editura Școala 
Ardeleană, 2018) adunând textele apărute în Curtea de la 
Argeş cheamă în sprijin memoria genetică, sărbătorind – în 
Anul Centenar – ora astrală, acel „ceas de dreptate”. Altfel 
spus, memoria indusă, vorbind despre „o realitate netrăită, 
doar adjudecată”, subliniază autorul. Purtând numele 
„crăișorului”, Horia Bădescu și, alături de el, toţi „horianii”, 
invocă pios pământul transilvan și povara veacurilor de plâns, 
dreptul de a fi înșine în vremuri aspre, când bântuie stafia 
corectitudinii politice, alungând Istoria din școală. Cărţile 
lui Horia Bădescu, „om de munte”, stau de strajă, legate de 
Timp, nu de timpuri, luptând împotriva ștergerii memoriei. 
Blamând zavistia, micimea de suflet, „taifunul dihoniei 
oarbe”, răvășind – sub vocea „Casandrelor de pricopseală” – 
societatea românească. Dar „floarea otrăvită a entropiei” (v. 
Entropia) lucrează, din păcate.

Ignorat (de ce oare?) în Istoriile lui N. Manolescu și Alex 
Ștefănescu, poet cu „certificat european” (cf. I. Holban), 
cunoscut în spaţiul francofon, cu numeroase volume, 
comentarii și distincţii, hiperactiv, vreme de un deceniu, 
în diplomaţie culturală, într-un Paris bulversant, saturat 
de spirit, Horia Bădescu, învaţă – și el – „arta scăderii”. 
Întomnat, contemplând în orizont filosofic destrămarea, 
poetul, încercat de „ascunsa trudă de-a exista”, „rostogolește 
cuvintele în calea neantului”, mărturisea într-un interviu. 
Cum „scad zilele, scădere e în toate”, scrisul, ca gest 
demiurgic, rămâne un exerciţiu mântuitor, de supravieţuire.
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CONSTANTIN 
ARDELEANU

Patima

Trecut–au anii de 
când în 2004 tânărul poet 
Octavian  Mihalcea debuta 
editorial cu volumul de 
poezii „Bărbatul artei 
sângerează fluturiˮ. Au mai 
urmat șase alte cărţi de 
poeme, o splendidă carte 
de artă plastică „Tabloul 
ca oglindăˮ, apariţii prin 
antologii și mai prin 
toate revistele din ţară. 
Încercam să spun că în 16 
ani de la debut, biografia 
poetului s–a schimbat și 

prin acumulări literare întru consacrare (inclusiv o sporire 
a contribuţiei esteticianului la reliefarea evenimentelor 
plastice, cu prioritate ale celor petrecute sub cupola Cercului 
Militar  Naţional),  și prin detalii biografice de stare civilă, el 
devenind prin căsătorie om la casa lui. Un singur lucru a rămas  
la fel: maniera de a scrie în siajul marilor poeţi  Ion  Barbu 
și Gellu Naum, dar după o formulă proprie inconfundabilă. 
Aproape elaborate în proporţii homeopatice (cu greu s–a 
lăsat convins, detailând sumar, să mai dezvăluie, parţial, din 
„Patima cheilorˮ, Editura Eikon, 2020), versurile sale oferă 
doar ideile esenţializate ale unor trăiri, cititorii (doar les 
connaisseurs, vorba lui) putând continua ideatic scenariul 
unei producţiuni lirice extinse. E o geometrizare spaţială 
originală,  în care Octavian Mihalcea se vrea mai degrabă 
un observator al fenomenului prezentat, nu expunându–și 
zbuciumul trăirilor personale. E metoda sa de „a pune în 
operăˮ construcţii literare de o frumuseţe aparte: „tirania 
lemnului lovitˮ, „pentru că aici sclipește pe buze/ povestea 
cicatricilorˮ, „ei prefac așteptarea/ cădere dintr–un bazar 
uitatˮ. Multe referinţe livrești  ale titlurilor poeziilor reflectă 
amintirea unor lecturi de mare rafinament: „Oneirosˮ, 

„Chamoisˮ, „Albrechtˮ (la el camera de studiu 
este „termoizolatăˮ cu stive de cărţi). Lanţul de 
chei, din grafica pictorului Alex Ivanov, ne–ar 
sugera că fiecare lector are cheia sa de descifrare 
a enunţului mihalcean, în funcţie de patima–i 
pentru poezia de idei. Reflecţii, tăieri rectilinii, 
filosofii de cercuri înaripate, odisei de ferestre 

deschise, geografii cu statui palide mângâiate de flăcări 
conturează un univers dens în a–ţi imagina o multitudine 
de secvenţe atât de neliniștitor umane. În „Oneirosˮ marea 
și femeia oferă spaţii generoase spre  scrierea propriei 
biografii: „prin oglinzi hoinare/ să–ţi scrii biografia/ ca și 
când ai căuta/ linia crăpată a mării/ sau femeia/ din rana 
altui euˮ. Literatul pătimaș este consecvent cu el însuși: 
„murmurul cărţilor/ de multe ori/ singur paradis/  împins 
pe lângă lacrimi  (…)  parcă mereu plecăm înainte/  tot spre 
aceleași/ dispariţii apropiateˮ  („Dispariţiiˮ).  Nu putea lipsi 
amintirea aproape dureroasă a crailor mateini de Curtea–
Veche: „Fie binecuvântată/ filosofia crailor răpuși/ de prea 
multă fineţeˮ („Prea multă fineţeˮ). Sub leagănul impresiei 
chemând învăluirea, „vom aștepta/ vehiculele sufletului/ 
pe malul ierniiˮ („Vehiculeˮ). Dragostea capătă nuanţe în 
vecinătatea apoteozei, chiar și în varianta sobrietăţii lui 
Mihalcea: „încep să răsară destăinuiri/ frici ascunse sub 
plăcerea de primăvară//   odată am fost îndrăgostiţi/  altădată 
cântam la pianele soareluiˮ („Așa trec semneleˮ). Și nu vi se 
pare o reușită imagine impresionistă acest tablou–tristih?  
„Rochia de bal/ încă mai respiră/ uitată lângă șevaletˮ. Sau 
altă exprimare lapidară, care l–ar fi încântat desigur și pe 
savantul  matematician Solomon  Marcus:   „de admirat/ 
tradiţia unor cifre/ secret aspru/  pe muzicăˮ. Nu știu ce l–a 
inspirat pe poet să scrie poemul „Gravură sub vișinˮ, care 
îmi amintește dramatic de plecarea spre ceruri a sensibilului 
poet „sfiosˮ (dar atât de valoros) Mircea Brăiliţa, sub 
vișinul căruia de pe strada Depărăţeanu noi doi, împreună 
cu „mareșalulˮ Liviu  Vișan, am petrecut ore de meditaţii 
estetice de o încântătoare elevaţie: „pașii dansului/  s–au 
oprit/ sub vișinul slab/ robit ultimei plecăriˮ („Gravură sub 
vișinˮ). Ca un frate mai mic, Octavian i–a privegheat ultimii 
pași în viaţă.  Dansul de mai sus e reprezentat de volumul 
postum al lui Brăiliţa, „Vals pe întunericˮ. Pașii săi legănaţi 
nu pot fi acompaniaţi la pianul amintirii decât de Octavian 
Mihalcea, poetul cu patimă pentru chei de descifrare și 
prietenii nemuritoare.
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CONSTANTIN 
STANCU

Odette - nimic în plus, nimic în minus

Există momente în viaţa 
poetului în care lucrurile se 
întâlnesc astral. Bărbatul 
se apropie de femeia care 
declanșează iubirea aceea abisală, 
greu de atins, greu de scăpat din 
năvodul ei. Dumitru Velea prinde în 
volumul Odette (Editura Fundaţiei 
Culturale Ion D. Sârbu, Petroșani, 
1995) aceste evenimente care 
schimbă perspectiva asupra vieţii, 
mișcă destinul pe o linie abisală. 

Titlul este simplu, poetul s-a predat miracolului, a acceptat că 
altă istorie nu există în afara numelui iubitei. Putea avea alte 
opţiuni, mai spectaculoase, dar ar fi ratat clipa luminoasă. 

Întâlnirea poetului cu Odette a declanșat o lume de 
mirări și de dulci capcane intelectuale. Intră în joc cultura, 
miturile, istoria cu paradigma ei, glisarea tablourilor 
esenţiale. Apariţia ei, prezenţa ei, dispariţia, toate generează 
poemul trăit, scrijelit în carne. Epicul are rolul lui, simplitatea 
se furișează pe după draperia timpului. Este personajul care 
se transformă sub presiunea momentelor trăite de cei doi. 
De la început, poetul, ne prezintă tensionat și frust, istoria 
celor doi, chiar pe pagina de gardă. Cititorul nu are secrete, 
dar naraţiunea lirică îl atrage ca un magnet, ulterior. 

Ea a fost un personaj într-o companie importantă, 
iubitoare de cultură și având cultul prieteniei, a iubit, a 
plecat brutal. A lăsat în urma ei o mistică personală, una 
care domină poetul, după cum mărturisește: „…ţinându-mă 
vertical în înspumatele și înfricoșătoarele ape ale istoriei 
estice” (mărturia poetului, la început de naraţiune). 

Cei doi străbat istoria, continentele, rezită la evenimentele 
inerente vieţii, trec prin labirint, pipăie destinul: „Odette: 
Doamne, în ceruri tu mă numeri,/ simt pe umeri/ greutatea 
mânii tale.// Velea: Doamne, ia mantia de gheaţă/ de pe 
umerii iubitei/ şi aşeaz-o pe-ai mei!” (Destin, p. 34). 

Versurile sunt atinse de simbolurile importante ale 
culturii, de semnele divine (pâinea, vinul, arca, îngerul, 
prezenţa), acest lucru dă consistenţă sentimentelor trăite 
acut. Prezenţa divină este amprenta acestei iubiri: „Doamne, 
printre noi ai mers odată,/ mai bătrân ca umbra ori ca 
moartea,/ ne-ai ţinut de mână, ca un tată,/ şi din toate ne-ai 

făcut şi partea” (Partea, p. 65).  
Trecerea prin labirint se simte fizic și spiritual, cele două 

planuri se intersectează pentru a justifica mitul personal, 
pentru a-l susţine: „Din labirint ţâșni o pasăre - / cântecul 
ei umplu Universul” (La Cnossos, p. 26).  

Dispariţia brutală, implacabilă a iubitei aduce golul: „Prin 
mine bate vântul,/ În mine cade piatră,/ ridică-se Cuvântul/ 
prin lespedea de piatră!” (Prin mine bate vântul, p. 78). Și, 

totuși, semnul divin (Cuvântul) declanșează speranţa învierii… 
Dumitru Velea punctează volumul cu fotografii, desene, 

ilustrate, tablouri valoroase pentru a se justifica sieși: 
întâmplarea este posibilă, dureros de reală… Poemele au 
semne spirituale evidente: roua de sus, veriga sacră, lacrimă 
și carte, trecerea prin poartă, ţipătul (Munch), vederea cu 
ochiul interior, noaptea-ziua, lumina ninsă…

Poemele au la început câteva versuri unitare, semn, ele 
dau consistenţă naraţiunii lirice, susţin mirajul: „Trupul ţi-a 
trecut/ prin sabie/ şi sabia luminează” (p. 71). 

Cine este Odette? Velea răspunde: „cu o mână să mă 
duci prin labirint,/ să mă înjunghii în camera obscură,// şi 
cu cealaltă să-mi descoperi faţa/ de sub cenuşă, arsă de 
lumină!” (Odette, p. 27).   

Versurile au greutatea unor pași pe aleile eternităţii, lasă 
urme prin cenușa fiinţelor care iubesc și nu se pot apăra 
de iubirea lor: „după glasul tău, tremură stelele”; „de la 
îmbrăţișarea ei, eu nu mai am braţe”; „pe tălpile tale scriu 
poeme”; fratele meu, destinul/ pe tine te-am cunoscut”; „în 
ochii tăi se limpezește cerul”;  „exodul meu” etc. 

Sunt tablouri care se succed, curg spre un final în care bate 
vântul prin fiinţă și prin cuvintele poetului, o dramaturgie a 
destinului, poetul vede totul și acceptă ca pe un dat: poeme, 
epistole, ziceri ultime, abisuri. Istoria celor doi se imprimă de 
la început în memoria timpurilor: „Faptul că te-am întâlnit 
într-un tren şi că semeni cu cea pe care am văzut-o într-o 
stampă, în prima zi a copilăriei mele, nu poate fi negat. El 
este tot atât de real ca şi chipul tău întipărit în ochii mei. 
M-am întors spre tine ca planta spre sămânţă. Două imagini 
se suprapun şi-n jurul lor o linie subţire străluceşte” (Te-am 
văzut în lăuntrul meu, p.7).

Avem un volum solid, bazat pe o formă bine creionată 
și pe un conţinut dens: firul naraţiunii lirice, tablouri 
consistente, cultura leagă toate părţile poemelor şi poemele 
între ele, evenimentele spirituale sunt trăite de poet cu 
pasiune şi sacrificiu, se simte pulsul vieţii în dinamica lecturii; 
locurile menţionate în carte sunt certe, peisajul real şi marcat 
de valurile vremurilor. Aceste elemente fac să considerăm 
cartea ca una dureros de reală și proiectată în astral, în 
același timp. Totul converge spre un poem continuu format 
din mai multe etaje, bine construite, o epopee modernă în 
care, poetul captiv sentimentelor sale, devine personajul 
care se scrie pe sine. 

Multe din evenimentele lirice s-au petrecut înainte de 
1989, dată prag pentru cultura română, iar poezia dedicată 
femeii Odette apare ca o poziţie împotriva cursului istoriei 
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impuse de sistemul social aflat la putere în acel moment, 
bazat pe o ideologie atee și pe un pragmatism absurd. Era 
la modă și era impusă glorificarea personajului politic aflat 
la putere, iubire sinceră părea o deviere de la cursul istoriei 
impuse. După atâţia ani, mesajul pare a se dizolva în apa 
timpului, dar starea merită punctată. Totodată, iubirea 
poetului pentru Odette străbate graniţele, unește estul de 
vestul Europei, dovedind că oamenii nu pot fi separaţi de 
doctrine politice impuse. Iubirea nu poate fi limitată, chiar 
dacă omul este limitat.     

Tema centrală a volumului radiază indirect: Dumnezeu 
ne răpește ceea ce iubim cel mai mult. În fond, asta a dat El 
pentru noi, pe singurul său Fiu pentru noi. 

Poetul poate rezista prin poezia sa fragilă, scrisă lapidar 
pe nisipul sângelui… 

Cuvântul – neprețuit explozibil

Harnic și meticulos, Adrian 
Botez își scrie epopeea despre 
călătoria sa în lumea aceasta. În 
ultima perioadă a publicat mai 
multe cărţi, după un program 
propriu, despre destin, artă și 
suferinţă, într-o viaţă afectată de 
magma poemelor primite, ivite în 
nopţi de diamant. 

Volumul de versuri Casa făcută 
din împușcături (poezii care te 
țin treaz…)*, apărut la Editura 

Rafet în anul 2020, menţine ritmul interior, tensiunea care 
apare între bucuria scrierii și suferinţa zilnică. Titlul este 
neobișnuit și provocator pentru cititor. Mesajul cărţii vine 
dintr-o experienţă amară, din constatarea că vremurile 
actuale au ajuns la un punct de cotitură, la o destrămare a 
șansei. Termenul apocalipsa se manifestă și în aceste poeme 
scrise, durerea străbate actul creaţiei. Deși poetul ţine să-și 
transmită viziunea spirituală asupra existenţei, el nu renunţă 
la mijloacele literare pe care le stăpânește în siguranţă. Pe 
unele locuri, forţează limitele cuvintelor, o face de dragul 
cititorului, care va trebui să observe semnele, ce apar în 
epopeea lirică. Ele abundă în text, sunt puncte de reper, 
pentru scriitor și pentru cititor. O revoltă, bine construită 
liric, răzbate din poeme. Ritmul și rima susţin ideile, 
imprevizibilul are cota lui de vizibilitate. Lectura poemelor 
presupune un anumit nivel de cultură, de cunoaștere, mai 
ales cunoaștere spirituală. 

Cartea are mai multe paliere pe care se dezvoltă, spre o 
ţintă bine conturată:

Partea I: CASA FĂCUTĂ DIN ÎMPUȘCĂTURI; Partea a II-a: 
SAR DIN LUME-N ALTĂ LUME; Partea a III-a: DOINE; Partea 

a IV-a: VINA DE A FI POET; Epilog(uri). 
Constatarea poetului este una tristă, lumea este 

imperfectă, locul unde trăim este afectat de loviturile primite 
de-a lungul vremii. Istoria are secretele ei, este o istorie în 
care violenţa a zdruncinat viaţa oamenilor, „casa este făcută 
din împușcături”. Dincolo de tristeţe, există și speranţa 
într-o altă lume, mai bună, în alte spaţii. Până atunci, 
responsabilitatea poetului este maximă, el receptează 
semnele, semnalele, are partea lui de vină, pentru violenţa 
asupra lumii. Valorile spirituale se concentrează asupra unei 
prezenţe eterne: Crist. Pentru poet, aceasta este o prezenţă 
necesară, este punctul de siguranţă, într-o lume nesigură. 
Crist oferă perspectiva asupra existenţei. Suferinţa are rolul 
ei, Crist a suferit/ suferă și el, pentru un adevăr maculat de 
erorile umane. Poetul depășește stadiul teologic, el forţează 
limita și vede, în această prezenţă, un motiv pentru o 
existenţă în lumină, în adevăr, în armonie cu restul creaţiei. 
Uneori, poetul se revoltă pe Demiurg, o face din necesitatea 
de a avea o relaţie cu acesta, de a ieși din cutele timpului 
brutal. Este revolta celui care cunoaște și se războiește cu 
limitele între care vieţuiește. 

Capitolul Doine are menirea de a îmblânzi universul prin 
cânt, poetul simte responsabilitatea pentru menirea sa. El 
lansează un ritm interior, menit să lege cuvintele de muzica 
extinsă a universului. Jalea, revolta, supărarea, un dor din 
alte lumi, un impuls către eternitate, toate marchează 
această parte a volumului. Motivele preluate din folclor, 
din tradiţii și obiceiuri, din bocete sau imprecaţii, sunt bine 
asimilate și cititorul intră în atmosfera sufletului marcat de 
dor… Poetul emite, chiar, ipoteza dispariţiei Creaţiei…

Observăm că lumea aceasta a fost afectată, sunt lovituri/ 
împușcături, există scrumul lăsat de focul abisului, justiţia a 
căzut la un nivel minim. Omul a murit de întrebări, moartea 
stă în picioare, se simte nimicnicia, există nebuni, într-o 
lume în mișcare, aparent logică. Năcazul are și el o doină, se 
aude un cântec barbar, omul a plecat din vatra sa, a dezertat 
din destinul său…

În această cădere în ruină, poetul descoperă puncte de 
sprijin: SĂ CREZI ÎN CRIST, pentru a redescoperi IDENTITATEA 
ADEVĂRATĂ - putem sta pe un dig între un Ocean și alt Ocean, 
Crăciunul are un mister, zilele sunt zestrea lui Dumnezeu, 
poezia este un portal spre eternitate, arta are sursele ei de 
evadare. 

De reţinut și prezenţa albinelor harnice,  ele reconstruiesc 
cosmosul cu migală. Imaginea lui Van Gogh, pictorul dedicat 
culorilor absolute, aduce o notă de pasiune care depășește 
limita vremii. Natura oferă salvarea prin frumuseţea ei, 
prin puritate, prin lumina care conservă mesajul original, 
zidurile radiază și ele gândurile oamenilor, singurătatea este 
o aparenţă, într-o lume dinamică.

Adrian Botez

CASĂ FĂCUTĂ DIN ÎMPUȘCĂTURI

(poezii care te țin treaz...)

NIMENI  NU-MI ÎNȚELEGE REVOLTA POVEȘTILOR MELE

nimeni nu-mi înțelege Revolta Poveștilor mele
toți mă urăsc – pentru că văd pân' la Iele

toți mă urăsc – pentru că vreau Rânduială și Rost
toți mă urăsc – pentru că n-am dezertat – încă – din Post...

Spiriduși-Moși – Ondine – colcăie-ntre Rime și File
Salamandra-mi nu arde – nici în Ură ori Mile :

m-azvârliți de pe orișice Astru – din Carte – în Noapte
dar eu mă întorc – ca Albina - -ncărcat de Miere și Șoapte...

degeaba-așteptați Prohodirea-mi sub Brazi :
Trei Cavaleri au venit – din Stele – cu-Ucaz

și Munți-s în Flăcări – în Platoși se-nchid Inorogii

neostenit – Cornul lor Alb străpunge Negrele-Orlògii...
...nu mi-e prieten vreun Om ? – Frați îmi sunt Duhuri :
singur se scriu ele-n Cartea-mi – mazilită la Vùlturi !

***

9 7 8 9 7 3 1 4 6 7 1 4 6 I.S.B.N. 978-973-146-714-6
Editura RAFET
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„e Unu` – pe Strada/ mea – care arată – de parcă/ ţine 
locul Altuia/ mereu am impresia – când îl/ văd – că/ numai 
dacă m-aş uita după vreun/ Gard – ceva – s-ar putea să-
l/ zăresc – pe el – Cel/ Adevărat – ghemuit – acolo/ ca un 
Răufăcător – care se/ ascunde…” (E unu`, p. 14). 

Dorul după un loc al omului se definește în poemul Casa 
lui (lui Vincent van Gogh): „Casa lui e PRETUTINDENI – unde 
Dumnezeu îl strânge la Pieptu-i pe OM/ ca FRATE SUBLIM 
– ÎNSÂNGERAT CERȘETOR – chiar ATOM…/ Casa lui e-n 
Soarele-Floare – acolo unde Doare – cel mai turbat şi fără-
ncetare…/ Casa lui e Noul Pământ – unde Grădinile se pleacă 
sub înfloritor jurământ…” (p. 21). 

Identitatea individului, la final de vremuri, se focalizează 
pe Crist: „Când spui o Rugăciune – spune-o-n Limba ta 
Amară/ (…cu inflexiuni de Înger şi de Fiară…)/ pe care – nici 
pe ea – nu ţi-o pot lua – de-afară:/ nu Preoţii  înseamnă 
Rugăciune/ ci Răstignirea ta – pe Golgote Străbune…” (Să 
crezi în Crist: Identitatea ta adevărată, p. 31).  

O concluzie: Viața este un Dar Ceresc, dar ne batem joc 
de toate, apoi dorim bine pe pământ… (Parșivenia umană 
eternă, p.36).

Existenţa continuă datorită rădăcinilor omului, părinţii au 
adus existenţa la un anumit nivel pentru fiecare, o întâlnire 
în absolut e posibilă, pentru a putea sări dintr-o lume, în altă 
lume. 

Omul poate muri de întrebări, el degeră-n Cântec, în 
Stele, în Frigul Logos-ului. El nu va învia în săbii de răspunsuri, 
ci-n Munţii cei Mari… Și nu punem întrebări suficiente, 
doar cârtim. Omul ar trebui să-și asume dialogul, cântecul, 
efectele răspunsurilor care vin din Înalt…

Frica de moarte poate fi învinsă, omul are o șansă: 
„Moartea stă în Picioare: fiţi/ politicoşi – aduceţi un Scaun 
– să ne/ privească şi de jos în sus/ Moartea stă în Picioare: 
n-o lăsaţi/ niciodată – să stea în/ Picioare – să vă privească/ 
Suverană – plină de/ Ifose Gratuite: în definitiv – nu e decât/ 
şi ea – un Slujbaş/ oarecare – ca fiecare dintre/noi” (Moartea 
stă în Picioare, p. 51).

Existenţa este efemeră, avem loc pe Dig, între Ocean și 
Ocean, acolo, între Vrajbă și Crimă, există Sânge, nu Spini, un 
foc ne face scrum, într-o Năvalnică Iarnă…

Poetul propune o scurtă descriere privitoare la Taina 
Dacilor, o prezenţă abisală asupra amprentei spirituale 
a românilor, semnul din adânc a originii și sensului în 
istorie. Dublate sunt imprecaţiile dedicate celor care 
clădesc imperii, pe sufletele oamenilor. Suntem călăuziţi 
în labirintul intereselor celor care cuceresc solstiţiul minţii. 
Textele devoalează o zonă zbuciumată, poetul este legat și 
empatizează cu oamenii care s-au dus într-o doină abisală.

Responsabilitatea artistului, în lumea aceasta vizibilă, 
lumea de sub soare, este una profundă, el păstrează rădăcina 
spirituală a neamului, în Antrepozitele din vis, din imaginaţie, 
din cuvinte. Acceptă și execuţia, în piaţa vizibilă de cuvinte, 
din cânt. Asupra poetului se trag toate Gloanţele Lumii. El nu 
dispare, se transferă în univers, Carnea Răstignită are resurse 
pentru veșnicie. E un fel de scriere pe carnea durută a lumii. 

Poemele lui Adrian Botez au încrustate în piatra lor 
zbuciumul lumii. Versurile se frâng, se caută unele pe altele, 
oferă portaluri de idei, spre o lume spirituală. Există un 
ritm specific, modelat de gândurile materializate în versuri. 
Versurile sunt străbătute de semne, poetul le scrie cu literă 
mare pentru a atrage atenţia asupra simbolurilor ascunse. 
Este un clasic, care forţează limitele, ferindu-se de capcanele 
unei modernităţi superficiale. Prezentul are înscris, în 
mesaj, trecutul și viitorul, speranţele și ţipătul. Folclorul are 
un loc aparte, sunt preluate temele majore ale sufletului 
românesc. Versurile sunt marcate de un misticism construit 
pe idei solide și fragile, în același timp. Cititorul este solicitat 
și iniţiat simultan. Sunt poeme pentru cei care cunosc 
sensul în istorie. Limbajul este dens, ideile academice se 
întâlnesc cu zicerile de fiecare zi. Viziunea de Sus se leagă de 
necesităţile obișnuite. Spasmul cosmic se desfășoară peste 
spasmul omului afectat de neputinţe. Există o democraţie 
a cuvintelor, în scrierile lui Adrian Botez, o generozitate a 
revoltei.  

Cartea este dedicată soţiei, are o parte consistentă, 
privitoare la identitatea poetului. Sunt date bibliografice, 
scurte comentarii făcute asupra cărţilor sale, incomode și 
atipice pentru literatura de astăzi. De remarcat și coperţile, 
ele reţin două tablouri de Vincent van Gogh: Noapte 
înstelată şi Terasa cafenelei noaptea. Trimiterile sunt directe 
și subliniază arderea artistului, sub galaxii de cuvinte și sub 
galaxii de sensuri. Plus copleșitoarea prezenţă a Demiurgului, 
prin/ în Creaţia Sa. 

Concluzia aparţine poetului: Minunile nu stau cu Ușa-
Nchisă (fragment din poemul Vina de a fi poet, p.113).    

*Adrian Botez, Casa făcută din împușcături: (poezii care 
te țin treaz…), 167 de pagini, Râmnicu Sărat, Editura Rafet, 
2020. Coperta I: NOAPTE ÎNSTELATĂ, de Vincent van Gogh 
(1853-1890) – pictură în ulei, pe pânză, 73,7 cm x 92,1 cm, 
realizată în anul 1889, la ARLES;

Coperta II: TERASA CAFENELEI NOAPTEA, de Vincent van 
Gogh – pictură în ulei, pe pânză (80,7 cm x 65,3 cm), realizată 
de pictor la ARLES, în perioada 9-16 septembrie 1888. 
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DANIEL
LUCA

Înșelarea morții

Iubirea este parte din întreg, 
din univers, nu poate exista de 
sine stătătoare, ci doar în strânsă 
legătură cu mediul înconjurător, cu 
natura, cu cosmosul. Iubirea nu e 
un simplu sentiment, ci presupune 
trăire, dăruire și adeseori e însoţită 
de tristeţe, de necazuri, omul 
trebuind să lupte pentru împlinirea 
ei și nicidecum să renunţe. Acestea 
sunt concluziile la care ajunge 
Adriana Tomoni în volumul de 

versuri Magnolia vrăjită (Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2019).
Trăirile contradictarii (fericire versus suferinţă) sunt 

obișnuite, chiar dacă sunt încărcate de emoţii puternice („Îţi 
amintești? / Sub palida sprânceană-a înserării / Sorbeam 
din ceaiul aburind, / În cafeneua de la malul mării, / Unde 
plângea un pescăruș, murind” – Îţi amintești?), așa cum 
firească este și prezenţa morţii lângă noi.

Dar iubirea este în oameni, puterea sa fiind resimţită și 
de flori, care izbutesc să împrăștie umbra ce sta să învăluie 
totul („Pesemne magnolia vrăjită / De izvorul mesajului 
șoptit, / S-a deșteptat din somn grăbită / Și pentru noi a 
înflorit” - Îţi amintești?). Și sălășluiește în oameni încă din 
fragedă pruncie („Puiul de Om poartă în el stropul de iubire 
/ ce împlinește minunea vieţii” – Femeia).

Iubirea este, într-adevăr, o minune, o cale a descoperirii 
de sine și a celuilalt, a devenirii și împlinirii în doi, crucea 
fiecăruia fiind mult mai ușor de purtat în tandem („Mâna 
mea în mâna ta, / înalţă rugile inimii spre crugul cerului. 
/ Sărmani învieţuiţi întru-mpreună simţire, ne lăsăm 
îmbrăţișării necuprinsului UNU” – Crucea devenirii prin 
împreună trăire). Firesc, întrucât iubirea poartă în ea un 
strop de dumnezeire („Toate-s numai pentru tine, / «Chip de 
lut», c-un strop dumnezeiesc /  Umpleţi sufletul de bucurie! 
/ trepte spre cer, sub pași ţi se zidesc” – Pentru tine).

Plină de viaţă, iubirea reprezintă mijlocul prin care 
moartea poate fi înșelată („Vreau să înșel moartea, / iubindu-
te. / Poate îi storc o lacrimă / și poate / o alung pentru o 
vreme, / de iubire se teme” – Vreau să înșel moartea).

Într-o relaţie nu curge doar lapte și miere, destrămarea 
acesteia riscând să se producă în orice moment („Mac roșu 

mi-ai rămas și doare, / Un vers pe cerul vieţii împreună am 
scris” – Mi-ai fost).

Așteptarea (re)nașterii iubirii este extrem de dureroasă 
(„Te-aștept, mai trece înc-o iarnă, / Dantele de gheaţă se 
ţes, / Timp nu mai este, clepsidra răstoarnă, / Mi-era atât 
de teamă, tu nu m-ai înţeles” - Mi-e frig), însă speranţa 
întotdeauna va supravieţui („În ceruri, îngeri plâng de 
bucurie / Și lacrimile se prefac în ploi, / O altă epopee se va 
scrie, / Cuvânt lângă cuvânt din amândoi” – Niciodată). Cu 
atât mai mult cu cât poemul de iubire nu se scrie de unul 
singur, în însingurare, ci în doi („Eu o filă, tu o altă filă, / Din 
visuri se va naște un poem, / Plinătate de iubire arzând ca o 
lumină, / E sacrificiul nostru suprem” – Să îți fiu rimă).

Sunt prezente aici și poeme mai puţin izbutite (precum 
Meditație, Frământ, Taina bobului de orez), dar Adriana 
Tomoni  își apropie cititorii prin sinceritatea debordantă, 
scriind din suflet pentru suflet.

A căuta seninul

Adriana Weimer, în volumul 
de versuri Lumină de stea 
(Editura Eikon, București, 2018), 
pornește în căutarea seninului 
din oameni, a liniștii, a luminii 
interioare, a bogăţiei sufletești.

Din acest motiv, se degajă 
de aici o sufocantă senzaţie de 
calm, pe care nu o poate tulbura 
nici măcar destinul ori timpul.

Lumina interioară se revarsă 
în exterior, cuprinzând spaţii, 
oameni, universul întreg („În 
lumină voi apune, / în lumină 

voi trece, / cum lumina-n vitralii / îndumnezeită-n / Altare” - 
Lumină de stea). A lumina pentru alţii devine profesiune de 
credinţă („și-n întuneric, / lumina-mi / se revarsă-n / priviri 
/ mereu înspre voi” – Mereu înspre voi) și aduce iluminarea 
întru credinţă și iubire.

Prin iubire, timpul ajunge să fie domesticit și folosit în 
interes propriu, ba chiar ajută la construirea sinelui („și 
timpul / mă construiește pe mine, / precum piramidele // - 
inexplicabile dimensiuni / ale spiritului” – Întru spirit și timp).

Iubirea învăluie pe cei dragi (părinţi, copii, iubitul, 
iubita), pe ceilalţi semeni, pe Dumnezeu, practic totul, 
nimic nefiinţând în afara sa. Nici nu poate fi altfel, întrucât 
dragostea reprezintă tot o formă de lumină („Tot mai 
aproape / în Iubire / mă simt, // tot mai departe / în timp 
// Tot mai aproape / în Lumină sunt, // tot mai departe-n / 
Cuvânt” – În Lumină).

Adevărata iubire presupune a trăi în și prin celălalt, 
construind, pas cu pas, un drum propriu („Rând pe rând, / 
fiecare pas / făcurt împreună / e drumul nostru”; „rând pe 
rând, / vieţile noastre împreună / ni le dăruim unul altuia” 
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– Dăruim).
Mai mult, iubirea este atât de puternică, încât poate 

aduce primăvara în plină toamnă („Primăvara din toamnă / 
spre tine coboară / un suflet preaplin” – Frunze-destin).

Lumina se află și în cuvânt, în poezie, alături de iubire, 
totul conlucrând la crearea unui tablou al frumosului din om 
(„Poezia luminii / se rescrie-n cuvânt” – Poezia luminii).

Cuvântul este, în același timp, hrană spirituală („la masa 
/ Cuvântului / mă așez iar” – La masa Cuvântului), dar și 
drum pentru descoperirea sinelui și a lumii („Fiecare dintre 
noi / mergem mereu / pe un drum nesfârșit / de cuvinte...” 
– Drum de cuvinte), iar scrisul e și el născut din lumină spre 
a emana lumină („Cu trup de lumină / scriu” – Cu trup de 
lumină).

Retrăirea vârstei copilăriei la maturitate înseamnă o 
reîntoarcere la puritate, o renaștere sufletească („mi-am 
retrăit copilăria, / uitată parcă demult / în memoria obiectivă 
/ a timpului... // Am renăscut” – Mi-am retrăit copilăria), 
timpul fiind din nou luat în stăpânire („timpul / de de partea 
mea” – Timpul e de partea mea).

Totuși, destinul omului este implacabil. La capătul 
drumului vieţii așteaptă moartea. Dar și acum există lumină, 
moartea nefiind altceva decât o simplă plecare („Nu voi lua 
nimic / dacă plec, // poate doar neuitarea...” – Neuitarea), 
o plecare spre înalt, de unde pot fi vegheaţi cei lăsaţi în 
urmă („voi pleca în curând / spre etern, / spre ceresc, / spre 
senin... // Clipă de clipă / voi rămâne cu voi / Stea-destin” – 
Stea-destin), pentru că dragostea trece dincolo de Styx.

Adriana Weimer mizează pe simplitate, însă uneori alunecă 
în simplism (de pildă, în Iubirea mea, Minune, Drumul spre 
infinit, La infinit, Poezia, Mă întorc, Mirabil cuvânt), atunci 
poezia pierzându-și substanţa și expresivitatea.

A trăi pentru iubire

Cel mai important sens al vieţii 
este, după cum reiese din versurile 
volumului Beţiile cosmice (Editura 
Absolut, București, 2016) de Alensis 
de Nobilis (Cornel Bălescu), iubirea, 
acel sentiment care are puterea de 
a lega pământul de cer, trupul de su-
flet, oamenii întrei ei, dar și oamenii 
de Dumnezeu. 

Practic, este universul însuși, 
acesta neputând supravieţui în 
afara iubirii, cu toată starea eufo-
rică dobândită. Ori, poate, tocmai 
de aceea.

Absenţa ei înseamnă gol și întuneric, singurătatea 
nefiind o soluţie demnă de a fi acceptată („Sună universul 
gol în oameni singuri, / Fără ca scânteia în ei să se aprindă” 
– Miresele nopții). Iubirea, fiind preaplină de lumină, 
împrăștie, astfel, bezna acaparatoare („În univers lumina e 
puţină, / Se pierd mereu în beznă visătorii” – Lumina).

Lumina este asimilată și cu puritatea sufletească, prin vârsta 
ingenuă a copilăriei („Și-n somn luminii îi zâmbesc copii…” – 
Lumina). Tot un fel de copii sunt și îndrăgostiţii, atunci când 
sentimentele lor sunt sincere și profunde, dublate de pasiune, 
fiind binecuvântate de divinitate („orbecăind, ai căutat în tine / 
Acea lumină sacră din copii” – Sfinții fără paradis; „Descântau 
în lună îngânat fecioare, / cânturi de lumină ridicând în cer. / 
Timpuri de dorinţă și înfiorare / Clocotind de lavă-n dulcele 
ungher…” – Miresele nopții).

Câteodată, își face simţită prezenţa senzaţia de 
tardivitate, de imposibilitate a trăirii la cote maxime a iubirii 
(„E prea târziu să mă iubești, îmi spui, / Să mă aștepţi o viaţă-i 
prea devreme” – Lene), însă aceasta trebuie înlăturată, 
iubirea fiind eternă, orice sfârșit fiind doar un alt început, o 
renaștere prin purificare („Parcă sfârșitul / Dărâmă imperii 
/ Și alte-nceputuri / Nasc pruncii din pulberi…” – Apus; 
„Când renăscut, voi reveni, vom arde / În flacăra din noaptea 
Învierii…” – Chemare).

Imensitatea iubirii face ca o viaţă să nu fie suficientă 
pentru a fi trăită cu adevărat („O insulă-i pustie fără tine. / O 
viaţă de rezervă cer” – Evadare din rol).

Îndrăgostirea de un poet este, însă, un real pericol pentru 
cel care îndrăznește a o palpa, pentru că sentimentele 
acestuia le depășesc în tărie pe ale oricărui muritor, 
dezintegrarea interioară fiind aproape inevitabilă în caz de 
eșec („Și m-ai gusta și te-ai opri, dar cine / Să-ţi spună că 
sfârșești la terapie, / Când un poet bea sufletul din tine? / De 
pleacă, o să cazi în nebunie…” – Poet-fachir).

Uneori, rima constrânge, soluţiile la care autorul apelează 
neavând întotdeauna efectul scontat (de pildă: „Să ne iubim 
cu lene-n submarine / Ascunși de detectivi în bluza ta” – 
Evadare din rol ori în poemul Dependență), dar Alensis de 
Nobilis învăluie cu grijă lectorul în mantia poeziei sale, spre 
a-i încălzi sufletul.

Tăcerea și iubirea

Liniștea aceea totală, unde 
nu foșnește nimic, unde totul e 
doar așteptare, liniștea aceea 
care doare este surprinsă 
de Carmena Felicia Băinţan 
în volumul Duminicile unei 
toamne (Editura Castrum de 
Thymes, Giroc, 2020).

Pentru a fi înfrântă, este 
nevoie de un singur lucru: iubi-
rea. Pare a fi puţin, însă nu este 
deloc așa, pentru că plinăta-
tea acesteia se revarsă asupra 
a toate și a tuturor, apărând, 

dintr-odată, cuvântul și cântecul („Am început un cântec în 
nordul meu frumos, / E limpede ca apa și blând e ca și luna, 
/ Am străbătut și vise cu glasul unduios / Și te-am visat pe 
tine,  frumos ca-ntotdeauna” – Cântec), ce unesc sufletele 
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oamenilor între ele și cu Dumnezeu, prin credinţă.
Este nevoie de iubire, este chemată, asumată și 

îmbrăţișată cu tărie [„Zboară prin mine caii de foc / Pe noi să 
ne ducă singuri la vale. // (...) // Hai, vino cu mine norocul să-
ţi ţin, / Să-mbrăţișez cuvântul din tine / Cu noi înceapă ziua 
pe pământ / Despletindu-se în două destine” – Caii de foc], 
cu convingerea că destinul va putea fi biruit.

Nici nu poate fi altfel, viaţa fără iubire pierzându-și 
sensul, universul întreg complotând pentru a o susţine („Era 
o noapte plină, plină de mister. / Și luna se-ntindea cu braţe 
de lumină / Se auzea cum stele înmuguresc în cer, / Lucind 
pe două trupuri ţesute împreună” – Vânticel), o iubire în 
adevăratul sens al cuvântului, trup și suflet.

Ba chiar și îngerii participă la acest cânt al lumii („Când 
îngerii cântau balade, / Pe sfoara timpului urcând, / Ne 
îngânau, râzând, cicade” – Păun).

Odată descoperită, iubirea e transmisă mai departe, 
altora, prin cuvinte, sunete ori... vise („Te-am așezat în sunet, 
în forme și visare” – Cântec).

Ce rămâne după plecarea iubirii? Nimic altceva decât... 
tăcere, o reîntoarcere la începuturi („Astăzi mi-e frig, am 
mâinile de ger, / Și plâng în mine două inimi, două!”), numai 
că de această dată în tăcere își face loc și speranţa („Mai la-
să-mă să te iubesc la umbra nopţii, / Atunci când roua cade 
peste noi / Vom născoci povești din steaua sorţii, / Iar în 
icoana dimineţii vom fi doi” – Mai lasă-mă).

Tocmai de aceea clipa trebuie trăită, și nu lăsată să treacă 
pe lângă noi, fiind păstrată vie mereu în amintire, în reverie  
ori în poezie, ca o reflectare fidelă a simţirilor („Ai fost poemul 
unei veri trecute”; „Mereu te-ai strecurat printre cuvinte / 
Și-n braţe-ai adunat poemul sorţii / Tu ești încăpător precum 
o rază / Ce se așază noaptea înaintea porţii” – Ai fost poem).

Iar dacă iubirea nu își află împlinirea aici, pe pământ, o 
va afla în ceruri, pentru veșnicie („E-atât de aproape luna de 
iubire / Că soarele a-ntors al vremii ceas / Și pentru veșnicie 
în ceruri au rămas” – Iubire solară).

Carmena Felicia Băinţan, prin scrisul său (adeseori 
îndreptat spre pastel, cu riscurile aferente), scoate în 
evidenţă frumosul din jur, care influenţează decisiv și pozitiv 
soarta omului, redându-i bucuria de a iubi și a trăi.

Plaiuri de legendă
 

Întotdeauna avem nevoie 
de legende. Ca și basmele, ne 
împresoară și ne teleportează 
într-o lume aflată între realitate 
și fantastic, plină de pitoresc, 
dar și de învăţăminte pentru toţi 
oamenii, indiferent de vârstă.

Volumul Plaiuri româneşti 
în legende de Daniela Văleanu 
(Editura Mirton, Timișoara, 2002) 
este, așadar, mai mult decât 
binevenit, acoperind un vid de 
informaţie pentru mulţi dintre 
noi.

Legende cosmogonice (facerea pământului, cu munţii și 
văile sale) se îmbină armonios cu cele despre munţi (Bucura, 
Capra, Caraiman Ceahlău...), despre stânci, pietre vârfuri 
(Babele, Cetăţuia, Detunata, Masa Jidovului...), despre 
dealuri (Arsurea, Cucului, Înlemnit, Muierii...), despre apele 
curgătoare ori stătătoare (Buzăul, Dunărea, Jiul, Oltul, 
Mureșul, lacurile din Munţii Retezat...), despre diferite 
localităţi ori locuri geografice (Alimănești Azuga, București, 
Buziaș, Țebea...) ori despre mănăstiri și schituri (Curtea de 
Argeș, Putna, Rarău, Tismana...).

Totul curge pe axa bine-rău, toponimia diferitelor locuri, 
spaţii, având fie rol de aducere aminte a unor fapte vitejești 
sau numai generoase („Au scăpat doar câţiva săteni,  care-au 
fugit la stâna lui Ali, sau Aliman, ce se afla ascunsă în pădure. 
Au făcut acolo noul sat și l-au numit după salvatorul lor: 
Alimănești”, p. 67), dar și a altora nefericite, ori mărturie a 
unor pedepse divine („A doua zi, după plecarea călătorului, 
se întâmplă alt lucru de mirare: tot satul cu oameni răi și 
cărpănoși se scufundă în ape; în locul satului, se întindea 
acum un lac adânc și mare. Rămase doar un mic ostrov, cu 
casa femeii celei bune. Așa a apărut Lacul Siutghiol”, p . 63). 

Desigur, dragostea are un rol deosebit de important, 
multe povești de iubire, cel mai adesea neîmplinite, fiind 
la originea unor întâmplări de neuitat, fie că este vorba de 
iubirea între oameni, între uriași, între oameni și uriași ori 
între oameni și zâne. Sentimentele sunt întotdeauna extrem 
de puternice și, chiar dacă destinul este potrivnic, speranţa 
în izbândă subzistă [„Dar bătrânul uriaș îi prinse taina, 
așa că, într-o seară, îl urmări cu o ceată de uriași înarmaţi 
până-n dinţi. Îl găsiră pe voinic în braţele zânei. Furios peste 
poate, uriașul înfipse spada în inima zânei, care muri pe 
loc. Văzându-și iubita răpusă, flăcăul își înfipse pumnalul în 
inima tatălui, apoi își curmă și el viaţa (...). Din trupurile lor 
sunt făcuţi stâlpii Detunatei Goale”, p. 20].

Dragostea de glie, de locurile strămoșești, determină 
ridicarea la luptă pentru apărarea acestor ţinuturi în faţa 
cotropitorilor, prilej de acţiuni eroice ce nu pot rămâne 
nescrise în denumiri („Turcii au fost alungaţi din ţară. De 
bucurie, Ștefan cel Mare și Sfânt s-a întors cu cei șapte 
voinici la casa babei Tudora, unde a scris un act prin care îi 
făcea pe veci stăpânii Munţilor Vrancei, de la Trotuș, până la 
Valea Bâsca Buzăului. Cei șapte fraţi s-au așezat la poalele 
munţilor, și-au întemeiat familii, apoi sate, numindu-le după 
ei: Bodești, Spirești, Negrilești, Bârsești, Spulber, Păulești, 
Nistorești, așa cum le găsim și astăzi”, p. 80).

Daniela Văleanu nu doar culege diferite legende, ci le 
filtrează, încearcă să le dea o haină literară, prin urmare nu 
suntem în faţa unei materii brute, ci a uneia însufleţite prin 
participarea sa activă (de pildă, „Singurul lac vulcanic de la 
noi din ţară este Lacul Sfânta Ana, un lac aflat într-un decor 
mai mult decât încântător”, p. 61).

Lucrarea de faţă se constituie într-un ghid extrem de util 
elevilor, în primul rând (atât prin relaţia dintre toponimie și 
geografie, noţiunile abstracte ale celei din urmă dobândind 
viaţă, cât și prin indicele denumirilor geografice), dar nu 
numai lor, ci și celor care sunt pasionaţi de călătorii, ori 
acelora care vor să (re)descopere plaiurile mioritice, nimeni 
neputând rămâne indiferent în faţa frumosului, de orice 
natură ar fi el. 

Atelier critic
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Emil Mircea Neșiu
Zborul de anduranță al clipei 

(Emil Mircea Neșiu – „Nopți albe, zile 
negre”, Ed. Grinta, 2019)

          
Avem fiecare de parcurs 

câte un mic univers personal, 
într-un permanent balans 
de la un capăt la altul al 
spectrului luminii. Viu 
și neviul ne fascinează 
deopotrivă, sapă în firea 
noastră brazde de înţeles, 
când fin și atent, când apăsat 
și chiar brutal. Întotdeauna 
se vor deschide poteci pe 
care mintea să alerge sau să 
se poticnească după cum e 
mersul stelelor la un moment 
dat. 

Identificăm realmente 
porţia de satisfacţie în planul maturităţii, alături de pragurile 
de  impas existenţial, doza dublă de confort/disconfort, atunci 
când facem un tur de orizont prin  „Nopți albe, zile negre”, 
cartea lui Emil Mircea Neșiu, scrisă într-un registru detașat, 
efervescent, dominat de observaţii de viaţă pertinente 
trecute prin fior liric, dar și de (auto)ironii de calitate, subtil 
tușate, cu mână liberă și decisă. 

Întâlnim un poet pentru care lejeritatea scrisului este 
similară respiraţiei bine controlate, iar dumnnealui se arată 
conștient de acest lucru, într-un clar aplomb: „În palma unei 
frunze/ m-am regăsit, poate./ Și cu rodul unei dimineţi/ am 
construit un palat/ din fapte frumoase,/ aruncate ordonat 
să ridice/ valoarea tuturor lucrurilor/ la pătrat./ Ca și când 
valoarea/ exponenţială ar depinde/ de acest ridicat/ până 
la plus infinit./ Se vor scădea erorile./ Ceea ce rămâne 
este de fapt/ cumsecădenia pământului...” (Infinitul). 
Reușită contemplare în spirit brâncușian, cu o intervenţie 
matematică vis-a-vis de ostilitatea necuprinsului. 

O undă de justificată tristeţe, frizând ludicul, traversează 
timid prin loc nemarcat spaţiul gândirii bine conturat într-o 
peisagistică dinamică, îndrăzneaţă: „Clădesc mai apoi un 
sfârșit/ vopsind Universul cu/ o tinctură de răbdare./ Las 
cocoașa de dromader/ să se topească-n indolenţa/ unora de 

a privi totul/ în faţă fără nota explicativă./ trag căruciorul cu 
fructe exotice/ în dreptul foișorului/ și-mi arunc amăgirile/ 
la primul coș de gunoi.../ pierdere de vreme” (Amăgirile). 
Se simte, ca în cea mai mare parte din expozeul și discursul 
literar, filonul filozofic elegant, prezent înăuntrul hainei 
poetice. 

Ușoare diferenţe doar, se simt între secţiunea 
programată nopţilor albe și cea pentru zile negre. De altfel, 
contrapunerea aceasta fiind una de aparenţă, altfel spus 
nici măcar o contrapunere efectivă. În ideea, totuși, de 
alternanţă, citim un poem sensibil ca un oftat prelung, pe 
fondul unui etern motiv al dăruirii și creaţiei: „Podea cu 
urmele/ călcate-n picioare./ Despre zădărnicia UITĂRII,/ teză 
de doctorat recent/ propusă spre autentificare,/ discuţii 
interminabile./ Împleteam degete rătăcite/ prin labirinturi 
verzi,/ desfifrând cuvintele/ găsite drept probe./ Câteodată 
zidită-n turnuri/ de cuvinte prea coapte/ visam dalta și nu 
numai,/ instrument de lucru/ să te preschimbe-n cenușă./ 
Am trimis un e-mai ANEI.../ Fără răspuns.” (E-mail).  

Merită cu prisosinţă redat și acest reușit exemplu de ars 
poetica, cu o ţinută elegantă: „Fiecare vers te-nvăluie/ în 
mrejele unui timp/ pentru care doar cântecul/ mai prezintă 
o inimă/ din străfunduri de mare./ Durerea e compusă/ 
din întristări, supărări/ amărăciuni, traume/ ce te macină 
continuu./ Iar nesfârșitul e din ce în ce/ mai aproape de 
fiinţă./ Ea, POEZIA, este lumina divină,/ regina florilor, 
acoperind/ un sentiment cu o auroră/ nu neapărat boreală.” 
(Banalul sentiment). 

Avem în faţă un volum ingenios, plăcut așezat la masa 
cu poezie de calitate, din partea unui poet ce se face bine 
remarcat, o voce autentică și distinctă. 

               

Daniela Mihăeș
Undeva, cândva... 

era o foame și o sete a ta de tine
(Daniela Mihăeș – „Acea femeie din mine”, 

Ed. Pim, 2020)

Iată femeia! – cum își face loc de 
ea în ea însăși, devorând lighioanele 
care stăruie s-o cuprindă cu pretenţia 
de a-i intra prin căptușeala fiinţei. 
Să mergi dintr-o părere a ta despre 
tine drept în motivaţia de a fi tu 
aceea care ești. O îmbinare a sorţii cu 
norocul, fără prea mari pretenţii de 
algoritmi universitari. 

Cartea Danielei Mihăeș care 
încearcă autodefinirera, „Acea femeie din mine”, surprinde 
trăirile cele mai ascunse, de fapt continua căutare de 
identitate, cu nonșalanţă dar și atroce. Poemele curg libere, 
clare și ample, într-o cascadă văratecă; într-o aranjare 
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semantică și semiotică de la sine. 
  Cum e să te afli întocmai la marginea ta, într-o iluzie a ta 

și evident fără tine... Să te prăduiască pădurea cu duhurile și 
cu jivinele ei... „rareori mă întâlnesc cu mine,/ doar noaptea/ 
îmi îmbrac firescul./ mi-e teamă/ de castorii care mi-au pus 
stavilă/ și se bălăcesc în apele roșii.// nu mă întreba de ce/ 
m-au închis în castelul lor/ să dansez cu piranhia/ vals, vals, 
vals...// un spărgător de nuci pune la îndoială/ abilităţile 
unei inimi împărţite la doi/ numără/ și uită unde a ajuns.// 
între timp m-am uitat în oglinzi.” (între timp m-am uitat în 
oglinzi și...). 

Este exploatat, speculat un timp care nu are loc de-
adevăratelea, ci într-o magie experimentală, la fabrica de croit 
altfel timpuri. Iar fiinţa este pe măsura tulburării viscerale: „e 
posibil să-mi lipsească/ braţele, inima și ochii –/ de fapt/ îmi 
lipsește iubirea.// de când nu mă iubesc.../ (dar când m-am 
iubit?/ nu mai iubesc pe nimeni.// într-o zi/ m-am trezit fără 
să simt nimic,/ nici femeia aceea veselă din mine/ nu și-a 
mai făcut apariţia,/ dispăruse cu toate giumbușlucurile/ pe 
care mi le împrumutase.// atunci am simţitnevoia unui duș/
fierbinte/ benise iarna!” (mă tot gândeam). 

Poeta, ce-i drept mai nocturnă de felul ei, cu care am 
avut un interviu strașnic la radio, ea de la Roma și eu din 
vârful Cetăţii Devei, se joacă și redevine serioasă preoţ de o 
clipită, după care începe numărarea genelor și sprâncenelor. 
Nemiloasa analiză este completată de o sinteză ce nu se 
vrea perfectă, ci doar plăcută. Dincolo de jocul de imagine 
interesant, este căutată esenţa ideii alături de cea a 
limbajului: „ai fost mai tânără cu o secundă,/ cu un pas,/ 
cu un cuvânt.../ înainte să știi cum e să trăiești/ în tăișul 
iluziei.// dar mâinile s-au uscat/ implorând/ firul de nisip// 
până la îndurare// inima a împietrit./ undeva s-a oprit/ fără 
să-i fi făcut nimeni/ semn.” (tăișul iluziei). 

Fără a avea formidabile pretenţii de la sine, Daniela 
Mihăeș reușește însă să convingă ca și când n-ar fi acolo 
însă a lăsat pe cineva de taină și suficient de puternic să-i 
îndeplinească rostul. 

Fiindcă trebuia inevitabil să ajungem și la poetica de 
dragoste, ne trosnește o elegie furibundă: „aseară am uitat 
de tine./ pașii mei înspre înapoi/ au stins/ trei dintre cele mai 
aprinse/ zvâcniri în tâmplă.// pe trotuar trecea ca o nălucă/ 
amintirea/ atât de palidă și îmbrăcată-n negru/ încât,/ tot 
drumul îmi părea funebru/ și arborii sobor de preoţi.// mă 
speria această încercare/ pe care o simţeam până-n prăsele/ 
și mă-ntrebam dacă așa e când/ se moare/ încet și dureros 
într-o iubire.” (năluca ta și un sobor de preoți). 

Daniela Mihăeș se dovedește a fi un spirit autentic, care 
îndrăznește să se nege pe sine într-atât încât să o ia de la 
capăt cu altă și altă trăire. Fiind o poetă matură, realizată, 
avem un tablou îndeplinit în forme și în fond. 

Emil Mircea Neșiu
Fabulos și îndărătnic anotimpul 

(Emil Mircea Neșiu – „Retorica ploii”, 
Ed. Aureo, 2018)

 
Atmosferă de plimbat mai 

mult în poveste decât în realitate, 
pe ea și pe altă ea, prin capriciile 
vremii. O privire reflexivă și 
refractare asupra indeciziei unui 
anotimp, de a fi verde sau cenușiu. 
Pare că se petrec aici lucrurile 
și în funcţie de starea de spirit a 
poetului precum și a femei(lor) 
din imediata sa vecinătate, plus 
alţi mulţi factori de (in)stabilitate. 

Emil Mircea Neșiu în „Retorica 
ploii” avansează teme predilecte 

pentru un om preocupat de cunoașterea viului în entropia 
și metamorfoza sa. Fără a fi o poezie de dragoste efectivă, 
ci de contemplare și discernământ, de înţelegere, ea se 
dezlănţuie firesc și nefiresc, dar întotdeauna convingător 
printr-o stabilitate a discursului. 

Astfel, un peisaj de intersecţie a eului cu o extrapolare 
a sa onirică, la ceas de taină și meditaţie: „Această femeie/ 
poate prea obișnuită/ printre  voaluri/ cu picioarele lungi/ 
trece  agale/ n-are nici o  obligaţie/ și poate de aceea/ toţi o 
vor o dată/ o dată și o dată/ tot  voi  trece pe aleea plopilor/ 
iar plopii număraţi/ vor ieși în număr par/ PAR că poemul 
va  fi devorat/ de muritorii/ ce nu mai vor să–nţeleagă/ că  e  
vorba  de o  figură  de stil/ înclinată de un vânt cu destinaţie 
precisă” (Direcție). 

Gestionarea mirajului legat de femeie, presupune și 
alternative: „Era o femeie/ care își consuma dragostea/ 
printre picături de ploaie,/ visând un soare/ care să 
acopere/ toate punctele cardinale/ expuse pentru un 
zâmbet/ con larghezza./ Folosesc expresii italiene/ doar ca 
să complic lucrurile,/ văd doar paharul plin,/ cu seninul mă 
fac complice,/ iar veninul de  întuneric/ mă desprinde/ cu 
umărul tatuat de plăceri” (Plăceri). 

După cum se vede, nu este nicăieri nicio adresabilitate 
directă, nimic declarativ, se merge pe intuiţie și observaţie 
atentă. Într-o conjunctură ceva mai domestică, vine alt poem 
ca un surâs: „Femeia care  tace/ trece peste închipuirea/ unor 
posibile fapte,/ simple  fracturi/ dintr-un timp plăcut,/ nu 
deochiat.// DEOCHIUL  se  leagă/ de  următoarea replică:/ – 
Ce  vrei să spui cu  asta?/ zise  nevasta/ trăgându- mi  scaunul./ 
Semnalizez  stânga/ și mă inclin  dimineţii.” (Mijloc de vară). 

Ne trezim și cu o variantă surpriză de lămurire asupra 
imaginii femeii repetitive dar schimbătoare: „Ploaia e  cea 
mai parșivă  femeie./ Se  poartă  când  rece/ când mai 
caldă/ în funcţie de perspectiva/ de abordare a  timpului/ 
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propus  drept ofertă./ Se strecoară prin cele/ mai nebănuite 
cotloane/ (a se citi ”locuiri”)./ De înlocuire nici vorbă,/ 
nu se poate schimba  nimic./ – Ce  naiba,  îmi spun,/ altă 
comparaţie n-ai  găsit?/ Aleg ploaia de  vară/ în loc de dușul 
zilnic/ și  mă pornesc  spre MARE.../ n-am văzut-o de  ceva 
timp/ dar e aceeași” (Perspectiva ploii într-o vară). 

 De altfel, avem și un poem pe care îl putem considera 
reprezentativ, posibil conclusiv: „Sufletul meu/ e o coală de 
hârtie/ pe care inima/ a început să schiţeze./ – Femeie, pentru 
mine ești/ al iubirii vers./ Din vise am clădit/ un univers/ în 
care suntem împreună/ O  TU și un EU/ nedespărţiţi./ Iar 
drept  dovadă,/ la picioare îţi aștern/ covor de stele,/ iar al 
meu mister/ ţi se  închină/ precum la o icoană/ făcătoare de 
lumină.” (Un el și o ea). 

La oricare perspectivă ne-am opri, din cartea lui Emil 
Mircea Neșiu, se păstrează aceeași notă de balans între 
fiinţe, într-un ritm suficient de alert pentru a ne ţine conectaţi 
permanent. Astfel se întâmplă într-o carte bună, de succes! 

             

Mihai Petre
Citim Caragiale, vorbim Caragiale, jucăm 

Caragiale, trăim Caragiale...
(Mihai Petre – „Caragiale. Lecturi, relații, 

perspective”, Ed. Casa Cărții de Știință, 
2020)

Despre Caragiale s-au scris 
de-a lungul timpului, atât 
minimale studii introductive, cât 
și largi exegeze, ambele necesare 
pe de o parte parcurgerii avizate 
a unui amplu spaţiu de exprimare 
în latură scenică, cât și înţelegerii 
mai aprofundate a contextului și 
valenţelor unei epoci interesante 
chiar dacă neexcelând în valori 
solide în rândul societăţii pestriţe. 

Având la îndemână o 
impresionantă bibliografie și 

cunoștinţe reale în privinţa facilităţilor dar și erorilor de 
limbaj, Mihai Petre lasă la o parte de astă dată aventurile 
trăite în viaţă și în romanele sale, încumetându-se la 
parcurgerea unui altfel de concret, între timp devenit de 
notorietate universală, iar în ultimii treizeci de ani, chiar 
repetabil. După cum autorul scrie: „Demagogia nu doar 
politicianistă, interesul personal generalizat, imoralitatea 
publică, minciuna, înșelătoria, atentatul continuu asupra 
limbii române ș.a. sunt tare ale societăţii românești 
contemporane, suprapuse celor surprinse de Caragiale.” 

Structurată știinţific, în cuprinsul celor trei segmente 
evidenţiate delimitativ, cartea se orientează mai mult pe 
valorile (și nonvalorile) comunicaţionale, încercându-se 

o ordonare, fără subordonare ci cel mult interordonare a 
arhetipurilor ce se materializează prin balans și contrabalans 
în limbajul vocaţional reprezentativ ales de ilustrul Caragiale. 

În secţiunea lecturilor, o fină și sigură disecţie stabilește 
disecţii clare între arhitext, text, paratext, metatez, intertext, 
pentru ca în final să fie proclamat în valenţe credibile 
textul ca proces de comunicare. În planul relaţiilor, care 
la Caragiale sunt puternic nuanţate, sunt distinse în carte 
acelea de comunicare intrafamială, cronotopială, cenzurată, 
punându-se un accent susţinut pe însăși comunicare printr-o 
analiză pertinentă. Iar perspectivele sunt promiţătoare, 
conștientizându-le importanţa, vom face referire la acestea 
prin prisma autorului: „Lectura de cercetare și pragmatică 
a textului comediilor ne-a adus în proximitatea unor idei 
nu doar interesante ca noutate, ci și capabile să susţină noi 
perspective de cercetare. Atenţia noastră s-a concentrat 
deopotrivă pe nivelurile textului, relevând noi posibilităţi de 
abordare a acestuia, dar și pe relaţiile de comunicare clasică, 
având în vedere funcţiile textului într-o situaţie specifică. 
Lecturi și cercetări viitoare ar putea lua în discuţie și existenţa, 
ca instituire și funcţionare, a comunicării perlocuţionare, pe 
care doar o semnalăm. La nivelul acesteia, în comunicarea 
scrisă, cuvintele sunt folosite spre a îndeplini o acţiune. Există 
situaţii în care mesajul este înţeles și acceptat ori neglijat de 
receptor (...) Perspectivele idemtificate la nivelul relaţiilor 
de comunicare clasică, cu depășirea genului dramatic și 
exploatarea celui epic, la nivelul limbajului ori al construcţiei 
dramatice, oferă o altă viziune asupra operei lui Caragiale.”

Aceasta fiind cercetarea asupra unei lumi reapărute, 
cu predilecţie în plan comunicaţional, dar și ideatic, 
concluzionând și noi după analizele profunde ale autorului, 
cum că am merge cu Caragiale până la capăt, care ar fi acela, 
dar evident vorbim aici de rezonanţa operei sale, Doamne 
ferește și în planul trăirii efective! 

Violeta Pintea 
Nucleul dur al însuşi focului

(Violeta Pintea – „bordel”, Ed. Azbest 
Publishing, 2020)

Naştere şi renaştere, 
puţină moarte, pofte, patimi şi 
convalescenţă, de fapt toate fa-
zele existenţiale trăite în carne, 
în sânge, în os, în suflet. Năzuinţe 
sfârtecate de destin implacabil, 
realitate care muşcă nemilos la 
marginea posibilului. Organicul 
erupe la fiece pas şi nu mai poate 
fi oprit. 

Violeta Pintea izbeşte 
puternic în spaţiul poeziei 
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contemporane, cu un hotărât „bordel”. Tăioasă ca o lance, 
această carte îţi taie respiraţia încât ajungi să te miri de viul 
tău, încartiruit într-o stranie îmbinare între viul şi neviul poetei. 

Nu veţi găsi nimic static aici, entropia este fabuloasă, fizica 
e departe, există însă o chimie neelucidată, şi care va rămâne 
astfel în timp şi în netimp. Indiferent că avem forme scurte, 
directe, sau bogat elaborate, forţa expresiei rămâne aceeaşi. 
Astfel, într-o răzmeriţă totală faţă de canoane şi regulile 
firii: „astăzi voi merge pe ape și/ voi despica sufletul celui 
ce tace./ astăzi vei sta îngenuncheat ca într un/ ritual mai 
păgân decât/ iadul, astăzi/ îmi vei fi/ începutul sau sfârșitul.” 
(***);  paradoxic, pe altă lume, pe alte lumi probabile: „din 
întuneric se iese/ antigravitaţional/ ca dintr o naștere/ ca 
dintr o moarte...” (***) iar ca observaţie mediană pentru 
întreagă atmosfera atroce: „astăzi nu este despre femei,/ 
astăzi este despre vinovăţie și/ despre debaraua cu lucruri 
inutile/ unde sufletul s a încuiat/ și plânge.../ mai poate fi și 
despre gara aceea/ construită/ în mijlocul tunelului.” (***); 
„nu este despre fericire/ ci despre sarea din bucătăria de 
piatră/ în tinereţe aveam în dormitor/ o stradă a pierzaniei/ 
și îmi uscam sufletul/ pe firul de curent electric/ debranșat 
de la lumină/ îmi vindeam laptele pe/ cartelă, trăiam din 
mila/ celor de la crucea roșie care/ îmi lăsau pe prag/ câte 
o găleată de sânge/ din venele otrăvite ale/ sinucigașilor./  
apoi am abandonat fugași am începutsă mor, zadarnică 
a fost și binecuvântareaîngeruluicuiele răstigniriiau 
rămasnegăsite...” (***). 

Pretutindeni, imaginea este atât de puternică încât rupe 
orice ramă care ar încerca să o cuprindă. Înţelesul fiind amplu, 
prin asocieri îndrăzneţe, aproape nebune. O perspectivă de 
viaţă contorsionată: „să acoperim realitatea să tragem/ puţin 
nisip peste purgatoriul în care,/ ne am închiriat ultima/ insulă 
de pământ verde, pământ sub care sicriele/ îmbătrânesc 
laolaltă cu noi, să nu mai ţinem/ morţii de mână./ ziua mea 
de naștere a fost într o noapte/ cu lună goală și urlau câinii/ lui 
dumnezeu a pustiu și a moarte și/  nimeni nu voia un copil pe 
jumătate/ trist/ pe jumătate/ fericit./ mi-au legat prea strâns 
inima/ și nu promit/ că voi duce viaţa asta/ până la capăt/ va fi 
nevoie de multă foame/ să mi pot deschide gura/ și să mușc/ 
din/ ultima iluzie...” (***).

Oarecum adevărat și conclusiv, într-un exerciţiu de (in)
toleranţă și sinceritate: „tot ce a durut, va mai durea/ 
adevărul este cea mai cruntă fiară/ domesticită, eu îţi spun 
că/ pielea mea nu poate fi/ împăiată, iubește mă acum cât 
încă/ nu m am lămurit dacă vreau ca din mine/ să se facă 
săpun/ sau constelaţie./ să trecem peste minciuna identităţii 
câștigată/ la pariuri, este vorba doar despre/ o noapte de 
dragoste nepremeditată, mai bine/ să evităm capcanele/ 
implicării totale în ceea ce tu numești/ iubire, iar eu/ doar o 
simplă răsfoire de/ senzaţii periferice ce mâine vor fi/ regret/ 
sau uitare...” (***). 

În permanentă și plenară vibraţie, oscilând între culmile 
extazului și agoniei, Violeta Pintea reprezintă o personalitate 
unică, fiind o poetă consacrată, pe deplin formată pe luciul 
şi prin zimţii vieţii. 
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Dumitru Tâlvescu
Singurătăți și neliniști 

(Dumitru Tâlvescu – „aldebaran”, Ed. 
Ghepardul, 2020)

Vechile dimensiuni fac loc 
altora, apărute de niciunde. 
Se reconfigurează orizonturi, 
se arată despoite de foste iluzii 
prea îndrăzneţe. Oarecum 
se lămuresc esenţele, unele 
chiar nebănuite din pricina 
marilor aglomerări care 
împresoară viaţa. Are loc o 
respiraţie limpede și adâncă, 
fără noduri și... măști de 
fandosită recuzită socială. 

Cu constelaţia zodiei sale, 
„aldebaran”, despre care mai 

greu am fi aflat sau am fi crezut că e un termen science-fiction, 
Dumitru Tâlvescu rezolvă unele din ecuaţiile pe care ni le-a 
înșirat de-a lungul timpului. În registrul cunoscut, potenţat 
ideatic și imagistic, găsim ample desfășurări de sentimente, 
pornite din stări exaltice deopotrivă cu letargice, imbolduri 
spre împăcarea cu efemerul, rezolvări ale închipuirilor 
fiinţei prea adeseori dedate la obiceiuri apropiate celor ale 
divinităţilor. 

Discurs potrivit unei lumi care se petrece asemenea 
melcului scăpat din tufiș în cărea umbletului... „E totul 
searbăd și uscat/ În pustiul unde nici moartea nu vine/ 
Umbrele se topesc și caută adăpost/ Cerul arde amarnic 
până și gândurile/ Stau în cumpănă dacă mai nasc ori nu/ 
Speranţe în ape adormite/ Răbufnesc din adâncuri/ Glasurile 
peștilor prin ochii sticloși/ Adevărurile stau la pândă/ Ploaia 
nu mai vine, se scaldă în nori.” (La capăt). 

O interesantă definire a duetului, a cuplului, a perechii, 
prin așezarea fiinţei în centrul imaterial și chiar atemporal, 
și care oricât ar putea părea de ciudat, poate servi drept 
straniu dar sigur adăpost... „Între mine și tine, distanţa e 
de-o clipă/ Așezată pe zâmbetul tău de lumină./ Privirea 
mea pierdută-n tine/ Ține timpul strâns la piept,/ Ca și cum 
n-a mai rămas nimic din zile/ 

Doar spaţiul dintre ele, umplut de amândoi.” (Doi). 
Singurătăţile au trecut în planul firescului, se substituie 

căutărilor acerbe, iar neliniștile se confundă cu aprioricul 
de toate zilele... „Mi-e bine acum, resemnat,/ Vecin cu 
necunoscutul./ 

Mă cheamă tainele din el/ Adâncul lui e negru/ Speranţe 
deșarte se varsă în el./ Un pas mai e și cad/ N-am griji acum, 
dar nici dorinţe/ Doar setea de a afla/ Un dincolo mai bun./ 
Așteptare// Te-am căutat de când mă știu/ Umblam prin 
ploaie ca un orb/ Priveam prin curcubee și-ncercam/ Să 
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întrevăd  prin ele trupul tău./ Speranţele mă-nsoţeau duium/ 
Pluteam prin vis, uitând vechi amintiri/ Iar dorul  pârjolea 
sufletul în mine./ Și ai venit, plutind cu zâmbet larg/ Iar roșul 
tău din buze ţi l-am șters/ Fierbinte, în caldă îmbrăţișare.” 
(Mi-e bine, acum). 

Partitură cu partitură, viaţa se dovedește tot mai fluidă și 
translucidă, ceea ce nu e așa cum s-ar crede, chiar catastrofic, 
astfel îndepărtânu-se rigiditatea și opacul. Deși pare într-adevăr 
un sfârșit lumesc, o fi, de fapt nu se știe... „Peste ninsorile 
albastre/ Asasinul timpului așează neguri./ Suliţele lui mă 
străpung adânc/N-am loc în mine pentru sânge/ S-a prelins tot, 
pe caldarâm/ Vântul îl poartă ca pe stropii de ploaie./ Am orbit 
zarea cu sângele meu/ Spre apus, pierdut în zare.” 

Greutatea cărţii stă pe finalul acesteia, tot una cu coperta, 
unde un sâmbure de adevăr explodează, un sâmbure de 
fruct tomnatec, bine copt... „Cheamă-mă dintre vise/ De-
acolo unde locuiesc eu/ Cuprins între nostalgie și iertare.// 
Ca întro menghină, el stingher/ Poartă haina tristeţilor/ 
Flămânde.” 

„aldebaran”-a lui Dumitru Tâlvescu, carte de bucate 
pentru hrana sufletească, carte de vise, carte de trecere și 
de rămânere... 

 Luminița Zaharia
Trăind în eventualitatea vieții 

 (Luminița Zaharia – „Singură-n simulator”, 
Ed. Astralis, 2020)

Liniile drepte au fost șterse 
și înlocuite cu linii în zig-zag, 
concepute să nu ducă nicăieri. 
Punctele de fugă rămân totuși 
valabile în măsura în care stau 
ascunse și nu în văzul lumii, de 
unde ar putea fi furate de prea-
curioși. 

Degringolada firii nu era 
prevăzută în vechea fizică aceea 
pe care o stimam și o iubeam 
toţi. Distanţate și mascate, să nu 

se atingă dar pot să se confunde între ele, sentimentele și 
simţirile devin tot mai mai firave, mai fără substanţă. Jilav 
orizontul care se întrevede, nicio șansă de scăpare din 
braţele hidrei ce s-a instalat drept orizont. 

În plin război pentru păstrarea unei minime coerenţe 
existenţiale, Luminița Zaharia refuză pilotul automat și 
butonează și trage de manete cu fervoare, dar de astă dată 
„Singură-n simulator”. 

Astfel, „de război”: „îmi ţin jurnalul de război/ pe 
pansamentul care îmi acoperă/ inima rănită./ copacii lumii 
au murit/ i-am ucis chiar noi, poeţii,/ în goana furibundă/ 
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după gloria clipei.// nu văd ce scriu, mi-ar trebui o oglindă/ 
dar nici oglinzi nu mai sunt/ le-am spart chiar eu/ într-un 
accent de dismorfism literar –/ și, oricum, în oglindă războiul 
s-ar întrezări pe dos/ adică frumos și duios și eminamente 
maiestuos/ nu-i așa?// războiul e între lumi, între sexe,/ 
între mine de ieri și mine de mîine/ între sare și pîine// e 
despre tot și nimic// și habar nu am/ cine mi-e inamic.// îmi 
ţin jurnalul de război/ cu mîinile amîndouă/ să nu mi-l fure/ 
generaţia următoare.” 

Dacă ar fi doar un război singular, al poetei, am putea 
crede așa i-ar fi venit ei să mai diversifice poezia cu huzur 
și cu poveste, însă observăm foarte clar cum ne tocăm 
mărunt zilele într-un simulacru de viaţă, de fapt simulatorul 
sortit fiecăruia fiind un abator pentru zile. Multă emoţie 
și profunzime în mesajul „de război”, care pare a fi și un 
testament deloc grăbit ci doar deja scris preludic la urgiile 
ce vor urma, tot mai eficiente într-o ’rărire’ spre aproape 
extincţie, a celor deveniţi prea mulţi și necooperanţi potrivit 
vremurilor noi, bizare și n-am zice că nu chiar defecte. 

Un poem aparte, cu accente de pamflet, cu o ironie 
predilectă, a se vrea, de ce nu, și șlagăr, iar ca singură 
soluţie, presiune maximă pe baba Vanga! „când te fîţîi în 
Haiti,/ topless, mindless, doar în tanga/ și tsunami e pe vine 
–/ te salvează baba Vanga!// la știri, pe telecomandă,/ ţi-a 
înţepenit falanga:/ oare vin extratereștrii?/ îţi răspunde 
baba Vanga!// cînd te-ntrebi ce va fi mîine/ răsfoind reviste 
manga,/ telepatic îţi șoptește/ „don’t worry!” chiar baba 
Vanga!// corul:/ Baba Vanga-n sus,/ baba Vanga-n jos,/ o, 
o, o, ce mişto,/ ce destin frumos!// dacă ţi-ai pierdut elanul/ 
prost cum ești, un langa-danga,/ cine-ţi dă în schimb un 
bongo?/ ai ghicit, chiar baba Vanga!// într-o lume răvășită/ 
unde la putere-i ranga,/ cine vine cu soluţii?/ spui că Trump! 
ba baba Vanga!// ce păcat că e în astre,/ dar și-acolo, zdranga-
zdranga/ cântă, cu substrat, mari hituri –/ una este baba 
Vanga!// corul:/ baba Vanga, vino iară,/ re-ncarnează-te şi 
tu,/ în patron, sifon, raton –/ doar în poet nu!// aplaudacii, 
în delir: o, o, o, ce mişto etc.” (baba Vanga). 

Dincolo însă de aparente invocări și glume, găsim o 
atitudine manifest faţă de nedreptatea nașterii în procesul 
unei trageri la sorţi organizate permanent, pe criterii ce 
sar cât colo până și din teoria probabilităţilor... „am tras de 
când mă știu/ băţul mai scurt./ cum să fiu prima la startul 
istoriei?!/ cum să apuc blidul plin/ al reușitei-în-toate/ 
cum să nimeresc/ poteca virgină?// acum mă întreb/ dacă 
eram ghinionista satului/ sau mă lăsam păcălită/ pentru 
potenţiale/ victimizări viitoare.// răspunde-mi tu, cel care 
tragi mereu/ băţul mai lun/ și ne minţi fără rușine/ cum că ar 
fi/ bagheta magică.” (bățul mai scurt). 

Poezia Luminiţei Zaharia este mereu densă, mental 
invazivă, iar de astă dată una de rezistenţă, cazonă(?), 
cartea înscriindu-se perfect în peisajul amplu al cărţilor 
primite și parcurse până acum, din această perioadă nefastă 
pandemic-paranoică. 
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„Unde Dumnezeu a lăsat reminiscențe 
de grai și de suflet românesc…”

O cărţulie de buzunar, o decadă lirică iscată din talentul 
viforos al lui Vasile Barbu, m-a găsit, între fatalele mele 
risipiri, acasă în Oraviţa, la vremea când vântul toamnei 
survola melancoliile dealurilor din preajmă iar eu reluam 
entuziast seria conspectelor din care s-a ivit  cartea 
despre împărăteasa Sissi și discretele ei drumuri, cu Irma 
Sztaray, orăviţeanca după mamă, prin Banatul Montan. 
Poezia lui Vasile Barbu - zeul dac care-și împlinește ritualul 
conservării tradiţiilor poporale și cultural-spirituale 
românești în Voivodina Serbiei, cantonat la Uzdin, într-un 
centru cultural pe care l-a creat mai degrabă cu eforturi (y 
compris financiare) proprii – are forţa ei interioară care-i 
îngăduie revărsări de tumult al sentimentelor înspre cititorii 
săi, mulţi, cei mai mulţi lăsându-se pasionaţi de poemul 
angajat, în care patria, eroii ideii naţionale  din vechimi dar 
și de azi, alimentează, firesc, orgoliul identitar, dragostea 
de ţară și prin extensie povestea omului. Penajul acestui 
lirism al pietismului și al tandreţii sentimentale („Doamne, a 
noastră rugăciune/mirosind a lanuri şi struguri/în tărie/este 
averea acestor trupuri/trimise la arat/şi semănat/Doamne, 
păcatele noastre/sunt plecările...”), se reîmprospătează, ca 
al păsării Phoenix, dacă nu cumva odiseic, sugerînd revenirile 
constante ale poetului la armele sale, parcă spre a le aminti 
semenilor de limbă și destin comun, românesc, că naţiunea 
s-a edificat și refăcut de fiecare dată când schimburi de focuri 
cu zădărnicia, cu vremelnicia, cu percepţia obtuză a altora, și-
au arătat eficienţa în reconstituirea solidarităţii neamului. Iar 
rostului acestei lupte, știe bine și poetul nostru, îi trebuiesc, 
i-au trebuit și îi vor trebui și jertfe, și jertfitori din tranșeea 
inefabilului liric.

Cărticica de  faţă, Rădăcini (Craiova, Editura Grafix, 2018), 
întâmpinată entuziast de Florian Copcea (Un poet baroc), e 
îmbrăcată, în totul, în melancolie dar franjurii înflăcărării ţin 
interesul cititorilor în preajma acestor poeme care sunt mult 
îndepărtate de calpul lozincilor în versuri ale grafomanilor de 
serviciu prin unele publicaţii și reviste, au valoarea unei cronici 
adânci, sondează sufletul poporal, certifică noi izbânzi ale 
unui poet care și-a luat întotdeauna în serios misia și vocaţia. 
Adesea, prestaţia pe scena publică este urmată imediat de 
retrageri ordonate în laboratorul sufletului, dinspre care 
toate revenirile convoacă atenţia aceluiași cititor faţă cu 

desfășurările de elanuri nedisimulate ale eului liric. Poetul 
nu are nevoie de megafoane, vocea lui îmblânzește pentru 
moment viforul faptei istorice ca apoi să efectueze un survol 
suav asupra aceleeași lumi, cu un discurs în care se întâlnesc 
meditaţia și revolta sufletească, pietismul și frenezia unei 
nostalgii pentru tot ce înseamnă ţară, naţiune, peisaj 
sufletesc ori pitoresc extras fie din geografia memoriei, fie din 
eficienţa unui traveling personal. Sunt poemele dezvoltând 
bucuriile contemplării frenetice a locurilor natale (poemul 
încheind decada e închinat localităţii Uzdin, în Serbia, azi) 
sau a ţinuturilor românești, în toată măreţia și splendoarea 
istoriei dar și a prezentului lor. Fuselajul acestei poezii este 
destul de solid, eul călătorește iute ca vântul și ca gândul 
peste tot unde Dumnezeu a lăsat reminiscenţe de grai și 
de suflet românesc, viaţa palpită în versuri într-un angrenaj 
copios de imagism al exuberanţei inspiraţiei (nu neapărat 
elan barochizant) flancat de sărbătoresc agonizant în propria 
descifrare enunţiativă, ca o efemeră ninsoare de bucurii și 
fericiri: „O lungă chemare/în liniştea din Panonia -/şi pletele 
tale ca nişte rădăcini/în somn înverzind.//Banat este numele 
tău, ţară -/glie a soldaţilor neînarmaţi,/măreţi şi nesfârşiţi 
la trup, al fetelor frumoase/sărutate de sfinţii norocului.//
Banat eşti, o, tu, drum al cailor nepotcoviţi,/iarbă a oilor,/
cuvânt al pământului de sub tălpi.//Banat eşti tu plâns al 
pruncilor,/al îngerilor noştri buni,/al aripilor de sub soare şi 
lună.//Mă rog de umbre, de gânduri albe,/mă rog de zări şi 
lut/de copii, de păsări, de crucile/de la răscruci/şi psaltire,/
mă rog de pomi, de trupul mândrelor/venite să scrie poezii/
în carnea mea şi a gândurilor.//Mă rog ţie, Banat, zilnic/în 
genunchi/ascultând ecoul ceasului/celor ce nu mai sunt.” 
(Rădăcini, p. 20-21).

Foarte multe versuri par decupaje, evocări secvenţiale 
utile precum bucăţile folosind la completarea unor bosaje de 
travertin la soclul unei statui măreţe. În fapt, gloria acestei 
poezii pare să-i fie adusă tocmai de scenariul prestabilit („Îmi 
mai comand/şi o gură de durere.”) apoi bine lucrat. Ici-colo, 
intruziunile de modernitate par atipice dar nu distonante 
în raport cu mecanismul atât de personalizat al edificării 
poemului de dragoste (În astă-seară rămâi, Lorelei, Cântec 
şoptit, Dorul meu) și cu faliile spaţio-temporale implicând și 
sporind, ele însele, autenticitate stilului. Se poate vorbi de un 
anume cotidian al poeziei lui Vasile Barbu; evantaiul sensurilor 
face parte din realitatea ficţională, e drept, dar în textura 
imaginarului, esenţa distinctă este, fundamentând un topos 
încifrat/descifrat, ideea supremă de patrie, patria română. 
Legile lumii posibile nu sunt și legile augmentând destinul 
lumii poemelor. Pentru că, aici, dragostea contextualizează 
o naraţiune, o poveste despre oameni și despre ţară („Aici 
ne-am învăţat primii paşi,/aici ne-au români doinele,/aici 
ne-au nemurit colindele,/aici ne-au rădăcinit dorurile.”), 
eul își dezvoltă propria matriţă a acestei iubiri prin scris/
scriere, o perspicacitate interpretativă, definindu-l până și în 
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„devianţele” unei aspiraţii realiste. Țara și oamenii alcătuiesc 
u teritoriu evanescent, din perspectiva lirică, două teme 
aliniind tranzitoriul la parabola umanului, omenescului; 
ţara, oamenii, impun, deci, dimensiunea ideatică, turnura 
delicat-gravă a dăinuirii, a durabilului existenţial: „Aici 
istoria este o torţă/care lumină peste o câmpie inundată în 
forţă,/de foarte libere stele, negre şi fluide/precum clipele, 
clipele lucide/ale celor aflaţi eroi/printre noi./Ele pătrund în 
sufletul zării/ţâşnesc ca săgeţile ţării,/inundă cerul din largul 
mării.//Doar eu printre ele cu biata mea sete/mă strecor 
precum un erete./Orbesc amintirile şi legendele lumea -/
Mulţumesc, chiar aş vrea/Să dejunăm împreună serios/
visul mi-e cam zgomotos/şi ochii-mi sunt şterşi de culoarea/
tăcerilor voastre, ce-mi-nfurie marea.../Dacă nu ar părea o 
ficţiune/gândurile ţi le-aș spune,/dar în a ta cetate/sunt în 
captivitate.” (Aici istoria..., p. 18).

Răsfăţ liric garantat, poezia lui Vasile Barbu dezvoltă ca 
un sindrom axiologic propriul „fetiș”: incursiunile în sufletul 
românesc dau măsura fracturilor dar și continuităţilor 
istoriei, a conservării valorilor civilizaţiei. Iar poezia, bună, 
împinge balastul social în rigola inutilului, ea evită dezastrul 
degenerescenţei conștiinţei, dă mari șanse de supravieţuire 
spiritului uman. Poezie, credinţă, suferinţă, renaștere, toate 
astea sunt pasajele esenţiale și din crezul liric al lui Vasile 
Barbu iar volumele sale izbutesc să fie, în această privinţă, 
documente morale. Cine are urechi de auzit și ochi de văzut 
și citit, să(-i) urmeze exemplul.

Între lut și cer. Stigmatul distopiei în 
poemele Taniei Carmen Grigore

Citită cu atenţie, chiar în fascinaţia detaliilor sale, poezia 
românească de astăzi – firește că am în vedere poezia bună, 
reprezentativă pentru segmentul cronologic de după 1989 
-   întrunește elogiile privind ambiţia de a impresiona prin 
densitate, aspiraţiile de a desţeleni, fără a înlocui radical, 
fiindcă regula obedienţelor nu o schimbă nici o ideologie, 
vechea semnificaţie a falsei angajări cu nevoia stridentă de 
a egala, valoric, evoluţiile genului pe continent și în lume. 
În ultimul deceniu se afirmă lirici profunzi, naturi adânci 
care știu să transforme o dimensiune simbolică în valoare 
concluzivă, potenţialul semantic al versurilor în exerciţiu de 
hermeneutică frontală, decisă, modalităţi stilistic-estetice 
definind un, cândva ostracizat, autenticism liric și ascensiuni 
excepţionale în destule cazuri de autori care-și respectă 
statutul și au ca miză firească autodepășirea. Între vocile 
afirmate în perioada aceasta, Carmen Tania Grigore vine 
cu o exergă îndatorată nuanţelor postmoderne ale poeziei 
noastre de azi dar afirmarea sa, de la debut încoace, are 
calităţile unui univers liric orriginal, deschis, generos în 
esenţă, poeme de o acuitate metaforică și o încărcătură 
semantică apreciabile.

Delicateţea desenului liric, într-un scenariu aproape 
antinomic calm-tragic, forţa telurică a versurilor 
ângemănând concilierile realismului vieţii cu căutarea 
seducătoare a mesajului subtil-tulburător, fac din volumul 
Cerberul din clepsidră (Apahida, Editura Neuma, 2019, 100 
p., cu un cuvânt de escortă pe copertă, semnat de Horia 
Gârbea) o carte atrăgătoare. Nu avem, însă, generativul 
încărcăturii graţios-tragice, nici reafirmarea palpitului vieţii 
din poezia thanatică a colegilor de promoţie dar autoarea 
e atrasă de de-compoziţie, are un discurs când senin, când 
viforos („aici se jertfeşte/în zori de zi/o femeie abstractă/
dintr-o eroare de calcul/şi-a grăbit/dezlănţuirea/la ce bun 
acest triumf/cucerit/la capătul răbdării?//imaginaţia, ca/
un bumerang/întârziat/a spintecat clipele/eliberând/floarea 
de mac/captivă-n artere/ citesc data naşterii/şi nu înţeleg/
cărei vieţi aparţine/şi cărei morţi/a rămas îndatorată?”) dus 
cu o nonșalanţă stilistică livrată în mai multe cerneluri, știind 
să extragă miezul sacru-mitic din cuvânt. Geneza acestor 
desăvârșiri se află în proximitatea livrescului dar livrescul, 
aici, este mai degrabă decelat în anticonvenţional, calmul 
maturităţii îngăduind autoarei noastre o priză pedant-
abruptă cu realul. Cum s-ar spune, o poezie comestibilă, 
debordări de idealitate, controlul perfect al unui discurs 
paralel, eul liric și evazionismele realităţii agreste. Recursul 
la parabolă detensionează, însă, interogările, răspunsurile 
pot deveni substituiri ale propriilor drame și eul  se răsfaţă 
pur și simplu într-o poezie în care până și puseurile de 
notaţie devin expresive, poezie reflexivă stabilind relaţii de 
profunzime între stări adânci, lucruri, fiinţe, univers mundan, 
memorie afectivă: „eşti atât de/ înfometat/de poezie/încât 
te hrăneşti/cu tot felul de/cochetării/senzuale/ai o poftă 
de viaţă/care mă străbate/cu ochiul liber/şi mă surprinde/
indiscret/în spaţiul dintre/imperfecţiuni şi/feminitate/uneori 
mă găseşti/strâmtorată/în spirale de/borangic/şi nu-mi poţi 
separa/trupul/de carnea în care/am copilărit/fără intenţii 
de/îndrăgostire” (memory stick, p. 61)

Eul respiră natural, proba timpului arată în cărţile autoarei 
o radiografie complexă a planurilor lirismului său, fluxul 
intimizărilor aduce și un spor de verosimilitate, registrul 
explorărilor indică o sensibilitate remarcabilă. Carmen Tania 
Grigore exultă prin acest discurs acroșant, de revendicare a 
condiţiei umane prin poezie, prezentul și memoria înseamnă 
jaloanele privilegiate ale spectacolului. Dar prezenteificarea 
se află, totuși, pe muchie de cuţit, sens și predestinare 
(„Doamne, cât o să mai înaintez/în genunchi/prin cuvinte?”), 
spiritul calofil se află în colaps, ceea ce înseamnă că poemele 
ţin de un laborator autentic, totul are o noimă, tentaţia 
clipei cruciale a întâlnirii cu lirica adevărată se împlinește 
nu întâmplător. Fără ifosele poeteselor mereu în atenţia 
criticilor, Carmen Tania Grigore se scutură de toate îndoielile 
și decide să atenteze la urcușul anevoios pe un povârniș al 
cărui traseu singură l-a experimentat. Asimilările i-au fost de 
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folos, talentul i-a ghidat ascensiunile, fiind de remarcat și o 
detașare decisivă faţă de mefienţele contextului existenţial. 
O viziune întoarsă spre lăuntrul fiinţei spirituale („zilele 
cresc/unele după altele/în solitudine/nopţile se topesc/
ca un psalm de suferinţă”), imaginarul pieziș (iarăși nuanţe 
sufletești sedimentează distincţia acestor poeme), substratul 
de mister și levitaţia ciudată peste neantul coruptelei 
aceleiași fiinţe în tipar dramatic-tragic atrag atenţia noastră. 
Ca și tonul impersonal, bine dirijat. Ca și orchestrarea feliei 
nevăzute care ţine fără dubii de o meditaţie placidă, deloc 
siropoasă. Totul, sub pavăza expresiei clare.

O strategie aparte, în genul fascinatoriului umleiten, 
articulează aparenţa imaginarului plural iar eul posturii 
auctoriale este mai totdeauna invincibil. De-compoziţia 
nu înseamnă altceva, aici, decât eliberare. Spasmul 
insondabilului trasează un duct complementar, informul 
despicat din strălucirile Lumii, detensionant contrast în clivajul 
tragic al temporalităţii. Temporalul subjugant asigură soma 
particularizată a aceluiași eu traversând primordii („râsul 
îmi coboară/anonim prin cetate,/mă uimeşte/argumentul/
poleit cu serbări,/un etern carnaval/e transhumanţa/de 
şoapte,/şi vorbitorii – deodată/devin omnivori.”) iniţieri ale 
catharsis-ului, pornind de la tăieturile elementarului. Peste 
pagini, însă, umbra scepticismului trasează brazdă adâncă, 
parabola sumisiunii deșertifică misterul fiinţei, ceremonia 
ritualică a majorităţii poemelor se realizează, meandrat. 
în tiparele imemorialului. Câte un poem pare un exemplar 
deviant al adăstării de asocieri simbolice, autoscopiile eului 
descifrează goluri în evanescenţele așteptării solemne, 
abisul, temă importantă, e „contemplat”  în anostul 
cotidianului: „înaintăm cu/ tălpi de copil/pe zgura fierbinte/a 
jurămintelor/încrederea/este o hăinuţă subţire/care mă 
strânge/și nu mă lasî/să uit/frigul devorator/al nopţilor/
desperecheate//vorbim pe dinîuntrul/unei ore târzii/de 
jur împrejur/lumea se pregătește/să-și ia la revedere/de la 
credinţă” (vorbim pe dinăuntrul, p. 80)

O emoţie admirativă te copleșește, de ce să nu 
recunoaștem, la lectura poemelor acestora. Carmen 
Tania Grigore își trăiește povestea traumatizantă a poeziei 
cu o stranie voracitate. Bosajul inerţiilor se consumă în 
parametrii existenţialului. Dar determinări cauzale denunţă 
atașamentele metaforei încastrată între agenţii activi ai 
modalităţilor stilistic-estetice la care, obsesiv, recurge 
autoarea. Ținuta poemului este radiografiată, scanată 
(„după fiecare plecare/urmează/strămutarea/în ora pustie/
trupul îndărătnic/mai sclipeşte încă/din toate articulaţiile/
flăcări/de lungă durată/sunt mâinile/aprinse de amintiri/
se aude un flaut/cum fuge din cotidian/şi se aruncă/în hăul 
sângelui”), discursul învederează și armonizează coerenţe și 
antinomii, imuabilul elanurilor e decalat de frustrări egotice. 
Versurile poartă un stigmat, al distopiei depline. Între lut și 
cer, infernul („discutabil”...) derivă din șarja demoniacului 

interpus opţiunilor melancoliilor instalate în discursul 
poemelor. Figurativul transcende înţelesurile lumii, viaţa 
este o expoziţie de măști și mulaje dar poemele, bref!, dau o 
senzaţie de prospeţime, de la un vers la altul, valoarea lirică 
fiind vehicolul temelor simbolice, neliniștii interogative. 
Spectacolul referenţial fiind – da –, resemantizarea, 
directorul capacităţilor creative ale poeziilor.

O fecunditate aparte coagulează sărbătorescul poemelor, 
realitatea agrestului cadaveric e doar un enunţ al acestui 
ciudat decadentism al deznădejdii, ludicul, uneori straniu și 
el, alteori un joc al certitudinii, augmentează elanul straniului 
excentric. În fapt, marele decodor e meșteșugul liric, 
Carmen Tania Grigore impunându-se tot mai mult cu aceste 
succese constante ca o voce interesantă în lirica ultimilor 
ani. Voracitatea tiparului decompozit scoate și mai mult 
în evidenţă repertoriul axiologiilor, convenţia mizanscenei 
fiind dedublarea discursului prin co-participarea cititorului 
(„în aspre desfolieri/cade luna/noaptea-şi arată/supleţea 
de ferigă/ochii tîi mă află/în tristeţea ploii/ca o verighetă/
licărind/printre/obiecte pierdute/atât de mult/mă potrivesc 
ţie/încât devin/carne/insomniei tale”), febra explorării 
cuprinzând deopotrivă eul liric și beneficiarul creativităţilor. 
Și această disimulată retorică e bine controlată, colajul 
ficţiune-realitate devansând frivolitatea introspecţiilor. 
Impactul cardinal are loc în rana deschisă a imaginarului 
demitizat/demitizant – fondul și forma la un picnic original 
în câmpiile elizee, nu-i așa? -, dinamica metaforei are și ea 
perioade de reconvertiri. 

Cerberul din clepsidră autentifică iar o poetă valoroasă în 
seria fastă a autoarelor din promoţiile anilor din urmă.

G. I. Tohăneanu și Mihail Sadoveanu
sau despre calmul de-retorizărilor între 

descifrări și demitizări

Când apărea Arta evocării la Sadoveanu (Timișoara, Editura 
Facla, 1979, 268 p.), carte reflexivă și melancolică în aceeași 
măsură, se deschidea o perspectivă mai largă asupra unui 
prozator în jurul operei căruia nu o dată, dincolo de tablouri 
mult prea fluide ca să fie opinii disciplinate în comentarii erudite, 
însufleţirea de pionerat nu era mereu aceeași cu luciditatea 
analitică. În acest labirint de superlative în care exerciţiul 
vulnerabilului, cu câteva excepţii, ducea apetitul formalului 
într-o hermeneia mult îngustată sub specia irelevantului, se ivea 
studiul acesta anulând exagerări ocazionale și strategii perimate 
de lectură și interpretare configurată în anii 50 de o maculatură 
indigestă, debordând în explorări împotriva stereotipiilor, 
cumva ca un avertisment că versatilul obligă la circumspecţii, 
dincolo de categorialul genului, și numai motivaţii strict literare 
trebuie să determine încadrarea responsabilă a comentariului 
în unitatea textului-provocare.

În cazul Mihail Sadoveanu, despre straturi lingvistice, ca 
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să luăm un exemplu, vorbește aproape exact G. I. Tohăneanu. 
Fiindcă, nu-i așa, lucrurile  trebuie și în acest caz căutate 
în sens pozitiv. În prozele unor restaurări ale trecutului 
și tradiţiilor poporale, evidenţiem simţurile acutizate ale 
eroilor, în raport iniţiatic ori în paralele edificatoare. În 
vreme ce realităţile cotidianului în care convieţuim cu 
interpretul acestei savuroase epicităţi, destructurările ţin 
de formulările figurat/configurate. Sigur, soluţia de salvare 
a textului-interpretare e, iarăși, tema timpului, această 
realitate filtrată emoţional, această manifestare a simţurilor 
activ-pasive, ridicată de axiologiile comentariului la puterea 
străfulgerărilor de inspiraţie ale eului narator. Și, iarăși 
sigur, re-evaluările pot reveni obsedant ca fondări și re-
fondări, totuna cu reflexul de luciditate care anulează riscul 
crispărilor în faţa monumentului de literatură și îmbie la 
calmul de-retorizărilor. 

De la dialog la naraţiune, în proza lui Mihail Sadoveanu 
replicile servesc nuanţărilor modale prezervând 
succesivitatea izvoarelor de umanitarism prezumtiv și 
urmează procedeelor popular-arhaizante. Sinonime, 
comparaţii, dozarea cu sensibilitate epicizantă a multora din 
situaţiile-variantă, bagajul lexical, fonetica recurenţelor în 
evocările istoriei întreţin componente și elemente nominale, 
o expresivitate prozastică aparte și un mixtion perifrastic 
în care funcţiile metaforei sporesc miracolul imagistic. 
La Mihail Sadoveanu - își continuă periplul Tohăneanu 
- , desfătarea pe care ţi-o provoacă textul are frumuseţea 
visului ca indice stilistic absolut. Apoi, relaţia de dependenţă 
istorică a verbului, nuanţele semantice suportând, adeseori, 
deplasări de sens, evocarea cu mare artă a „anonimatului” 
onomastic, descifrarea sensurilor intime/intimizante ale 
istoriei naţionale, omenia epicului, ajută redobândirii 
frecvenţei emoţiilor. Totul restabilește echilibrele cu puterea 
sensibilităţii cititorului, „reculegerea, coborârea şi răsucirea 
în sine”, cum punctează G. I. Tohăneanu. Or, mojarul 
combustiilor interioare este tocmai cel care întreţine 
randamentul stilistic, verbul, substantivul, locuţiunea 
adverbială, extracţia de elemente lexicale poporale. 

Stratul narativ e cel mai adesea disjuns din singularul cu 
valoare colectivă, elementele argotizante suplimentând enunţul 
contextelor lingvistice. Simţul lingvistic augmentează fantezia 
naratorului iar naraţiunea capătă unitate stilistică irevocabilă. 
Oralitatea stilului sadovenian are ca status al dimensionării ei 
estetice diversitatea, epitetul superlativ dar și artificiul stilistic 
iar  privilegiul transfigurării (interjecţia, onomatopeea, imaginile 
acustice, comparaţia) spun mult despre organizarea imaginii. 
Studiul lui G. I. Tohăneanu, ivit dintr-o lectură devoratoare,  
privește contextul situaţional, convergenţa, adecvarea și 
asocierile metaforice, exprimă din alternări și  nuanţări continue 
vagi recurenţe ale sensurilor uzuale. 

Structurile semantice au parfum liric ireproșabil. Și, 
uneori, intervenţia eului narator în dialog  este mai degrabă 
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rară până la absenţă totală fiindcă disponibilităţile lirice ale 
verbelor mlădiază cuvintele arhaităţii. În astfel de „restituiri”, 
păstrarea măsurii face parte din strategiile povestitorului, 
mireasma cuvintelor e vetustă, ele vin din presiunile 
contextului, susţine cu argumente de nezdruncitat autorul 
cărţii („Metaforele se cheamă una pe alta (...)”), despre 
alianţa ritm-aliteraţie identificările, în varii citate, dând 
aspectul de poeme-metaforă unor pasaje întregi. Resursele 
figurative din cuvintele vechi sunt, totuși, credem noi, cele 
mai conciliante iar mobilitatea semantică a naraţiunilor se 
explică și din înviorarea   filonului arhaic. Să mai notăm, 
aici, că un capitol (Sinonimia parţială: arhaisme semantice) 
discută cuvinte polisemantice,  echivalenţe semantice 
din „limba vechilor cazanii”,care păstrează, încă, sensul 
etimonului în proza sadoveniantă,. 

Ilustrând „preocuparea continuă a prozatorului pentru 
diversificarea şi nuanţarea mijloacelor sale de expresie”, 
bifând erudit potenţiale filoane narative, G. I. Tohăneanu  
apasă cu interesante argumente pe fantezia lingvistică 
sadoveniană, sinonime perifrastice, metafore locuţionale, 
verbul tăcerii, ironia pitorească, nuanţele semantice 
peiorative, elementele cromatice, componentele locuţiunii, 
sinonime frazeologice locuţionale, viitorul popular, mai 
mult ca perfectul arhaic -, capitole, subcapitole, paragrafe, 
pasaje de ascensiune în miezul operei unuia din prozatorii 
care definesc la modul superlativ genul în literatura noastră 
dintotdeauna. Un capitol final, „Locuri” eminesciene la 
Sadoveanu, abundă în originalitate, prozatorul „iubind şi 
trăind poezia”, cum subliniază analistul, fiind marcat, firește, 
de antinomia percepţiilor senzoriale și aceea a iluminărilor 
lăuntrice. Iar fundamentarea bibliografică a lucrării include 
articole, studii, eseuri, exegeze purtând semnătura unor 
cercetători care s-au aplecat cu destulă fidelitate pe textul 
sadovenian, precum Al. Rosetti, Ștefan Munteanu, Mircea 
Zdrenghea, Șerban Cioculescu, Marius Sala, Nicolae 
Manolescu, Tudor Vianu, Al. Andriescu, Lucia Jucu-Atanasiu, 
Iorgu Iordan, Pompiliu Marcea, explorări care, de fiecare 
dată, au revigorat interesul pentru marele nostru prozator.  

Spre deosebire de tot ceea ce s-a scris/spus până atunci 
despre epicul sadovenian, studiul aprofundat al lui G. I. 
Tohăneanu nu are deloc aspectul de „romanţ sentimental”, 
este vizibil tocmai prin modalitatea de a consacra valenţe 
simbolice contextului narativ, de adeverire prin autonomiile 
exegezei a instinctelor și pulsaţiilor discursului povestitorului. 
Chiar și astăzi privind lucrurile, cartea este un bun manual de 
înţelegere a scrisului sadovenian iar stilul inconfundabil al lui 
G. I. Tohăneanu fascinează nu mai puţin prin graţia sondării, 
prin instaurarea in crescendo a unei provocări subtile, 
rafinate. Autonomia criticului, autonomia narativă, iată 
unifiantul mental dar și clivajul dintre luciditatea interpretului 
și lumea distopică iscată din spectacolul textului-literatură. 
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Atelier critic

NICOLAE
BOGHIAN
Umbre în diafan – o terapie a singurătății

Copacii fără pădure instituie 
o sintagmă ce trimite la decon-
structivism dar și la o posibilă 
terapie aplicată lumii vizibile care 
suferă în mod paradoxal de sin-
gurătate cronică. Simona Trifu 
concepe pădurea ca pe o matrice 
din care facem parte inferenţial, 
copacii fiind o prezenţă ocurentă. 
Pădurea, în viziunea poetei, își 
pierde din înţelegerea obiectuală, 
refuzând parcă să se mai lase vor-
bită de noi și căutându-și singură 
un limbaj onomatopeic prin  care 
să comunice. Deconstructivismul 
ne arată că doar iniţierea unui alt 

mod de a  exprima sensul ne poate scoate din inexprimabili-
tatea lui. Acest mod nu impune o altă hermeneutică, ci atri-
buie limbajului posibilitatea ieșirii din sine spre a se deschide 
oricărui ”senzor” acordat unei inedite comprehensibilităţi.

Revenind la volumul poetei Simona Trifu (Pledoarie 
pentru copacii fără pădure, Dinasty Books Proeditură și 
Tipografie, București,2019), rămâne de interes să căutăm 
partea sintagmei ce se referă la terapia singurătăţii. În acest 
context trebuie menţionat faptul că Simona Trifu conferă 
singurătăţii statutul de primă prezenţă a unui lucru, un fel 
de arheu care nu are termeni multiplicatori, iar în afara ei nu 
mai există altceva. Singurătatea nu are limite, nu are nici acel 
altundeva deconstructivist ,pentru că limbajul prin care s-ar 
defini ar fi acela al tăcerii ce se aude: Simt răsucirea nopţii 
în pocalul singurătăţii./Viaţa e goală şi umedă, dedându-
se la deşertăciune. De aceea poeta nu se ia în piept cu 
această protuberanţă indefinibilă, ci își aplică sieși și lumii 
înconjurătoare o terapie a multiplicităţii, adică a stării de 
a fi în orice altceva opus conglomeratului ce nu poate fi 
exprimat.

Copacii fără pădure devine expresia asumării condiţiei 
de a nu fi izolaţi, ci chiar și în absenţa ”pădurii” ca semn al 
antisingurătăţii să cauţi resursele unei existenţe normale. 
În această interpretare, fiecare poem din volum devine un 
stimulator al interdependenţei ce trebuie să biruie orice forţă 
entropică și să unească ceea ce veșnic pare de neunit. Pentru 
aceasta, poeta își folosește toate resursele talentului (care 
sunt, se pare, tumultuoase), dar și capacitatea remarcabilă 
de a regiza stări și trăiri de anvergură emoţională, de a 
dialoga intensiv cu toate elementele componente ale acestei 
regii.Ca structură de forţă, dialogul patetic cu nevăzutul iubit 
nu mai semnifică doar mărturia unei femei îndrăgostite 
(regăsibilă în atâtea volume de lirică feminină),ci aduce în 
prim-plan puterea de a fi interlocutoare, de a construi o 
comuniune care să reziste singurătăţii: De dor mă voi scurge 
bezmetică în tine/şi printre nori voi bântui în vis/Îţi depăn 

viaţa-n litere aldine/şi stau pe marginea căderii în abis. Pare 
a fi iubirea unei femei ce-și caută imaginea în ochii celui care 
o recreează, dar este mai mult decât atât. Este o fertilizare 
a cuvintelor, o provocare a puterii lor de imunizare în faţa 
efemerităţii: O sete sălbatică-mi naşte firea,/Deochi din 
deochi, blestem din blestem,/Jarul din trup, pustiirea/mă 
face mereu şi mereu să te chem…//Pe malul fără de margine-i 
corul,/De simţuri arzând tresar şi te cer,/Din neguri abrupte 
se-aruncă izvorul/Și harul divin şi stelele pier…

Simona Trifu alternează aceste poeme ”fierbinţi” cu 
scurte lamento-uri existenţiale, intervenind contrapunctic în 
spiritul unei terapii care trebuie să se bazeze pe alternanţa 
dozelor: Drum îngust,/gest parasuicidar demodat,/ghetele 
mele murdare în ploaie,/şireturi stâlcite zac catatonice/într-o 
baltă de durere./Alternativă la siguranţa de a fi./Valoroasă 
salcie salvatoare de vieţi,/moarte vetustă în imaginarul 
comun,/în spaţiul nostru de teamă carpatină,/în înghesuiala 
mondenităţii/şi frivolitatea dansului păgân. Totodată, poeta 
își oferă posibilitatea de a folosi mai multe tonalităţi (uneori 
în cadrul aceluiași poem),de a alterna ambitusul formelor 
prozodice și de a se substitui unor elemente de decor pentru 
a le personifica mai intens: Păpuşile nu mint!/Sunt prea 
smerite întru vremelnicie…/Sunt denigrate, triste, păgâne şi 
mute/în faţa destinului.

E vremea inimilor stinghere scrie poeta și valsează 
pe această asumată avântare în galopul imponderabil al 
nuanţelor. Stelele rătăcesc în deşertul stingher, cuvintele 
se desfac și-și plâng deşertăciunea, înlocuite fiind de 
onomatopee. În alt loc, o invocaţie către Dumnezeu devine 
aproape oximoronică: Fă-mi, Doamne, mânăstire din 
decenii//de râsete şi hohote atee. Starea de a fi stingher 
se prelinge în toate poemele, determinând nu atât o 
pledoarie cum spune titlul cărţii, ci o regresie referenţială 
a compatibilităţilor cu o lume sufocată de ambivalenţe: În 
colivia onirică luna jeleşte/pătrarul apus sub trioul puterii,/
În ceaţa abisului foc dăruieşte,/ În pragul durerii, în arşiţa 
verii.//În frigul prea mutului meu sanctuar,/În bezna din 
crater şi-n frigul pustiei,/Un halucinatoriu vis hoinar/Îmi 
sfâşie cu dinţii uşa coliviei.

Fără a fi nominalizaţi în pledoaria Simonei Trifu, copacii 
fără pădure sunt de fapt umbre în diafan; ei nu apar, ci se 
insinuează în fiecare obiect pe care trăirea poetică îl atinge. 
Pot fi lupi singuratici, dătători de frisoane ale iubirii, ale 
fricii de moarte, ale incertitudinii sau deprimării, pot fi 
risipiţi în amalgamul stereotipurilor prin care ne punem în 
valoare capriciile sentimentale sau intelectuale. Cert este 
însă că ”prezenţa ” lor, ca imagine a unei continue ieșiri din 
sine și lunecare în altceva pentru a întregi o configuraţie a 
inseparabilităţii, se degajă cu suficientă intensitate în acest 
volum. Tot astfel apar și copacii pictaţi în tentă impresionistă 
de Alex Ivanov, ca niște umbre în diafan, întregind în mod 
fericit structura volumului.

Avidă mă simt de eternitate conchide aproape banal 
Simona Trifu, mizând însă cu și mai mare aplomb pe jocul 
histrionic de a nu exprima ceva până la capăt, ci de a folosi 
ceea ce nu este spus pentru a momi eternele nespusuri: 
Rouă de îngeri caut cu palmele arse şi şterse,/diafane 
simfonii îmi împrejmuie gândurile./Cad asteroizi plăpânzi,/
nenăscuţi în magma lor atomică./În vastitatea deşertului 
cosmic privesc./În deşertăciunea propriei vieţi rămân.

Pledoarie pentru copacii fără pădure e o carte ce pune 
într-o lumină favorabilă demersul inteligent al unei poete 
care poate privi altfel o lume ce nu trebuie lăsată a fi 
absorbită de singurătate.
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Portret

ANA
DOBRE

Meandrele unui destin. Date biografice
 
MOTTO: „Un drum prin deşert este singurul lucru cu 

adevărat important pe care-l ai de făcut într-o viaţă”.
„Aşa că, de-o fi să mor, o să mor de tot, nu ca Horaţiu 

care spunea: non omnis moriar…”

Atât cât trăiește, un om crede că stăpânește timpul, 
că acesta îi aparţine, că faptele, întâmplările lui au aura 
eternităţii. Că le poate dirija în sensul dorit de el. Aș numi un 
asemenea om – Risipitorul. Este acela care n-a conștientizat 
încă adevărul că trecerea noastră stă sub semnul efemerului. 
Că nu noi ne dirijăm existenţa, ci altcineva, o forţă din afara 
noastră. De aceea, un astfel de om nu e interesat de ce şi 
cât lasă posterităţii din viaţa, din visurile, din idealurile 
sale. Trăiește cumva la voia întâmplării, interesat de clipă 
și nu de timp. Urmele pe care le lasă îi alcătuiesc un profil 
aproximativ.

Miron Radu Paraschivescu lasă această puternică 
impresie – a risipirii, a noninteresului pentru literatura sa ca 
și pentru trecerea sa prin lume, deși multe dintre poeziile 
sale ar putea lăsa o alta. Chipul său literar se poate deduce 
din opera sa care-i păstrează fiinţa eternă. Portretul biografic 
se reconstituie cu dificultate din documentele puţine și, cele 
mai multe, confuze din Arhivele Naţionale ale judeţului 
Teleorman și ale judeţului Prahova, din amintirile celor care 
l-au cunoscut. Importante pentru modul în care se privește 
pe sine sunt și lucrările autoreferenţiale – Amintiri și, desigur, 
Jurnalul unui cobai, care oferă un fel de portret în oglindă și 
din care se poate desprinde o imagine a devenirii sale. 

Miron Radu Paraschivescu poate părea astăzi un 
scriitor enigmatic, care, în ciuda anecdotelor în care este 
personaj, nu și-a revelat toate luminile, nici toate umbrele. 
Personaj pitoresc, el e abandonat ca scriitor. În afara unor 
semnalări necesare criticii și istoriei literare, opera lui pare 
să-și fi epuizat și anulat interesul pentru cititorul specializat 
de astăzi. Scriitorul poate plăti, astfel, o eroare din anii 
maturităţii când participase la complotul  împotriva lui 
Tudor Arghezi. Viaţa sa, în căutarea unui destin care i s-a 
refuzat, se desfășoară între empatia comprehensivă și 
entropia delimitărilor, a răsturnărilor. Cercetătorul se află în 
dificultate: pe de o parte, rezonează empatic cu un om care 
nu și-a simţit destinul lăsându-se purtat la întâmplare de o 
viaţă haotică încercând sentimente pe gama compătimire 
– milă, pe de alta, se desparte, luându-și ca aliat judecata 
obiectivă neiertătoare a timpului pentru care nu contează 
decât opera și destinul exemplar. Prea puţin dintre acestea 
în cazul lui Miron Radu Paraschivescu. 

Poate o bună bucată de vreme vom mai putea fi 
îngăduitori și empatici punctând luminile – Cânticele 
ţigăneşti, Jurnalul unui cobai, cenaclul Povestea vorbei, prin 
care și-a putut exercita rolul de pater familias, de autoritate 
literară, reiterare a mitului „tată regăsit și reîncarnat”, după 
formula lui Eugen Negrici. În judecata neiertătoare a timpului 
acestea nu sunt decât efuziuni sentimentale inaplicabile în 
câmpul de valori ale literaturii.

Când citim consideraţii ca acestea
1 - „Miron Radu Paraschivescu  a trăit în această lume 

ca un poet. Era poet nu numai când se așternea la scris, nu 
numai când își amintea că trebuie să compună versuri, dar, 
în înţelesul cel mai profund, în toate zilele și nopţile sale, 
în iubirile și deprimările sale, deopotrivă de intense și de 
acaparatoare, în entuziasm și în repulsii, în felul cum știa să 
ia totul de la capăt, să renască după înfrângeri, să primească 
un om ca și cum n-ar mai fi privit niciodată până atunci un 
om, să râdă și să se întristeze de moarte, ca și cum atunci ar fi 
descoperit posibilitatea de a râde și de a se întrista, să citească 
un manuscris ca și cum ar fi fost cel dintâi manuscris ce i se 
oferă...(...) Era un om curajos, și mai mult decât atât: în stare să 
inspire curaj și altora, care și-l pierduseră. Un om demn, și mai 
mult decât atât: un om care a făcut ca viaţa în jurul său să fie 
mai demnă și mai ușor de suportat”- devenim mefienţi. Mitul 
apare și se consolidează în vremuri tulburi. Autoritatea lui 
Miron Radu Paraschivescu are fascinaţia mitului. Demitizarea 
lui este firească și nu a surprins pe nimeni.

Istoriile literare îl ignoră – Nicolae Manolescu îl 
consideră un scriitor de dicţionar și-l expediază într-o listă 
de nume care nu mai spun nimic sau prea puţin, sau îl 
tratează condescendent. Alex Ștefănescu îl vede mai ales 
ca om în contextul anilor șaizeci, autorul doar al Cânticelor 
ţigăneşti. Eugen Negrici, în Iluziile literaturii române, îi 
acordă un spaţiu minim reconsiderându-l ca „stăpân de 
clan și protector” când, la începutul anilor ’60, „și-a spălat o 
parte din păcatele comise în vremea stalinismului integral”, 
conducând Povestea vorbei, disputându-și într-un cenaclu 
rolul de descoperitor de talente. Aureola de fost militant 
comunist, un avantaj al acelor ani, devine tot mai mult un 
dezavantaj, oricâte încercări s-ar face pentru a-i crea, astăzi, 
o aureolă de disident.

Dacă este adevărat ce spun psihologii, că purtăm în noi 
euri diferite, care ne pot fi prieteni sau dușmani, care ne 
aprobă sau se răzvrătesc împotriva noastră, atunci ar trebui 
să admitem că și în structura lui Miron Radu Paraschivescu 
există cel puţin doi indivizi – unul conștient de limitele sale, 
luptând uneori împotriva unei inerţii pe care și-o ghicește, 
o recunoaște, alteori, lăsându-se dus de ea, ţintuit pe 
loc în proiecte, visuri, aspiraţii; altul năstrușnic, aproape 
inconștient, un soi de libertin care crede că libertatea a 
fost creată, inventată numai și numai pentru el, ca să poată 
experimenta, ca să poată provoca viaţa, în încercarea de a 
se autodepăși.

Un profil al omului în care se intersectau atâtea contraste, 
contradicţii, complicaţii se poate desprinde din Amintiri, din 
Jurnalul unui cobai. Memorialistul se spune, se revelează, 
se ascunde, dar cuvintele cu virtualităţile lor deschid o ușă 



sintagme literare

59

către profunzimile fiinţei sale. Adăugăm la aceste surse și 
cele două dosare Miron Radu Paraschivescu2.

1. Portret în oglinzi paralele. Autoportret

Miron Radu Paraschivescu este mai mult o figură 
pitorească în amintirea multora dintre cei care l-au 
cunoscut. Omul pare mai interesant decât scriitorul și-l fură 
din literatură, redându-l unui circuit paralel. Amănuntul 
existenţial nevalorificat în ficţiune naște anecdota, întreţine 
interesul facil pentru senzaţional și pitoresc, dar nu deschide 
ușile universului de creaţie. 

Într-o scrisoare către Ilie Constantin, datată 18 ianuarie 
1958, Văleni3, Miron Radu Paraschivescu se autoprezenta cu 
anume luciditate care atestă o bună raportare la sine: „Eu 
sunt «ţăcănit», cum se zice; și la furie, sunt și agresiv, da-
ncolo sunt un biet om bun și de treabă. Cer însă exclusivitate 
în prietenie și fidelitate în caracter”. Destinatarul de altădată 
comentează mărturisirea în sensul expresiei propriei tinereţi 
sufletești, „iritările” de acest fel fiind pasagere. Omul și 
scriitorul alcătuiesc un duplex greu de armonizat. Impresia 
puternică este că scriitorul este victima omului, că iritările de 
acest fel, repetabile, îl ţineau departe de inspiraţie și, mai ales, 
de recunoașterea publică, pe care și-o dorea atât de mult.

Miron Radu Paraschivescu poate lăsa această puternică 
impresie, anume că s-a ratat ca scriitor, incompletitudinea 
accentuând „impresia de eșec istoric și de operă neisprăvită 
prin dramă personală”, cum afirmă Artur Silvestri într-un 
„studiu de caz”4. Personalitatea lui îi apare drept un „prototip 
de hibrid în cultura românească”, o reprezentare a spiritului 
creol, acel spirit transplantat într-un loc și timp anume care 
pare că nu-l acceptă și de care nu este acceptat.

Amintirile lui Miron Radu Paraschivescu (Mironuci, 
Nuci) încep în octombrie sau noiembrie 1916, pe când se 
afla cu mama sa la Vălenii de Munte5. Avea cinci ani și, pe 
fundalul marii istorii, se consuma mica istorie a copilului și 
a mamei sale. Absenţa tatălui nu produce mari traume, dar 
generează dorinţe, substituiri motivate tocmai de această 
absenţă. Amintirea neamţului Kalas ocupă spaţiul acestei 
memorii afective ce declanșează povestea cu o imagine a 
masculinităţii războinice. Lumea din jur, istoria, se pregătește 
de război în România, deși în Europa dura de doi ani. Căștile 
și cizmele soldaţilor se înrădăcinează în amintire asociate cu 
zgomotul marșului „foarte regulat, robotic aproape”. 

Există un anume patetism în amintirile lui Miron Radu 
Paraschivescu, evident în tendinţa de a hiperboliza faptele 
în aprecieri exagerate. Mama Leana era „Maica Domnului 
în persoană”, Lina, fetiţa, care-i ţinea companie în absenţa 
mamei, un fel de baby sitter, un înger păzitor etc.

Împreună cu mama sa, Paulina Paraschivescu, născută 
Scorţeanu, profesoară la şcoala din localitate, fiică de 
negustor brăilean, cu rădăcini balcanice probabile, Miron 
Radu Paraschivescu, după plecarea zorită de la Zimnicea, 
se așază la Vălenii de Munte, într-un ţinut paradisiac prin 
frumuseţile mirifice ale peisajului montan. Locuiau „în casa 
veche, bătrânească a avocatului Ion Dima, de pe strada-n 
pantă ce cobora în stânga bisericii Sf. Ion”, aproape de 

grădina Cereșeanu, cu ziduri lungi și înalte de patru-cinci 
metri, stradă laterală în apropiere de „marea arteră a străzii 
Progresului, paralel cu șoseaua naţională”, dar și în Cartierul 
Miulești, la mama Leana, de care Nucică se leagă afectiv mai 
mult decât de propria mamă. Mama e de multe ori în umbră, 
căci, micuţ, copilul nu-i înţelege ambiţiile, frustrările, care o 
fac să transfere asupra lui tot ceea ce ar fi vrut ea însăși să 
facă și nu a putut.

Paulina Paraschivescu primise o educaţie aleasă în familie 
– cunoștea foarte bine limbile franceză și germană, cânta la 
pian. Singură, Romulus Paraschivescu o părăsise din motive 
obscure, apărând și dispărând la intervale mai lungi sau mai 
scurte, ea luptă cu greutăţile, dar nu neglijează educaţia 
copilului. Acesta nu urmează școala la zi, ci pregătit în 
particular, cu mare exigenţă de chiar mama sa, dând la finele 
anului examen public. La început, Miron Radu Paraschivescu 
împlinește aceste ambiţii ale mamei. Dar, desele privaţiuni de 
la joacă, orarul strict al pregătirii trezesc reacţii negativiste.

Nu era o femeie foarte frumoasă Paulina Paraschivescu, 
dar privirea de catifea, dulce și blândă, arată o bunătate, o 
dăruire, asociată, probabil, cu generozitatea și spiritul de 
sacrificiu, calităţi care treceau înaintea frumuseţii. Femeia 
putea fi apreciată pentru aceste calităţi, fiind o prezenţă 
tonică, un fel de zeitate care protejează și se îngrijește ca 
anii copilăriei lui Nuci să fie cât se poate de senini, iar copilul, 
ţinut departe de problemele financiare.

Tatăl e înfăţișat de fiecare dată cu bucuria copilului care-l 
revede și care-i apreciază prezenţa tonică. Paternitatea, 
în ciuda absenţei tatălui, nu înfioară, nu produce nici acel 
teribil sentiment castrator care să se transforme într-o ură 
înverșunată împotriva-i. Un aer de nostalgie, de tristeţe 
însoţește fluxul memoriei. Absenţa tatălui produce un 
dezechilibru dureros, odată cu sentimentul trecerii timpului: 
„Trecu sau mai degrabă veni și trecu, și vara aceea, căci în 
afara iederei mereu verzi de pe plopul din faţa casei, toate 
culorile grădinii se schimbaseră grabnic, de la galbenul 
părăluţelor la colilia păpădiei, de la albăstruiul plopului la 
roșeaţa lui de rugină. Dar tata, n-a mai venit. Auzeam prin 
târg că oamenii au început să sosească acasă, unii schilozi, 
alţii teferi”.

Fundalul amintirilor este unul mitic – mirificul peisaj 
montan, altul real – Primul Război Mondial. La Văleni, 
peisajul este de o diversitate specifică reliefului de munte, 
cu dealuri prelungi „ca dinţii paraleli ai unui pieptene”, 
„despletite spre sud și striate” de apele ploilor și zăpezilor, 
Teleajenul, înălţimile munţilor coborâtoare sub forma unor 
dealuri împădurite și a unor „ochiuri de pășune”,  e un cadru 
de poveste dând unei firi predispuse la melancolie, senzaţia 
eternităţii, a locuirii în mit. În depresiuni deluroase, livezi de 
pomi fructiferi semnalează apropierea de câmpie. Aceste 
dealuri „sumese și domoale” permit legătura organică 
dintre munte și Câmpia Dunării ce se străvede și în unitatea 
de limbă a „băltăreţilor și teleajenilor”. Schimbul permanent 
între oameni îi leagă, dar menţin și unitatea obiceiurilor 
și a tradiţiilor, a limbii, între oamenii muntelui, „pădureţi” 
sau „măneci” și cei ai câmpiei, „cojani”, această legătură 
osmotică dăinuind dintotdeauna.
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Spaţiul copilăriei este evocat și în poezia Văleni6: „Soarele 
cercul și-l strânge/ Peste grădinile-n sânge.// Pietre ovale,/ Oile 
pică devale.// Fumu-nfășoară-n broboade/ Fruntea luminii 
ce cade.// Pe cline tot mai rotunde,/ Țipătul zării pătrunde// 
Când, pe sub strâmbe zăbrele,/ Crângul îi pune perdele”.

Istoria locului – vechiul drum roman cu castrul la Drajna 
de Jos –, istoria oamenilor fuzionează în memoria afectivă 
a scriitorului, mândru, asemenea lui Ion Creangă, de 
frumuseţea locurilor natale, de caracterul dârz al locuitorilor. 
Pentru Miron Radu Paraschivescu, locul natal nu este 
Zimnicea, de care nu-l leagă amintiri conștientizate, ci Vălenii 
de Munte, locul unde lumea i se înfăţișează ca un spectacol 
și unde încep amintirile. 

Vălenii se întind de-a lungul și de-a latul unui deal „din 
cele trei”, anume cel din mijloc, desfășurat între celelalte 
două, deal folosit pentru „trăinicia și înălţimea lui” care-l 
ferește de inundaţii. În evocarea Vălenilor și a împrejurimilor 
sale, răzbate ceva din orgoliul lui Ion Creangă. Paralelismul 
dintre Ozana „cea frumos curgătoare și limpede ca cristalul” 
și Văleanca „dintre cea mai bună la gust, răcoroasă și limpede 
ca un cleștar” este evident. Apa care a dat și numele locului 
preia ceva din caracterul oamenilor, dar le și împrumută 
ceva din tenacitatea sa prin „nebuna îndrăzneală de a se 
fi apucat să foreze de-a curmezișul ca un fierăstrău lichid” 
în corpul celui „mai impunător și mai tare dintre dealuri”. 
Traseul itinerant pe care-l străbate poartă ceva din itinerarul 
impetuos al unei istorii neliniștite: „Văleanca izvorăște de la 
Zane, din preajma imediată a versantului estic al  primului 
deal apusean, roade până la temelie dealul mijlociu pe care 
se află și șoseaua Ploiești-Cheia, și-l roade stăruitor prin gurile 
de izvor de la Cișmele, aflate tocmai în inima Vălenilor, apoi 
curge nepăsătoare și cântătoare spre est, unde se lovește cu 
cuarţul silicios al celui de-al treilea deal ce desparte Vălenii 
de suburbia lui răsăriteană, Valea Gardului, dincolo de care, 
mult mai la est, se află Predealu-Sărari și Copăcenii cel bogat 
în zăcăminte de ţiţei”. Iar când ajunge în peretele vestic al 
dealului răsăritean, asemenea marilor fluvii impresionante, 
care se contopesc în confluenţe „nu numai geografice, dar 
și istorice”, Văleanca se contopește cu Teleajenul „ca Ronul 
cu Marna” pentru a se contopi cu apele Dunării și pentru a 
ajunge în „marea cea mare”. Natura a fost generoasă, din 
acest dar al naturii, Vălenii alegându-se „cu un peisaj pe care 
numai lucrarea îndelungă, trudnică și  migăloasă” a naturii 
i-l putea da. Cele două părţi, nordul și sudul, „în susul” și 
„devalea”, se așază de-o parte și de alta a Vălencii, râul care 
„rupând coama dealului” face două pante line, „pline de 
farmec și echilibru”. 

Ancorarea în real are loc la apariţia companiei nemţești 
„echipată până-n dinţi”, cu „lopeţile pentru tranșee aninate 
de centiron”, cu „căștile lor adânci” într-un mers ritmic 
duduind „ca un tanc cu eșapamentul înfundat”, provocând 
spaime care se vor prelungi în coșmarurile de mai târziu. 
Spaima de nemţi echivalează cu spaima de război, iar 
cuvântul neamţ se asociază cu arta războiului.

Prezenţa nemţilor  în casa lor devine, în scurt timp, 
obișnuită. Copilul rămâne, în absenţa mamei, în grija lui 
Kalas, impresionant prin statură și prin „stufoasele mustăţi 

albe lăsate pe oală”, și a tânărului Heinrich, partenerul 
de lungi discuţii al mamei sale. Bolnav de pojar, cu febră, 
ochi înlăcrimaţi și dureri de gât, Mironuci este îngrijit, pe 
parcursul celor 10-12 zile de boală, de mama sa și de domnul 
Kalas care, „metodic, ca toţi nemţii”, își lua o carte și se așeza 
lângă patul bolnavului citindu-i „din cartea lui”, în timp ce 
„cu ochii pe jumătate închiși, cu gâtul și gândul plin de febră 
”, copilul imagina povești la fel de frumoase și de interesante 
ca acelea din Cuore sau Singur pe lume citite peste ani.

Relaţia particulară cu cei doi nemţi nu are efectul halo 
și asupra celorlalţi. Consideraţiile – „Nu-i iubeam pe nemţi. 
Mai întâi că ei porniseră războiul, lucru pe care-l aflasem 
și răsfoind Almanahul Minerva din anul 1916, apoi fiindcă 
transformaseră ţara noastră, ocupată de ei, într-un fel 
de cazarmă cenușie” – sunt prea mature ca să poată fi 
puse pe seama unui copil de cinci ani. Peste aceste prime 
impresii, s-au așezat altele, antipatia fiind mai mult un 
sentiment dirijat decât „crescut” din felia evenimentelor. 
Ca popor, nemţii sunt priviţi mai mult printr-o prejudecată 
a personalităţii colective – spirit milităros, rigiditate, 
meticulozitate exagerată, disciplină exagerată, lipsa 
umorului. Contactul direct cu oameni ca Heinrich sau Kalas 
schimbă percepţia, în particular, căutând să le găsească și 
calităţi, nu doar defecte. E emoţionantă amintirea păstrată 
în legătură cu Kalas, care, în timpul supravegherii bolii, prins 
de febră, nu numai că-l îngrijește ţinându-i loc de mamă, 
dar, afectuos, îi ţine mâna în mâna lui mare până când se 
trezește. Iar trezit, Mironuci simte, înfiorat și el, o lacrimă 
căzând din ochii bătrânului soldat, pe care, poate, imaginea 
copilului bolnav l-a purtat înapoi în timp, în trecutul său, sau 
în spaţiu, la familia rămasă în Germania. „Nu știu – notează 
memorialistul care constatase că sub uniforma acelui „fiu al 
Germaniei războinice” se afla  un om sensibil, că nemţii sunt 
ca oricare alţi oameni „capabili de regrete”, capabili „să se-
nfioare și să plângă” – „de ce-o fi plâns domnul Kalas și nici 
n-am profitat de prima secundă ca să-l întreb, ci am lăsat-o 
să se contopească în timpul indefinit, dar nou calitativ, pe 
care chiar ea, secunda aceea, când neamţul războinic a plâns 
peste mâna unui copil al învinșilor, îl născuse”.

După terminarea războiului, cei doi, mamă și fiu, se mută 
la „mama Leana Savu”. Își schimbau destul de des gazdele. 
Altădată, locuiau în casa lui Dima, „personaj contrastând 
izbitor cu toţi cei prezenţi”. Amintirile, uneori confuze 
datorită vârstei fragede, au și o motivaţie transtemporală, să 
fie „radiografia cea mai fidelă” a tatălui pentru fiul său Mitu7 
sau pentru oricare cititor care „va voi s-o citească”.

Amintirile din copilărie nu se grupează după vreo 
structură prestabilită, ci după meandrele memoriei 
involuntare. Lupta pentru existenţă ia, în această perioadă, 
forma luptei pentru moștenirea bunicului Paul Scorţeanu 
de la Constanţa și copilul este martor la desfășurarea 
unei lupte insidioase. Vizita „bătrânei vioaie, în doliu, cu 
broboadă neagră croșetată, peste paltonașul îmblănit la 
guler și din care scotea afară mâinile înmănușate și păstrate 
într-un mic manșon”, cea de-a doua soţie a bunicului, Zoe, 
prin 1916-1917, e la fel de puternică în memoria sa ca și 
amintirile de război. Bătrâna, „o femeiușcă fermecătoare”, 

Portret



sintagme literare

61

punându-și farmecele în slujba intereselor ei, urmărește s-o 
convingă pe Paulina Paraschivescu să renunţe la partea ei 
de moștenire. La fel de fermă ca și Zoe, dar fără a produce 
impresia dezagreabilă de avară, aceasta nu renunţă, iar, după 
plecarea mamei vitrege, trimite, pe cheltuiala ei, un misit 
evreu, „un om de încredere”, care să evalueze situaţia, s-o 
informeze ca să poată lua o hotărâre în deplină cunoștinţă 
de cauză. Lucrurile n-au evoluat, probabil, după voia ei. Până 
la sfârșitul vieţii, Paulina Paraschivescu nu a avut o casă a ei, 
a stat mereu cu chirie.

Imaginea mamei e permanent în atenţia memorialistului, 
apreciată pentru generozitatea ei, pentru spiritul de 
sacrificiu, pentru știinţa de a se gospodări, pentru talentul 
ei casnic. Există și regretul că atâtea talente se risipesc: „știa 
bine să gospodărească mama, numai că, în afară de mine nu 
prea avusese pentru cine s-o facă”. Nu e revoltă, nici spirit 
vindicativ, ci doar o amărăciune pentru nedreptul destin 
al mamei ca femeie. În amintirile maturului Miron Radu 
Paraschivescu, sunt rare dovezile de afecţiune filială, dar 
frecvente cele de înţelegere și de îngăduinţă faţă de lungile 
conversaţii în germană ale mamei cu neamţul Heinrich, 
bănuite de mai mult decât o simplă conversaţie banală, 
explicabile prin absenţa îndelungată a tatălui.

Într-un rar moment de lirism, în poezia Sunt uneori pe 
pământ, datată 1941, inclusă în volumul Versul liber8, la 
puţin timp după moartea mamei, cum sugerează un vers, 
conștientizând valoarea dragostei materne, scria înfiorat de 
descoperirea pe care o făcuse, punând chipul iubitei alături 
de cel al mamei: „Sunt uneori pe pământ clipe minunate, 
pline de liniște.// Atunci mă gândesc la voi, umbre iubite,/ 
Atunci se pornesc furtunile toate/ Și voi sunteţi în mine, 
prezente ca oricând,/ Marile mele iubiri.// Azi este una 
din acele zile, cu una din acele minunate, liniștite clipe./ O 
vorbă plecată dintr-o gură ca un parfum dintr-o floare,/ Mi-a 
amintit că azi e ziua ta, mamă,/ Și liniștea clipei s-a-ntins 
peste mine și peste tot pământul/, Am adormit în mijlocul 
ei ca într-o noapte calmă/ Cu aromă de fân și cu stelele-n 
floare/ Și m-am gândit la voi:/ La tine, mamă – apoi la tine, 
dragostea mea,/ Și amândouă eraţi una:/ Plecate pentru 
totdeauna de la mine/ Și pentru totdeauna rămase în mine. 
(...)// E un lucru extraordinar să ai o mamă, odată,/ Fiindcă 
n-o poţi iubi cu adevărat decât când n-o mai ai/ (spun eu 
care n-o mai am!)./ Mamele au darul de a trăi în noi o dată 
cu eternitatea,/ Ca și iubitele/ Ca oricare femeie iubită cu 
sângele, cu memoria și cu carnea...”

Copilăria, universul subiectiv, beneficiază de un amplu 
spaţiu evocator. Iat-o evocată și în poezia Copilărie9: „Copilărie 
crudă, tot raiul tău uitat:/ Un car purtând recolta grădinilor în 
el,/ Re’nvii deplină iarăși, ca-n arcul de oţel/ Al unui orologiu 
stârnind, când sferturi bat,/ Un timp ce nu-l încape cadranul 
său rotat.// Imagini migratoare, în stol foșnind aripi,/ Întoarse 
dintr-al undei fior în ochiul clar,/ Cum steaua roabă pietrei se 
mântuie-n amnar,/ Fiţi doar secunda primă ce, ștearsă de pe 
chip,/ Egal se contopește în ceasul de nisip”.

Copilul are lumea lui, oarecum paralelă cu aceea a 
maturilor, fără să vină în conflict flagrant: „Eu îmi luasem în 
primire domeniul atât de vast și fericit al copilăriei mele, care 

era livada din dosul casei”. Spaţiul mirific al copilăriei, acest 
„univers fermecător și misterios al vieţii vegetale”, tărâmul 
miraculos al tuturor ipotezelor, spaţiul populat „cu naiade 
și pitici”, îi hrănește viaţa. Aproprierea, prin reconstituire, a 
acestui univers, se face cu  sfială, cu o anume teamă. Acestui 
univers vegetal i se alătură cel social reprezentat de coana Lina, 
vecina care-l poftește „la câte-o cafeluţă” plictisită de sihăstria 
în care trăia, dornică de conversaţie chiar și cu un copil. Așa 
primește „botezul filigenului de cafea neagră”, bucurându-se 
de aceeași experienţă ca și logofătul Tăutu odinioară.

Universul în care trăiește copilul Miron Radu Paraschivescu 
e suficient ca să-l euforizeze și să menţină această stare și 
peste ani când va mărturisi timpul trăirii, rememorându-l. 
Livada copilăriei e un mic Eden purtând semnele degradării. 
După război, sălbăticită, „crescuse cu toate crengile-
ncâlcite și stufoase ca o pădure de fructe”, iar armele sunt 
obiecte familiare. O armă găsită în grădină îi provoacă 
„o repulsie amestecată cu teamă” determinând  „primul 
act antirăzboinic” – „repulsia faţă de un obiect metalic 
și anonim, dătător de moarte – teama că putea exploda 
oricând și chiar în mâna mea”. Impresiile războiului sunt atât 
de puternice, încât îi provoacă o maturizare precoce copilului 
de 5-6 ani, obligat să înţeleagă ororile la vârsta jucăriilor, și 
se prelungesc ca un ecou în conștiinţa maturului: „De atunci 
datează repulsia, dezgustul meu cvasi-total pentru armată, 
pentru uniformele ei rigide și sclipitoare, în fireturi, eghileţi 
și nasturi ori brandenburguri lucitoare de alamă”.

Viaţa își urmează cursul, adaptându-se la anormalitate, în 
tendinţa firească de a aduce anormalul la limitele normalului. 
Așa încep activităţile școlărești: lecţiile cu mama sa, femeia 
cu spirit de pedagog, un fel de Smaranda Creangă, care „se 
zorea” să-l vadă mai învăţat decât ceilalţi copii de vârsta lui. 
Mironuci, în ciuda precocităţii – citea de la patru ani, iar la 
șase ani e supus unui program riguros de studiu și lecţii – 
este, însă, cu gândul la joacă și o întâmplare neprevăzută 
vine ca un ajutor nesperat al Divinităţii. În „frumoasa lună 
mai”, pe vremea cireșelor (parcă nimic nou nu e sub soare!), 
atras de impozantul cireș înalt de 8-10 metri, „de formă 
conică, la fel ca brazii” din grădina avocatului Ion Dima 
experimentează căţăratul în vârf, folosindu-se de crengile 
mari, „crescute-n spirală ascendentă” și când era mai 
„ferice” creanga se rupe, iar el, „cu o iuţeală de parașutist 
fără parașută”, aterizează forţat, speriind toată mahalaua. 
Evenimentul este exploatat pentru a înfrânge cerbicia 
mamei, și Mironuci primește o vacanţă nesperată. Plăcerea 
de a juca un rol, prefăcându-se foarte rănit, îl apropie de toţi 
copiii pentru care jocul și joaca devin o trăsătură definitorie 
și necesară în dezvoltarea personalităţii. Imaginea cireșului 
ca un axis mundi domină peisajul și amintirile, devenind 
motiv de poezie în Metamorfoza (de fapt, Metempsihoză, 
n.n.) pe un motiv blagian, amintind de Gorunul10.

Sociabil, Mironuci, în plină creștere, își face prieteni – cei 
doi băieţi ai doamnei Eitel, copiii Mladinilor, vreo cinci sau 
șase, „un adevărat furnicar și tare gălăgioși, plini de viaţă 
și de sănătate” cu care-și găsea „câte un pic de hârjoană”, 
prea puţin însă pentru nevoile unui copil, prea mult pentru o 
mamă exigentă și ambiţioasă. Copilăria, jocurile și jucăriile, 
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firești pentru niște copii sănătoși, au ca fundal realitatea 
tragică a războiului care-și trimite veștile dureroase: 
moartea sublocotenentului Gheorghe Istrătescu de 22 de 
ani, impresionantă, motiv pentru care oamenii propun ca 
strada pe care a locuit să-i poarte numele, apoi alţii – „Debu, 
tâmplaru’, Ghiduleștii, ceferiștii etc.”. Experienţa de viaţă 
se îmbogăţește acumulând impresii, nu puţine dureroase, 
altele neînţelese și de neînţeles, experimente lingvistice. 

În ciuda unor tovărăşii plăcute, Mironuci se simte singur. 
Pe acest fond de singurătate clamată, sosirea Linei din 
Tabaci, copila de 12-14 ani, angajată de mama sa  pentru a-i 
purta de grijă în absenţa ei, aduce o rază de lumină, căci „era 
bună şi veselă, veşnic cu zâmbetul pe buze, gata de joacă, 
alergături şi poveşti, cu un cuvânt, o adevărată soră mai mare 
pentru un copil de 6-7 ani ca mine”. Lina, cu firea ei deschisă, 
veselă şi francă, deţinând aptitudini pedagogice înnăscute, 
îi aduce lumea poveştilor în care îl călăuzeşte să păşească, 
stârnindu-i admiraţia şi afecţiunea. Părea o mică zeitate 
purtând o tolbă de poveşti, dar şi arta de a se descurca, de a 
se purta cu un copil destul de dificil ca Mironuci. Este tot ce-
şi doreşte pentru a scăpa de sentimentul greu al singurătăţii.

Experienţa copilăriei alături de Lina, îngerul păzitor, 
în această perioadă, este resimţită în dimensiunea 
extraordinară a sacrului. Imaginea ei e copleșitoare în 
amintirea scriitorului, Lina, omul deosebit, de calitate, 
părându-i clădită „din rasa aceea rară a bărbaţilor și femeilor 
din subcarpat, trăiţi în aerul curat al muntelui și îmbătrâniţi 
în munci care le plac”. Chipul ei de neuitat supravieţuiește 
în sufletul maturului, iar dorinţa de a o păstra nealterată de 
trecerea timpului provoacă efluvii de nostalgie și melancolie: 
„…presupunând că aș da de «adevărata» Lina, oare găsirea 
ei de azi nu ar însemna distrugerea totală a celeilalte, 
a fetiţei de 14-15 ani, care mi-a rămas atât de bine, și de 
aerian în același timp, conturată de memorie?”. Lina e un 
fel de Alice în Țara Minunilor, fiinţa care a permis copilului 
de odinioară revelaţia sacrului, iar experienţa aceasta e 
conservată în memoria afectivă. Retrăită în altă etapă 
a existenţei, înţeleasă în acele articulaţii care, cândva, 
rămăseseră neînţelese, imaginea ei capătă o semnificaţie ce 
transcende concretul, materia – „…dovada cea mai concretă, 
singura materială cu putinţă, că viaţa nu curge-n haos și că 
o secundă de supravieţuire asupra sa însuși se preschimbă 
pentru orice exemplar uman, într-o certitudine a biruinţei 
sale asupra morţii”. Lina a produs o mutaţie esenţială,  a dat 
un sens existenţei sale, aducând fiorul metafizic abia intuit 
la o vârstă fragedă, conștientizat la maturitate: „Prin Lina, 
îngerul meu cu aripi și fostul meu înger gardian, eu nu-mi 
supravieţuiesc numai fără să mă sinucid, dar și – ceea ce mi 
se pare mult mai important – fără să mă mutilez”.

Cu darul ei pedagogic înnăscut, Lina este asociată 
maternităţii, nu produce fioruri erotice. Imaginea 
tulburătoare a feminităţii, antrenând resorturi necunoscute 
ale fiinţei, i se revelează în primăvara lui 1918 sau 1919, la 
apariţia unei fetiţe de 8-9 ani, „de-o frumuseţe cum nu-mi 
mai fusese dat să văd până atunci”, „în rochiţă de dantelă 
și cu un mers de zână”. Și-o dorește intens ca pe o jucărie, 
dar în această dorinţă se amestecă și vibraţii necunoscute: 

„Mămico, i se adresează patetic, eu cu fata asta vreau să mă 
însor…” E prima experienţă „erotică” într-un bogat palmares, 
pură ca o monadă într-o existenţă spiritualizată…

În expediţiile lor, în micul univers al oraşului, în vizită 
la gemenele Thomas, Lina îşi dezvăluie calităţile nebănuite 
precum aceea de a „zbura” în balconul casei acestora. Este 
prima dată când Mironuci „plânge de uimire”, nu „de frică 
sau de urât”, căci minunea la care fusese martor depăşise 
cu mult tot ceea ce ar fi putut să-şi închipuie cu mintea sa 
de copil, iar lacrimile erau „mai degrabă de umilinţă” pentru 
slăbiciunea minţii sale, pentru slăbiciunea însăşi de a nu 
putea vreodată zbura ca îngerii, aşa cum făcuseră şi Lina, şi 
surorile Thomas. Scoasă din timpul trăirii, retrăită cu aceeaşi 
intensitate în timpul mărturisirii, întâmplarea este la fel de 
vie: în sufletul maturului de 56 de ani, copilul nu a murit, 
supravieţuieşte încă…

Mutările fac parte din viaţa lor, în această perioadă. 
Călătoria de la casa avocatului Ion Dima la aceea a mamei 
Leana, unde vor rămâne  trei ani, e o mică aventură, pe 
parcursul căreia are o altă revelaţie, neconștientizată, 
întâlnirea cu iubirea. Precocitatea aceasta, ca și-n cazul 
lui Ibrăileanu, arată predispoziţia către experienţe al căror 
inedit e căutat în multiplicitate, în repetiţie, ceea ce face 
din Miron Radu Paraschivescu de mai târziu un bărbat cu 
structură de Don Juan.

A doua prezenţă copleșitoare, după aceea a Linei, este 
aceea a mamei Leana al cărei portret terestru este schiţat 
în linii exacte: „…era Maica Domnului în persoană. Blondă-
cânepiu, cu ochii de un albastru deschis cum e cerul la zenit, 
cu un mare neg  pe obrajii albi și netezi, cu glasul domol și 
potolit, întotdeauna odihnitor de cald, ea contrasta total cu 
toate fiinţele pe care le cunoscusem până atunci”. Vocea ei 
caldă pendulând „între accentul intim de șoaptă și de cântec”, 
avea acea tonalitate care-o făcea „să alunece de-a dreptul 
în inima cui o asculta”. Bunătatea, calmul pe care le emană 
fiinţa ei încercată de asprimile vieţii se contrapun exigenţei 
mamei sale care nu ezita să aplice pedeapsa corporală 
când vorbele nu-i ajungeau. Mama Leana „corectează” prin 
însăși tonalitatea caldă a vocii impunând respect fără efort. 
În calităţile ei, maturul care-i reînvie personalitatea este 
tentat să vadă calităţile colectivităţii. Frumuseţea limbii, 
„tărăgăneala monotonă a vorbirii” în care trăiește ceva din 
„amintirea psalmilor cântaţi ori spuși la biserică” sunt reflexe 
ale „blajinătăţii” firii unui popor de păstori și plugari care-n 
„graiul lor dulce și legănat” își îndemnau vitele, cum spune 
Arghezi, încât nu e de mirare că orice cuvânt rostit de ea „se 
grava-n minte ca o medalie de neșters”. Vorbirea ei cu toate 
însemnele nobleţei „pornea dintr-un suflet de aur, de rară 
distincţie și tandreţe înăbușită”.

Femeie încercată de greutăţile vieţii ca și Paulina 
Paraschivescu, mama Leana avea în plus această 
„blajinătate”, dar și răbdarea, înţelegerea și cumpătarea. Ea 
e mai mult decât simpla stăpână a casei în care, mamă și fiu, 
locuiau în gazdă, ci „fără s-o știe și mai ales fără s-o vrea, ea 
se substituise propriei mele mame, mai agitată, mai mândră 
și mai aprigă faţă de mine, și la mânie, și la dragoste”. 
Nici mai târziu, la maturitate, percepţia asupra mamei în 
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problema învăţăturii nu se schimbă, maturul este la fel de 
aspru în judecăţile sale asupra mamei ca și copilul. Ceea ce-i 
reproșează este ambiţia ei de a avea nu un fiu, ci un elev 
eminent, de nota zece. Pentru atingerea acestei performanţe, 
îi impune un program dur: îl încuie în cameră cu obligaţia de 
a-și face temele fără nicio greșeală. Privaţiunile materiale nu 
permit femeii singure să-și dea copilul la școală, într-o formă 
organizată. E privatist. Face eforturi supraomenești de a-i 
oferi ea însăși o educaţie, acasă. Își face visuri în legătură cu 
viitorul. E și orgoliu profesional și mândrie în atitudinea ei: 
faţă de colegii care-l vor examina, ea însăși trece un examen. 
Evoluţia copilului e o răsplată a eforturilor pe care le-a făcut 
în timp. Nimic nu-i este indiferent. Tot ce e legat de Nuci o 
solicită. Nu lasă nimic la întâmplare. Rememorând aceste 
momente ale vieţii lor, fiul pare nedrept.

Casa mamei Leana, topos învestit cu atributele copilăriei, 
aflată pe versantul limită de miazăzi al „în susului”, ocupă 
un loc aparte în amintirile scriitorului, legată de imaginea 
de neșters a femeii care în simplitatea ei reunea un mod 
de a fi, de a vibra în faţa existenţei. Calităţile ei îi fuseseră 
răsplătite, după cum află copilul din „isnoavele” ei, de „un 
fost om avut”, „boierul”, cum îl numea ea însăși, de la care 
primise o casă veche și o livadă. Gospodăria femeii avea 
de toate – acareturi, animale, mărturie a hărniciei ei, bine 
organizată cu funcţionalităţi care s-o facă primitoare în toate 
anotimpurile: „Casa mare se compunea din două odăi, una 
– mai degrabă antreu – micuţă și fără vreun ochi de lumină, 
cealaltă, mare cu trei ferestre, dintre care două dau spre 
miazăzi, pe un pridvor lat și înalt cât odaia, ba chiar mai 
mare decât ea, iar a treia, spre curte, în bătătură. Asta era 
toată «casa mare». Dar ea era – și slavă Domnului că mai 
este și astăzi! – mare, fiind foarte înaltă, așezată pe o pivniţă 
încăpătoare și răcoroasă vara, alături de care se-ntindea o 
magazioară pentru lemne și alte lucruri de debarasat.

Spre miazănoapte, casa se prelungea cu trei odăi «vagon» 
în care locuiau proprietăreasa și cei doi copii ai ei.

Iar în curte, formând unghi drept cu rândul de case, grajdul 
prelungit (sau mai bine-zis  început) cu bucătăria de vară.

Intrarea-n «casa mare» se făcea din livadă, prin pridvorul 
descoperit spre care ducea o scăriţă cu vreo trei-patru trepte 
de lemn, iar în cea «mică» prin bătătura curţii și o scară la fel 
de mică dând și ea pe-o prispă înăltuţă.

Numai în bucătăria de vară și-n grajd se intra de-a dreptul 
din bătătură”.

Curtea largă e un spaţiu de joacă pentru copii mai ales 
iarna când pe pista lungă se avântau cu viteză săniile, spre 
marea lor bucurie. Când, nemulţumiţi de pista prea scurtă, 
inventează alta, ieșind în strada Mihai Bravul, ducând într-o 
pantă lină peste Văleanca, pentru a-și prelungi plimbarea, se 
trezesc cu „fălcelele-n gârlă”, făcând mare haz de isprava lor.

Peisajul hibernal are, la munte, un sublim al lui, și nu e 
de mirare că cele mai multe amintiri din copilărie au iarna ca 
fundal. Săniușul, patinajul sunt bucurii în sine dătătoare de 
fericire, de extazul contopirii cu natura. După ce, neștiutor, 
își „coace” ghetele ude în cuptor, spre marea spaimă a 
mamei, Mironuci își frământă mintea în încercarea de a găsi 
o soluţie căci „rezistenţa materialelor” de încălţăminte de 

după Primul Război Mondial lăsa mult de dorit. Salvator 
este Nicu, băiatul cel mare al mamei Leana, care inventează, 
sub influenţă soldăţească, „ţintele cu floare îmbrăcând 
toată suprafaţa unei pingele”. Astfel echipaţi, descoperind 
bucuriile patinajului, copiii înfruntă gerul iernii zburând pe 
gheaţa Vălencei. Căderile și bufniturile pe „pavajul sticlos 
și tare ca piatra” nu descurajează, căci nu există „beţie mai 
mare” decât aceea a zborului pe pârtia îngheţată, „cu iuţeala 
unei motociclete căreia ghetele ghintuite-i erau singurele 
roţi, iar propriul nostru trup, fraged dar voios și călit de 
alergătură prin ger, singurul motor”. 

Copiii dintotdeauna par aceiași, cu aceeași predispoziţie 
ludică, presupunând abstragerea din timp, trăirea deloc 
iluzorie într-o lume a lor. Această copilărie poate fi fascinantă 
în ciuda realităţii dramatice a războiului sau, ulterior, după 
război, prin decuparea unei lumi inocente, pline de jocuri 
și jucării, pline de naivităţi sublime care sunt dintotdeauna 
ale vârstei celei fericite: „Acum, că aveam în picioarele mele 
bocancii ferecaţi, cei de șapte poști din basmul de neuitat al 
primilor ani de înţelegere și imaginaţie, toate drumurile îmi 
erau deschise, și nu numai mie, ci tuturor copiilor târgului, 
care se umplu astfel de larma și ciripitul nostru terestru dar 
fugitiv și puteam să ies cu săniuţa mea din raza, devenită 
neîncăpătoare a pistei noastre din curte, fie și prelungită din 
strada Mihai Bravul până-n ţărmurile de piatră ale Vălencii”.

Ca un personaj de basm într-o lume mirifică, plină de 
necunoscute, copilul și sania lui par un cuplu de poveste – 
Făt-Frumos și calul său: „Am început, deci, escapadele prin 
oraș, trăgând după mine și săniuţa, ca pe-un animal iubit și 
necesar căci, orice s-ar spune, necesitatea creează iubirea, 
și iubirea faţă de ceea ce ţi-e drag și-ţi trebuie e una din 
formele primare de animism. Săniuţa mea era una cu mine, 
parte din mine, fiinţă vie, așa cum calul e o parte și încă una 
importantă, din călăreţul care-l mână și-l îngrijește, dându-i 
de mâncare și de băut, ţesălându-l și mai ales potcovindu-l. 
Fiindcă, de vreme ce-mi ferecasem ghetele-n ţinte cu floare, 
nu era să-mi las mai prejos săniuţa”.

Spaţiul e populat de figuri mitologice precum Lisandru 
Galbenu, un „Vulcan al Vălenilor”, „meșter vestit nu numai 
în târgul lui, dar și prin satele din împrejurimi”, meșter fierar, 
măiestru în potcovirea cailor și a boilor. În evocarea acestui 
personaj se amestecă ironia și gravitatea, realul și  miticul: 
„…Lisandru, cu numele lui ca de erou dintr-o dramă de Eschil 
(sau Euripide?), prezenta o înfăţișare impunătoare și nu 
numai din pricina șorţului lung și lat, de piele groasă de viţel, 
care-i încingea trupul de la gât până-n ţurloaie – așa cum 
patriarhul îl încinge pe preot atunci când iese din altar cu 
«sfintele daruri» sau își primește credincioșii îngenuncheaţi 
la «sfânta spovedanie», la acest dialog între ceruri și pământ 
în care preotul are rolul nu al unui mediator, ci al unui 
mesager ales de către păcătos și neimpus acestuia de către 
nicio putere lumească –, nu numai din pricina patrahirului 
său gros din piele de viţel și mânjit de negrul tăciunilor cu 
care se juca la fel ca și noi cu bilele sau cu bulgării de zăpadă, 
ci din întreaga ambianţă a atelierului său, mereu întunecos 
și cald, și cântător ca un adevărat loc de repetiţii al unei 
orchestre prometeice, în care ciocanele își răspundeau unul 
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altuia, de la cel mai mic până la greul baros, în care foalele 
închipuiau o mesagerie a lui Eol într-acest templu negru al 
lui Hefaistos, în care praftoriţa scuipa năduful apei peste 
mangalul și fierul înroșit până la sângele unui soare-n amurg, 
nu numai pentru atelierul, sculele și meseria lui minunată și 
bezmetică, asemenea celei a unui vrăjitor, își merita Lisandru 
Galbenu admiraţia, amestecată cu puţină teamă și mult 
respect, pe care i-o păstram”. 

Nu altfel e văzut, contemplat, admirat în exerciţiul muncii 
sale într-o adevărată pagină documentară care descrie 
amănunţit, cu o plăcere abia reţinută, modul ingenios al 
meșterului de a-și potcovi animalele, parcurgând fazele 
acestui „oficiu pe jumătate sacru, pe jumătate păgân”: „Era 
mai întâi extragerea vechilor încălţări de metal ale vitei: 
cu un clește simplu și banal, Lisandru Galbenu smulgea 
caielele una câte una și le-azvârlea pe jos ca felcerul niște 
dinţi netrebnici din falca pacientului. Apoi cu o pilă groasă, 
rașpelul, urma toaleta copitei, exact așa cum, cu delicatele 
lame de oţel cromat, manichiureza de la «Lido» ne curăţă 
stratul cornos inutil crescut unghiilor noastre, care n-are 
ce căuta în mijloacele, nici de luptă, nici de seducţie ale 
unui bărbat modern și serios; pe urmă venea partea 
cea mai delicată, unde, personal, sufeream cel mai mult 
compătimind cu animalul-pacient, curăţirea dinlăuntrul 
copitei, probabil echivalentul tăierii bătăturilor sau a pieilor 
moarte de pe lângă unghiile noastre. Lisandru Galbenu făcea 
și această treabă cu dexteritatea și rapida îndemnare a unui 
felcer exersat: după câteva minute, talpa copitei arăta curată 
ca nouă, și nu o dată l-am văzut scoţând cu vârful ascuţit 
al briciului său de potcovit, nu numai murdăria dar și câte 
o piatră acumulată de bietul cal prin cine știe ce drumuri  
noroioase sau prundișuri pe unde-l va fi mânat stăpânul său 
dornic de câștiguri care-nsemnează și la noi, ca și la englez, 
scurtarea timpului. Apoi venea dezinfectarea prin foc, când 
părţile  de copită socotite inutile nu mai erau cioplite cu 
cuţitul sau rașpelul, ci cu un fel de mică piramidă de aramă, 
prinsă-n vârful unei vergele lungi de fier cu mâner de lemn 
– și care nu mai ţin minte cum se chema. Aceasta, adică 
piramida propriu-zisă, nu mai mare cât o cutie de chibrituri, 
era înroșită sau numai încinsă (căci arama e roșie de la 
nașterea ei, și probabil că supusă căldurii prea mari s-ar topi 
cu totul) în foc, și cu ea Lisandru Galbenu topea straturile 
ultime de bătături cornoase, redând astfel piciorului toată 
sensibilitatea lui cvasi-nativă.

Astfel pregătită, copita era gata, ca un picior bine  
pedichiurat, să-și primească noua încălţăminte, bineînţeles 
după ce-i fuseseră în prealabil, luate toate măsurile cuvenite. 
Atunci focul reintra în acţiune, îndemnat de foale, iar când 
potcoava era înroșită, meșterul o aplica precis și sigur, pe 
conturul exterior al copitei ce-o primea sfârâind și degajând 
acel miros de unghie arsă care-ntr-un abator poate fi greţos, 
dar într-o potcovărie niciodată. Venea pe urmă bătutul 
noilor caiele, care nu ocupau locul celor vechi, iar când totul 
era gata, urma încă o ultimă ajustare a marginei copitei pe 
marginea potcoavei, graţie tot sfântului rașpel…”. Plăcerea 
de a picta, prin cuvânt, o scenă ca aceasta, demnă de un 
Breugel, arată în Miron Radu Paraschivescu un prozator 

ratat, cu mari disponibilităţi evocatoare și narative. 
Potcovirea animalelor o precedă pe cea a potcovirii 

săniuţei, obiectul-fetiş al iernilor acelor ani ai copilăriei, de 
care nu se despărţea niciodată, fantezie pe care exigenta sa 
mamă i-o permitea, aşa încât imaginea copilului cu sania trasă 
de o aţă seamănă cu aceea a unui copil cu un câine în lesă.

Iarna este anotimpul cel mai evocat, o adevărată bucurie 
a copiilor în imensitatea albă care permite fanteziei să se 
dezmărginească  și să inventeze noi bucurii, „jocuri și jucării 
pline de hazul și farmecul copilăresc”, vorba humuleșteanului.

Jocurile de iarnă cu toată spectaculozitatea lor, în ciuda 
unei anume degradări, tradiţiile, obiceiurile, colindele, 
părând, în monotonia lor dată de repetabilitate, un 
„mister sacru degradat”, antrenează toată fiinţa copilului, 
imaginaţia, capacitatea dea vibra, de a se emoţiona. Obiceiul 
colindatului cu steaua, rememorând ritualic un moment 
christic, e evocat în detaliu: „Dar mai mult decât de dragul 
spectacolului textual, destul de monoton de altfel, ca orice 
mister sacru degradat, ne duceam acolo pentru ca să ne 
pregătim recuzita: chivărele înalte, cilindrice, de carton, 
îmbrăcate-n culori felurite, din câte se găseau la librărie, 
în hârtie lucioasă, velină, cu mitra regală întocmită în două 
fâșii de carton, colorat și el, cu crucea-n vârf sau, când nu se 
putea, pe partea dinspre frunte a chivărei, astfel croite ca să 
ne încapă peste căciuliţe; și mai ales săbiile și steaua. Dacă 
săbiile erau arme destul de simplu întocmite, din câte-o șipcă 
bine cioplită, ca un tesac cu două tăișuri, cu mânerul în cruce, 
steaua, în schimb, era o mică operă de artă manufacturieră 
și plastică. Încropită dintr-o sită nemaifolosită și din care noi 
păstram doar marginile, unde fixam razele stelei, niște conuri 
tot din hârtie cerată și viu colorată, cinci sau șase la număr, 
cu marginile exterioare ale sitei îmbrăcate tot în aceeași 
hârtie, dar crestată-n franjuri, iar cu discul din faţă  întins ca 
pielea unei tobe, tot din hârtie multicoloră și lucioasă, peste 
care lipeam o poză sau mai multe, cumpărate de la librărie, 
cum se găseau pe atunci, pentru ca, pe partea cealaltă, unde 
sita avea discul gol, să lipim o lumânare destul de groasă și 
de lungă ca să ne-ajungă pentru tot colindul unei seri întregi; 
în fine, cu un băţ înfipt vertical în mijlocul foștilor pereţi ai 
sitei, băţ colorat și el în aceeași miraculoasă hârtie colorată 
și lucioasă – steaua noastră era o adevărată operă de artă 
populară și modern-infantilă, în același timp, artă naivă care 
s-a prelungit prin secoli și tradiţie, așa cum se vede și azi la 
copiii din Polonia, ca să nu mai vorbim de cei din occident…”.

Pregătirea spectacolului se face cu febrilitate, cu o mare 
atenţie pentru detalii acumulând sentimentele, trăirile, 
emoţiile care izbucnesc înfiorat în momentul suprem al 
intervenţiei lui Irod. Detensionarea trăirilor e o consecinţă 
firească a participării, a implicării participative generată, 
mitic, de reluarea unui fapt primordial: „…scena devenea 
într-adevăr dramatică și atât de mișcătoare că eu, deși mă 
număram printre magi și știam, după numeroase repetiţii, că 
nimic grav nu se va-ntâmpla, mă-nfioram cutremurat până 
când cu toţii ne lăsam spadele cu vârfu-n pământ, recte în 
mijlocul dușmanului, sprijinindu-ne în ele și astfel compuse, 
într-o piramidă întoarsă, ca să se-ntâlnească toate vârfurile 
în același loc”.

Portret



sintagme literare

65

România literară11 publica la câteva luni de la trecerea în 
nefiinţă a scriitorului, cu o explicaţie a lui Tiberiu Avramescu, 
o autobiografie a lui Miron Radu Paraschivescu datând 
din decembrie 1962, când Editura Biblioteca pentru toţi a 
avut iniţiativa de a solicita unor scriitori contemporani, a 
căror operă urma a fi publicată în această colecţie, astfel 
de date pentru a completa prefaţa volumelor. Miron Radu 
Paraschivescu a apărut în această colecţie în 1963, la numărul 
190, volumul intitulându-se Declaraţia patetică. Cântice 
ţigăneşti. Laude şi alte poeme, însă fără autobiografia trimisă 
redacţiei în 1962. O reproducem în întregime așa cum a fost 
publicată de Tiberiu Avramescu, „după manuscrisul pregătit 
pentru tipar”, cum precizează.

„M-am născut spre sfârșitul anului 1911, la Zimnicea-
Teleorman, din părinţi institutori, iar de la patru ani am 
copilărit la Vălenii de Munte, în casa unei bătrâne ţărance 
care mi-a fost prima învăţătoare de limbă românească, 
Mama Leana Savu. Tot la Văleni m-am reîntors la 45 de ani, 
ca să îmbătrânesc.

De la părinţii mei am moștenit un instinct pedagogic pe 
care mi l-am verificat prin publicarea, și atâta cât am putut, 
încurajarea unor talente tinere, de la Marin Preda (în 1940), 
până la Ilie Constantin (în 1957).

Tot în cadrele corpului didactic se situează și debuturile 
mele literare: întâia revistă în care mi-am văzut numele tipărit 
sub primele versuri apărute din pasiunea pentru poezie 
a unui tânăr învăţător dintr-un sat de lângă Văleni; abia în 
vârstă de 20 de ani, Ioan Marinescu, din Predeal-Sărari, edita, 
prin 1926, la tipografia lui Neculai Iorga din Văleni, o revistă: 
Povestea, din care au apărut cu totul două numere, și ai cărei 
colaboratori erau directorul ei și subsemnatul. Subsemnatul, 
vorba vine, fiindcă la vârsta de 15 ani nu îndrăzneam să apar 
în târgul, unde mama era directoare de școală, cu poezii de 
dragoste, ci mă foloseam de două pseudonime: Emil Soare, 
cu care le semnam pe cele optimiste, și Radu Nour, pentru 
cele sumbre și pesimiste.

La 17 ani, însă, eram convins că adevărata mea chemare 
e pictura și m-am dus să urmez cursurile Școalei de Arte 
Frumoase din Cluj, unde am cunoscut profesori remarcabili 
cu care aveam să rămân prieten toată viaţa: poetul Emil 
Isac, care ne preda estetica, și pictorul admirabil care e Catul 
Bogdan. După doi ani de belle-arte, nu am crezut că mai am 
ce învăţa la școală și am continuat să pictez pe cont propriu. 
Dar, după două expoziţii soldate cu un total insucces, și de 
public, și bănesc, nereușind să vând măcar un singur desen, 
m-am hotărât de la o zi la alta să renunţ la pictură; nu că n-aș 
fi avut încredere în talentul meu: dimpotrivă, până azi sunt 
neclintit în convingerea că am ucis în mine un nou Picasso 
sau (mai curând) un Braque. Dar trebuia să mănânc, fiindcă 
tata nu vroia să-mi acorde nicio asistenţă, câtă vreme nu-mi 
iau licenţa în drept... dar mie publicistica a fost aceea care-mi 
acorda un minim de onorariu pe care pictura mi-l refuzase.

Așa că, tot sub scutul unui învăţător, scriitorul Ștefan 
Alexiu, din Ploiești, care îngrijea acolo redactarea Gazetei 
învăţătorilor prahoveni, mi-am reluat, în 1932, activitatea 
publicistică. Am avut doi critici severi în mama și tatăl 
meu. Mama, ea însăși scriitoare de talent, deși n-a tipărit 

nimic, fiica unuia din fruntașii socialiști ai secolului trecut, 
Paul Scorţeanu, publicist, prieten bun cu C. Mille, Anton 
Bacalbașa, Morţun, și mai ales cu Al. Flechtenmaher – 
mama, așadar, mi-a mărturisit cu fină ironie că articolele 
mele de gazetă îi amintesc foarte bine de Rică Venturiano, cu 
care mă punea nu o dată pe două coloane, spre comparaţie 
și încurajare! Iar tata, căruia i-am arătat o dată un manuscris 
de poezii, mi-a spus mormăind: «M-da! Te pricepi și tu să 
stilizezi!». Cu asemenea certificate am cam încetat să mă 
mai socotesc mare poet și ziarist, dedicându-mi o bună 
parte din viaţă «stilizării» pe românește a unor poeţi străini, 
de la Pușkin, Mickiewicz și Nekrasov până la Rimbaud, Max 
Elskamp, Lorca, Desnos și Ungaretti.

Prin 1928-29, am cunoscut la Cluj, un fruntaș al 
comuniștilor ceferiști, care scria și poezii, iar contactul prim 
cu un comunist veritabil m-a emoţionat în chip cel puţin egal 
cu descoperirea artei literare sau a picturii. Prin 1933-34, 
l-am cunoscut pe Sahia, și prin el am intrat în legătură cu 
cercurile uteciste din Capitală, unde mi-am început educaţia 
marxist-leninistă, împreună cu mulţi tineri de vârsta mea, sau 
aproape, printre care Radu Popescu, I. Vitner și nenumăraţi 
alţii ale căror nume s-au șters din memoria ori din activitatea 
publicistică.

Însă adevăratul debut literar mi l-am făcut la revista 
UNU, unde i-am cunoscut și iubit pe Geo Bogza, Ștefan Roll 
(Gheorghe Dinu), Ilarie Voronca, Ion Călugăru, Brunea-Fox, 
Sașa Pană, Aurel Baranga și mulţi alţii. În cadrul acestei 
grupări, revolta noastră anarhică și-a primit confirmarea 
purităţii ei. Nu e puţin lucru, vă rog să credeţi! Cei care am 
venit de acolo la U.T.C. învăţasem foarte bine măcar acest 
lucru fundamental; că ne e silă de burghezie, de stilul ei 
de viaţă și de stilul artei ei. De aceea nu-nţeleg sub niciun 
cuvânt să reneg vreodată această primă luare de atitudine 
împotriva conformismului şi a rutinei, pe care încă de la UNU 
am învăţat să le detest... şi continui să le detest (s.n.).

Mai târziu, adică prin 1935, am colaborat la revistele 
democratice de stânga: Cuvântul liber, Reporter, Facla pentru 
ca, în 1936, să primesc misiunea de neuitată cinste, aceea 
de secretar de redacţie al revistei legale teoretice a P.C.R.: 
Era nouă, din care n-au putut apărea decât trei numere, căci 
al patrulea ne-a fost suprimat din tipografie. Atunci i-am 
cunoscut pe N. D. Cocea, Ștefan Voicu, Ilie Constantinovici, 
Eugen Schileru și, afară de ei, mulţi alţi tovarăși de crez și de 
luptă, dintre care unii au murit fizic, iar alţii moral.

Bineînţeles că-n tot acest timp scriam și versuri, dar, 
deși până azi nu sunt prea convins de talentul meu (s.n.), 
totuși mai scriu și nu știu dacă perseverenţa și fidelitatea 
faţă de poezie nu suplinește uneori satisfacţia pe care ţi-o 
dă talentul.

Când, în 1936, a început războiul din Spania, am cerut să 
fiu trimis și eu acolo, în brigăzilre internaţionale. Tovarășii 
mi-au refuzat însă cererea, fiindcă nu făcusem armata (eram 
reformat) și nici nu știam cum se mânuiește o armă de 
foc. De disperare am scris versuri de front și m-am apucat 
să-l traduc pe Federico Garcia Lorca, de curând omorât de 
fasciști; traducerea n-a reușit decât cu o aproximaţie atât 
de mare, încât versurile lui Lorca sunau ca și cum ar fi fost 
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scrise în românește; am adăugat și unele originale, și așa  
s-au născut Cânticele ţigăneşti, placheta mea de debut, 
singura în care îndrăznesc să cred uneori că se găsește urma 
unei vocaţii poetice. Din 1937, am trăit timp de zece ani din 
gazetărie, iar în 1949 am redactat o revistă pentru tineri, la 
Cluj, Almanahul literar, devenită mai târziu Steaua.

În toţi aceşti ani am urmărit promovarea cuvântului de 
ordine al P.C.R. şi m-am străduit să dau la iveală cât mai 
multe nume şi talente literare. Acestea, de altfel, mi se par 
şi cea mai sigură realizare a mea (s.n.).

Proiecte literare? Bineînţeles, ele se confundă cu 
dorinţele mele: editarea unei reviste pentru tinerii poeţi, 
care să nu le plătească nicio colaborare, poeţi proveniţi 
din masă, din cenaclurile și cercurile de creaţie populară, 
să nu fie înfeudată niciunei instituţii în afara cenaclurilor și 
cercurilor de creaţie populară. Dar cine știe dacă această 
dorinţă mi-o voi vedea vreodată împlinită?

Până atunci, îmi văd de pomii și trandafirii din grădina 
mea de la Văleni, pe care tot un poet mi-a dăruit-o: Adam 
Mickiewicz, căci mi-am cumpărat-o acum șapte ani din 
drepturile de traducător în românește al monumentalului 
Pan Tadeusz, adică – vorba tatei – din ce mă pricep și eu mai 
bine: să stilizez!”

Mai multe lucruri se deduc din cele spuse, vorba lui 
Moromete: mai întâi, e de consemnat că el însuși începe să-
și confecţioneze aura de descoperitor de talente, începe și 
sfârșește cu acest aspect. O face, probabil, pentru că este 
conștient de limitele sale ca poet; de altfel, recunoaște că 
nu se prea ia în serios ca poet, singura carte care îi atestă o 
vocaţie poetică fiind Cântice ţigăneşti. 

Este un idealist într-o lume în mari prefaceri: nu face 
studii pentru a obţine o hârtie, nu aparenţa îl interesează, 
deși aceasta este condiţia pentru reușita socială, ci pentru a 
se descoperi pe sine, pentru a-și descoperi vocaţia. 

Numește, în spiritul timpului său, cele trei mai descoperiri: 
poezia, pictura și comunismul. Face, astfel, concesii pe care 
nu i le cere nimeni, dar care erau impuse în mentalul epocii, 
și își confecţionează biografia în funcţie de aceste „cerinţe”. 

O face pe victima, sugerând că nu vrea nimic pentru 
sine, ci pentru literatura română... Simulează indiferenţa, 
detașarea voltaireană, dar, în epocă, modelul victimei nu 
putea fi decât Tudor Arghezi la a cărui exilare de șase ani din 
literatură contribuise.

Note
1 Lucian Raicu, Mai viu decât închipuirea noastră în Ro-

mânia literară, 1 octombrie 1971, p. 5;
2 Dosarele Miron Radu Paraschivescu nr. 67989, vol I,  

Anonimul şi vol. II, Văleanu cota I73556/1 şi I73556/2 de la 
C.N.S.A.S. Bucureşti;

3 Ilie Constantin, Dublul ochean (scrisori recitite, dialo-
guri și confidenţe); Cuvânt înainte de Alexandru Condeescu, 
Editura Muzeul Literaturii Române, București, 2000, p. 63;

4 Artur Silvestri, Radiografia spiritului creol. Cazul Miron 
Radu Paraschivescu, Editura Carpathia Press, Bucureşti, 2004;

5 Toate citatele sunt din Miron Radu Paraschivescu, 
Amintiri, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1975;

6 Miron Radu Paraschivescu, Poeme (alese şi prezentate 
de Ilie Constantin), Editura Timpul, Iaşi, 2000, p. 108;

7  Dumitru Andrei Paraschivescu, unicul fiu al lui Miron 
Radu Paraschivescu cu ultima soţie, Elena  Paraschivescu, 
născută Târșoagă;

8 Miron Radu Paraschivescu, Scrieri, I, Editura pentru 
Literatură, Bucureşti, 1969, p.433; vol. Tristele în Scrieri, II, 
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1969, p. 8;

9 Miron Radu Paraschivescu, Scrieri, I, Editura pentru 
Literatură, Bucureşti, 1969, p. 329;

10 „Voi fi lemn, o piatră sau o stâncă.
Un lemn să fiu aş vrea mai degrabă,
Că vremea-şi scrie-n carnea lui adâncă,
În cercuri subţiri, nevăzuta zăbavă.

Voi fi un lemn ce-a fost cândva cu poame,
Fără negi de muguri pe creanga de oase,
Fără frunze care-ngălbenesc în toamne,
Fără fructe roşii, pline şi zemoase,

Fără pui ce-n inima mea se cuibăresc,
Ori în părul meu zborul şi-l încurcă,
Fără ţânci ce-n braţe-mi chiuiesc
Şi pe trunchiul meu se caţără, se urcă,

 Fără de furtuni prin mine bocitoare,
Fără înserări în care să fiu trist
Şi fără albastre dimineţi de soare,
De argint sclipind, sau de ametist!

Un lemn voi fi, un lemn oarecare.

Dar în miezul şi-n uscăciunea mea,
Atâtea miresme, aduceri aminte!
Cerculeţele anilor, mărunte de-abia
Ca nişte corzi de harpă în mine-au să cuvinte.

Că din lemnul meu, viorile, doară
Toate se croiesc în vâna-mi sub şire,
Şi spuneţi: din ce cântă o vioară,
De nu din nădejde şi din amintire?

Trecută mireasma-n coaja mea zbârcită,
În miezul uscat îmi va fi dospit
Şi-o să-mi mustească în trup ca-ntr-o sită
De lemn blând, cuminte, dulce şi-aromit.

Iar când, căzut, de nimic n-oi mai fi bun,
Într-un greu novembre de brumă şi ger,
Stăpânii mobilei ce-oi fi, în sobă de mă pun,
Cald să le ţin cu soarele de ieri,

Ei bine, atunci să mă ţineţi minte,
Voi – şi iarna albă de după perdea,
Am să dau flacăra cea mai fierbinte
Şi cintezi au să cânte-n moartea mea,

Vor ciripi-n minte ţânci şi puişori
Şi-mi vor vui viscole-n flacăra-naltă,
Ce-au trecut prin mine de atâtea ori.
Iar cenuşa-mi va fi liniştită şi caldă.

11  România literară, 1 octombrie 1971, p. 6.
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Onisifor Ghibu
„Pe baricadele vieții. Anii mei de 

învățătură”
-eseu-

Onisifor Ghibu (născut la 31 mai 1883 în comuna Săliște, 
judeţul Sibiu, decedat la 31 octombrie 1972, la Cluj) este 
personalitate marcantă a secolului al XX-lea, unul dintre 
întemeietorii pedagogiei românești. Fără contribuţia sa 
pedagogică, teologică, filosofică, publicistică, memorialistică, 
cultura și spiritualitatea  românească ar fi fost cu mult mai sărace.

Opera marelui cărturar  numără peste 100 de lucrări 
dintre care menţionez: Limba nouălor cărți bisericești  
(1905), O călătorie prin Alsacia și Lorena, Țara și școlile 
ei (1909), Cercetări privitoare la situația învățământului 
primar și la educația poporală, Despre educație (1911), 
Școala românească din Ungaria (1912), Din istoria 
literaturii didactice românești, Universitatea din Cluj și 
institutele ei de educație (1922), Universitatea românească 
a Daciei superioare (1924), Portrete pedagogice (1927), 
Contribuțiuni la istoria poeziei noastre populare și 
culte (1934), Picu Pătruț din Săliște, Prolegomenă la o 
educație românească (1941) ș.a. În această bibliografie 
antumă  Onisifor Ghibu abordează o tematică vastă: de la 
problematica învăţământului românesc sub aspect didactic 
și pedagogic, la unirea celor două biserici românești, la 
politica religioasă și minoritară a statului român în raport 
cu politica agresivă și revizionistă a unor organizaţii laice și 
călugărești, până la problemele legate de Basarabia.

Între anii 1974 și 2010, sub atenta îngrijire a fiilor 
autorului, Mihai și Octavian Ghibu, au fost publicate postum 
o serie de volume, din manuscrisele lăsate de acesta: Amintiri 
despre oameni pe care i-am cunoscut (Dacia, 1974), Pentru 
o pedagogie românească (EDP, 1975), Pe baricadele vieții. 
Anii mei de învățătură  (Dacia, 1981), Oameni între oameni 
I (Eminescu, 1990), Ziar de lagăr. Caracal 1945 (Albatros, 
1991), Pe baricadele vieții. În Basarbia revoluționară 1917-
1918 (Universitas Chișinău, 1992), Chemare la judecata 
istoriei”(2 volume – Albatros, 1992-1993), În vâltoarea 
Revoluţiei rusești. Însemnări din Basarabia anului 1917 (FCR, 
1993), Pagini de jurnal (3 volume – Albatros, 1996-2000), 

Onisifor Ghibu în corespondență (2 volume – Semne, 1998), 
De la Răscoala lui Horia la Dictatul de la Viena (Albatros, 
2001), Amintirile unui pedagog militant (ICR, 2004), Oameni 
între oameni II (Albatros, 2006), Din scrisorile primite de 
Onisifor Ghibu (3 volume – Semne, 2007), Octavian Goga. 
Prietenie și luptă de o viață (Semne, 2010).

Mi-am oprit atenţia asupra lucrării publicate postum, Pe 
baricadele vieții. Anii mei de învățătură  (1981) din care 
se desprind etapele formării personalităţii lui O. Ghibu pe 
parcursul celor aproape 27 de ani de viaţă, de copilărie și de 
tinereţe (1889-1909 ), o perioadă elocventă pentru educaţia și 
caracterul său. Această lucrare are  caracter confesiv, cu nuanţă 
memorialistică și impresionează printr-o abordare caldă și 
sensibilă, tulburătoare uneori, legată de casa părintească, de 
pedagogii care l-au format, de respectul faţă de credinţă, de 
limba sa maternă, de satul natal și naţionalitatea sa: „În casa 
părintească am avut parte de o creștere simplă, dar solidă şi 
sănătoasă sub toate raporturile. Am umblat până la vârsta de 
11 ani în portul de la ţară, încălţat cu <<păpuci>> (ghete), cu 
cizme sau mai adeseori cu opinci şi, pe lângă învăţătura din 
şcoală, dădeam şi eu mână de ajutor atât la meserie, cât şi 
la câmp. Ba mai eram şi cărturarul <<familiei>>. Tata […] era 
totuşi un mare iubitor de carte. Aveam în casa noastră mai 
întâi toate cărţile sfinte necesare unui creştin, acestea fiind 
mult întrebuinţate de amândoi părinţii […], apoi cărţile de 
literatură populară […]”.(1) 

Atmosfera trăită în familie, viaţa socială a satului și 
școala l-au format pe tânărul pe atunci Onisifor Ghibu în 
mod decisiv și remarcabil. Poporul în mijlocul căruia a trăit 
era „harnic, credincios, mândru şi gospodar” cu ” obiceiuri 
străvechi păstrate cu sfinţenie: slujbe religioase zilnice […]- 
duminici şi sărbători cinstite cu cea mai deplină rigoare […] 
respect pentru tradiţiile din trecut, pentru bătrâni, pentru 
săraci, pentru străini; petreceri populare senine, cu jocuri 
(dansuri) şi cântece frumoase şi de bun simţ ş.a.m.d.” .(2) 

În casa părintească  micul școlar a citit familiei, cu glas 
tare și cu emoţie, din gazeta Foaia Poporului , articole cu 
caracter politic, care mai târziu îl vor face să aștearnă pe 
hârtie cuvintele : „binecuvântată  fie amintirea tatălui meu, 
care mi-a pus de mic în mână această gazetă, care mi-a 
întărit în inimă iubirea pentru popor şi credinţa în biruinţa 
ideilor mari, trezindu-mi şi mie din fragedă pruncie dorul de  
a lupta pentru astfel de ţinte mari ale vieţii” .(3) 

De-a lungul celor 25 de capitole  O.Ghibu a surprins anii 
de școală care îi vor lăsa uneori și un gust amar, raportat 
la constrângerile suportate de societatea românească, 
la mentalităţile și la politica de maghiarizare, începută în 
secolul al XIX-lea și continuată în secolul al XX-lea. Marele 



sintagme literare

68

Portret

pedagog a rămas fidel satului său natal căruia consideră că îi 
datorează tot ceea ce a realizat, devenind baza cunoștinţelor 
acumulate mai târziu și care a contribuit la păstrarea viziunii 
sale asupra idealurilor de libertate și unitate românească: 
„Datorez, astfel, satului meu natal tot ce este solid în fiinţa 
mea fizică şi spirituală. El mi-a pus baza întregii mele vieţi.
[…] Toate formele vieţii şi carierei mele de mai târziu îşi 
au rădăcinile în strămoşii mei, care s-au jertfit pentru idei 
îndrăzneţe şi scopuri altruiste […].” (4)  

Dacă la Săliștea deprinsese „respectul pentru străini”, 
cei șapte ani petrecuţi în școlile din Sibiu au reprezentat 
pentru el contactul cu o realitate dură, care a contribuit la 
schimbarea atitudinii îngăduitoare, fiind înlocuită de aceea de 
militant al drepturilor românilor de pretutindeni; procesul de 
maghiarizare a românilor din Transilvania  își pune amprenta 
atât asupra  înregistrării numelor copiilor de altă naţionalitate  
sub formă maghiarizată, până la  interzicerea agresivă a limbii 
materne și a portului naţional în instituţiile școlare.   

Un eveniment relevant pentru atitudinea intransigentă a 
lui O. Ghibu a fost legat de  transferarea de la Sibiu la un liceu 
de prestigiu din Brașov, a doi prieteni ai acestuia, Octavian 
Goga și I.Lupaș, din cauza unei ieșiri șovin-huliganice a unui 
profesor. Ca atare, tânărul O.Ghibu le urmează exemplul și 
face același lucru transferându-se și el la liceul românesc 
din Brașov, unde simte că „s-a întors la matcă”, cum însuși 
afirma, raportându-se la atmosfera academică dar caldă, 
destinsă, apropiată a profesorilor faţă de elevi, nu numai în 
viaţa școlară cât și în cea extrașcolară.  

În anul 1902, după examenul de bacalaureat susţinut la 
liceul din Brașov, se înscrie la Institutul teologic din Sibiu, 
considerând mediul universitar impropriu spiritului său 
autentic românesc: „Or, şcoala din Sălişte, mai întâi, apoi cea 
din Braşov, mă legaseră atât de strâns de poporul meu, încât 
orice contact cu viaţa şi cultura străină mi se părea că ar fi 
egal cu o dezertare de mine însumi”.(5) 

Cei trei ani de studii teologice au stat sub auspiciile  
patronului spiritual al școlii, Andrei Șaguna, pe care tânărul 
seminarist îl numește „Mentor atotprezent” și care a 
exercitat asupra formării sale o influenţă deosebită încă 
de când era copil. O. Ghibu îi conturează un portret cu 
o nuanţă adulatorie, care însă nu ar putea fi interpretat 
dintr-o perspectivă exagerată, căci meritele lui Andrei 
Șaguna nu pot fi diminuate de stilul militant-pasional al 
unui tânăr format în acest spirit „șagunist”, ci accentuate 
poate: „În personalitatea lui găseam întrunite în chipul 
cel mai fericit toate calităţile alese ale unui om superior: 
minte ageră, energie, dinamism creator, nobleţe, bunătate, 
caracter, dragoste pentru tot ce-i bun, frumos şi adevărat, 

devotament pentru toate cauzele drepte, spirit de sacrificiu 
până la uitarea de sine însuşi, - erou de dimensiuni epice, 
filozof pătruns de adevărata înţelepciune, creştin ca în epoca 
de aur, vrednic de a fi aşezat în rând cu mucenicii şi cu sfinţii 
Bisericii, ai Neamului şi ai Umanităţii”.(6) 

În iunie 1905, O. Ghibu își încheie studiile teologice, 
aflându-se într-un moment crucial, „La răspântie”, cum 
își intitulează dealtfel capitolul VI. Ar fi putut să urmeze 
cursurile oricărei facultăţi din București, dar diplomele 
obţinute nu ar fi fost recunoscute în Transilvania asuprită. 
Hotărăște să-și facă studiile în Germania, dar împrejurări 
neprielnice îl obligă să meargă mai întâi la Universitatea din 
București. Aici „la vârsta de 22 de ani şi jumătate” ia contact 
cu viaţa academică, unde își îndreaptă atenţia cu precădere 
spre cursurile de filosofie unde „pontificau ” profesorii: Titu 
Maiorescu, Constantin Dumitrescu-Iaşi, Ioan Crăciunescu, 
Constantin Rădulescu-Motru şi Dumitru Drăghicescu.

Între anii 1906-1907, O.Ghibu se află  la Universitatea din 
Budapesta. Prin intermediul lui N.Iorga și a Ligii Culturale i 
se acordă o bursă pentru Germania și după scurte popasuri 
la Zürich și Basel, se va opri la Universitatea din Strasburg, 
capitală a Alsaciei care aparţinea la acea vreme Germaniei.

Aflat în Germania, O.Ghibu face cunoștinţă nu doar cu 
marea cultură și filosofie germană, cât mai ales cu elemente 
sau urme ale românităţii, poposind și în alte orașe decât 
la Strasbourg sau Jena: Baden-Baden ( în 1907 și 1908), 
Heidelberg, Göttingen, München, Viena. Perioada petrecută 
la Jena este prezentată detaliat în capitolele XVII („Marea 
piatră de încercare: Jena”), XVIII („Jena, nu numai piatră de 
încrecare, ci şi arsenal pedagogic”), XIX („A doua etapă de 
formaţie de la Jena. Preocupări pe linia unei <<Pedagogii 
româneşti>>”), XX („A treia etapă de formaţie la Jena: iniţiere 
mai adâncă în politica şcolară ardeleană-românească”) și 
XXI („ Un pandant al Jenei: Weimarul”).  

În toamna  anului 1908, tânărul O.Ghibu ajunge „în micul 
orășel de pe malurile Saalei din Thuringia”, la Jena, care în 
ochii contemporanilor săi, era considerată „ca metropolă 
mondială a pedagogiei”, sub al cărei „baldachin” dorește să 
fie „hirotonisit pedagog”,  elaborându-și teza de doctorat în 
filosofie și pedagogie.(7)    

Tot aici O. Ghibu își va lua doctoratul în 1909, teza sa 
fiind intitulată :„Utraquismul modern. O cercetare în lumina 
pedagogiei şi a politicii şcolare, cu deosebită considerare 
la Ungaria” (forma publicată în editura specializată din 
Germania de la Langensalza, în colecţia „Pädagogisches 
Magazin” s-a numit „Utraquismul modern sau bilingvismul 
în şcoala populară”) în care a abordat politica școlară, 
demonstrând că utracvismul care se practicase faţă de 
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naţionalităţile din Ungaria, până în secolul al XIX-lea, era 
nelegitim, nedemocratic, contraindicat, deoarece dăuna 
grav și naţionalităţilor și statului, împiedicând însușirea 
limbii și culturii materne. 

Lucrarea sa de doctorat, structurată în cele 128 de pagini, 
conţine  următoarele capitole: A. Utraquismul modern ( 1. 
Ce este utraquismul modern; 2. Utraquismul şi politica; 3. 
Utraquismul şi pedagogia; 4. Utraquismul în şcoala populară; 
5. Rezultatele utraquismului ); B. Utraquismul în Ungaria ; C. 
Concluziuni; Limba statului şi limba poporului; Bibliografia.  
În cele din urmă adevăratul sens al tezei de doctorat este 
precizat de către autor printr-o atitudine evident patriotică 
și cu un nerv specific: „teza mea era o declaraţie categorică 
de război adresată simultan regimului politic feudal maghiar 
şi regimului bisericesc bipartit, ortodox şi greco-catolic, din 
Transilvania, care capitulase în faţa legislaţiei ungureşti 
maghiarizate, din motive josnice de oportunism”. (8)

În ciuda tuturor reacţiilor ( recenzii favorabile și 
nefavorabile) și a pedicilor care i s-au pus, atât de către 
autorităţile ungurești cât și de către cele românești, „ideile 
cuprinse în această lucrare s-au impus într-o formă şi 
într-o măsură impresionantă pe aproape întreg teritoriul 
Transilvaniei” (9) și astfel a fost însărcinat să redacteze un 
nou Plan de învăţământ și să elaboreze un Îndreptar metodic, 
ca mai apoi să fie chemat la conducerea învăţământului din 
arhidieceza ortodoxă a Transilvaniei, unde va impune spiritul  
de care a fost animat când a redactat teza de doctorat.

Adept convins al moralităţii, O. Ghibu a considerat că 
trebuie educaţi toţi oamenii prin toate mijloacele posibile, 
iar școala și învăţământul nu trebuie să fie doar instituţii prin 
intermediul cărora să se transmită experienţe și cultură de 
la o generaţie la alta, ci creatoare de cultură, instrumente de 
progres moral, cultural şi social-economic.

În postfaţa lucrării Pe baricadele vieții. Anii mei de 
învățătură  exegetul Mircea Zaciu concluziona referitor la 
imaginea impunătoarea a lui O. Ghibu astfel: „Structura vocii 
evocatoare  rămâne a unui cronicar, mai aproape de Neculce 
decât de Lovinescu[…].Rectiliniu, mereu convins de propria lui 
viziune, nici o clipă ispitit de dubiu sau de un demon al erorii, 
Onisifor Ghibu e din familia profeţilor biblici: o dată ce s-au 
încredinţat Dumnezeului lor, nimic nu-i mai poate clinti din 
urmărirea stâlpului de foc al Ideii.[…] Între dezastre, iluzii, 
victorii şi rătăciri, acest om sever cu alţii şi nu mai puţin aspru 
cu sine, şi-a urmat drumul pustniciei. Personaj macedonskian, 
străbătând mistuitorul deşert al idealului”. (10)

Voi încheia această scurtă analiză atât de importantă 
pentru cunoașterea anilor de formare ai unui corifeu al 
pedagogiei și didacticii românești, Onisifor Ghibu, nu înainte 
de a fi  subliniat contribuţia acestuia la punerea bazelor 
unui învăţământ românesc autentic, într-o perioadă de mari 
frământări politice, sociale și culturale.

Bibliografie: 
1. Ghibu O. – „Pe baricadele vieţii. Anii mei de învăţătură”, 

Ed. Dacia, 1981, p.56 
2. idem, ibidem, p.58
3. idem, ibidem, p.57
4. idem, ibidem, p.66
5. idem, ibidem, p.98
6. idem, ibidem, p.105     

      7. idem, ibidem, p.221
8. idem, ibidem, p.248
9. idem, ibidem, p.265
10. idem, ibidem,p.375
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Istorii literare
Din unghiuri complementare

O scurtă analiză a volumului „Istoria Politică a 
Literaturii Române Postbelice” a lui Petre Anghel

Comparat cu munumentalul volum Istoria Literaturii 
Române 1940-2000 (Mașina de Scris, 2005) a lui Alex 
Ştefănescu, volumul Istoria politică a literaturii române 
postbelice (RAO, 2015) nu se vrea nici pe departe atât de amplu. 
Ambele volumi își propun să răspundă la dificila întrebare „Ce 
s-a petrecut cu literatura română în vremea comunismului?” 
Dar pentru că abordează literatura română din cu totul alt 
unghi decât cel abordat de faimosul critic şi istoric literar - 

volumul a regretatului Petre Anghel este totuși de referinţă 
pentru cititorul interesat în detalii (fie ele mișcătoare, 
savuros-picante, sau nefaste) despre ce s-a petrecut în 
culisele şi pe coridoarele tenebroase ale luărilor de decizii 
cu privire la literatură, volume, scriitori, edituri, pe vremea 
dictaturii comuniste. Deasemenea despre beneficiarii și 
victimele, multe necunoscute publicului - ale acesteia. Petre 
Anghel contextualizează bine multe dintre aceste evenimente 
- într-o proză curgăoare, antrenantă, tipică temperamentului 
său oltenesc (concetăţean fiind cu Nea Mărin din Băilești), 
dar bine conturartă colorată de specializarea sa academică 
în comunicare. În plus, informaţiile din volum sunt nuanţate 
fascinant de prietenia strănsă a autorului cu figuri precum 
Marin Preda și Mircea Ciobanu.

Dacă Alex Ştefănescu se ocupă eminamente de partea 
literară şi face referinţele necesare şi pertinente la politic 
doar în măsura in care acesta a afectat opera unui scriitor 
(efectul politicului asupra operei literare, dacă vreţi), Petre 
Anghel subliniază în mod special influenţa politică, şi 
implicarea politică (mai mult, mai puţin, sau în rare cazuri 
de loc) a scriitorilor, editurilor, apoi intersectarea acestora 
cu politicienii vremii cu Securitatea - elemente care se 
încrucişează într-un dans de multe ori diabolic, uneori ilar, 
rareori benefic. Acestea și-au lăsat de multe ori amprenta 
în mod direct pe fielele tipărite, ale volumelor aparute, ori 
modificate înainte de apariţie, uneori chiar interzise, moarte 
din faşă.

Nu doresc ca cineva să creadă că aş compara aceste 
volume pe plan literar, fiindcă ele, deşi se intersectează în 
anumite puncte chieie, nu pot fi în competiţie. Petre Anghel 
nu a intenţionat în nici un caz să abordeze prea departe 
câmpul vast şi arat adânc, cu atâta succes, de către Alex 
Ştefănescu. Menţionându-le juxtapoziţional, doresc doar 
să contextualizez mai bine opera lui Petre Anghel pentru un 
eventual cititor. Cele două volume au premize şi abordări 
diferite, dar mai ales unghuri diferite - deşi nu opuse, ci de 
multe ori complementare. Pe deoparte, cum am spus deja, 
credincios strategiei lui, Alex Ştefănescu nu rătăcește prea 
departe de literatură, nu alunecă aiurea înspre culisele 
de multe ori sordide ale politicului din acea perioadă, ci 
punctează unde este relevant, cu elocveţa-i cunoscută, 
presiunea sistemului asupra scriitorilor și a operelor lor 
. De cealaltă parte Petre Anghel alege scriitori pe care-i 
analizează, cu precădere în măsura în care întervine politicul 
– prin prisma politicului - aceasta fiind de la inceput intenţia 
declarată a Istoriei Politice a Literaturii Române Postbelice. 
Deci fiecare în felul lui rămâne credincios intenţiei declarate, 
premizelor de unde au pornit. Spre exemplu Petre Anghel 

DANIEL
IONIȚĂ
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discută despre unii scriitori, poate necunoscuţi criticilor 
şi publicului larg (şi a fost acuzat de acest lucru de către 
unii critici mai neatenţi, sau dogmatici, sau pur şi simplu 
snobi - iar numărul acestora din urmă este legiune). Dar el 
argumenteaza, pertinent zic eu, că aceşti necunoscuţi merită 
o analiză mai atentă – pentru că, susţine Petre Anghel, ei ar fi 
fost la fel de faimoşi precum alte nume celebre, dacă nu s-ar 
fi pomenit (pentru un motiv sau altul) sub tirul necruţător al 
politicului şi instrmentelor de stat opresive de la acea vreme, 
al agenţilor acestora - plătiţi sau voluntari slugarnici. Aceștia 
(și sistemul care-i susţinea) au tăiat multor scriitori talentaţi 
şansa de a fi publicaţi de editurile respectabile, dar controlate 
de caracatiţa aparatului de stat de pe atunci. Astfel, în opinia 
lui Petre Anghel, mulţi  scriitori talentaţi au pierdut şansa de 
a a-şi lăsa amprenta asupra literaturii româme, după cum 
ar fi meritat. Un exemplu care-mi vine în minte, pe care 
Petre Anghel îl analizează mai în detaliu, este Florin Lăiu 
(adaug mai jos cu două poeme ale acestuia, drept exemple). 
Volumul conţine mai multe cazuri precum cel al lui Lăiu. 
În acest context, Petre Anghel face un lucru extraordinar, 
după opinia mea. Cei ce l-au criticat ar trebui ca mai întâi 
să citească operele unui Lăiu şi ale altora menţionaţi, şi abia 
apoi să apese pe tastele calculatorului ca să-l condamne sau 
să-l laude pe Petre Anghel. Revenind la cele două volume 
(Istoria lui Alex Ștefănescu și Istoria lui Petre Anghel) și, 
cum am spus, făcând abstracţie de amploare - citindu-le, 
este ca şi cum ai merge pe aceeaş cărare, dar în anotimpuri, 
sau perioade ale zilei diferite – de aceea lumina aruncă 
altfel de umbre, subliniind pentru trecător aspecte diferite, 
dependente de volumul pe care-l ai în mână în momentul 
respectiv. 

târziu sunt – Florin Lăiu
Târziu sunt, zdrobitorul ceas îl aștept, 
Samson fără ochi, urnind a destinului roată. 
Cu osia veche a lumii înșurubată-mi în piept, 
Copil nenăscut, uitat pe o mare secată. 

Plângând solitar, lângă stâlpul funestului templu 
Al tuturor zeilor lumii, mărunţi şi atei. 
Îi voi strivi sub bolţi prăbuşite pe toţi, 
Închinători şi dagoni, vai de ei. 
Cât despre mine, orice socoteală-ncheiată-i. 
Perciunii noi, iată-i! 
Nu merit alţi ochi, pe-ai mei i-am topit pe-ale lumii 
Doar numele Tău mi-a rămas, de-al meu pasă nu mi-i, 
Ci eu sub ruine-adăsta-voi primele-ţi raze. 
Răzbună-mă, Doamne, cu acest vers kamikaze.

geamănul  - Florin Lăiu
voiam să pun eu degetul – nu chiar aşa, 
voiam de fapt să merg până la capătul promisiunilor 
şi să Te pot sărbători 
Rabbí 
ca pe un rege al libertăţii mele 
imperiu de cucută şi de buchii 
frunzos smochin paragină de stele 
geamănul meu cu degetul retras 
cu ochiul ruşinat Te recunoaşte 
ca un întors de pe tărâmul Áin 
eu încă am nevoie să mai pipăi 
nu doar c-ai fost că eşti şi că vei fi 
ci să mă ospătez furnică beată 
de umbra Ta în fiecare zi

(poeme culese din volumul Testament – 400 de ani de 
poezie românească/400 Years of Romanian Poetry – Daniel 
Ioniță, Daniel Reynaud, Adriana Paul, Eva Foster – Editura 
Minerva, 2019)

-------------------------------
Consemnat de Daniel IONIŢĂ 
Australian - Romanian Academy for Culture
Sydney, 26 Iulie 2020
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Dorul de Dumnezeu

...Ca urmare a păcatului primordial, odată cu căderea 
omului a căzut toată făptura în vulgaritate, adică în materie. 
Ce înseamnă aceasta? Nu înseamnă că toată creaţia a căzut 
efectiv. Au căzut doar cele create pentru om, iar omul și-a 
schimbat total percepţia asupra realului în totalitatea lui.

Dumnezeu a creat om după chipul și asemănarea Sa 
și l-a pus pe pământ și i-a dat să stăpânească toate ale 
pământului: ape, vegetaţie, animale, practic toate făpturile 
de pe pământ, din aer și din ape, pe toate le-a creat pentru 
om; iar omul le stăpânea tocmai prin asemănarea lui cu 
Dumnezeu. Toată făptura îl asemăna pe om ca pe Chipul și 
Asemănarea cu Creatorul ei și tocmai acestei asemănări i se 
supunea.

Iar omul stăpânea pământul cu toate ale sale, nu prin 
partea materialnică de pământ din care era făcut, ci prin 
duh, prin  suflarea  pe  care  a  pus-o  în  el  Ziditorul  a  toate.  
Asta însemnând, că nu prin cunoaștere empirică - ceea ce 
noi numim azi  „cunoaștere”  sau  știinţă  -  experimentală  
stăpânea  omul toată făptura, ci prin iubire și cunoașterea 
directă și nemijlocită a lui Dumnezeu care l-a creat, prin 
iubire în starea ei cea mai pură. Astfel, omul creat din iubire, 
trăia în duhul iubirii Creatorului său și îl vedea pe Dumnezeu 
faţă către faţă, direct și nemijlocit: avea deci adevărata 
cunoaștere, fiind într-o relaţie directă și nemijlocită cu 
Dumnezeu.

În   momentul   în   care   omul   a   vrut   să   cunoască
experimental, empiric lucrurile a căzut de la înălţimea 

purităţii Duhului, în stăpânirea propriilor simţiri 
experimentale și a revenit la materialitatea formei care era 
din pământ.

Prin cădere în formalismul materiei, omul s-a dezbrăcat 
de dumnezeire - adică de duh - și s-a văzut pe sine gol și s-a 
rușinat tocmai pentru că instantaneu a înţeles că a rămas 
doar un trup neputincios, s-a făcut vizibilă mai mult forma 
din cel mai vulgar și materialnic pământ și sigur că s-a rușinat. 
S-a rușinat nu de goliciunea a ceea ce percepem noi astăzi ca 
fiind goliciune, s-a rușinat când a văzut din ce s-a dezbrăcat 

și în ce a rămas: s-a dezbrăcat de Chipul și Asemănarea cu 
Dumnezeu, adică din Duhul lui Dumnezeu. S-a dezbrăcat de 
cer și s-a îngroșat pe el pământul.

De fapt, nu s-a dezbrăcat cu totul de asemănarea și 
Chipul  lui  Dumnezeu,  s-a  dezbrăcat  de  lucrarea  acesteia, 
făcând Asemănarea nelucrătoare și s-a lăsat în voia celor 
cinci simţuri materialnice, pătimașe.S-au închis ochii Duhului 
și s-au deschis ochii cei cunoscători - empiric ai trupului.

Asemănarea cu Dumnezeu a fost mereu aceeași în om, 
dar s-a făcut nelucrătoare. Și nelucrătoare fiind, omul a căzut 
în vulgaritate, în animalitate: a căzut în cele cinci simţiri ale 
firii trupești și nu și-a mai putut stăpâni bine nici propria-i 
fire, dar toată făptura. El a devenit oarecum asemănator 
animalelor, iar acestea nu l-au mai recunoscut ca stăpân.

Omul, la rândul lui și-a schimbat total percepţia asupra 
întregului  univers,  putând  vedea  doar  partea  lui  senzitivă, 
materială.

Dumnezeu a ridicat Raiul și Cerurile, astfel omul nu 
mai poate accede decât un univers material, în care nu se 
cuprinde Realul în sine: este doar reprezentarea senzorială, 
materială a minţii umane căzute. Și aici este marea dramă 
a omenirii: are gândirea cu care însă nu poate cunoaște 
Adevărul;  are  Raţiunea  cu  care  gândește  multe  invenţii, 
progres, etc. și niciodată nu e satisfăcută, tocmai pentru că 
aceasta este cunoașterea pe care și-a dorit-o dar care, de 
fapt nu duce nicăieri. Pentru că vine implacabilă moartea și 
omul nu mai are nici o tangibilitate cu nimic material și în 
final deci, nu-i folosește la nimic această cunoaștere.

 De ce totuși omul este mereu nesatisfăcut? Oare doar 
din lăcomie sau alte patimi? Sau, dincolo de toate, este în 
om ceva mai profund? !

Da, în noi există mereu, oricât de adânc  îngropat, dorul 
de Dumnezeu Care ne-a creat. Și ne putem re-lega în relaţia 
cu El, numai prin credinţă acum - nemaiavând cunoașterea 
Lui nemijlocită - și acesta înseamnă religia.

Iar acest dor de Dumnezeu și deci tiparul, Arhetipul 
Religios este în fiecare om. Acest tipar, Arhetip religios este 
Relaţia Omului cu Dumnezeu de la începuturi, acea legătură 
dintre Creator și creaţia Sa și aceasta există în toată făptura 
creată  și  este  vie  în  om  pentru  că  omul  are  Chipul  și 
Asemănarea Creatorului. Omul are în el acest Arhetip, chiar 
dacă inconștient și tocmai de aici vine dorul de Dumnezeu și 
sentimentul de neîmplinire, indiferent de cine este și de cât 
de mult ar avea.

Urmarea este că omul creat își va găsi pacea sufletului 
doar re-luând legătura cu Dumnezeu care l-a Creat, adică în 
religie.
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Ontologii ale comentariului critic. 
Mircea Zaciu și monografia Agârbiceanu

Un nume de istoric și critic literar fortificat, cum 
îndeobște se spune despre intelectualii speciali ai unei 
naţiuni, în propria-i eternitate prin chiar valoarea operei lor, 
este Mircea Zaciu (despre profesorul nostru, ca și în cazul 
multor altor iluștri universitari clujeni, nu putem vorbi nici 
acum la timpul trecut). Filologul de excepţie a abordat cu 
erudiţie și ambiţie, încă de la începuturile cercetărilor sale, 
personalitatea și opera lui Ion Agârbiceanu, pe care l-a 
cunoscut și de prietenia căruia s-a binemeritat, încercând 
să-și răapundă sieși de ce trebuie să facă istorie literară, 
critică literară, întrebări esenţiale într-o epocă în care 
garanţia seriozităţii pofesionale nu ajungea să opereze, 
protectiv-axiologic, asupra demnităţii scrisului autentic. Dar 
Mircea Zaciu a intuit, a știut de la bun început că realitatea 
contextului politic-ideologic nu se poate opune constant 
consolidării sistematice a cercetărilor dintr-un domeniu sau 
altul al știinţelor și artelor iar intimitatea procesului creaţiei 
nu poate fi obliterată în coerenţele interioare, importantă 
fiind întotdeauna relevarea mesajului umanist.

Monografia Ion Agârbiceanu (București, Editura Minerva, 
1972, 360 p.), s-a ivit, desigur, din reveria unor întâlniri și 
discuţii ale studentului apoi ale asistentului universitar cu 
prozatorul stabilit la Cluj și reintrat relativ în graţiile regimului 
comunist, autorul care e inclus în manualele școlare și se află 
până la moarte sub provizoratul unei griji aparte din partea 
„organelor de partid și de stat”, alăturată unor onoruri 
academice. Studiul monografic al lui Mircea Zaciu reia 
câteva din pistele abordărilor sale anterioare, din 1953 și 
1964, jaloane esenţiale în înţelegerea personalităţii și operei 
prozatorului, efortul ulterior al lui Dimitrie Vatamaniuc, cu 
monografia imprimată la 1970, întregind cunoașterea lui 
Ion Agârbiceanu prin prisma recomandărilor monumentului 
cultural pe care-l reprezintă în destinul literaturii românești. 
Geniului, firesc, i se conferă atribuţii simbolice, seria 
specifică de fapte, îndeobște pe tărâm cultural-literar dar și 
obștești, mai ales în cadrul activităţilor cultural-știinţifice ale 
Astra, îngăduind cercetări colaterale ţintei principale a cărţii, 

discretele devieri de la analiza critică la dramele inerente ale 
fiinţei nuanţând obligatorii adnotări ale unui evenimenţial 
care, altfel, ar fi rămas în continuare într-un con de umbră.

 Ne apropiem de Ion Agârbiceanu, așadar, cu 
asumarea verosimilităţii relaţiilor omului cu timpul său, 
univers convenţional. Umbra hieratică a talentului își pune 
pecetea de timpuriu asupra eului auctorial, viaţa lui și a 
celorlalţi, contemporani ai săi, e prezentă cu semnificaţiile 
ei în proza care, de la începuturile scriitorului, a cucerit 
generaţii de cititori și acest grandios spectacol al scrisului 
literar, orizontul moral al condiţiei umane nu scapă privirii 
atente a exegetului. Monografia, capitolele ei au contribuit la 
o accentuare a personalităţii omului într-o cultură naţională 
boltită axiologic de autori exemplari asupra operei cărora 
ar trebui, inclusiv azi, să mai zăbovim din când în când, 
venerarea numelor lor, cu o componentă morfogenetică a 
abordărilor, fiind una din obligaţiile de conștiinţă ale criticului, 
istoricului literar, eseistului. Iar despre cât de utilă era, la 
vremea apariţiei ei, monografia Ion Agârbiceanu, aflăm chiar 
din Preambul, unde Mircea Zaciu subliniază că prozatorul a 
netezit traseul ascensiunii lui Liviu Rebreanu fiind, cum nota 
cândva și Nicolae Iorga, un continuator al lui Slavici.  

Cartea în sine e un ritual de venerare a uneia din 
vocile profunde ale prozei ardelene. Prozatorul izbutise să 
asimileze o arhaitate românească, epicul său respiră o lume 
fascinantă, de care se apropie cu o mare iubire, nuanţele 
dramatic-tragice ale acestei lumi și vibraţia umană și-au găsit 
în povestiri și în romane prilej autentic de supravieţuire, 
glisarea armoniilor particulare ale lumii ardelene în straturi 
și registre ale umanului convingând că Agârbiceanu e 
stăpânit de o magie a scrisului. Iată de ce și Mircea Zaciu 
e convins de pecetea nostalgiei afectiv-active a miracolului 
rural și natural asupra discursului epic, evidenţiindu-i eului 
auctorial statutul de observator atent al dramelor ţăranului, 
băieșului, copleșit de sentimentul timpului, atras de „stratul 
de existenţă primară” (p. 22) al tuturor reîntoarcerilor. 
Capitolul Începuturi, de altfel, insistă pe originile scriitorului, 
spaţiul natal și școala satului (Cenade), gimnaziul și liceul 
din Blaj cu dascălii vestiţi, patima lecturilor în bibliotecile 
locurilor, primele tentative de a crea literatură, sub influenţa 
lui Eminescu, Coșbuc, Goga, Slavici, debutul.

Rezultatele începuturilor sunt în adevăr uluitoare 
învederând un prozator nativ (așa îl consider eu, alăturându-l 
lui Popovici-Bănăţeanu), ocolind ispita varietăţii de procedee 
stilistice, știind să-și povestească investigările, atent la 
structura imaginativ-sonoră a descripţiei, ambiţionând să 
zugrăvească portrete de oameni de o robusteţe autentică, 
ţărani, băieși, figuri copleșitoare de copii și vârstnici suprinși 
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cu sensibilitate și expresivitate artistică. Cum s-a mai spus, Ion 
Agârbiceanu așează peste tot sufletul său. Chiar și în versurile 
pe care le abordează istoricul literar în capitolul O conştiinţă 
tulburată. Mircea Zaciu urmărește fidel expansiunea unui 
talent formidabil în epocă. Seria colaborărilor în presa 
literară românească a timpului, atmosfera blăjeană, anii 
șederii în Budapesta și ai prezenţei constante la activităţile 
Societăţii Petru Maior, volumul debutului, cu recenziile 
lui Iorga și Lovinescu, sunt problemele inventariate aici. 
Opţiunea preoţiei consacră biografiei lui Ion Agârbiceanu 
o nouă dimensiune deși marile frământări ale omului nu 
contenesc. El este deja un navigator din stirpea lui Noe prin 
viaţă, prozele sale caută sensuri noi, din întuneric la lumină, 
sufletul e posedat cu adevărat de farmecul iubirii aproapelui, 
umbraticul e și transcendere, trăire în spirit. Anii preoţiei la 
Bucium-Șasa, călătoria din 1906 la București, vizita la Nicolae 
Iorga, apariţia volumului din 1910, În întuneric (e titlul 
unui capitol și în monografia lui Mircea Zaciu) indică etapa 
unei așteptate maturizări la vremea când Ion Agârbiceanu 
se arăta și el interesat de implicaţiile estetice ale teoriei 
poporanismului literar: „Direcţia „realistă”, programatică, 
intens colorată romantic, dădea iluzia unei situări într-
un epicentru al mişcării literare. Un impas exista, totuşi. 
Scriitorul nu-l ignoră. El e conştient, de pildă, că înţelegerea 
limitativă a poporanismului poate constitui un serios răgaz 
în respectarea de către artist a complexităţii contradictorii a 
realităţii.” (p. 96).

Epicul lui Agârbiceanu are un principiu evaluator, 
conștiinţa scrisului. Astfel că trecerea la roman nu este una 
calmă dar nici nu-i oferă senzaţia întâlnirii cu neștiutul, 
necunoscutul. Dimpotrivă, propriile-i lecturi din clasicii 
literaturii universale îl fac mai prudent, o reţinere afectată, 
până la ideea de a abandona scrisul nemaifiind mult. Dar 
prozatorul poartă încă în sinea lui grăunţa aceea de miracol 
obsesiv, cum își reprezintă sieși voinţa de a realiza portrete 
umane, omul din munţi, un alt fel de vizionar. Reușitele 
cu Căsnicia lui Ludovic Petrescu, Povestea unei vieţi și, 
desigur, Arhanghelii, cuprinse în Tentaţia romanului, alt 
capitol esenţial din această vastă construcţie monografică 
realizată de profesorul Zaciu. Dar temele continuităţii îl 
urmăresc pe autorul Arhanghelilor și în România unită. 
Înţelegem din secţiunea Peregrinări că valenţele tradiţiei 
sunt o constanţă, lumea veche și umanul sordid îl macină 
și consună cu existenţa plină de privaţiuni a preotului cu 
familie numeroasă.

Sincopele biografice includ perioada de activitate febrilă 

în cadrul Consiliului Dirigent, conducerea ziarului Patria 
(1919-1927), după stabilirea la Cluj, statutul de parlamentar 
al Partidului Naţional, intrarea în partidul lui Nicolae 
Iorga, secretar al Secţiunilor Știinţifice-Literare ASTRA 
(din 1 ianuarie 1928), după ce în 1927 dobândea Premiul 
Naţional de Literatură intensificarea colaborărilor la presa 
literară și la publicaţii de prestigiu în interbelicul românesc, 
membru corespondent al Academiei Române, încă din 
1919, arhidiacon, protopop onorar, conducerea publicaţiilor 
Transilvania, apoi Tribuna. În fapt, capitolul Inadaptabilul 
explică, asemeni unei vaste pericope, Golgota acestor ani dar 
scrisul, talentul, valoarea apariţiilor literare sunt indisolubil 
legate de afirmaţiile succesive ale propriei existenţe în care 
scrisul sensibil și aplicat dinamicilor socialului, motivul major 
al întoarcerii către ţăran, către satul ardelean circumscrie un 
paroxism dramatic. Iar în proza orașului, naturalismul survine 
cumva reflexiv, fie că sentimentul panteist incumbă stilizării 
excesive, fie că observaţia realistă nu mai arată descendenţe 
sămănătorist-poporaniste clare. 

În perioada refugiului sibian, după Diktat-ul de la Viena, 
ocupă funcţia de referent al cauzelor Arhiepiscopiei Unite 
de Cluj-Gherla, e sărbătorit la împlinirea a 60 de ani de 
viaţă, recluziunea îi îngăduie zăbava pe noi proiecte literare, 
Strigoiul și Faraonii, publicate postum. Capitolul acesta 
(Sibiu, 1940-1945) și cel intitulat Bucurii târzii, al revenirii la 
Cluj, îi evocă autorului impresionantului studiu monografic 
„sentimentul împlinirii unei misiuni” pentru prozatorul 
considerat, în acei ani, un patriarh al scrisului. Înaintea 
unui Portret final evidenţiind scriitorul umanist în toate 
desfășurările discursului epic, secţiunea intitulată strategic 
În conștiinţa contemporanilor fundamentează direcţiile de 
interpretare înainte și după 1948, percepţia operei lui Ion 
Agârbiceanu, între vocile critice reticente și entuziasmul 
întâmpinărilor din textele altor comentatori, consemnările 
sceptice ori elogiile snobilor din proletcultism și evaluările 
unor exegeze care iau serios în discuţie contribuţiile 
prozatorului la dinamicile genului într-o literatură care fără 
cărţile lui ar fi cu mult mai săracă.

Demonstrând meșteșug interpretativ dincolo de 
fidelităţile evocării, monografia dedicată de Mircea Zaciu 
operei lui Ion Agârbiceanu are ca determinantă limpede 
examinarea unui veritabil monument al culturii noastre și 
evidenţierea performativă a unei personalităţi copleșitoare 
pentru destinul literaturii române.

Eseu
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Interviu

CRISTIAN  OVIDIU DINICĂ
ÎN DIALOG CU

DANIELA TOMA

„bucuria neîmpărtăşită moare de tânără” 
     Anne Sexton 

1) Sunteți o fericită împletire de dragoste, pasiune, 
devotament și profesionalism. Debutul dv. a avut loc în 
1978 în revista Astra din Braşov, după 1990 au urmat mai 
multe volume de poezii, critică, interviuri, multe dintre 
volumele dv. au fost premiate ce anume vă definește?

Tocmai aţi folosit câteva cuvinte dintre cele care mă 
definesc şi pentru că prefer să fiu „judecată” doar după ceea 
ce fac, deci, implicit după acţiunile mele, voi adăuga pe lista 
dv. doar poezia care există dintotdeauna în viaţa mea și nu 
cred că va dispărea vreodată; e modul pe care l-am ales sau 
acela care m-a ales (Dumnezeu știe cine a făcut primul pas) 
de a întâmpina fiecare moment al existenţei mele, uneori știu 
sigur, simt că mă confund cu aceasta – dacă ar fi să răspund, 
definindu-mă printr-un volum personal de versuri, l-aș alege 
pe cel al maturităţii mele, Nunta nălucilor de hârtie - 

2) Poezia dv. bucură și transmite emoție, atribute 
firești unei poezii de bună calitate cum reușiți această 
performanță?

Nu e un secret că sunt conştientă de puterea cuvântului 
şi îl iau întotdeauna în serios; scriu rar şi scriu pagini întregi 
mai întâi în mintea mea, nu aştern nimic pe hârtie până când 
textul nu e pregătit să apară, iar atunci când o fac, nu lucrez 
niciodată la şlefuirea, la modificarea lui, dacă îmi reuşeşte 
din prima, adică dacă îmi place mie mai mult de 5 minute, e 
bine, dacă nu, atât a fost, nu mă întorc niciodată la un poem 
nereuşit, aşa cum nu mă întorc la o iubire pierdută, e un 
principiu, dacă vreţi…

3) Nichita Stănescu definea poezia ca „Lacrimă care 
plânge cu ochii”, cum ați defini-o dv?

Nichita era un sensibil şi un mare meşter în „necuvinte”, 
indiferent cât şi cum vom vorbi despre el, „el era poet de 
dimineaţă până seara”, cum spunea atât de minunat cineva; 
eu sunt pragmatică, poezia pentru mine e durere, e pumnul 
pe care îl primeşti în plex atunci când citeşti ceva uluitor, 
când o asociere de cuvinte îţi învârteşte capul în toate părţile, 
când citesc şi spun continuu: woow! ce poet! doamne cum 
aş fi vrut să scriu eu asta! Prin urmare, fără doar şi poate, 
poezie nu poate fi altceva decât o stare…starea de poezie, eu 
am inventat sintagma, să ştiţi!

4) Aveți anumite ore astrale dedicate creației, anumite 
tabieturi creative?

Nu am. Scriu oriunde, scriu când simt, numai şi numai 
atunci, indiferent la orice oră se întâmplă, nu contează, îmi 
place să pierd însă noţiunea timpului la câte o terasă, cu o 
cafea, să scriu despre oameni, în zgomot mult, lume multă, 
viaţă care palpită, ştiţi, străduţele acelea strâmte din Roma, 

cu restaurante mici şi cochete, cu parfum fin de demult, 
Piazza Navona, bunăoară, plină de dansatori şi cântăreţi, 
de pictori care să dorească să-mi creioneze portretul, chiar 
aşa obosită cum sunt, după ce am alergat toată ziua să-mi 
cumpăr o pereche de ochelari Ray Ban retro…uite, că-mi 
zburdă nepermis imaginaţia…

Trebuie să mai povestesc doar un lucru, pentru că mi-
am amintit acum, e vorba despre teza mea la matematică 
din ultimul trimestru, clasa a XII-a, primisem subiecte 
foarte grele, mărturisesc că nici nu era matematica pe lista 
materiilor mele preferate, aşa încât nu mi-am bătut prea 
tare capul cu exerciţiile, dar am scris o poezie superbă din 
respect pentru profesorul meu, n-aş fi putut nicidecum să 
dau foaia goală, chiar aşa a avut titlul, teza la matematică, 
eii, imaginaţi-vă că dascălul adevărat a intuit tocmai ideea 
la care m-am gândit eu, aceea de respect şi mi-a dat nota 
5; de multe ori această întâmplare m-a ghidat în anii în care 
am predat la clasă, i-am încurajat să-şi realizeze visul, chiar 
dacă nu preferau cu toţii materia pe care eu o predam…
sunt copii care îţi permit să treci dincolo de barierele pe 
care, intenţionat sau nu, le ridică în faţa profesorului şi alţii 
care, orice ai face, nu te poţi apropia…între aceste limite se 
desfăşoară munca dascălului…

5) Care este subiectul preferat al liricii dv. și de ce?
Cineva îmi spunea deunăzi că scriu mult despre mine, 

despre lumea mea interioară care freamătă şi dă deseori 
pe afară, eu nu m-aş fi gândit la asta dacă nu ar fi fost 
discuţia respectivă, nu cred că am stat vreodată în centrul 
preocupărilor mele, nu mi-am luat în calcul propria persoană, 
dimpotrivă, ceea ce e de neînţeles poate pentru alţii pe mine 
mă fascinează şi fac din asta un caz, o speţă în sine, cum 
ar spune prietenii mei, avocaţii, studiez, creez întrebări fără 
răspuns, unele chiar şi pentru mine, mă preocupă misterul 
şi aducerea lui în el însuşi şi mă încântă să-l izgonesc apoi 
în real ca să observ reacţii, deşi, mărturisesc că de puţine 
ori ele sunt acelea la care orice om obişnuit se aşteaptă; şi 
pentru că am urât momentele când profesorul de română 
punea întrebarea „ce a vrut să spună aici autorul?”, am 
hotărât că voi încurca și mai mult lucrurile în scrierile mele, 
astfel încât nimeni să nu știe vreodată cu adevărat despre 
ce e vorba, important este să te regăsești acolo, în poem, 
să simţi că ţi s-a întâmplat ţie acel lucru, să rezonezi cu tine 
însuţi și apoi cu poetul, cu scriitorul, acesta e secretul, aș 
scrie și pentru un singur cititor dacă ar exista doar unul 
de felul acesta...din acest punct de vedere, îmi place mult 
să-l așez pe elevul meu în faţa textului iar el să-mi spună, 
folosindu-se de propriul vocabular, ceea ce simte și ceea ce 
a înţeles, n-am fost nicicând profesorul care a dictat la ora 
de română un comentariu kilometric, dacă veţi auzi că fac 
cumva asta, împuşcaţi-mă, vă rog!
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Interviu

6) Ați absolvit Universitatea din Sibiu, Facultatea de 
Litere şi Arte, vă rog să numiți profesorii care v-au marcat 
evoluția!

N-aş putea să vorbesc despre anii de facultate dacă i-aş 
trece cu vedere pe cei din şcoala generală pentru simplul 
fapt că ei nu ar fi existat, eu n-aş fi ajuns acolo dacă n-aş fi 
avut până atunci dascăli adevăraţi de la care am învăţat să 
fiu omul şi scriitorul de astăzi…vorbesc cu respect şi preţuire 
despre primul meu dascăl de limba română, Alexandru Ţion, 
scriitorul Alexandru Ţion, cel care, cu răbdare infinită m-a 
învăţat cum să citesc, ce să citesc şi cum să scriu, după ce 
am acumulat îndeajuns de multe cunoştinţe, nu poţi scrie 
fără să citeşti, să fie clar acest lucru, adică nu poţi scrie bine, 
pentru că de aşternut cuvinte pe hârtie se pricepe oricine; 
nu poţi întreţine un dialog pe o anumită temă dacă nu 
există o brumă de cultură generală, aşa mi-am învăţat şi eu 
elevii, unii dintre ei chiar au început să scrie după discuţiile 
noastre pe acestă temă; unii dintre ei sunt poeţi buni, 
sunt împrăştiaţi peste tot în lume, dar am păstrat mereu 
legătura; revenind la subiect, Alexandru Ţion m-a luat cu el 
la întâlnirile de cenaclu braşovean şi am publicat mai apoi 
poezii în revista Astra, care, deşi politizată pe atunci, reuşea 
să aducă în prim-plan opinii literare noi, am fost pentru 
prima dată olimpic internaţional în acei ani, era începutul; 
apoi, l-am avut profesor pe Gheorghe Crăciun, personalitate 
care a contribuit esenţial la formarea mea, erau anii în care 
şi Gheorghe Crăciun şi Muşina publicau frecvent eseuri în 
Astra şi aduceau în jurul lor tineri poeţi şi scriitori electrizaţi 
de poezie, aşa cum eram şi eu…şi de atunci au urmat alţii 
şi alţii, însă în facultate, Ilie Guţan, unul dintre profesorii 
întemeietori ai Facultăţii de Filologie, m-a fascinat, m-a 
făcut să-l studiez serios şi să-l iubesc pe Arghezi şi nu numai, 
de fapt, lucrarea mea de licenţă Tudor Arghezi – poemul 
în proză, a primit notă maximă (făcusem şi un interviu cu 
Mitzura Arghezi, o întreagă aventură) şi a fost apreciată 
chiar şi de prof. de LRC, Victor Grecu, dascăl cu greutate 
la Facultatea de Litere şi Arte a Universităţii „Lucian Blaga” 
din Sibiu, încă din 1967, până astăzi, pasionat de cuvinte, 
un monument de cultură care şi-a petrecut aproape tot 
timpul în bibliotecă, studiind şi scriind, şi care, se ştia, era 
spaima facultăţii şi nu dădea cu uşurinţă nota 10, aceştia 
au fost oameni de o aleasă nobleţe sufletească, de o înaltă 
cultură, ca mai toţi profesorii de la Sibiu, este lucru ştiut, 
de altfel. MA în teoria literaturii mi-a consolidat şi mi-a 
extins aptitudinile de gândire critică, am obţinut, spun eu, o 
perspectivă valoroasă asupra lumii în general, asupra mea, 
ca scriitor, în particular.

7) Având pregătire de filolog ne puteți vorbi de poetul 
sau poeții preferați?

Sunt foarte mulţi, dar voi enumera doar pe cei care îmi 
vin în minte acum, nu are importanţă niciun criteriu de 
clasificare, ci doar impactul poeziei lor asupra mea, Sylvia 
Plath, născută în aceeaşi zi cu mine, dar la mulţi ani distanţă, 
Anne Carson, una dintre marile favorite ale Premiului Nobel 
pentru Literatură în 2019, Anne este şi profesor de cultură 
clasică, scrie „o poezie care îi seduce inclusiv pe cei care nu 
citesc poezie”, Baudelaire, cel care a trăit totdeauna sub 
povara lumii şi a cărţii la care a lucrat întreaga lui viaţă, Fleurs 
du mal, Arghezi cu credinţele şi necredinţele lui, Mallarmé şi 

poezia sa abundând de sensuri, care a influenţat nenumărate 
şcoli artistice ale sec. XX, modernistul Ungaretty, unul dintre 
iniţiatorii ermetismului, Cummings, de altfel, în afară de 
poet, şi un excelent dramaturg şi pictor, mereu revoltat în 
scrierile sale, expresionistul Trakl şi mulţi alţii pentru care 
actul poetic capătă semnificaţii aparte…

8) Prin ce se caracterizează poezia contemporană?
Daţi-mi voie să răspund folosindu-mă de cuvintele 

unui simbolist tardiv al literaturii franceze pe care îl citesc 
şi recitesc mereu cu aceeaşi vădită surprindere: „Poezia, 
un fragment perfect constituit al unui edificiu inexistent” 
(PaulValéry)  

Poezia se transformă continuu, explorează fiecare spaţiu 
al realităţii, își testează limitele, înnoieşte limbajul, îmi 
amintesc că vorbea despre acest lucru Alexandru Muşina în 
binecunoscutul său Eseu asupra poeziei moderne, deși cea 
mai sensibilă dintre arte, poezia e o forţă!

9) Sunteți iniţiatoarea a mai multor antologii literare, 
aveți o experiență bogată în acest domeniu, ce aptitudini 
trebuie să dețină o persoană dăruită realizării acestor 
lucrări?

Sigur că nu poţi visa peste noapte că alcătuieşti un astfel 
de material şi apoi să vrei să faci lucrul acesta; implică 
pregătire, experienţă şi multă, foarte multă muncă, atenţie 
sporită în selectarea conţinutului, care să reflecte un portret 
fidel al momentului de referinţă, o echipă de profesionişti 
alături – eu nu prea respect reguli decât cele ale bunului-
simţ şi cele pe care eu mi le impun, de aceea am creat mereu 
poveşti din poeme, atât în cărţile mele, cât şi în antologii, 
detest aşezarea în ordine alfabetică a autorilor, prin urmare, 
am început povestea de la un autor cu un anumit stil, o 
anumită amprentă literară şi am închis cercul tot în acelaşi 
mod, cu un altul, dar în centrul atenţiei s-a situat valoarea 
textului, emoţia pe care acesta mi-a transmis-o, niciodată nu 
le-am scăpat din vedere

10) Numiți câteva lucrări de suflet!
Sigur că vă referiţi la cărţile editurii Art Creativ la care 

lucrez mereu cu responsabilitate şi-mi pun în ele tot 
sufletul, evident că sunt unele pentru care bucuria mi-a 
fost nemărginită atunci când le-am realizat, am simţit-o 
continuu şi am dorit să o împărtăşesc cu alţi prieteni poeţi şi 
scriitori, bunăoară, am tipărit (vorbesc cu mândria editorului 
acum) două cărţi de excepţie ale Uriaşului prieten-poet, 
George Mihalcea – Liturghii oranj, o carte scrisă într-un ritm 
tulburător, cu metaforă înnoitoare și într-o atât de vizibilă și 
demnă de semnalat explozie, o libertate extrem de căutată 
pe care doar cei aleși o găsesc ... el a fost ales! O alta, a 
aceluiaşi poet, a fost Sub muşcătura fiarei, nici nu ni s-a dat 
timp s-o arătăm lumii aşa cum ne-am fi dorit, o poezie care, 
aşa cum spunea criticul literar Felix Nicolau „trepidează de 
năluciri și dorinţe aprige”, nădăjduiesc că ambele, dar şi cele 
care au fost tipărite înainte de plecarea lui George, poate 
chiar şi cele care aşteaptă să fie dăruite cititorului, îşi vor 
găsi locul meritat într-o istorie a literaturii care, iată, se scrie 
într-un ritm frenetic…am tipărit un volum de debut superb, 
spun asta pentru că am văzut cititori plângând atunci când 
l-au parcurs, e vorba de Cum să supravieţuieşti în dragoste, 
autor, Ionuţ Calotă, volum care, în afara premiului de debut al 
editurii, a primit apoi 9 premii naţionale şi unul internaţional, 
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Interviu

două dintre acestea constând în publicarea altor două 
volume, confirmând încă o data că nu mă înşelasem când 
am hotărât că e timpul acelei cărţi; a fost aceeaşi situaţie 
de impact asupra publicului cu volumul Tu, dor, al poetului 
Tudor Ciobotaru, la fel ca şi cu Pădure de icoane, tradus în 
limba italiană şi lansat şi la Roma; desigur, nu vreau să trec cu 
vederea un volum de poezie excepţional, Poeme, al lui Eugen 
Pohonţu, tradus în limba engleză de Oana Axon, volum care 
certifică maturitatea poetică a lui Eugen şi-l urcă pe podium 
alături de poeţii de valoare ai literaturii actuale; mi-a fost 
mare drag şi este o bijuterie lirică primul volum de poezii al 
fiicei mele, Iulia Toma, Act de neidentitate, apoi antologia 
cu poezii doar ale domnilor, Soldaţi în piaţa soarelui, poezia 
feminină din volumul Vina zilnică a frumuseţii, poezia 
tinerilor din Cuvinte de legătură,  Jurnalul unui câmp de 
aripi sau Dincolo de Venus; Roşu declarativ, Dare de seamă, 
iar Literatura română contemporană – Poezia şi Literatura 
română contemporană - Proza sunt două antologii Art Creativ 
mature – în care se vede foarte clar evoluţia celor prezenţi şi 
frumuseţea poeziei…şi am enumerate doar câteva…

11) Ce planuri aveți în perspectivă?
Oh, mereu îmi schimb planurile pentru că mereu apare 

ceva care mi se pare mai important – voi tipări în continuare 
cărţile pe care le iubesc, autorii în care cred, nu m-am înşelat 
până acum asupra niciunuia dintre ei, multe dintre cărţile 
Art Creativ au obţinut premii importante la concursuri la fel 
de importante, multe sunt căutate, lumea întreabă de noi, 
prin urmare, am de lucru, nu mă plâng niciodată; sigur, mă 
gândesc că poate voi avea timp să scot şi cărţile mele – un 
poem teatral care tocmai a intrat în finala concursului de 
creaţie teatrală şi literară organizat de Teatrul Dramaturgilor 
Români, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Biblioteca 
Metropolitană şi Primăria Capitalei, n-a fost câştigător, ce-i 
drept, dar nu e nimeni obligat să înţeleagă tot ce scriu eu, 
nu-i aşa? Am lucrat 3 ani la această piesă de teatru, cred că 
e una foarte bună şi o voi pune cu siguranţă în scenă, am 
discutat posibilitatea în recenta tabără de poezie de la Sărata 
Monteoru…apoi am un volum de cronici literare care va ieşi 
tot anul acesta, unul de interviuri extrem de relevante cu 
poeţi şi scriitori importanţi din literatura actuală şi altele, şi 
altele… dincolo de toate, voi promova oriunde am să merg 
cărţile în care cred, poezia pe care o iubesc… a, şi nu vreau 
să uit să vă spun despre pictură, despre frenezia şi dansul 
culorilor pe care le voi concretiza mai spre toamnă într-o 
expoziţie …

12) Vă rog să realizați o analiză a literaturii 
contemporane având în vedere și recentul volum de 
dimensiuni impresionante, atât ca materiale selectate, dar 
și ca volum de pagini ce o alcătuiesc, „Literatura Română 
Contemporană – Poezia” 

Proiectul despre care vorbiţi a cuprins două părţi foar-
te importante, două cărţi ample, una referitoare la poezia 
actuală, cealaltă marcând proza foarte bună; selecţia, de-
sigur, este personală și subiectivă, așa cum se întâmplă la 
realizarea tuturor antologiilor, n-ai cum să-i cuprinzi pe toţi 
cei buni și revii mereu pentru a corecta și completa infor-
maţiile – marele meu regret în ceea ce privește Literatura 
Română Contemporană – Poezia este acela că de aici lipsesc, 
din motive care nu au ţinut de voinţa și de preferinţele mele, 

câteva nume extrem de importante, poeţi de o valoare de 
necontestat, repere pentru mine și pentru toţi cei care ţin 
cont de grandoarea versului, de sublimul lui – mă voi re-
vanșa faţă de memoria acestora scriind continuu despre ei, 
despre opera lor și cine știe, poate va exista cândva chiar 
o ediţie revizuită a antologiei;  în aproape 1000 de pagini 
am cuprins, cu o parte din poezia care îi definește, aproa-
pe 100 de poeţi, am considerat că aceștia au bine construit 
propriul fundament teoretic prin însăși forţa cuvântului care 
îi mistuie pe ei și pe cititorii pasionaţi deopotrivă, depășind 
cu mult obstacolul libertăţii, al viziunii și chiar al tradiţiei …
nu este nicidecum o adunătură de poeţi și scriitori - dincolo 
de dominantele expresive, de viziunile artistice diverse,  dar 
extrem de închegate, am dorit să vă aduc în atenţie poeţi 
cu atitudine proaspătă, scriituri originale, construite după 
reţete estetice atât de diferite dar, toate, absolut toate, cu 
valoare literară demnă de remarcat - în logica acestui adevăr, 
ni se oferă garanţia tendinţelor poetice noi, clare şi neapărat 
de conştientizat…

În ceea ce priveşte proza scurtă, aceasta se scrie în 
continuare cu nerv, concentrează în mod evident și exemplar 
idei ce evită acel protocol absolut necesar construcţiei 
romanului, bunăoară, autorii de vârf ai acesteia sunt 
remarcabili, inventivi și amuzanţi, din ce în ce mai vizibili, 
chiar dacă proza scurtă nu reprezintă la noi un gen predilect, 
după cum afirmă unii critici literari, principiile și propriile 
reguli de compoziţie fac diferenţa între ceea ce contează și 
va trece testul timpului şi literatura de serie; contează însă 
extrem de mult emoţia care înseamnă revenire la viaţă și 
care amplifică toate celelalte stări, dar și convingerea că 
trăiești cu pasiune nu doar propria viaţă, ci și o alta, și încă 
una, și tot așa atâtea altele... 

prin urmare, afirm cu vădită convingere, am scris și în 
prefaţa antologiei Literatura română contemporană – Proza, 
că proza scurtă este competitivă, se află într-o formă bună, 
dincolo de limitări și de prejudecăţi, certificând, dacă mai era 
nevoie, triumful pasiunii, provocându-te să cauţi noi și noi 
răspunsuri întrebărilor pe care ea ţi le creează, în farmecul 
altei lumi, dincolo de hotarele imaginaţiei... și oare nu este 
acesta un lucru excepţional? 

13) Care credeți că va fi poezia viitorului?
Potenţialul în poezie e nelimitat, cu atât mai mult cu cât 

forţa nebănuită cu care frumuseţea se propagă în poezie 
și mai apoi, în vieţile noastre, există alături de provocarea 
continuă de a descoperi noi forme de exprimare, semn 
că viziunea nu se plafonează, nu se împotmolește, ba 
dimpotrivă, se recreează de facto, resursele artistice sunt vii, 
tot mai puternice, nebănuite chiar...

așadar, poezia contemporană bună trece dincolo de 
formulele poetice generaţioniste, devine din ce în ce mai 
fascinantă, rămâne autentică, substanţa ei fiind însăși 
existenţa noastră, marii poeţi vor fi întotdeauna deschizătorii 
de orizonturi la care alţii nici măcar nu au îndrăznit să viseze...

Vă mulţumesc și vă urez mult succes!
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ION
CĂLIMAN

Prezența motivului mioritic în zona 
Făgetului

Investigaţiile pe teren efectuate de către membrii Filialei 
de folclor Făget „Nicolae Ursu” a Asociaţiei folcloriștilor și 
etnografilor din judeţul Timiș au reliefat statistic prezenţa 
dominantă în zonă a cântecului bătrânesc, mai ales a baladei 
nuvelistice (familiale) și vitejești. Sporadic, cu o mai slabă 
arie de circulaţie, s-au găsit și balade ale motivului mioritic, 
culese de la informatori precum: Seleșan Tudora, de 82 ani, 
din Zolt; Capotescu Ana, de 66 ani, din Brănești; Hârţu Călan, 
de 60 ani, din Jupani și Ianovici Căldăraș, de 73 ani, din Fârdea. 
Baladele în cauză nu au un titlu anume, informatorii, cu o 
singură excepţie (Capotescu Ana spunea că știe cântecul cu 
„mioriţa oaie”), denumindu-le după primul vers: Pe culmiţa 
bradului, În apusul soarelui, Cea babă bătrână.

În general, variantele culese păstrează atât firul epic 
cunoscut, cât și motivele centrale specifice. Totuși, în unele 
(În apusul soarelui) se pot remarca anumite devieri de la 
arhetip, în sensul includerii unor toponime locale. Astfel, 
în balada amintită, culeasă din satul Zolt, ciobanul sortit 
morţii este „pădurean” (zona în discuţie este dominată de 
falnice păduri de fag și se învecinează cu ţinutul pădurenesc 
din judeţul Hunedoara) și poartă numele Semenic (nume 
întâlnit, de altfel, și în alte variante din Banat), așa cum se 
numește un deal din apropiere. De asemenea, Semenic este 
un prenume întâlnit la mai mulţi cetăţeni din zonă și în zilele 
noastre.

În baladă, moartea lui Semenic se datorează unor 
pretexte scornite de ceilalţi doi păcurari, care îl trimit

„Să aducă apă
De pe valea seacă,
Apă n-o afla
Și-o întârzia,
Vină i-or băga”.

Din variantă lipsește, însă, episodul mamei pornite 
în căutarea fiului, în schimb, într-o altă baladă (Cea babă 
bătrână), care pare că o completează, apare numai episodul 
căutării fiului ucis de niște „cărăuși”. Totodată, în finalul 
acesteia din urmă, mama își împăr tășește durerea unei 
păsări, sfătuind-o să-și mute cuibul din calea cărăușilor, 
pentru ca puii ei să nu aibă aceeași soartă. Se pare, totuși, 
că acest episod este o contaminare cu motivul unui cântec 

liric prezent în mai multe variante din zonă (Turturică-
rică, Păsăruică-ruică, Pasăre galbenă-n pene, Cântă două 
turturele).

Într-o altă baladă, Oaia năzdrăvană, culeasă de la 
Ianovici Căldăraș, motivul mioritic este din nou fragmentat 
și contaminat cu alte motive, în acest caz insistându-se mai 
mult pe dialogul dintre cioban și oaie, fapt care are, totuși, 
puterea să ne determine a crede că motivul în discuţie 
a circulat, odată, cu destulă intensitate și într-o formă 
nefracţionată.

Textele alăturate complinesc, desigur, modesta noastră 
încercare de prezentare a motivului mioritic din zona 
Făgetului:

Cea babă bătrână

Cea babă bătrână
Cu cojoc de lână,
Din furcă torcând,
Din picior șchiopând,
Mergea tot plângând,
Din gură-ntrebând
Doi feciori oșteni,
Tineri moldoveni:
- N-aţi văzut pe-aici,
Dragii mei voinici,
Un fecior oștean,
Tânăr moldovean?
- Ba, noi am văzut,
Dar n-am cunoscut…
- Lesne de-al cunoaște:
Murgușorul lui,
Pana corbului;
Frâușorul lui,
Para focului;
Șăuleana lui,
Țeasta zmeului;
Chinghișoara lui,
Năpârcă-mpletită,
Sub foale-nvelită.
Cei feciori grăiau:
- Ba, noi l-am văzut
Și l-am cunoscut,
Călare pe murg
Tot la deal s-a dus
Și se suia-n sus,
Dar mult n-a trecut
Până am văzut
Murgul lui venind,
La vale buind,
Frâu-ntre picioare
Și șeaua sub foale,
Pe jos târâită,
Cu sânge stropită;

La curtile dorului,
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Hoţi de el or dat,
Cred că l-or pușcat.
Baba-așa auzea,
Din ochi lăcrima,
La vale buia,
Din furcă torcând,
Din picior șchiopând,
Din gură strigând:
- Feciorașul meu,
Puișorul meu,
Hoţi te-or împușcat,
Fiare te-or mâncat…
Și ce mai făcea,
Unde se ducea?
La o tufă de-alun,
La margine de drum.
Acolo vedea
Mică păsărea
Ce cuibu-și zăcea,
Pui roșii scotea.
Baba mi-ș grăia:
- Păsăruică-ruică
Mută-ţi cuibu-ndată
La salca rotată,
Pe mijloc de apă,
C-aici dacă stai
Puii nu-i mai ai;
Cărăuși de vin
La tufa de-alun,
Cu pietre-or zvârli, 
Puii ţi-or muri;
Cărăuși de-or trece,
Cuibul ţi l-or sparge,
Mare rău ţi-or face.
Culeasă de la Hârţu Călan, din Jupani

În apusul soarelui

În apusul soarelui,
În vârfuţul muntelui,
Întorcu-mi-se-ntorc
De la pășunat
Trei pârcuri de oi,
Cu trei păcurari,
Doi îs ungureni,
Unu-i pădurean.
Cei doi erau mari,
Bătrâni păcurari,
Iar unu-i mai mic,
Cheamă-l Semenic.
Pădureanul mic,
Mândrul Semenic,
Avea oi frumoase

Și mai sănătoase.
Cei doi păcurari
Ce erau mai mari,
Ei că se vorbeau
Și se gomoneau
Cum să mi-l omoare
’n răsărit de soare
Pe pădureanul mic,
Mândrul Semenic.
Ei se sfătuiră
Și se gomoniră
Să-l trimită-ndată
Să aducă apă
De pe Valea Seacă.
Apă o căuta,
Apă n-o afla
Și-o întârzia,
Vină i-or băga;
Ei l-or omorî
Și l-or căsăpi.
Mioriţa bălă,
Ea c-o auzit
Ce ei au vorbit
Și s-au gomonit,
Coarne-o aplecat
Și n-o mai mâncat.
Păcurariul mic,
Mândrul Semenic,
El când mi-o vedea,
Că o întreba:
- Mioriţă bălă,
Ce gânduri ai pus,
Stai cu capu-n sus,
Stai cu capu-n jos
Și te uiţi duios,
Coarne-ai aplecat,
Nu ţi-i de mâncat,
Ori te-ai supărat,
Sau ţi-i dor de sat?
- Nu m-am supărat,
Nu mi-i dor de sat;
Cum apă oi bea,
Cum iarbă-oi mânca,
Dragul meu voinic,
Mândre Semenic?!...
Eu pe gânduri stau
Și apă nu beau,
Fiindcă cei străini,
Cu inimi de câini,
Ei că s-au vorbit
Și s-au gomonit
Pe tin’ să te-omoare,
’n răsărit de soare,
Că ai oi frumoase

La curtile dorului,

Și mai sănătoase;
Și s-au sfătuit
Și s-au gomonit
Ei să te trimeată
Ca să le-aduci apă
De pe Valea Seacă;
Apă nu-i afla
Și-i întârzia,
Ei te-or aștepta
Și când îi veni
Că te-or omorî
Și te-or căsăpi.
- Dacă-i treaba-așa,
Dulce băla mea,
Eu că te-oi ruga
Să le spui așa:
Groapa ca să-mi sape
Aici, pe aproape,
Și să mă îngroape
’n staul oilor,
’n bătaia vântului,
Și să-mi pună cruce
Fluiere-n răscruce;
Când vântu-o sufla,
Fluiere-or cânta,
Pe oi le-or chema;
Oile s-or strânge
Și pe min’ m-or plânge,
Cu lacrimi de sânge.
Culeasă de la Seleşan Tudora, din 
Zolt. 

Variante ale motivului mioritic din 
zona Făgetului

A. Variante tip baladă

Pe trei guri de văi

Pe trei guri de văi 
Vin trei ciobănei 
Cu trei turme de oi; 
Unu-i ungurean, 
Al doilea vrâncean, 
Al treilea moldovean, 
Că-i mai bogătan, 
Are oi mai multe, 
Multe și cornute, 
Câte flori pe munte, 
Câte viorele, 
Atâtea miorele. 
Și mai are, are 
Măgari mai înalţi 
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Și câini mai bărbaţi. 
Și mai are, are 
O oiţă laie, 
Laie bucălaie,
Oiţă băluţă, 
Dalbă mioriţă 
Ce dă lapte mult, 
La câte-o mulsoare 
Dă câte-o căldare. 
Cei doi ciobănei 
Vorbiră-ntre ei, 
Ei se voroviră 
Și se sfătuiră 
Ca l-apus de soare 
Ei să mi-l omoare 
Pe cel moldovan, 
Că-i mai bogătan, 
C-are oi mai multe, 
Multe și cornute, 
Câte flori pe munte, 
Câte viorele 
Atâtea miorele. 
Și-are o oiţă, 
Oiţă băluţă, 
Mioriţă laie, 
Laie bucălaie. 
Și-are măgari nalţi 
Și câini mai bărbaţi. 
Dar cea mioriţă, 
Oiţă băluţă, 
Ea că auzea 
Cum se sfătuiră 
Și se voroviră. 
Ea rău se-ntrista, 
Din ochi lăcrima,
Iarbă nu păștea, 
Sare nu lingea, 
Coarnele știrbea, 
Lâna și-o cernea, 
Stăpânu-și plângea. 
Stăpânu-o vedea 
Și mi-o întreba:
- Mioriţa mea,
Ce așa te frângi
Și-ntruna tot plângi?
De trei zile-ncoace
Gura nu-ţi mai tace,
Iarba nu-ţi mai place,
Coarnele știrbești,
Lâna ţi-o cernești,
Poate ai vreo boală,
Drăguţă mioară?
Iar cea mioriţă,
Oiţă băluţă,

La curtile dorului,

Din gură că-mi grăia:
- Stăpâne, stăpâne,
Mă plâng după tine,
Că cei ciobănei,
Ei, ortacii tăi, 
Ei se sfătuiră 
Și se voroviră 
Ca l-apus de soare 
Să mi te omoare, 
Pe min’ să mă ieie, 
Și turma de oi, 
Să nu fii cu noi,
Și de-aia, stăpâne, 
Eu plâng după tine. 
Auzind așa, 
Stăpânu-i zicea: 
- Mioriţa mea, 
De-o fi să m-omoare, 
La apus de soare, 
Tu să faci cumva, 
Fugi la maică-mea, 
Dar tu să nu-i spui 
Că m-au omorât 
Și m-au jefuit. 
Tu așa să-i spui: 
Că m-am însurat 
Și că mi-am luat 
O fată cu drag, 
Și m-am dus în lume, 
Nu se știe unde; 
Tu așa să-i spui 
Ei și orișicui. 
Napoi să te-ntorci, 
În dealul cu plopi,
În dealul cu fagi, 
Că voi mi-aţi fost dragi 
Și în loc de cruce 
Tu la cap să-mi pui 
Fluieraș de fag, 
Să-mi cânte cu drag; 
Vântul când o bate, 
Oile abate, 
Fluierul va zice,
Oile s-or strânge, 
După mine-or plânge.
Informator: Hârţu Călan, 64 de ani, 
din satul Jupani

Cea babă bătrână

Cea babă bătrână, 
Cu cojoc de lână, 
Din furcă torcând, 
Din picior șchiopând, 

Din ochi lăcrimând, 
Mergea tot plângând, 
Din gură-ntrebând 
Doi feciori oșteni, 
Tineri moldoveni:
- N-aţi văzut pe-aici, 
Dragii mei voinici, 
Un fecior oștean, 
Tânăr moldovean?!
- Ba, noi am văzut, 
Dar n-am cunoscut.
- Lesne de-al cunoaște: 
Murgușorul lui,
Pana corbului; 
Frâușorul lui, 
Para focului; 
Șăuleana lui 
Țeasta zmeului; 
Chinghișoara lui,
Năpârcă-mpletită, 
Sub foale-nvelită. 
Cei feciori grăiau:
- Ba, noi l-am văzut
Și l-am cunoscut,
Călare pe murg,
Tot la deal s-o dus
Și se suia-n sus.
Dar mult n-a trecut,
Până am văzut
Murgul lui venind,
La vale buind;
Frâu-ntre picioare
Și șeaua sub foale,
Pe jos târâită,
Cu sânge stropită. 
Baba cum auzea, 
Din ochi lăcrăma, 
La vale buia, 
Din furcă torcând, 
Din picior șchiopând, 
Din gură strigând:
- Feciorașul meu,
Puișorul meu,
Hoţii te-au pușcat,
Fiare te-au mâncat!...
Și ce mai făcea,
Unde se ducea,
La o tufă de-alun, 
La margine de drum, 
Acolo vedea
Mică păsărea 
Ce cuibu-și zăcea, 
Pui roșii scotea. 
Baba mi-ș grăia: 
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- Păsăruică, ruică, 
Mută-ţi cuibu-ndată 
La salca rotată, 
Pe mijloc de apă, 
C-aici dacă stai 
Puii nu-i mai ai; 
Cărăuși de vin 
La tufa de-alun, 
Cu pietre-or zvârli, 
Puii ţi-or muri; 
Cărăuși de-or trece, 
Cuibul ţi l-or sparge, 
Mare rău ţi-or face.
Informator: Hârţu Călan, 64 ani, din satul 
Jupani

Torcu-mi-se-ntorcu

Torcu-mi-se-ntorcu 
Ăști trei păcurari 
Ce sunt veri primari; 
Ăști doi păcurari 
Ce sunt veri primari; 
Da unu-i mai mic, 
Cheamă-l Semenic. 
Cei doi păcurari
Ce sunt veri primari, 
Ei se voroviră 
Și se gomoniră 
Pe cel mic s-omoare, 
La apus de soare, 
C-are oi mai multe, 
Mândre și cornute, 
Și cai învăţaţi 
Și câini mai bărbaţi. 
Mioriţa lui, 
Ea mi-ș auzea, 
Napoi rămânea, 
Iarbă nu păștea, 
Sare nu lingea, 
Nici apă nu bea. 
Stăpâniorul ei 
Că o întreba:
- Mioriţa mea,
De trei zile-ncoace 
Iarba nu-ţi mai place, 
Gura nu-ţi mai tace...
- Stăpâniorul meu,
Nu știi ce știu eu,
Cei doi păcurari
Ce sunt veri primari, 
Ei se voroviră 
Și se gomoniră 

Că l-apus de soare 
Vor să mi te-omoare.
- Mioriţa mea,
Tu lor să le spui,
Când e să m-omoare, 
Pe min’ să mă-ngroape 
Aici, în aproape, 
În strunga de oi, 
Să fiu tot cu voi. 
Iar mie să-mi pună 
Toporul pe mână, 
Un ceas la picioare 
Și pușca la cap, 
Fluiera la brâu. 
Când soare lucea, 
Ceasul strălucea, 
Toporul tăia, 
Pușca o pușca; 
Când vântul o bate, 
Fluiera o zice, 
Oile s-or stânge, 
Pe mine m-or plânge 
Cu lacrimi de sânge.
Informator: Pădureanu Ruja, 72 ani, 
din satul Fărăsești

În apusul soarelui

În apusul soarelui, 
În vârful muntelui, 
Întorcu-mi-se-ntorc 
De la pășunat 
Trei pâlcuri de oi, 
Cu trei ciobănei.
Cu inimi de câini, 
Ei că s-au vorbit 
Și s-au gomonit 
Pe tin’ să te-omoare 
‘N răsărit de soare, 
Că ai oi frumoase 
Și mai sănătoase. 
Și s-au sfătuit 
Și s-au gomonit 
Ei să te trimeată 
Ca să le-aduci apă 
De pe Valea Seacă; 
Apă nu-i afla 
Și-i întârzia, 
Ei te-or aștepta, 
Și când îi veni, 
Că te-or omorî 
Și te-or căsăpi. 
- Dacă-i treaba-așa, 

Dulce băla mea, 
Eu că te-oi ruga 
Să le spui așa: 
Groapa ca să-mi sape 
Și să mă îngroape 
‘N staul oilor, 
‘N bătaia vântului 
Și să-mi pună cruce 
Fluiere-n răscruce; 
Când vântu-o sufla, 
Fluiere-or cânta, 
Pe oi le-or chema;
Oile s-or strânge
Și pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge.
Informator: Seleşan Tudora, 82 
ani, din satul Zolt.

Miorița oaie

‘Torcu-mi-se-ntorcu
Trei ciopori de oi
Cu trei păcurari
Și-s toţi veri pă mari.
Ei se voroveau
Și se gomoneau
Pe-ăl mic să-l omoară,
Oile să le ieie,
Că el tot mai are
Și oi mai multe
Și-s toate cornute
Și câinii-s mai nalţi
Și-s mai învăţaţi.
Mioriţa oaie,
Ea o auzit,
Rău s-o năcăjit,
Iarbă n-o păscut,
Apă n-o băut,
Nici sare n-o lins,
Num’ o stat și-o plâns.
Păcurariu-l mic
Așa i-o vorbit:
- Mioriţă oaie,
Ce-i pe capul tău,
Eu pe tin’ te duc
La izvoare reci,
La ierburi întregi;
Tu iarbă nu paști,
Nici apă nu bei,
Nici sare nu lingi,
Numa’ stai și plângi?
- Vai, stăpânul meu,
Cum iarbă să pasc
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Și apă să beau
Și sare să ling,
C-ăști doi păcurari
Care îs mai mari,
Ei s-or vorovit
Și s-or gomonit
Pe tin’ să te-omoară,
Oile să le ieie,
Că tu tot mai ai
Și oi mai multe
Și-s toate cornute
Și câinii-s mai nalţi
Și-s mai învăţaţi.
Păcurariu-ăl mic
Așa i-o vorbit:
- Mioriţă oaie, 
De-o fi să m-omoară,
Tu lor să le spui
Pe min’ să mă-ngroape
În staul, aproape,
Și mie să-mi pună
Fluiera la brâu
Și pușca la cap.
Când vântul o bate,
Fluiera o zice,
Oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge
Cu lacrimi de sânge;
Când vântul o sta
Pușca o pușca,
Oile-or pleca,
Tot eu v-oi căuta.
Informator: Capotescu Ana, 70 ani, 
din satul Brănești.

Miorița

Pe-un picior de plai,
Pe-o gură de rai,
Undeva în munte
Fluieraș s-aude,
În munte spre vale,
În poiana mare,
În amiaza mare,
Când mândruţul soare
Pe cer strălucea,
Poiana lumina.
Din drum se oprea
Trei turme de miei,
Cu trei ciobănei.
Cei doi mai mari
Îmi sunt veri primari,
Iar cel mai micuţ,

Care-i mai drăguţ,
Are oi mai multe,
Mândre și cornute,
Câinii mai bărbaţi,
Asini încărcaţi,
Purtând în spate
Desagi cu bucate.
Dar cei doi mai mari
Ce mi-s veri primari
S-au tras mai deoparte
Și-au vorbit în șoapte:
- În astă poiană
Să-i punem pomană
La ăst mititel,
Să scăpăm de el,
Iară pe-a lui oi
Să le-mpărţâm noi.
Dar cel mai micuţ,
Care-i mai drăguţ,
Avea un miel
Ce-l cheamă la el:
- Micuţule bace,
Vino mai încoace,
Căci am presâmţâre
De o uneltire
Ce o pun la cale
Bacii dinspre vale;
Vor să te omoare
La sfinţât de soare,
Să facă din noi
Doi ciopori de oi.
Pe cer mândrul soare
Strălucea mai tare
În poiana mare.
- Tu, al meu mior,
Ce-mi ești frăţior,
De va fi așa
Te-aș ruga ceva:
Să le spui să-mi sape
Groapa pe aproape,
Aici în poiană
Să-mi pună pomană;
Cruce ei să-mi pună
Bâta cea din mână;
Să-mi pună la cap
Fluierul cel drag;
Să aud mereu
Dulce glasul său
Și codrii foșnind
Și cânii lătrând,
Iar oile mele
Să nu știe ele
Că au alţi stăpâni,
Vara pe la stâni;

Că ele nu știu
Că sunt mort ori viu;
Iar când iarna vine
Coborâţi la stâne
Și-atunci vei zări
Și vei auzi
Pe măicuţa mea,
Cu părul de nea,
De mine-ntrebând
De-oi fi coborând.
Tu să-i spuni curat
Că m-am însurat
C-o fată de crai,
Pe-o gură de rai
Și am să-i fiu gost
La Crăciun în post.
Nora va vedea
Și o va urma.
Lacrămi va vărsa
Când ea va vedea
Moartea - noru-sa...
Dar de vei vedea,
Bacii de-o-ntreba,
O fată bălaie,
Cu părul de soare,
Cu ochii de mură,
Cu zâmbet pe gură,
Dacă n-am buit,
Unde-am poposit,
Tu spune-i ‘n-adins
Că-s din viaţă stâns
Și să mă jelească,
Iarba ca să crească,
Oile să pască,
În poiana mare,
La min’ pe picioare...
Informator: Felicia Măstăcănean, 33 ani, 
din satul Jupânești.

B. Variante tip colindă

El s-o lăudatu

El s-o lăudatu, 
El s-o lăudatu
Refr.: Dalbu-i păcurariu 
Că el tot mi-ș are 
Atâtea oi de multe 
Câte-s flori pe munte, 
Atâtea, și mai multe:
Câte stelușele 
Atâtea mielușele, 
Câţi luceferei, 
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Atâţia mielușei. 
Dar stăuţul lor –
Țărmurari de mare. 
Marea-i grăiare: 
- Mută-ţi staul, mută, 
În vârful muntelui, 
Că eu mi-oi venire 
Mare și tulbure, 
Oi ţi-oi înecare.
Dalbul păcurari 
Din ceardă-i grăia: 
- Nu mi-i frică, nu-re, 
Că eu tot mi-ș am 
Berbecuţi
băluţi, 
Biţe-s de argint, 
Coarnele-s de aur. 
Tu când vei venire 
Mare și tulbure 
Și ei te-or simţire, 
Susu-și mi-or sărire, 
Biţe-or zdrăngănire, 
Coarne-or strălucire, 
Oile-or pornire 
Pe picior de munte, 
La stăuţul lor. 
Și te veselește, 
Dalbu-i păcurari!
Informator: Ticula Ioan, 50 ani, din 
satul Bulza

Oacheș Păcurariu

Oacheș păcurariu,
Refr: Multe îs colinde 
Oacheș păcurariu, 
El s-o lăudat 
Că el mi-o ierna 
Oile-și de munte
Pe prundul de mare. 
Marea de-i grăia:
- Ba, tu n-oi ierna
Oile-ţi de munte
Pe prundul de mare. 
Eu m-oi mânia 
Și pe tin’ te-oi lua 
Cu oiţi cu tot. 
Oacheș păcurariu, 
El din grai grăia:
- Ba, tu nu m-ai lua,
Că eu că mai am
Șapte câini
bătrâni, 

Nouă-s căţeluși. 
Și eu că mai am 
Fluieraș de soc, 
Pe boare de foc. 
Când vântul o bate 
Fluieru mi-o trage, 
Câinii mi-or sări 
Și mi-or blehăci, 
Oile-or porni 
Pe-un picior de munte. 
Câte flori pe munte, 
Atâtea oi de multe; 
Câţi îs oglicei, 
Atâţia mielușei; 
Câte-s viorele, 
Atâtea mielușele. 
Și te veselește,
Oacheș păcurariu, 
Că ţi-o închinăm 
În dalbă sănătate!
Informatori: Gaşpar Toma, 54 ani; 
Mateiaş Traian, 52 ani; Neaga Toma, 
69 ani; Neaga Traian, 49 ani, toţi din 
Țela

Sus, Doamne, mai sus

Sus, Doamne, mai sus, 
Refr.: Doamne, dai coringe 
Sus pe lângă cer, 
Întorcu -mi-se-ntorcu 
Trei vulturi
suri, 
Dar nu-s trei vulturi, 
Ci-s trei păcurari; 
Doi îmi sunt mai mari, 
Unul mi-i mai mic. 
Cei doi mai mari, 
Ei se voroveau 
Și se gomoneau 
Pe cel mic s-omoare 
Și să mi-l coboare, 
Pe seară,
la ţară, 
La nouă hotară
Și să mi-l îngroape
În staul oilor, 
În zbierul mieilor. 
Cel mai mic îmi avea 
O meală
băloșeală, 
Ea mi-i auzea 
Și din ceard grăia: 

- Auzi,
stăpâne,
auzi, 
Cei doi păcurari, 
Din trei păcurari, 
Doi îmi sunt mai mari 
Și unu-i mai mic... 
Că v-o închinăm 
În dalbă-i sănătate!
Informatori: Gaşpar Toma, 54 ani, 
Mateiaş Traian, 52 ani, Neaga Toma, 69 
ani, Neaga Traian, 49 ani, toţi din Țela

Colo sus la răsărit

Colo sus la răsărit,
Refr.: Lină, mălină, 
nerozmarină, 
Este-un câmp mândru-nflorit, 
Nu mi-s dalbe florile 
Cum mi-s dalbe oile. 
Dar la oi cine-mi ședea?
Ședea dalbul păcurariu, 
C-un topor îmbărburat 
Și c-un fluier fermecat.
- Și-oi, lele,
oile mele, 
Grăi dalbul păcurariu. 
Pus-am gândul să mă las, 
Să cobor și eu la ţară.
- Și-oi, lele, stăpânul nost,
Grăia oaia cea mai mare,
Cum ne-ai muls
Și cum ne-ai tuns, 
Scoate-ne și-n primăvară, 
Că mai bine te-om cinsti, 
Cu noi cât vei mai trăi: 
La Ispas
c-un bruș de caș, 
La Crăciun
c-un cojoc bun. 
Și-o-nchinăm cu sănătate 
La gazdele noastre toate!
Informator: Puiu Doinel, 40 ani, din satul 
Gladna Română.

La curtile dorului,



sintagme literare

84


