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Emil Proşcan

Cer fără
stele

Aseară copilul meu m-a întrebat ce este
fericirea. „Ce-ţi veni?”, am replicat. „Ne-a dat temă
doamna de română. M-am uitat pe net... Zice că fe-
ricirea este o stare mentală, deci nu de suflet, şi că
ea se obţine dacă trăieşti o viaţă bună şi înfloritoare.
Tu ce zici tată?” 

I-am vorbit despre oameni bolnavi care se
fac bine, despre cei ce reuşesc să-şi construiască o
casă, făcând ani de zile economii, despre bucuria
câinelui nostru când ne vede după câteva zile de ab-
senţă... I-am dat mai multe astfel de exemple, dar
niciunul nu l-am spus cu convingere, şi nu i-am re-
cunoscut asta. În noaptea ce a urmat şi în zilele ur-
mătoare m-am gândit  până la obsesie la fericire! 

Ce, mă rog, este fericirea asta? Ce anume
determină nebunia după care aleargă toată viaţa, în-
crâncenaţi, oamenii?  Câte sacrificii, câtă suferinţă,
câte lacrimi, pentru căutătorii de fericire!... Câţi
munţi de cărţi şi articole s-au scris despre iluzia pe
care unii au pretenţia că o trăiesc! Şi ce este până la
urmă fericirea? Cum am putea să o definim?

Pentru cei mai mulţi este un lucru extraor-
dinar, dar foarte greu de atins, de obţinut! Cred că
este neputinţa de a aprecia, de a simţi şi a desluşi
frumosul din realitatea palpabilă şi foarte la înde-
mână, care există peste tot în jurul nostru. Fericirea
este însuşirea de a ignora ceea ce ai, pentru încrân-
cenarea de a-ţi dori  altceva şi tot  mai mult, mai mult,
înverşunarea cu care-ţi doreşti absolutul, ignorând
firescul şi tot ce există

Într-o zi m-am aşezat pe aceiaşi bordură
pe care stătea un copil şi plângea. Cu siguranţă că
dacă nu i-aş fi observat lacrimile mi-aş fi văzut mai
departe de drum fără să-l bag în seamă. Am stat mi-
nute bune lângă el fără să scot o vorbă. Nu m-a pri-
vit. Doar plânsul, parcă, i l-am stânjenit, făcân-
du-mă să înţeleg că are nevoie de intimitate.

– De ce plângi?, l-am întrebat într-un târ-
ziu. Nu mi-a răspuns. Pentru intimitatea a cărui ne-
voie i-o intuiam, evitam să-l privesc. Mi-am calcu-
lat doza de tăcere ce şi ea era necesară şi cu o voce
mai mult şoptită am continuat:

– De ce plângi?
– ..........

– Uite..! M-am răzgândit, nu vreau să-mi
mai spui de ce plângi... şi pentru că ştiu că nu e trea-
ba mea şi că n-ar trebui să mă bag, îţi mai spun că
ai dreptate... Nu trebuia să mă bag... Trebuia să-mi
văd de drum... Dar... Aş vrea să-ţi spun că şi mie mi
s-a întâmplat să fiu trist...  Şi mie mi s-a întâmplat
să-mi curgă din ochi lacrimi şi nici eu nu aş fi vrut
ca cineva să vină să mă hărţuiască cu întrebări
tâmpite... Nimeni în acele momente nu m-ar fi pu-
tut înţelege... Dar... recunosc că mi-aş fi dorit să fie
cineva drag lângă mine..., să mă îmbrăţişeze..., să
mă strângă cu putere în braţe...

A urmat din nou tăcere. Atunci am obser-
vat că nu mai plângea, doar sughiţuri ce-i zdrun-
cinau corpul se auzeau. 

– Mama mea..., a spus dintr-o dată fără să
mă privească. Mama mea... este în Spania..., de
câteva luni a plecat şi tata după ea..., să o aducă a-
casă..., aşa a spus..., dar nu s-a mai întors nici el...,
nici bani şi nici telefon nu ne-a mai dat..., eu am
rămas cu bunicul... Ieri bunicul a leşinat..., s-a dus
să vândă nişte fier vechi..., acum este la spital şi
cred că-i grav, pentru că pe mine nu au vrut să mă
lase să-l văd...

A tăcut o vreme. Eu m-am blocat, îmi era
imposibil să scot o vorbă. Parcă atunci observam şi
forfota nepăsătoare şi inutilă de paşi din jurul nos-
tru.

– Azi am căutat haine pentru bunicul să-i
duc la spital şi..., am găsit o scrisoare.. Era de la
banca unde bunicul a făcut un împrumut ca să facă
hidroizolaţia la bloc şi să plătească datoriile la în-
treţinere... Vor să ne vândă apartamentul... Bunicul
a făcut împrumutul sperând că va primi bani din
Spania... 

A izbucnit din nou în plâns. M-am apro-
piat şi l-am strâns stângaci în braţe. S-a lipit de mi-
ne aidoma imaginii ce i-o creiasem când i-am vor-
bit de tristeţea mea.

- Din cauza asta a leşinat bunicul..., era
foarte trist în ultima vreme... Ce-o să ne facem?  Eu
o să merg la un cămin..., au venit mai înainte de la
primărie să-i propună asta lui bunicul, dar el i-a dat
afară... Bunicul i-a dat afară domnule... Şi ştii de
ce? Pentru că bunicul meu mă iubeşte...!

Oamenii ce trăceau grăbiţi pe lângă noi,
văzându-ne îmbrăţişaţi,  cu siguranţă au zâmbit cre-
zându-ne fericiţi.

REVISTA  FEREASTRA                              NR. 10 - 11, august - septembrie 2015

1 



În 1782 Chaderlos de
Laclos publică romanul Legă-
turi primejdioase sau scrisori
culese într-o societate şi pu-
blicate pentru instruirea altor
societăţi. 

În 1824 romanul este condamnat la distru-
gere prin sentinţa tribunalului corecţional al Senei,
confirmată de Curtea Regală. Laclos a fost matema-
tician şi ofiţer de artilerie. La patruzeci şi unu de ani,
în câteva luni, a scris acest roman în timp ce veghea,
într-o garnizoană izolată, la construirea unei impor-
tante fortăreţe.

Editura pentru Literatură din Bucureşti a
publicat în 1969 traducerea semnată de Al. Philip-
pide şi Grigore Sturdza. Întregul roman poate fi citit
ca o dezbatere despre bine şi rău, despre orgoliu, ego-
centrism, iubire, răzbunare, dezastru.

Marchiza de Merteuil şi vicontele de Val-
mont sunt ipostazele orgoliului, provocând în jurul
lor răul şi ipocrizia. Laclos ne oferă un roman epis-
tolar care creează un suspens inedit. Merteuil mane-
vrează oameni, îi transformă în marionete, cu cru-
zime şi (din) răzbunare. Personajele scriu mereu, de
parcă scriitura ar fi purtătoare de destin! Exact: van-
itatea şi fericirea sunt incompatibile, iar „durerea ca
şi ruşinea doare o singură dată”. 

Dacă doamna Merteuil l-a iubit pe Val-
mont, acum îl foloseşte ca „personaj”. Scenă şi
culise, cam aşa sugerează Laclos. Cel ce iubeşte e ne-
fericit, iar sfaturile devin inutile. Valmont cade în pla-
să şi se îndrăgosteşte de M-me Tourvel, însă o pă-
răseşte, Merteuil şi Valmont sunt între două uşi, au
o figură chinuită (cum ar fi chipul adevărat al unui ac-
tor în culise). Câteva minute de suferinţă, apoi mas-
ca socială trebuie purtată din nou.

În 1959 Roger Vadim a ecranizat, într-o
adaptare liberă, romanul, distribuindu-i în rolurile
principale pe Jeanne Moreau şi Gérard Philippe.

În 1988 Stephen Frears realizează altă
ecranizare, cu Glenn Close (Merteuil), John
Malkovich (Valmont), Michelle Pfeiffer (Madame
de Tourvel), Keanu Reeves (Danceny), Uma Thur-
man (Cécile). 

În 2003 Josée Dayan mai realizează o vari-
antă cu Catherine Deneuve şi Rupert Everett, de
unde transpare, o dată în plus, apetenţa regizorilor
pentru acest roman de analiză psihologică. „De ce

alergăm mereu spre cei ce nu ne doresc?” se între-
abă un personaj. E limpede că „femeile trăiesc altfel
sentimentul, se gândesc la plăcerea ce o oferă; băr-
batul trăieşte plăcerea în sine”.

Am revăzut filmul lui Stephen Frears. Glenn
Close adună o lume în privirea ei ironic-diabolică.
Totul e de vânzare, atunci când nu mai eşti iubit. În
final, Glenn Close intră în sala Operei. Acolo e con-
fruntarea socială, verdictul. E huiduită, ceea ce în-
seamnă sfârşitul. Se întoarce acasă şi, în faţa oglin-
zii, îşi şterge fardurile. Final. Ieşirea de pe scena so-
cială, ca o învinsă. Jocul s-a dovedit perfid, diabolic.
Uneori actrița-personaj pozează în dură, iar între do-
uă uși afișează suferința. 

Masca socială! Nevoia de oglinda celorlal-
ţi. În final, „oglinda” cade, iar Merteuil îşi şterge far-
dul, dacă a fost scoasă din „scenă”. Glenn Close e fe-
nomenală, iese demnă, dar distrusă. Jocul ei a pro-
vocat moartea. Nu poţi jongla la infinit cu sufletele
oamenilor. Valmont moare în duel, Tourvel e grav
bolnavă. Doar Cécile şi-a însuşit lecţia de infideli-
tate erotică. Scrisori furate, scrisori dăruite cu limbă
de moarte, scrisori...
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Alexandru Jurcan

Vanitatea şi fericireaVanitatea şi fericirea
DBQ@MÅKHSDQ@QÅ

Vineri, 14 august a.c., în aula Bibliotecii Judeţene „V. Voi-
culescu” din Buzău a avut loc lansarea volumului de po-
ezie Cel mai frumos cântec vine pe furiş, semnat de
Mihaela Roxana Boboc şi Tudor Cicu. Invitatul de onoa-
re al manifestării a fost  poetul Liviu Ioan Stoiciu.

BLITZ EVENIMENT



Poetul care vorbește cu pietrele

În urmă cu 10 ani, atunci când Ion Gheor-
ghe împlinea 70 de ani, Claudiu Komartin consem-
na: „La 70 de ani, marele poet Ion Gheorghe nu nu-
mai că nu a fost sărbătorit aşa cum pe drept cuvânt
ar fi meritat un scriitor atât de viguros şi de origi-
nal, dar opera sa poetică (comparabilă, ca întindere
şi greutate, doar cu a câtorva poeţi români de după
Arghezi şi Blaga) este în mod constant denigrată
sub ridicole pretexte ideologice şi politice. Prejude-
cata şi lipsa de sinceritate a celor ce fac jocurile is-
toriei literare în stricta contemporaneitate a acestui
creator ce şi-a pierdut prestigiul public din urmă cu
25 de ani, prin jocurile de culise abil orchestrate de
alţii, dar şi graţie consecvenţei sale faţă de principi-
ile de-o viaţă, fac din poezia pe care Ion Gheorghe
continuă să o scrie (parcă expulzată, şi acum, la 49
de ani de la prima sa carte, dintr-un vulcan noroios
în plină erupţie), o raritate de mare preţ pentru citi-
torii, câţi or fi ei, de poezie românească, la începu-
tul acestui nou mileniu.

Că Ion Gheorghe şi-a păstrat crezul politic
şi încrederea neţărmurită în limbaj, că tabletele
dacice pe care susţine că le-a descifrat nu sunt ac-
ceptate «ştiinţific»  (dar nici măcar de o cercetare
care să confirme sau să infirme pentru totdeauna
adevărul spuselor poetului nu pot fi în stare arheo-
logii şi istoricii Academiei?) nu mai are nicio im-
portanţă când avem de-a face cu astfel de poeme
splendide, adânc înrădăcinate în tradiţia şi în mito-
logia românească, atât de scumpe şi lui Eminescu,
astăzi refuzate cu suficienţă de postmodernii «cos-
mopoliţi» ca nişte semne ruşinoase, aparţinând unei
lumi dispărute. În definitiv, poate că lumea din care
coboară Ion Gheorghe nu a fost de tot îngropată –

este un gând, acesta, pe care ar fi bine să nu-l alun-
găm în clipele de adâncă reflecţie şi cumpănă.”

În august 2010, la 75 de ani, sărbătoarirea
poetului  a fost marcat de o întâlnire în aula (o, nu, nu
a Academiei Române!) Bibliotecii Judeţene „Vasile
Voiculescu” din Buzău. Au fost prezenţi, atunci, câţi-
va prieteni ai poetului şi… atât. Chiar dacă acesta
tocmai publicase două cărţi de poezie cum puţine
se vor fi scris în literatura română (Sutrele ţăranu-
lui Iancu Arsene şi Concluziile senectuţii), ambele
tipărite pe plan local. Dar nu este aceasta singura
nedreptate ce i s-a făcut şi i se face lui Ion Gheor-
ghe, căruia i s-a refuzat, cu obstinaţie, Premiul Emi-
nescu, chiar dacă Opera sa l-ar fi justificat cu pri-
sosinţă.

Acum, la 80 de ani, ei râd şi spun  că Poe-
tul vorbeşte cu pietrele. Sărmanii, nu au habar că
secunda unei pietre durează milenii şi că doar cei
ce ştiu limba primordială a fiinţelor litice pot în-
ţelege timpul şi eternitatea.

Ei nu mai au memoria sărbătorilor spiri-
tuale; numai focuri de artificii, numai bufonerii fără
noimă şi cântece molfăite între gingiile întâmplării. 

Iar Marele Poet le spune pietrelor: „Con-
temporanii mă ocolesc, se fac a fi uitat de mine,/
Sunt tot mai singur şi îmbătrânesc bine,/ Neruşina-
rea lor s-a preschimbat în prigoană,/ Calomni de tot
felul îmi toarnă sare pe rană (...)/ Trăiesc mai de-
parte greşelile şi izbânzile timpului meu,/ Unii mă
cred nebun, alţii zeu.” (Schimbarea cămăşii); „Pe
ruinele templelor stau eu şi mă descalţ/ Deşertându-
mi sandalele de seminţele de iarbă./ De-acum pot
deosebi evenimentele de faptul fals,/ Pot zice că Is-
toria, cu băutura ei tare, mi se prelinge pe barbă./
Pe la poarta casei mele fluviul timpului trece / Zilnic
beau şi mă-mbăt pentru că are gustul izvorului/ de
pe Istriţa: este limpede şi rece.” (Simpla beţie a tim-
pului)

Comoara

„În 2005, înainte de prima întâlnire de lu-
cru la cartea noastră de interviuri Sâmbetele, cu
Ion Gheorghe, am dat buzna în biblioteca publică
mondială cea mai apropiată, adică pe internet, să
caut – în scopul de a le distila în viitoare teme de
convorbiri – şi alte eventuale referinţe critice de an-
vergură ce consideram că-mi lipsesc din propriul
tezaur bio-bibliografic despre poetul Ion Gheorghe. 

Andrei Pleşu, esteticianul şi filosoful pe ca-
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Marele poet român Ion Gheorghe a împlinit 80 de ani

SĂRBĂTOAREA PE CARE NE-AM REFUZAT-O



re am senzaţia că Ion Gheorghe nu-l agreează şi nici
n-am insistat să aflu de ce, fiindcă mi se pare corect
ca nu toată lumea să se dea-n vânt după ciorba de
burtă, a pus cu foarte mult timp în urmă în circulaţie
o aşa-zisă parabolă a rabinului Eişik din Cracovia
plecat incognito de-acasă în căutarea unei comori
visată de el că s-ar afla ascunsă sub un anume pod
straşnic păzit din Varşovia. Evident, bunul simţ co-
mun al paznicilor obiectivului din Varşovia i-a reco-
mandat anonimului căutător de comori să termine
cu astfel de prostii şi închipuiri şi să-şi vadă de trea-
bă, fiindcă şi ei au visat la rândul lor despre exis-
tenţa unei asemenea comori sub podeaua din dormi-
torul unui oarecare rabin Eişik din Cracovia, însă
în aşa ceva nu vor crede niciodată. Ideea e că, reve-
nind din aventură, rabinul s-a repezit ţintă la locul
indicat în visul celorlalţi, descoperind într-adevăr
în propria-i casă comoara după care alergase aiu-
rea. 

Tot aşa, în cazul meu, singurele referinţe in-
dicate atunci de Google despre Ion Gheorghe au
fost doar o mini-bibliografie şi o ştire oarecum re-
zervată în concluzii despre conferinţa domniei sale
privind incredibila perenitate a culturii şi civilizaţiei
autohtone ţinută în aula Bibliotecii «V. Voiculescu“
din Buzău, exact în ziua când împlinea vârsta de 65
de ani. Nu era chiar comoara pe care o căutam, dar
era îndemnul la reconstituirea ei. Şi poate nu-i inutil
să precizez că ambele texte fuseseră redactate şi
postate chiar de mine pe internet.  

Astăzi, 15 ianuarie 2015, în momentul când
scriu aceste rânduri, dacă tastez «poetul Ion Gheor-
ghe», prietenul Google îmi returnează într-o jumăta-
te de secundă 300 de mii de rezultate, adică de 150.
000 de ori mai multe referinţe decât în 2005. Aceas-
ta-i, deocamdată, comoara copleşitoare pe care o
căutam de fapt şi pe care mă bucur să o împărtăşesc
acum alături de cel mai mare poet român în viaţă,
un geniu de care mă sperii că mă consideră prieten!”

Nistor Tănăsescu

Născut din dragostea pentru pământ

Sunt născut din dragostea pentru pământ străin
ce-o nutrea Anton D. Gheorghe, însurat
cu-o săteancă, – Filofteia D. Marin,
căreia atâţia ani de flori i-a scuturat.

Şi-am venit pe lume lanţ de aur ca să leg
fata ceea, de flăcăul care n-o iubea,
ce păcat că nu m-am rupt şi c-am rămas întreg
şi i-am priponit: pe ea de el, pe el de ea...

Irosindu-şi tinereţea laolaltă
le-a azvârlit pe tâmple toamna funigei.
Se găteau să plece-n lumea ceealaltă
când i-am dezlegat, plecând de lângă ei.

Deşi tata nu iubea, a mers spre răsărit,
iar mama spre apusul ei însângerat.
E necazul câteodată-orânduit
să-l îndure pân-la capăt cel ce l-a-ndurat...

Dac-am fost la început şi astăzi nu mai sunt
neiubit de nimeni şi cu fruntea-n cute,
e că prea s-au războit o dată crunt
tinereţile părinţilor pierdute.

Cine mă iubea părea că mă alungă
şi că toate ale mele nu-s dorite.
Mă gândeam că duc durerea îndelungă
a iubirii pe degeaba irosite...

Eram doar născut din foamea de pământ străin
ce-o nutrea Anton D. Gheorghe, însurat
cu-o săteancă, Filofteia D. Marin,
ce se trece precum mărul scuturat.

Proba logosului (1979)

„Cântăreţ vizionar, profet al soartei ţăran-
ului, imaginile lui Ion Gheorghe nu au stilul suav
sau feeric al lui Ioan Alexandru, care-şi colorează
ochii cu seninătatea plină de presimţiri a copilăriei
sau a unei înţelepciuni cărturăreşti. Metaforele se
rostogolesc, uriaşe, aidoma unor pietre de moară
scăpate din axele lor: dereglarea universului şi ar-
haicei civilizaţii ţărăneşti, «smulgerea ei din ţâţâni»
se insinuează în maşinăria poetico-mitică deter-
minându-i legile de funcţionare. (...) Lumea poe-
melor lui Ion Gheorghe este o lume bătrână, ne dă
sentimentul unei vechimi incomensurabile şi aruncă
asupra universului o privire «filosofică» încărcată
de scepticismul raselor vechi, «întemeiate», trecute
prin toate nisipurile istoriei şi reînviind mereu cu o
înţelepciune un pic tristă...”

(C. Stănescu - în prefaţa volumului)
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Noua Cronologie
Seara, cântecul greierilor gâlgâie tălăzuite vibraţii
Din crăpăturile caselor, din ierburi, din tufele 

de sulfină.
Oratoriul gâzelor, lăudând luminile rotitoarelor

spaţii,
Înveleşte dealul şi lumea cu pânza-i de păianjen lină
Astăzi, 16 August, Anul Şase, Era Postcreştină.

Pe caldele plaje de frunze şi flori
Verde scânteindu-şi razele, umblă licuricii
Ispăşindu-şi metamorfoza de vierme, biruitori,
Sub riguroasele astrelor auspicii.
Sforăie pisicuţele, care în scaun, la masa 

unde lucrez eu domneşte,
Care pe mânuşile ce le port la treburi impure,
Acolo, pe galerie, somnul are miros de pâine 

cu peşte,
În palmele-acelea de uriaş se visează ele înapoi, 

prin uitata pădure
Când motanii de linx, cotoii din cotloane rupestre
Pe vetrele altarelor primeau daruri de ofrandă 

şi sacrificiu
Sub constelaţia Armăsarului Pegasus, cel cu şapte

căpestre,
Rupându-le vara în libertate neatins cu biciul.

Ca şi-atunci, umblă Călătorii pe Nori, 
cei preafericiţi,

Grindinele spărgând, vijeliile scoţându-le din lucrare
Peste ţara Sarmaţilor şi toată Dacia Călătorilor Sciţi,
Îmblânzind marile dezordini ale aerulu, 

curenţii în tulburare.
Tot aşa umblam eu cu haitele animalelor nemoleşite

de vreme
Până în veacurile firii din care omul le-a scos
Lăudându-le, ridicându-le-n steme,
Înaltul respect dându-le şi urmându-le cu folos.
Când zeii cei mari înşişi purtau capete de fiare 

încununate

După ce oamenii le-au luat libertatea dându-i uitării
ingraţi:

Lupii, capete de steaguri urlând în furtunoase 
armate,

Iepele, stindarde ale senatului şi-ale marilor 
magistraţi,

Leii din peşterile Hiperboreei până-n Mikene,
Columnele ţinându-le cu labele late;
De la o mare la alta păstorii,cu baltage şi arcuri, 

ai lumii cimeriene,
Stindardele cu himere, schimbători sfincşi 

înălţând din cetate-n cetate.
Tot mai aproape focul sparge cerul sumbru,
Peste noi, către sud, a ieşit luna în bolţile de safir
Şi-un luceafăr ca-ntre coarne de zimbru
Precum în stemele Moldovei lui Dimitrie Vodă 

Cantemir...

O adiere opri greierii, flutură cântecul rupt
Ca o perdea smucită pe fereastră de-o mare 

trecere de curent,
Bubuie tunetul prin ceruri până hăt, dedesubt,
Cu stânca-i sonoră lovind magmele 

pe sub continent,
Din Pomul noii Înţelepciuni cade auriu, fierbinte,

Marele Fruct.
Într-o clipită de pleoapă, flacără universală ne dă 

pe toţi în vileag
Ca o luare în braţe, la piept săltaţi din banalitate, 

şi contingent,
Numaidecât scăpaţi de la sân cu întregul nostru 

meleag
După ce zeul ne cercetase şi ne cântărise atent
Într-o fracţiune de secundă datu-şi-a seama 

că se înşală –
Nu meritam noi ridicarea din mult milenara

greşală...

Ce drept avea omul să tulbure sălbăticiunile firii
Schimbându-le obiceiurile, linguşindu-le 

cu mărire de herb,

Numai Orpheus Tracul, feciorul cel imberb,
Cu lira lui de aur strigând sylenii şi satirii
Binecuvîntează omenirea de la Templul Feciorului

de Împărat Cerb.
Iubind ca şi mine nevinovatele vieţuitoare
Sub Arborele Cosmic în edenica demult grădină
Un Cristos mai pur se va înălţa peste popoare
Cu începere din 16 August, Anul Şase, 

Era Postcreştină,
Precum făcut-am noi această îndeobşte însemnare. 

(Poezie preluată în Almanah cultural al revistei
Fereastra – 2009)
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Ion Gheorghe s-a impus în literatura româ-
nă mai ales după vâlva stârnită de cărţi sale apărute
în anii ’60 (Nopţi cu lună pe Oceanul Atlantic.
Scrisorile esenţiale, 1966;  Zoosophia, 1967 şi  Vi-
ne iarba, 1968). În „Predoslovia” Scrisorilor există
această însemnare despre „călătoriile” Poetului, pe
Bâsca rotundă sau pe Oceanul Atlantic:  „…am ple-
cat de acasă în fiecare an, în fiecare zi. Am plecat
să cumpăr pâine şi ziare şi m-am întors; am plecat
în munţii Buzăului să văd morile de apă şi smeură
şi m-am întors; m-am dus pe şantiere şi la hidrocen-
trale, în grotele de marmură de la Ruschiţa şi m-am
întors…”

Despre poetica aceasta surprinzătoare, vi-
guroasă şi în egală măsură tristă Marin Mincu
scria: „Optzeciştii nu suflă o vorbă despre modelul şi
anticipările teoretice  redutabile şi durabile oferite
de Ion Gheorghe.”, adăugând: „Ion Gheorghe este
unul dintre marii poeţi în viaţă a cărui biografie
«politică» asumată orgolios (ca şi în cazul lui Heli-
ade) îi dăunează operei poetice, îndepărtându-l vre-
melnic de public şi de critică. Ignorând însă ino-
cenţa funciară a omului fragil prin chiar înscrierea
efemeră într-o existenţă caducă, să vedem rapid ce
se mai poate omologa din textele poetului. Figură
paradigmatică a poeziei actuale, posesor al unei
opere durabile, de o forţă a expresiei vizionare ieşite
din comun, autorul Scrisorilor esenţiale, al Mega-
liticelor şi al Elegiilor politice, este contestat astăzi
aproape de toată lumea pentru îndârjirea cu care
îşi proclamă «crezul comunist», ca şi cum lui Sartre
ar trebui să i se conteste întreaga operă pentru mili-
tanţa sa de stânga, iar lui Dario Fo şi prozatorului
Jose Saramago ar fi trebuit să nu li se confere Pre-
miul Nobel, fiind comunişti. În realitate, orice mare
scriitor este o fiinţă dificilă, iar Ion Gheorghe - un
individ cu o aroganţă insuportabilă -, cu morga sa
bogomilică, cred că a sporit la maximum această
dificultate în ceea ce priveşte antamarea oricăror
raporturi cu ceilalţi scriitori, indiferent de genera-
ţie, astfel că citarea numelui său astăzi naşte ime-
diat o reacţie instinctivă de respingere, deşi aceasta
nu se întemeiază pe o motivaţie estetică serioasă.

Ion Gheorghe nu a fost poet de curte pre-
cum Păunescu şi nici nu s-a bucurat de o existenţă
prea roză sub regimul ceauşist. Dimpotrivă, dincolo
de unele «închipuiri» ciudate, Ion Gheorghe este, în
textele sale, cel mai coroziv poet antdictatorial, de-
scriind atrocităţile comuniste cu o pastă grea, in-
cendiară şi vitriolantă, stârnind oroarea şi spaima
precum Capriciile halucinante ale lui Goya. Prin
angajarea sa vizionară acută, poezia lui Ion Gheor-
ghe a avut un efect cathartic răscolitor asupra con-
temporanilor atinşi de o amnezie bizară. Sunt con-
vins că timpul răbdător va netezi asperităţile deo-
camdată insurmontabile dintre bibliografie şi operă
şi mă grăbesc să reiau cele câteva argumente în di-
recţia receptării critice, în prezent unica modalitate
de evaluare onestă a poetului.

(„Poezia română actuală“, Ed. Pontica, 1998)

Scrie-mi și eu voi da sau nu voi da semn

Scrie-mi şi eu voi da sau nu voi da semn. 
Acum dorm pe-o uzină fară-ncetare, 
Somnul meu este-o luptă nedreaptă cu motoarele. 
Noaptea intră peste mine fară-ngăduinţă, 
ca vântul se strecoară, pe lângă cheie, 
prin pereţi, ca frigul ca apa, ca focul mă cuprinde,
îşi apleacă pe ferestrele rotunde capetele, 
îşi pun măştile monstruoase, să mă sperie, 
îmi trag pernele de sub cap şi perdelele patului...

Se ridică pe masă şi joacă cărţi pân-la ziuă, 
Răstoarnă ţigările, şi-mi strică beţele de chibrit,
se-nfăşoară pe după aţa nasturilor 

şi-mi descos cămăşile
dar mai cu seamă îşi suflecă hainele de lucru
scufundându-şi mâinile în urechile mele.

Dintr-o dată totuşi viaţa mea le-a fost dată-n păstrare
faţă de cine vor răspunde şi cine le-o răsplăti?

Cineva aude zarvă de strune-ndelung cercetate,
oamenii se-ntreabă, tăindu-şi pâinea sau portocalele,
cine şi unde se umblă cu mâinile într-un pian?
Nu răspund şi trec cu degetele 

pe corzile-albastre-ale nervilor
struna mi a vederii trăieşte bine întinsă şi cumpănită,
struna tăcerii se tânguie bine şi trainic
struna memoriei vibrează stăpână pentru pâinea 

ce trebuie s-o câştig:

Pot să vă-nvăţ să dormiţi cu nevestele voastre: 
desfăşuraţi-le părul pe umărul stâng, peste inimă,
adormiţi cu faţa-n rădăcinile părului 

nevestelor voastre,
veţi visa totdeauna şi sigur că trăiţi 

într-un lan de secară,
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prindeţi cu bărbiile încheieturile braţelor lor
şi veţi visa cum trece un izvor pe lângă piatra de râu

a pieptului vostru
şi-ndeosebi duceţi-le-n braţe prin tot somnul,
să visaţi catarge de care vă ţineţi pe vreme de hulă.

O apă mult părtinitoare se pune-ntre noi 
pentru toate;

motoarele vor aştepta pe malul celălalt –
barca de linişte le răpeşte prada şi mulţumirea. 

Ce-i somnul meu acum, decât o luptă nedreaptă;  
dorm pe-o uzină fără oprire, pe obârşia motoarelor

însăşi;
cu un singur cuvânt de la tine mi-acopăr fereastra;
ca nişte cuie de argint îmi sprijină cărţile,
pe cuvintele tale mi se zvântă spălată de mine...

Scrie-mi, trimite-mi pachete de cuvinte de-acasă –
grele, ca sacii de pământ, scrisorile tale spre mine; 
nevămuite le voi vărsa pe masa de muncă, pe pernă, 
le voi lua dimineaţa cu apă, le voi muşca pe pâine, 
cuvintele tale, scrisorile tale de dorul de mine –
de sprijin al meu, de păstrare, de faimă frumoasă.

Scrie-mi mult; până te vor durea oasele braţelor
până vei scăpa cărţile şi pâinea din mână la masă; 
spune celor ce te-ntreabă pentru ce te temi astfel, 
spune-le c-ai dus prea mult copila-n braţe
c-ai spălat, ai cărat lemne, şi cărţi, spune orice, 
dar nimănui nu aminti că ai purtat scrisori 

către mine –
lasă mie lauda şi faima aceasta să le răspundă;
scrie-mi mult, cazi şi te scoală şi scrie din nou –

Scrie-mi, inventează tu ziceri noi despre lucruri, 
sări de pe rugul de noapte al somnului singură, 
pierde-te printre cărţi, smulge-le limbile de iubire, 
pune-le să te-nveţe, fură-le rostul şi lucrul. 
Scrie-mi cu lacrimi de-acasă, întoarce-te din vârstă,
de la cele mai importante plecări, de pe pod, 

de prin ceasuri, 
aşteaptă pe bancă, unde crezi c-ai pierdut un cuvânt
ia tramvaiul, nu-ţi face grijă de bani
cheltuieşte, şi cumpără cuvintele vândute de alţii, 
plângi peste ele până le găseşti fata mea 

şi trimite-le;

Scrie-mi, adună, dă veste-n oraşe şi-n glasurile 
celor ce se apără

răpeşte, când alţii adorm sau nu se mai ştiu,
când nu se mai recunosc de-aproape ce-şi sunt 

zi de zi –
răpeşte cuvintele lor şi le suferă de la-nceput
plânge-le până le dai faţa mea de bărbat curajos,
şi scrie-mi, trimite-mi saci grei de pământ părintesc.

Scrie-mi până la moarte, scrie-mi şi eu voi da sau
nu-ţi voi de semn.

Copenhaga – 19. VII.1965

Zoosophia (1967)

„Închid cu profundă emoţie coperta din ur-
mă a Zoosophiei cu sentimentul nelămurit în noţi-
uni, dar sigur prevestitor de adevăr, acela că am asis-
tat prin lectură la semnul material al unui drum nou,
posibil şi realizat între drumurile poeziei româneşti.

Cartea, deşi o aşteptam, m-a surprins, to-
tuşi, într-o atare măsură încât o dorinţă bruscă de
istoric al literaturii m-a obligat să-mi revendic amin-
tiri, şi înfăţişări, şi să-mi transcriu în noţiuni gestu-
rile şi portretele în mişcare ale lui Ion Gheorghe,
acum la această tânără şi matură vârstă când dăru-
ieşte poeziei noastre Zoosophia, capodoperă de gân-
dire poetică.

Depun mărturie că el niciodată nu şi-a scos
cunoştinţele la paradă şi n-a făcut afiş din cultura
lui lăsându-şi-le şi una şi alta acolo în profunzimea
lor, unde sunt.

Ce este Zoosophia? După titlu şi după struc-
tura ei profundă, ar trebui să fie un soi de Bestiar
medieval, fantastic, reactualizat în sensibilitatea mo-
dernă. Desigur, lucrarea are şi această valenţă, şi
anume: rediscutarea sensurilor şi înţelesurilor mi-
tice ale acelor idei care nu şi-au mai găsit întrupa-
rea într-un obiect sau o fiinţă materială existândă,
ci într-una care neexistând în planul realului există
în planul fantasticului şi dacă nici în planul fantas-
ticului nu poate să existe atunci e perceptibilă în
planul mitului.

Ne aflăm, cred, în faţa unei adevărate coti-
turi fundamentale în lirica noastră, cu urmări ce ni
se par incalculabile, printr-o veritabilă regenerare
a modernismului, prin folclor, printr-o eliberare ab-
solută a fanteziei care include în însăşi mişcarea ei
teme vitale ale specificului naţional, printr-o sparge-
re a oului lui Columb, al suprarealismului şi pune-
rea lui «în picioare» în poezie (...). Ion Gheorghe
aduce o poezie a esenţelor, prevalându-se de un a-
numit aspect de structură a colindelor şi baladelor
noastre” 

Nichita Stănescu - Ion Gheorghe, Zoosophia,
„Cronica”, Iaşi, nr. 46 din 18 noiembrie 1967
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Oaia năzdrăvană

La al treilea pod
au venit să-l taie
soldaţii regelui Irod
pe copilul de oaie:

Unde mergi tu, mielule?
La pădure, domnule!

Nu te mai duce
nu ţi-a spus mă-ta
că te frigem pe cruce
pe dealul Golgota?
Ai fost făgăduit de părinţi
Lui Iuda Iscariotul
şi el te-a vândut cu totul
pe treizeci de arginţi...

Ştiu, domnilor soldaţi,
dar aş vrea, când mă mâncaţi,
să mă sui pe deal şi să m-arunc
în stomacul vostru-adânc.

Mielul a ajuns sus,
între cei doi tâlhari.
Dacă eşti tu Isus, după cum pari,
ia-ne şi du-ne,
şi ne izbăveşte, stăpâne...

Îşi ia fraţii de cruce
şi se duce şi se tot duce;
zi de vară
până-n seară
se urcă pe-o scară

Când au ajuns la munte
şi-au stat jos,
mielul cu stea-n frunte
s-a făcut Făt-Frumos;
trei turme erau în păşune
şi ei le-au împărţit 
cu-nţelepciune....

În mijlocul poienii,
mărul pe care 
l-au uitat pământenii.

Au dormit noaptea, sub pom
ca un singur om.

Doi dintre ei au plâns,
fără sfat s-au ajuns; 
pe la apus de soare
pe cel ce-aveau să-l omoare.

Citindu-i cartea la strană
şi necrezând cartea,

oaia năzdrăvană
i-a prevestit moartea; 
a spus ierbii
să cheme cerbii,
stejarii scorburoşi ca stupii
au chemat urşii, vulpile, lupii;

pe un fluier de os
veneau lacrimile lui Făt-Frumos,
pe fluier de fag,
lacrimile de moşneag,
pe fluier de aramă
lacrimile de la mamă.

Lasă-i, le-a spus el,
şi l-au înjunghiat ca pe-un miel.

Au rămas cei doi
stăpâni pe două turme de oi
şi-au dormit iar sub pom:
într-o parte un om,
în cealaltă alt om...

Într-un alt apus de spoare
unul a sărit la altul – să-l omoare;
şi se luptară
o altă zi de vară
până-n seară.

Într-o dimineaţă
unul şi-a spălat sângele de pe faţă
şi pe urmă
a plâns lângă turmă:

Doamne, am unit turmele, dar
mie cine-o să-mi plângă urmele?

Lasă, zice oaia de lângă brad,
mâine-ai să intri-n Bălgrad,
păzeşte-ţi turmele pe pripoare
că nu sunt turme, că sunt popoare 
cineva le-a prefăcut în oi;
trei râuri aţi fost voi;
acum ţineţi-vă toate pe-un vad
şi intră odată în Bălgrad.

Prin fluviu trece mâine lupoaica, 
o să urce prispa malului,
şi-o s-o-ntâmpine maica
de la Mănăstirea Dealului;
Cu şorţul să şteargă banca
să stea să plângă Doamna Stanca,
să ţină în poală
căciula ta, goală,
Dar un cocor
va face cuib în căciulă 
de Domnitor

şi tot ce se va risipi
vor aduna alţi copii;
lasă, Doamne, nu plânge,
cineva trebuie să sfinţească
în propriul sânge
Ţara părintească...

Acum vine Oprea
cu Oprona
să-şi sape grădina,
să-l trezească pe Opriş
din zmeuriş:

Fugi Opriş,
nu sta pieziş
c-am să-ţi tai
cu un mai,
cu un pai
capul lui Mihai.

Cocoșul

Cucurigu gagu -
cocoşul lui Moş Neagu
a-nghiţit briceagu.

În pipotă
mare grecolege -
s-antâlnit c-o liotă
de cuţite şi bricege;

Fii mei şi-ai nimănuia,
ascultaţi la taica
lui Gruia;
afară a-nflorit orzoaica
şi-a fătat iepuroaica
trei viţei şi-un ou -
că mâine se deschide Drăgaica
în târgul Buzău.

Acolo moşul
se duce să-şi vândă cocoşul…

… Hocus
pocus -
balalaică,
coadă de ursoaică -
mâncător de săbii în Drăgaică…

Dă-te-aproape, neamule,
Spirache şi geangule,
să vezi oaia ţeapănă
care stă şi deapănă,
omul beldie,
să te dea-n comedie;
babamoşi făcând ciorap
cu picioarele la cap;
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Ursul-vulpea la gherghef,
convorbind cu Kiselef,
cămiloiul şi cămila
stând la masă cu Atila,
caloboul bând tutun
cu Nerone cel nebun;

Struţo-barza sugând vin
de la Mateiaş Corvin,
pe deasupra crocodilu
care plânge ca copilu -
că ce este scris pe gard
înăuntru-i leopard…

Dă-te-aproape, neamule,
Spirache şi Geangule;
hai la moşu
cu cocoşu
care face oul roşu…

Ala,
bala,
taică,
maică - multă lume la Drăgaică;
turcii cu salepul
frigând berbecul;
grecotei cu fesuri
dau boia şi dresuri;
cu cearşaf
în cap -
vânzând pilaf
de berbeţap -
tuslamaua şi sarmaua
pentru toată puşlamaua.

Creierul
la pergament
pentru greierul
de sub continent;
tăuraşul hopa-tropa
luînd-o pe Miss Europa.

Dă-te-aproape, neamule,
Spirache şi Geangule!

… Şi se adună turco-turci
de nu mai poţi să-i descurci -
numai muc şi sfârc
de turco-turc;
turcalăii
cu turcaleţii,
cu popândăii
şi poponeţii -
în două picioare
s-o vadă pe arătare.

Zboară cocoşul

din braţe de la moşul
şi deodată varsă
din guşa întoarsă
cuţitele
de se mirau turcitele,
bricegele
de se mirau turcegele.

La al treilea cotcodac
iese şi Baba Novac
şi Gruiţăgruia
şi toţi copiii nimănuia
Corbea - Corbac
îi omora cu-n bobârnac,
Iancu Jianu
lua sultanele de la sultanu,
Ioniţă şi Ioviţă
îi tăvălea prin halviţă;
Aldea din Vădeni
îi părpălea prin coceni;

Miu zglobiu
le turna pe gât rachiu
din prună de Unguriu.

Păunaş-gură bună
le rupea papainoagele
şi-i zvărlea-n ţuică de prună
de Pătrârlagele;
Codreanu diliu
îi bătea cu mere de Siriu -
Tot bătaie de haiduci,
ca la fasole şi nuci;
pe muchia ţancului
ca strugurii din Valea Teancului…

Băiat bun pe-atunci şi eu,
născut tot pe la Buzeu,
dădeam cu prune gâtlăneşti,
cu vişine de la Scurteşti;
cu gutui din Sărăţeanca
pentru alde tranca-fleanca.
Mizilice
din Mizil
şi popice
de copil -
crema şi cu vaxenu
din comuna Maxenu,
amnarul şi iasca
de la Simileasca;
horca, porca
din Cotorca;
bob de mei
din Frecăţei -
numai din Florica

nu dădeam nimica.

De-acolo sînt eu-plocon
Elevul Gheorghe A. Ion
care-a scris Zoosophia
cu multă parigoria…
Mare comede -
mai mincinos cine nu crede.

Ilustraţii: Mihaela Mihăescu

Savoarea limbajului

„Zoosofia a dat ocazia
unor revizuiri neaşteptate, unii ui-
mindu-se de savoarea limbajului,
iar alţii alarmându-se pentru în-
trebuinţarea cam pedestră a mi-
turilor arhetipale. 

De fapt, Ion Gheorghe
(...) îşi urma instinctiv un pro-
gram poetic structural, filtrând is-
toria din mituri şi ridicând faptul
mărunt la o semnificaţie istorică
spre o egalizare modernă (...)

Marile epopei ale ome-
nirii nu sunt mituri. Iliada nu e un
mit, ci istorie posibilă.”

Marin Mincu (1972)
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Ion Gheorghe: „Mă bizui pe ceva”

„Cine s-a referit la poezia mea a dat cu
cornul când spre ideea că sunt un fantast şi un fan-
tezist, când spre ideea că sunt lipsit de fantezie. Fac
următoarea mărturisire: sunt total lipsit de fantezie.
Cele mai multe şi mai izbutite poeme ale mele au por-
nit de la fapte de viaţă. Subliniem această sintagmă
de tristă amintire, până găsim alta. În tot cazul,
vreau să spun că mă bizui întotdeauna pe ceva. Hai
să zicem nu faptul de viaţă, ci faptul de temelie”

(Convorbire cu  Aurelian Titu Dumitrescu)
*

„Dle, nu eu am inventat conceptul de «pro-
tocronism», ci Edgar Papu, Paul Anghel şi alţii, o gru-
pare întreagă. N-a fost o chestie subversivă, deşi nu
ştiu în ce măsură n-a fost ea organizată de Securita-
te – asta nu ştiu şi nici nu mă interesează, pentru că
nici «Zoosofia» n-am scris-o la îndemnul Securi-
tăţii, beştelind trupele de ocupaţie şi propulsând mo-
delele naţionale, nici altă carte n-am scris-o la în-
demnul altcuiva! Că ei s-au pliat pe mine, prinzân-
du-mă în curentul ăsta, asta-i treaba lor murdară!

Iar mizeria cea mai mare este a ăstora, ca-
re mă alătură lor după ce au ieşit ei pe uliţă, cu toa-
tă ţigănia lor, pentru că eu n-am nimic cu proto-
cronismul. Demersurile mele în monezile geto-da-
cilor, în mitologie şi în arheologie, cu aceste statu-
ete, nu ţin de vreun impuls venit din partea doctrinei
protocronismului. Că ăla a fost un context de emu-
laţie, e altceva, dar de obicei Securitatea se băga să
te ia cu valul, să facă o echipă, după care să mai
câştige şi secretarul cu propaganda, şi suflătorii ăş-
tia de pe margine! Protocronismul, aşadar, nu-mi
aparţine, eu chiar nu mă opuneam ideilor lui Lovi-
nescu întrucât protocronismul chiar nu m-a ajutat
pe mine cu nimic. Scurt: pe mine nu mă interesa din
ce ideologie vine un Arghezi, un Blaga, chiar un Mi-
nulescu – pe mine mă interesa modelul! Că Mihai
Beniuc era comunist, pe mine nu mă interesa! Eu ve-
nisem de la ţară şi trebuia să fac poezie şi să învăţ me-
seria de la oricine. Şi-atunci am făcut poezie, n-a-

veam nimic nici cu sincronismul, nici cu protocro-
nismul lor! Astea sunt tipare de cărămidar, de ţigani
care fac cărămidă; aste-s tipare ţigăneşti, ca să aibă
acolo, şi ei, pe raftul cu prostii cutia cu «piper», cu-
tia cu «protocronism», cutia cu «sincronism» ş.a.m.
d.  pentru fişele lor de istorie literară, de eseuri, de
fel de fel de speculaţiuni intelectualiste. Nu mă in-
teresează aşa ceva, eu sunt corpul viu al literaturii,
nu mă interesează categoria estetică sau culturală
sub care cineva a creat, instinctul meu m-a dus către
ei. Şi-atunci, că ei s-au folosit de poemele mele, este
treaba lor… dar nu numai a lor, că şi mie mi-a plă-
cut să fiu lăudat!”

(Dialog cu Nistor Tănăsescu)

Vine iarba (1968)

Călătorind „pe lângă o cale de apă”, poetul
a văzut: „fiinţe ce fuseseră femei,/ lucru bănuit după
coşurile de răchită,/ după mâinile arse de leşia afi-
nilor,/ după buzele rupte de vânt –/ meserie de cule-
gătoare de hribi;/ pândă la coacerea zmeurei, fete/
pe podul umblător al trenului –/ lucru vădit după
bluzele-ntinse pe sâni; (...)/ sălcii despletite ca fe-
meile nebune/ veneau în fiecare dimineaţă la râu,/
aruncau coroniţe de ramuri şi frunze”/ în locul unde li
s-au înecat copiii...” (Rotunda călătorie pe Bâsca).  

Şi a mai văzut cum: „Vine iarba, înspăimân-
tă oraşele;/ nemăsurat le încearcă, din adânc;/ simt
forfotind, mişunând, năvălind/ grăunţele, sâmburii,
spicele uzurpate,/ păşunile pe care s-au întemeiat.
(Vine iarba)

Erau rosturi străvechi, înstrăinate, fisurând
memoria fiinţelor prăbuşite în somn:  „În catedrala
florilor cade vitraliul vechi,/ - mâna ţăranului scu-
tură fereastra colorată,/îl dor ochii de toate cio-
burile;/ de alb, de roşu, de galben, de toate culorile.//
(...) De cât stau ei îngenuncheaţi în toate felurile,/
îşi dau seama că nu-i lăcaşul lor acela,/ dar odată ce
au fost puşi să-l spele, să-i cureţe odoarele/ mai are
cineva încredere în rostul lor;/ o stea de iarbă roşie
li se dă apoi să facă/ şi-adorm târziu cu sacul de
pâine sub cap” (Ţăranul şi florile)

Acolo șezum…

La izvoarele Styxului spală mama şi plânge;
pe două pietre, albia de scăldat grâul,
mocirla de pleavă şi mălură încearcă să ţină lotca,
raţele se muşcă una pe alta alegând ce mai e 

de mâncare:
neghina, boabele de măzăriche şi grâul
ce nu s-a mai putut lupta cu apa.

Roşu, ca picioarele de lebădă
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grâul e uscat în pielea goală pe rogojină,
ca un mort frumos, acoperit cu pânza de lacrimi;
i se zbiceşte mustaţa de haiduc;
îl duc ţăranii în racla de sticlă a silozului
sau îl lasă pe câmp, ca pe-un cal la păscut;
ceea ce scapă de şoareci şi păsări
se-ntoarce acasă de zece ori înmulţit.

N-are timp să-şi mai tragă sufletul pe-o lespede,
în aceeaşi albie spală mama purceii şi oile,
apoi o stropeşte cu zeamă de piatră vânătă
şi-n fiecare sâmbătă pune căldarea cu apă pe foc
fierbe o strachină de cenuşă de floarea-soarelui
şi când se dă clopotul bisericii peste cap
schelălăind cu piciorul rupt
şi omorât de furcile ţăranilor
stăm pe mal cu ulcioarele frecate cu nisip.

Aceste lucruri îmi pare că nu se mai întâmplă;
la izvoarele Styxului e casa de naşteri a satului;
după femei aruncă cineva cu bolovani
le loveşte în mijloc şi le face să umble-n patru labe;
mama le ridică pe lespezile de piatră de var;
două nopţi urlă-n faţa cişmelei;
prind în braţe magaziile cu porumb.
Nu ne luaţi pâinea, urlă către cine ştiu ele.

Bărbaţii se ascund pe după burţile cailor,
răstoarnă mesele la-ntrunire şi fug prin pădure,
dimineaţa le cere cineva iertare
şi e trimis în altă parte să muncească;
mama azvârle în ape căldarea legată
le spală oasele învineţite, în albia dispensarului,
şi-a doua zi încep să se nască fraţii mei
lovind-o pe mama cu călcâile gata bătute…

Unii vor fi mai fericiţi decât mine;
la căpătâile altora n-au mai venit ursitorile
de durerea pământului şi-a pâinii ţăranului;
toţi sunt fraţii mei de scăldătoare
dar numai eu m-am prins de funiile parului,
de hârzobul ţărăncii şi-am ieşit pe lume din ape -
de departe, de mii de ani cântând
pe fluierul de os al ţăranului omorât de muncă.

Vor fi copii harnici, aducându-şi aminte de părinţi;
o ţărancă tânără şi nepricepută a fost mama,
plângând a-nvăţat să spele primul copil;
ce-a fost mai greu a deprins cu mine -
cel puţin atâta lucru ne datorăm unul altuia…
Ei stau pe mal la izvoarele Styxului,
mai departe lotca sparge apa de drum -
şi-acolo şezum şi plânsem.

O imensă energie telurică

„Situabil printre «neotradiţionalişti», Ion

Gheorghe a reînviat în poezia «generaţiei ’60» cu
o particulară forţă expresivă, sentimentul legăturii
intime cu universul ţărănesc, reabilitat în dimen-
siu-nile sale mitic-arhaice. Nimic din idilismul
liricii interbelice pe aceeaşi temă, nici din nostal-
giile sale paseiste nu se regăseşte însă în discursul
viguros, însufleţit de o imensă energie telurică, al
urmaşului.

Ion Pop – Un „neotradiţionalist” 
neconformist, 2008)

Mi-e dor

„Bună ziua! Şi mi-e dor de dumneavostră,
mai ales că se culeg viile! Acum sunt sub o perfuzie,
la Spitalul Elias. O clipă, vă rog, să-mi aranjeze as-
ta... mi-a îmbătrânit beleaua de venă... Altădată, la
vremea asta eram prea vinovat de adolescenţă şi de
poezie. Scriam cu condei de trandafir, condei de
viţă... Dar s-a dus... Îmi amintesc că pe vremea când
o luam la ureche cu zulufi de călţunică şi când ul-
celele se învârteau, coapsă la coapsă prin dreptul
ochilor mei, eram mai stăpân pe vorbă. 

În primul rând vreau să vă rog ceva: Cine
dintre dumneavoastră îl vede pe poetul Ion Gheor-
ghe să-l îmbrăţişeze din partea mea şi să-i spuneţi vă
rog că e unul dintre cei mai mari poeţi români. I-am
citit, în revista dumneavoastră, o poezie, în care
spune că poartă sămânţa codrilor Valahiei pe talpa
încălţărilor. De-asta mi-e dor şi mi-e drag de el.”

(Fănuş Neagu - Intervenţie telefonică 
la Festivalul Naţional de Literatură 

„Agatha Grigorescu Bacovia” 
- Mizil, 1 octombrie 2010) 

Mai mult ca plânsul – 

icoane pe sticlă - 1970

Prinderea

Isus, bărbos ca un sihastru
poartă doar un anteriu albastru.
Iuda, ca un negustor de coloniale
are două rânduri de ţoale,
o lungă rasă de purpură
şi-o manta de mătase ce se tulbură,
lovită de şold şi de pulpe -
ca o coadă verde de vulpe,
îşi sărută-nvăţătorul pe mustaţă
spre mirarea celor de faţă.
După cum se uită Mesia mâhnit
pare că celalt a duhnit
îl sprijină pe păcătos şi-l ţine
să nu-i facă-nvăţătura de ruşine -
să nu creadă soldaţii romani
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că ucenicii lui ar fi beţivani.
Iată-i pe soldaţi, leit patru fraţi:
şi-au pus toga cu gura la spate
c-au fost grăbiţi şi luaţi pe nemâncate -
unul ţine-n stânga felinar
unde stă lumina-nchisă ca un canar -
cât pe pielea vânzătorului s-au ridicat porii -
după chipul şi pofta lipitorii;
prinzându-se de carnea lui Hristos
se-aude sorbul vijelios
şi suptul devorator al fiecăruia por…
În vreme ce un şarpe iese Iudei din picior
adormit, ca râma, din pământul ogor -
trădătorul viermănos
cade la picioarele învăţătorului Hristos.
Acesta şade-n îmbulzire
lăsându-l să-şi împlinească nenorocita menire.
Îl iau apoi plângând soldaţii drăgani
să-l mâie două mii de ani -
pân-or ajungă să-i facă vânt,
a doua oară - pe pământ.

Un ritm străvechi

„N-a mai existat niciodată la noi un poet
care să aibă într-o atât de mare măsură intuiţia tre-
cutului îndepărtat. Ca un medium, Ion Gheorghe in-
tră în legătură cu oameni aflaţi la o uriaşă distanţă
în timp. Spiritismul pe care îl practică el se bazează,
totuşi, pe o competenţă în materie de arhaitate a civi-
lizaţiei rurale. Ion Gheorghe identifică imediat, în lu-
mea de azi, orice reminiscenţă a unui ritual stră-
vechi. Şi ştie să amplifice «sonorul» acestui ritual
până ne face să auzim foşnetul veşmintelor ţărăneşti
din alte milenii” 

Alex Ştefănescu, „România literară” nr. 27/2002)

Megalitice (1972)

Descântec de frământat pâinea 

Se sculă Muma zeiţă, se spălă pe mâini,

văzu luna ca ugerii vacilor -
puse la cale zămislirea sfintei pâini,
urzirea mărturiilor şi a colacilor;
un pumn de pietre de râu
aruncă-n apa ca sângele de peşte -
ceva tulbure, trosnind, turnă-n făina de grâu
ce zămisleşte;
băşici ca ouăle de broască,
gogoloaie rostogolite de nevăzutele vietăţi,
din care să nască sprintene zeităţi:
sub mâna tânără şi sfântă
pe care cade faldul pânzei de cămaşă
se leagă pasta lumii, se zvântă,
leneşă se-nvârtoaşă -
dar totul este încă sterp;
mocirlă albă, stări de valuri mâzgoase,
în care mâna Marei Mume, ca umbra unui cerb
fuge peste planeta unor nisipuri de oase...

Ci iată, vine clipa când în burta pâinii,
la ultima-nghiţitură de apă,
Maica înfige ţaicul cu călcâiul mâinii
ca un ţăran când seamănă ceapă;
se-ntinde drojdia ca sâmburul de caisă
cât inima-n vită, cât oul în găină, văros -
e apoi strânsă pâinea, ridicată greu, 

ca o mioară ucisă
şi iarăşi pusă jos:
dar acolo unde-a căzut lebăda mâinii,
albă ca Leda şi somnoroasă -
se vede buricul pâinii
ca burta ţăranului găurită de coasă...

Făcând semnul sacru deasupra căpesterii
o-nveleşte Maica Muma cu ştergarul de mătase
şi-o duce la căpătâiul prispei, unde se pârguie merii,
şi-o pune să tragă la aghioase;
mai apoi geme pâinea ca o ţărancă bătută
cu pompa de bicicletă, în matca maternă -
şi iese din cochilie ca melcul din copaia de cretă,
ci vine Muma şi-o ia ca pe-o pernă;
clatină leagănul şi iar face semn;
o dezveleşte şi-o vede ghemuită, ca un homuncul,
albă, răsucindu-se-n matricea de lemn -
zbătându-se şi lovind cu piciorul în burtă, 

ca pruncul.

Poetul Naţional

„Poetul naţional;/ Prooroc bătut cu pietre/ De po-
porul său – /…/ Poetul este ochiul însuşi, ancestral,/
Ceţosul, rătăcitul, animalicul/ Ochi din ceafă, al na-
ţiunii:/ Ce vede el nu-i o părere, El prevede – adică
zăreşte/ Cu mii de ani mai înainte/ Şi plânge vii-
torul,/ Dinspre trecut.”  
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*
„De o bună bucată de vreme, e nevoie să-ţi

lărgeşti mult urechea şi să-ţi ascuţi auzul pentru a
afla - în vesela noastră hărmălaie (sub)culturală -
ceva despre Ion Gheorghe. Un poet important, de
care istoria liricii postbelice nu poate face abs-
tracţie, dar care a devenit aproape invizibil, o vagă
siluetă de aer în peisajul actual. Rareori mai este
amintit în câte o evocare nostalgică a anilor '60 sau
menţionat într-o înşiruire de nume, de obicei la sfâr-
şit, ca o curiozitate literară; ori «analizat», cu un
surâs fin, pe făgaşul excentricităţilor sale, de-a lun-
gul drumului de pietre şi simboluri pe care l-a par-
curs cu un fel de stoicism, la mijloc de ridicol şi vi-
zionarism. Criticul nu trebuie să adopte o conduită
justiţiară de haiduc, deposedându-i pe cei ce au vizi-
bilitate, prestigiu simbolic şi succes de public, pen-
tru a-i împroprietări pe cei ce nu le au. Egalitaris-
mul în câmpul artistic este un nonsens, intrând în con-
tradicţie cu relieful atât de accidentat al valorilor
estetice. Dar tocmai prin recunoaşterea şi omologa-
rea acestor valori, o parte semnificativă din creaţia
lui Ion Gheorghe merită girul şi chiar entuziasmul
nostru.  (…)

Ion Gheorghe este un poet de stânga şi nu
face nici un secret din această adeziune devenită or-
ganică aderenţă. Comunist pur şi dur, cum nu sunt
mulţi pe nisipurile mişcătoare ale politichiei dâm-
boviţene, el îşi transcrie în Elegii politice crezul ide-
ologic, expunându-l cu o neobişnuită directeţe. Ni-
mic aluziv, răsucit sau cotit în transmiterea mesaju-
lui său. Acolo unde alţi autori ar prefera perifraza,
simbolul, valenţele conotative, sugestia şi celelalte
modalităţi de catifelare a discursului liric, poetul
acesta dârz şi inflexibil alege calea cea mai scurtă,
simpla denotaţie, dezvăluirea dintr-odată şi cu totul
a propriilor convingeri: «Bărbaţi politici să ne a-
pere nu sunt!/ Ei trăiesc şi procreează cum ştiu/ În
cartierele cu multă pădure,/ Cu vile şi maşini de pri-
menit/ Atmosfera; de orice impuritate politică,/ Me-
teorologică sau recalcitrantă.// Dar eu sunt poet în
Partidul Comunist/ Şi vreau să-mi îndeplinesc înda-
toririle.» (Cartier). Ce înseamnă, oare, această înde-
plinire a îndatoririlor de poet comunist? Înseamnă
scrierea unor versuri... deloc convenabile cenzurii
comuniste, o depăşire spectaculoasă a cadrelor strâm-
te din standardul culturii oficiale. Există un stas al re-
gimului socialist şi al artei create în spirit partinic;
şi există, pe de altă parte, o fervoare comunistă, un
roşu vertical ce explodează în poemele lui Ion Ghe-
orghe, conferindu-le natura agitatorică a manifes-
tului. Atâta puritate revoluţionară ajunge să deran-
jeze un sistem osificat, vehiculând lozinci în care nu
mai crede nimeni; astfel că, apărut în plin ceauşism,

la ani buni de la Tezele din iulie 1971, volumul a-
cesta elegiac şi nu prea a fost sever cenzurat. Ediţia
de faţă recuperează textele, versurile şi cuvintele
epurate, reintroducându-le în ansamblul omogen
din care fuseseră extrase abuziv. Volumul, în în-
tregul lui, este foarte bine legat, fără derapajele şi
sincopele întâlnite în alte momente ale creaţiei lui
Ion Gheorghe; şi orientat, ca o armada liric-răz-
boinică, înspre apele teritoriale ale inamicului. Sur-
priza este de a vedea cât de numeroase sunt sec-
venţele anti-, cât de puţin ortodox e comunismul po-
etului în raport cu cel transformat în politică de stat.
Câteva mostre: «În vatra focului ardea fierul ru-
şinii;/ Prin scorbura cămăşii de tort/ Li se-mplânta
în pieptul stâng/ Semnul înfierării;/ Vuiau foalele s-
aţâţe focul/ În care se coceau ştampilele;// Cei din
seminţiile trădării/ Ridicau cumplitele sigilii, le
trânteau/ În carnea de ţăran; abur, sânge/ Miros de
carne friptă/ Copleşea lumea:/ Ca boii, ca păsările
îngrămădiţi/ Şi fără apărare.// Răspândiţi apoi în
pivniţele babilonului/ Deprindeau un cântec/ Al ro-
bilor uniţi: cântau muncitorii,/ Cântau şi cei mun-
ciţi; şi cei cu pământ/ Şi cei săraci - lipiţi: Hai la
lupta/ Cea mare...” (Înfierarea) (…)

Exemple de asemenea elegii atipice, mai
puţin jeluitoare şi mai mult acuzatoare, sunt din
abundenţă în paginile cărţii. Spirit polemic şi inco-
mod, ajungând cu uşurinţă la vehemenţa de ton şi
de limbaj, Ion Gheorghe este un Ioan Botezătorul
tardiv, dar la fel de muşcător, anunţând nu venirea
lui Mesia, ci, dimpotrivă, îndepărtarea de un ideal:
al stelei în cinci colţuri. Într-un poem ca Marele
Spirit este chiar evocat - fără pic de ironie - „Po-
tirul Iniţial” de unde popoarele au băut „roşul pro-
fund”, potir, vai, spart de tehnocraţii modernităţii
industriale. Linia de ruptură cu ideologia oficială
şi cu aplicaţiile ei în câmpul social se conturează în
mod clar, poetul situându-se de partea unei clase
(ţărănimea) condamnate să dispară în noua orân-
duire. Lumea ţărănească este „vertebra de pământ”
ce ţine laolaltă Neamul şi Patria, o tradiţie cu un
capăt pierdut în negura cosmică şi cu un altul sus-
ţinând, ferm, faptele noastre de azi. Organicismul
viziunii, comparabil cu cel eminescian, dar întors
în sine până la tautologie, face din Ion Gheorghe un
neomodernist ieşit din rândul ,şaizecist”, un poet al
concretului apăsător (iar nu al volatilităţii luminoa-
se) cu mâinile împlântate până la umeri în pământul
şi dramele lumii. Materia aceasta grea, purtând o
veritabilă istorie a suferinţei umane, româneşti, ţă-
răneşti, e frământată şi modelată cu tenacitate, la
concentraţia înaltă a obsesiei şi în dispreţul oricărei
eufonii. E mai degrabă proză aici decât poezie, o
pastă verbală densă ce umple spaţiul paginii fără a
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lăsa cel mai mic lăcaş de ventilaţie lirică (…)
Un volum puternic, cu multe versuri memo-

rabile; şi un poet, atât de original, ilustrând un so-
cialism uimitor, reacţionar. Să fie acesta singurul
mod în care sintagma „comunist cinstit” se poate ade-
veri?” 

Daniel Cristea Enache - 
Roşu vertical, 

„România literară”, nr. 31/ 2005

Elegii politice (1980)

Înfierarea

În cușca de fier
I-au închis pe țărani - i-au dus

Să-i înfiereze ca pe vite:
De cu seară se vesteau dubele în sat,

După duhoarea de benzină,
Ca mirosul de fiară;

Pe pământul înghețat
Se auzeau cizmele gonacilor,

Animale mugind și păsările
Scheunând în somn;

Cu arcane de mătase
Se strecurau pe porțile dosnice, spărgeau

Gardurile - cei deprinși la vânătoarea
Aproapelui.

Că omul tăia lemnele,
Că omul ducea apă,

Că umplea traista cu grăunțe cailor
Că-și scutura căciula de pleava de grâu,

Că-și scutura sacii de praf și
Pulberea mălaiului;

Că omul căra-n coșul de răchită
Porumb pentru moară -

Că omul țăran își făcea lucrările sale
De țăran -

Vănătorii săreau de după porți,
Ieșeau din șuri, din magaziile cu sămânță

De după ușile grajdurilor
Cu ștreangurile de mătase.

Cădeau arcanele pe gâtul țăranului,
Pe brațe: îl împiedicau cu piedici

De cal; legau pe cel ce-a tăiat lemne
Cu piedică de fier la mâini;

Pe cel ce adusese apă de spălat copiii
Îl împilau de brațe,

Pe cel ce dădea de cu seară la vite
L-au legat cu frânghii la gât;

Cum îi atingeau arcanele
Se prefăceau în animale,

În păsări - și prea puțin în fiare:
Erau scoși din curți cu frânghiile-n coarne,

Duși de căpestre roșii, târâți
Cu juvețele - cei  mai cuprinși, cu avere.

Adunați în jurul templului pângărit,
În jurul idolilor răsturnați -

Păsări, cai de plug și din când în când
Câte un lup; fiară, cel mai sărac;

Cu piepții cămășilor despicați;
Cu gurile pline de sânge;

Împilați, - cei mai periculoși,
Din câte patru părțile lumii pârliți.

În vatra focului ardea fierul rușinii;
Prin scorbura cămășii de tort

Li se împlânta în pieptul stâng
Semnul înfierării;

Vuiau foalele să ațâțe focul
În care se coceau ștampilele;

Cei din semințiile lui Iuda
Ridicau cumplitele sigilii, le trânteau

În carne de țăran; abur, sânge
Miros de carne friptă

Copleșea lumea:
Ca boii, ca păsările îngrămădiți

Și fără apărare.

Răsturnați apoi în pivnițele Babilonului
Deprindeau un cântec

Al robilor uniți: cântau muncitorii
Cântau și cei munciți; și cei cu pământ

Și cei săraci-lipiți: Hai la lupta
Cea mare…

Acel cântec noi l-am învățat
Și de la unii și de la alții —

Nenorociții de noi, cei mai fără viitor
Dintre toți cântăreții!

Îngheţul

Iarna ţăranii trăiesc pe schele,
Negri de ger, le crapă ouăle de corb

Ale oaselor; dar astfel pot să vadă şi ei lumea:
Saliva li se face piatră; pe oraş

E grindină…

Numai păsările legate de-acest pământ
Le cunosc viaţa; hălăduiesc alături

Ţărani şi ciocârlii; femele şi bărbaţi
Cu creasta ca peana la cujmă;

Zgribulindu-se şi ciugulind iarba
Îndemnată prea devreme la creştere,

Pe la gurile canalelor termice -
Pe unde suflă aburii de armăsar

Al babilonului.

Ciocârlii, femele şi bărbaţi
Mâncând iarbă îngheţată -
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Pe fâşiile de ţărână caldă
Prin care orbecăie conductele;

Îşi încălzesc ghearele rupte de zăpadă,
Adună seminţe de buruieni -

În jurul şantierelor, şi ele;
Ţărani, femei şi bărbaţi

Pe lângă focul de scânduri -
Din tiparele de beton:

Îşi bagă mâinile în flacăra şchioapă
Ca lupoaica împuşcată pe zăpadă; frig

Slănină şi-şi dezgheaţă pâinea.

Dar tu, soare schimbător şi forţa
Conducătoare a planetei tale de pământ,

Tu astru, forţă diriguitoare;
Şi tu, al dreptăţii şi tu, al împărţirii

Egale-a bucuriilor şi nenorocirilor. -

Tu nu mai frângi pâinea-n
Două părţi egale -

Pentru ca fiecare clasă primordială
Să se-ncălzească, să nu mârâie una

La alta? Tu astru purtător al tuturora!

Ţăranii se-ncălzesc pe-o parte
Iar pe alta-şi bagă gerul botul

În burta lor; le linge sângele, ca fiara -
Într-un codru nevăzut îşi fac ei focul

Încercând să supravieţuiască.

Mitologicale

Poetului Ion Gheorghe (n. 16 august 1935)
din generaţia de aur Nicolae Labiş e aproape im-
posibil să-i găseşti un corespondent în întreaga is-
torie a literaturii române. Poet monolitic încă de la
debut, el a rămas mereu o „stâncă fulgerată“, din-
colo de laudă şi hulă, hrănindu-se din sine însuşi, cu
umerii mereu ascuţiţi către zboruri răsturnate, ca un
Icar plonjând, invariabil, către străfundurile naş-
terii lumii. Ion Gheorghe e un poet ieşit din centri-
fuga planetară, pedepsit cu un mare har, dăruin-
du-i-se o cheie secretă, o cheie universală, descuind
munţii marilor pontifi de la poalele Istriţei buzoiene

- misterioasele Cogaioane revelate în cercetările sa-
le de peste patru decenii, şi adunate în câteva volu-
me impresionante. Aşadar, i s-a dăruit o Cheie în
care zac închise mai multe chei. La care, deocam-
dată, are acces numai Poetul, deşi încercările sale
metodice de a le dezvălui şi altora au rămas con-
stant refuzate.

Insurgent de rasă rară, Ion Gheorghe tot-
deauna s-a retras din pluton (generaţie), cu un pas
înainte sau înapoi, nerăspunzând niciunei comenzi
impuse. Filoane de aur fuseseră surprinse în ante-
rioarele sale cărţi, încununate cu Cogaioanele care,
prin ţinuta lor savantă, sunt un abecedar de reini-
ţiere scripturală, de lecţiune practică, aplicată asu-
pra unui univers cu mii de obiecte sacrale desco-
perite de poet.

Dacă Eminescu citea în stele, Ion Gheor-
ghe citeşte în pietrele sale anteneolitice, glisând din
protoistorie până la raza descoperitorului de astăzi.
El este destăinuitorul unei culturi proto-atlantice,
cu funcţiuni şi coerenţe transcrise în sigla unui lim-
baj de esenţă mitică. Sunt statuetele de cult, cu fa-
ţete plurifigurative. Comparate cu cele mai vechi
monede ale lumii şi ale teritoriului geto-dacic, ele
prezintă senzaţionale înrudiri de viziune. Strădacis-
mul lor este identic. O viziune ciclopică în definirea
fiinţei noastre în absolut. 

Demiurgul i-a dat poetului Ion Gheorghe o
misiune înfricoşătoare în care puţini cred, dar pe
care o adoptă în tălmăciri similare savanţi de pe
alte meleaguri ale lumii: J. Churchward, Daniel
Ruzo, Marija Gimbutas, dar şi de acasă: N. Densu-
şianu, Vasile Pârvan, Vladimir Dumitrescu, Romu-
lus Vulcănescu, Dinu V. Rosetti, C. Preda ş.a.

Fănuş Neagu, şi el scriitor legendar, uşor
îndoielnic asupra descoperirii lui Ion Gheorghe, a
replicat entuziasmului meu că oricând mi-ar aduce,
în două remorci, multiple concreţiuni litiale din Gră-
diştea lui natală, dinspre revărsarea Buzăului în
Siret. I-am replicat sec: aţi uitat un fapt esenţial -
aceste betoane arhaice, misterioase şi mistuitoare
prin semnificaţiile lor, au curs la vale chiar din iz-
vorul aceluiaşi râu, Buzău, din adăpostul subteran
şi de suprafaţă al Istriţei.

„Nebunia“ lui Ion Gheorghe e măsurabilă
în literă şi verb. Indiscutabil, Ion Gheorghe este un
poet greu, care oricând va putea răsturna cântarul
ce evaluează genealogia valorilor literare actuale.
Tăcerea din jurul operei lui atârnă cât toată igno-
ranţa apăsată a criticii repetente ori incapabile de
a-i pătrunde esenţele. Eram de faţă în biroul prezi-
denţial al lui N. Manolescu, împreună cu poetul,
când criticul i-a cerut acceptul să-i construiască el
o antologie, „fiindcă – justifica N. Manolescu - am
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observat că autorii sunt de obicei prea subiectivi în
selecţiile personale“...

Ion Gheorghe este un reformulator şi un re-
formator al istoriei şi al arheologiei lumii, al plă-
madei noastre primordiale. Textele sale în care
transcrie runele descifrate de pe statuetele sale sunt
foi după foi care se desprind de pe tâmplele înfun-
date ale timpului.

Ion Gheorghe a optat totdeauna pentru
proiecte gigant pe măsura respiraţiei sale de nativi-
tate ardelenească. În cărţile sale palpită efortul de-
dalic de a disloca esenţe de un anume conţinut sim-
bolic pe care s-a „angajat“ să le ordoneze până în
detaliile lor cele mai ascunse. Literatura ştiinţifică
a lui Ion Gheorghe este un telescop astral cu lenti-
lele răsturnate în originile timpului arhaic. Sclav
absolut alunei fascinaţii arheologice, asemenea lui
Al. Odobescu, dar pe platforme diferite, Ion Gheo-
rghe rămâne ostatecul marii poezii mitologice ro-
mâneşti şi universale. Volumele sale au fost întot-
deauna evenimente din al căror liant izbucnesc me-
tafore explozive cu semnificaţii şi conexiuni inedite,
stupefiante uneori, rostogolite pe un grohotiş ling-
vistic de o expresivitate seducătoare. Aglutinările
poemelor lui sunt intenţionale, supunându-şi citi-
torul unei lecturi „zgumţuroare“, obligându-l să
mestece nu numai dulceaţa consoanelor ci şi dia-
mantele vocalelor limbii române, cea etheree. 

Astăzi, Ion Gheorghe este un mag scufun-
dat în „infrainterioritatea“ materiei, în geologia
viselor din care a extras o întreagă carieră de piese
artefaxe cu înţelesuri absolut tulburătoare pe care
şi eu le-am palpat în casa poetului încă de pe la ju-
mătatea anilor ’70. Fapta poetică şi cărturărească
a lui Ion Gheorghe e uriaşă. Viitorul îl va omologa
la locul cuvenit în galeria marilor iniţiaţi. Poet cu
o puternică personalitate, monoliticul Ion Gheorghe
nu-şi află echivalent încă în lungul întreg al litera-
turii române.

L-am privit de curând. N-are vârstă. Ci
doar o atingere simbolică a zeului protector care l-a
însemnat cu o cicatrice a puterii, a gigantismului.

Gheorghe Istrate - august, 2007

Joaca jocului (1984)

Îndemnuri

Mă, eu
Aici sîn tu,
Nu vezi ce greu
Ni se făcu,
Alb la gură
De-un soi de lapte –
O sărutătură

A păsării de-azi noapte.
Mă, el, ne el
Al meu ne mine
În orice fel
Orice e bine.
Te văd prea plin
De-o sărutătură,
De-un soi de vin
Roşu la gură.
Hai înapoi
Cum eram înainte
Mă, voi de noi
Fiţi cu minte.
Hai înainte
Cum eram îndărăt
Printr-acel părinte
Nimic tot.

Dreptate în contumacie

Chiar dacă a fost scrisă într-o perioadă
când ar fi fost imposibil de multiplicat tipografic,
mai ales după furtunile ideologice stârnite deja de
autor cu celelalte apariţii editoriale, această carte
(Sutrele ţăranului Iancu Arsene - n.n.) nu este, to-
tuşi, una de sertar. Nu a apărut până acum din mul-
tiple, obiective şi de multe ori subiective motive, însă
ea a existat, a circulat şi a fost comentată, majori-
tatea lectorilor socotind-o, uneori încă în şoaptă,
deoarece continuă să incomodeze cultural, partea
nevăzută şi de fapt cea mai înspăimântătoare a ais-
bergului numit altădată Elegii politice. Din fericire,
în comparaţie cu cărţile de bucate de doi bani care
reprezintă în toate regimurile politice urgenţe edi-
toriale, adevărul surprins de „Sutrele ţăranului Ion
Arsene” nu e niciodată perisabil, iar 20 de ani de în-
târziere la în- tâlnirea cu cercetătorii săi înseamnă
doar o baga-telă la scara eternităţii literar-mitosofice
cu care ope-rează marele poet Ion Gheorghe.

Ne-ar fi plăcut şi i-am sugerat autorului ca
volumul acesta de profeţii lirice, care se ia la între-
cere cu însuşi timpul. să se numească „Doctrina bo-
bului”, însă argumentele poetului în favoarea titlu-
lui actual şi statuii de ultim reprezentant al clasei
ţărăneşti a lui Mitică Arsene au fost mai puternice.
În aceste împrejurări nu ne mai rămâne decât să-i
dăm lui Ion Gheorghe ce-i al lui Ion Gheorghe, adi-
că dreptate necondiţionată şi drum liber către citi-
tori, şi lui Iancu Arsene ce-i al lui Iancu Arsene - ne-
murirea literară, fiindcă dreptate - acestuia şi clasei
lui ţărăneşti, definitiv decimată de compromisurile
jalnice ale istoriei contemporane – nimeni nu îi mai
poate face decât în contumacie.

Nistor Tănăsescu
(Fereastra Nr. 50, martie 2010)
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Sutrele ţăranului Iancu Arsene (2010)

Elixirul uitării

De-ar avea ţăranii pîine cît alcool fabrică
Rafinăriile lor artizanale; ceaunele de aramă
Pline ochi de prune putrede; zoburi de rîncede
Fructe viermuind, drojdii ale strugurilor
Cei pătaţi, şi vinuri bolnave, lături
În care zeul şi-a vopsit odăjdii lepădate.

Asemenea tipografiilor clandestine,
Cu prese şi maşini, tipărind manifeste, broşuri,
Lucrează pe tăcute distilăriile ţărăneşti
Prin pivniţi şi prin şuri, butiile de fag
În care şerpuiesc serpentinele de alamă 
În multă apă rece poartă aburii
Şi-apoi urinează ulei tare, cu miresme arzînd –
Sunt împinşi cu scop să se piardă, simulînd
Supraveghere, reaua întocmeală a legii instigă
La nedreptate şi rău neoprit.

Ascunse fumurile şi-ncîlcite prin poduri, 
În fînării, cu tot soiul de vicleşuguri bine
Alcătuite, cu tîlc lucrînd, cu prudenţă, 
Aburind cu multă fereală prin tot
Soiul de coşuri şi jgheaburi, de teama
Agenţilor care pîrăsc, şi-a strîngătorilor
De bir.
Însă miresmele de boască fiartă, boarea
De rachiuri nu se lasă pusă cu botul pe labe
Nici de lătratul cîinilor, nici de fum de ulei
De tractor, motorinele maşinilor de la fermă;

Curgînd leneş ca picurii de clei, o spermă 
năzdrăvană

Vine din capătul de sus al lumii, zgîlţîie
Prunii friguri turbate; atinse prematur
De coacerea bolnavă, de viermele interior
Grăbite, fructele se-mbujorează şi emană
Aţîţătoare mirosuri: cad singure merele
Sau cu de-a sila scuturate, cînd vin ţăranii
La pomi şi-i apucă de umeri şi-i clatină
Într-o parte şi-ntr-alta, ca pe datornici
Că nu-şi plătesc dajdia: de la orînduire
Deprins-au ştiinţa bruftuluielilor şi arta
De-a scutura omul de ultima împotrivire...

Ce rămîne necăzut, nescuturat, se bate
Cu prăjinile de alun, precum în zugrăviile
Antice argintiile livezi de măslini şi martirii:
Îi duce mintea, cunosc şi ei cît seamănă unii cu alţii
Pomii bătuţi şi scuturaţi, cu ţăranii puşi
La tot felul de impozite şi dări către
Stat: astfel culese-n coşuri şi-n găleţi ruginite,
Cu praful de jos bine sărate, cu pulberile

Cerului de vară-ndulcite la cenuşile
Stelelor, fructele seamănă oamenilor,
Oamenii seamănă fructelor,
Adunate-n vase
Largi de lemn, lăsate-un timp să zacă
În fierbinţeala bolii, învelite blînd 
Cu un strat de pămînt şi nisip – 
Asemenea locului de folosinţă tras
Ca pînza de cort peste toată viaţa omului
De la ţară: o săptămînă nu umblă nimeni
La ele: forfota destrăbălaţilor curenţi,
Foiala-n tot mai ridicată febră, vînzoleala
De bolnav fără scăpare, zvîrcoleala de tînără
Femelă fătînd şi ruptă de făt, scăldată
În crîncena-i sudoare; lehuză şi palidă plămada
De fructe, cu coapsele înflăcărate şi pîntecele
Bosumflat, latră şi scheaună
Să zămislească: Pomona este istoria lor;

Forţa conducătoare nu se-ndură de ei; Iancu
Arsene să taie cu sapa căiţa
De pămînt ars de căldura din adîncurile
Fructelor: suflecîndu-şi mînecile cămăşii
De fibră de tei, cenuşie, să afunde braţele
Printre şoldurile de juncă ale putinii
De borhot, să tragă-n găleţi, cu smalţul
Spart, nămolul de fructe: măsură
De-un viţel greutate, de-un mînzat mulţumire.
Boasca estimată cu greul de carne de şapte vite –
Încît orînduirea scăpat-a din braţe
Boul de jertfă al ţărănimii: l-a sleit
De toate puterile şi n-are unde să-i ascundă
Hoitul. Bîntuie duhoarea uriaşului 
Şi n-o mai ţin puterile să-l îngroape!

La foc mult şi ne-ntrerupt se coace terciul
De poame opărite în propriile-i ape, bine moarte,
Stoarse-n călduri; de ultimul picur de must
Şi zeamă; sîmburii sunt strînşi în coşuri
De răchită, epuizaţi de cel din urmă strop
De sudoare, de cea mai slabă moleculă
De mireasmă: pînă noaptea se aude scrîşnetul
Hîrleţului în pămînt; sub grămezile 
De sîmburi sapă gropi, fîntîni fără apă
Ascunzînd boştinile fierte, seminţele –
De parcă au făcut moarte de om.

Seamănă cu cei ce-au dat fărădelegea drept lege: 
Să repare şi mai rău strică năpăstuiţilor; 
Să nu se afle fapta lor necuvenită: de prigoana
Judecăţii nu se tem: o ambiţie-i înflăcărează; 
Se ştiu mai puternici decît judecătorii
Pe care-i cumpără cu o canistră de rachiu.

Însăşi dreptatea se uită-n oglindă, îşi dă
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Cu alifie roşie pe buze, părul şi-l leagă; 
Beau laolaltă, jefuitorii cu cei jefuiţi
Încearcă o împăcare: iertînd unul altuia
Opresorii se îmblînzesc, năpăstuiţii uită. 
Se-nseninează ţăranii, glasurile li se schimbă,
O mulţumire nepăsătoare dinspre treburile
Ţării: îi stăpîneşte veselie trecătoare
Pe cei bătrîni; cei în putere se pătrund
Încet de harţă, dar nemulţumirea 
Lor de vremuri şi de lipsuri, pînă seara
Se stinge: oboseală istorică
Şi-o lăuntrică sfîrşire a speranţelor toate; 
Îşi dau seama că dreptatea s-a-ntors
Cu spatele la ei: elixirul frăţiei
Omului către om s-a stricat, 
Basamacul luptei de clasă a pus drojdii
De-un lat de palmă în potirul de cristal...

Trezindu-se la cea dintîi cîntare a cocoşului,
Se-mbracă iute, aruncîndu-şi pe faţă doi pumni
De apă, ies grăbiţi pe porţi, să prindă
Autobuzul cenuşiu: dau fabricii de sîrmă
Tot ce-a mai rămas în ei viu, bun de muncă.

O amăgire de veacuri pînă-n capăt de veac
A lenevit limba; doarme, nu mai zice cîte
Sunt cele de zis: sîngele în rătăcire
Nu mai izbîndeşte s-avînte pumnul
Ţărănesc trîntit în masa vieţii cu blidul
Nespălat de linte şi-o copită de porc,
Iar alături paharul de rachiu bălos de apă,
Legat la ochi, pipăind pereţii lumii
Scrişi cu vorbe murdare şi desene spurcate.

Ei au pierdut bătăliile toate de cînd li s-a luat
Pămîntul, cu vorbe lungi amăgiţi; s-au părăsit
Unii pe alţii cu bună ştiinţă lepădîndu-se omul
De om, dezbinaţi de tot felul de chemări
La luptele altora: eu unul nu mai ştiu pe nimeni
Care să vină să pună umărul zicînd:
Ţine-te bine şi ia-mă pe după grumaz,
Mergem la noi, îţi facem o cafea tare,
Te speli pe faţă şi te limpezeşti
În frăţietate şi fără să-ţi vinzi sufletul.

Despre Ion Gheorghe  

și despre istoria fără istorie

(...) Ion Gheorghe calcă apăsat când trece
pe stradă, când străbate un drum ştiut, sau neştiut
nici de el... Nu e un partener de răsfăţuri galante şi
nici de colecţii vaporoase şi elegante: e un om mai
degrabă dificil, dacă nu-l cunoşti cât de cât! Însă
opera sa este, categoric, remarcabilă, dincolo de
idiosincroziile autorului şi dincolo de receptarea sa
„civilă“... Ion Gheorghe ştie - şi afişează acest lu-
cru - că nu este egal cu nimeni. Nu agreează de-
mocraţia valorilor, nu-i plac deloc cohortele de
condeieri, nu aderă la grupări şi bisericuţe în care
cavalerii scrisului n-au acoperire în ce aştern pe
hârtie, sau lucrează sub acoperire...

D.R.Popescu
Cronica Română/ sept. 2005 

Deochiul Gorgonei, Memorii (2013)

„Gorgona este Securitatea. În viaţa unui
mare poet aceasta nu putea să nu îşi facă simţită
prezenţa perversă şi malefică. Faptele trăite sunt
privite printr-o anumită prismă, dar textul este cap-
tivant datorită talentului debordant al autorului şi
pentru coroborările pe care mai fiecare lector le
poate face cu referire la anii 50-80 ai secolului tre-
cut. Ion Gheorghe şi-a văzut în repetate rânduri do-
sarul CNSAS şi a investigat până a găsit numele (ră-
sunătoare) ale scriitorilor care i-au fost trimişi în
preajmă. Ca atare, să nu ne mirăm că descoperim im-
precaţiile ca parte preponderentă a unui iureş lexi-
cal total halucinant, captivant, nu uscat-erudit, nu mi-
nimalist, un flux continuu. Totuşi, şi umorul este, pa-
radoxal, la el acasă. Să vedem un extras din capi-
tolul „Urmărirea «ca-n filme» a unei capodope-
re“– avatarurile cărţii Megalitice: „Nu ajunse bine
în tipografie la 13 decembrie 1918, unde era mare
mahăr nimeni altul decât Teohari Georgescu, fost
ministru de interne, personal şeful Securităţii, că iar
ne iese în cale pisica neagră. Se primeşte corectura
ultimă în redacţie, dar înaintea bunului de tragere
a tirajului, bombă! Muncitorii tipografi refuză să
mai lucreze la această carte cu expresii brutale.
Gorgona Pudica! Primesc mesaj în versuri de la Mi-
hai Gafiţa în care eram chemat urgent că: «Ne-
aşteaptă Teohar, să dăm cartea la tipar». Atât mai
reţin din catrenul ce mă convoca la Editură. Acolo,
Gafiţoiul, cu momele, cu şoşele, că-i păcat de carte.
Poemul Descântec: atât de mult a roşit Mironosiţa
clasei muncitoare tipografice, că nu vrea să mai
scoată corectura. Hai să tăiem prima strofă care,
adevărat, n-avea pregnanţă şi a cărei lipsă a dat po-
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emului un ex abrupto ce-ţi taie răsuflarea şi din care
nu-ţi mai vii în fire decât la ultimul vers. Să n-aibă
sentimentul că se trece peste ei, a motivat redactorul
şef, lectorul cărţii. S-a făcut. Acum La căpătâiul ţă-
ranului, ăla «cu problema», de nu ni l-au vizat pri-
ma oară. Hai, tovarăşe Ion Gheorghe, îi zicem La
căpătâiul gigantului şi trecem. Avea Mihai Gafiţa,
cel ce va pieri tragic şi pe durere naţională sub rui-
nele blocului Continental în cutremurul din 1977,
Dumnezeu să-l odihnească, avea, zic, metoda îm-
brobodirii şi a redării vederii, vraci mare între coţ-
carii politici, îi ducea cu preşul vorbei; una, două,
nici nu se prindea insul când trăgea macatul de sub
el.”

Pentru a fi mai limpede, preluăm din ace-
laşi capitol: „opera cea mai odioasă a Gorgonei a
fost şi a rămas manevrarea scriitorilor, facerea şi
desfacerea grupurilor în funcţie de interesele mo-
mentului, călcând în picioare pe toţi cei valoroşi,
căutând să le pună căluşul, să-i dezonoreze, să-i
compromită iremediabil pe cei puţini la număr ce
n-au acceptat colaborarea şi s-au sustras relaţiilor
cu ofiţerii de securitate.

Cartea Megalitice este una din cele două,
trei ale generaţiei mele care stă alături de cele mai
valoroase cicluri ale marei poezii interbelice: Cu-
vinte potrivite, Flori de mucegai, Paşii profetului,
La cumpăna apelor, Isarlâk”.

Eugenia Ţarălungă – 
Viaţa Românească, nr. 1 – 2/ 2014 

Magul cititor în rune

A vorbi/scrie despre Ion Gheorghe este o
temeritate. George Călinescu se ridica la înălţimea
„personajelor” Istoriei... sale; oricum, făcea marele
efort spiritual şi cinstit de a „conversa” cu faptele
unei literaturi mari şi fosforescente.

Noi, cei de astăzi, mărunţi, cum să „conver-
săm” cu Ion Gheorghe? Limbajul şi expresivitatea
lui vin dintr-o peşteră secretă a lui Zamolxe, numai
de el descoperită. Nu ne umilim în faţa versurilor
sale, fiindcă le ştim pe dinlăuntru ca pe o icoană cu
care ne hrănim zi de zi. Ion Gheorghe nu ne inhibă
– el dezleagă! Are carisma şi puterea profeţilor care
comunică direct cu cosmosul. Noi, deabia, cu sal-
câmul şi salcia.

Rog pe Ion Gheorghe să mă ierte că nu
scriu, acum, mai mult despre Dânsul. Abia m-am
ridicat din nişte boli proaspete, provocate de mine
însumi. Oricum, condeiul meu este gravid în ce pri-
veşte introspecţia lucidă a geniului său indiscutabil.
Am clarviziunea că Ion Gheorghe este ultimul clasic
român în viaţă – şi la pontonul lui îmi leg şi eu mica

mea luntre secetoasă, ivită din lanurile de costrei
ale Limpezişului natal, învecinat cu Florica Măriei
Sale.

Aici, la noi, bărăgănenii, e o taină, o uzină
a pământului şi a adâncurilor lui, un magnetism pu-
ternic, care ne consumă, convulsionat, în înfrăţiri
nesfârşite, prin logosuri inscripţionate pe granitul
arhaicităţii. Eu mă târăsc cu paşi de urs în spatele
arheului Ion Gheorghe, amuşinând descoperirile
sale uriaşe, un tezaur care echivalează cu tot aurul
Daciei subterane de azi şi pentru totdeauna. Cine
ştie să citescă, dar mai ales să pipăie literele, în-
scrisul, răbojul lacrimilor milenar-pietrificate, e un
înţelept.

Ion Gheorghe are vârsta celestă a lui La-
biş, un astru reformator al liricii postbelice. Şi toc-
mai de aceea ucis. Au locuit în acelaşi sanctuar al
visătorilor autentici şi au dat curs liber verbelor lite-
raturii române, înnăbuşite vreme de peste un dece-
niu. Eu, cel care, uneori, măresc excesiv cantitatea
de admiraţie -, cazul lui Ion Gheorghe îl contemplu
echilibrat pe cântarul neiertător şi sacru al pereni-
tăţii, acolo unde îi şi este locul.

Gheorghe Istrate
Ferastra, august 2010

Poeme în reportofon

Ţăranii, patria mea

Când s-au spart cooperativele agricole 
cu netrebnicul îndemn

Fost-au împărţite şi băncile acelea lungi, de lemn...
Se ştie-n sat care ce-a prins: ţigle, cărămizi 

şi scânduri,
Vacă, purcel, două, trei oi o dată şi-n mai multe rân-
duri.
Şubredele bănci de blăni de brad negeluit
Cui le-a apucat la-nceput n-au trebuit, de nici un
folos s-au dovedit.
Curând începură să cadă ţăranii de amintiri şi de
vârstă
Sufletele lor se înnegriră ca bivolii în tău,
Le crăpă vremea pe trup şi pe fire, dureroasă crustă,
Şi-acum se uită înapoi cu mare căinţă 

şi vorbire de rău.
În locul camioanelor se-ntoarseră căruţele 

cu tot felul de cai,
Mârţoagele istoriei, necum cei mândri, 

cu steaua-n frunte, murgi sau bălai,
Cu potcoave de-argint, găteală din cap 

şi până-n picioare
Pe care ieşiseră ei pe poarta vremii, cu pământurile

moştenite.
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Câte unul, doi pe săptămână căzură ţăranii, 
care la care nu te-aşteptai,

La fel şi ţărăncile biruite de soarta bărbaţilor 
şi de netrai.

Tot mai rari se adună la mesele funerare
Ca-ntr-un vehicol ce-i duce înapoi la asprele munci

pe ogoare
Stând pe-acele vechi bănci precum 

în camionul fără prelată
La ultima defilare, la serbarea cea ne-nduplecată -
Nu mai este nici veselia nici înghesuiala de-altădată.
O nostalgie atroce, cu nodul de lacrimi în gât
Îi face totuna din răul şi binele prin care au trecut.
La grămadă, nici numiţi, nici număraţi măcar,
Bărbaţii erau urcaţi în camionul militar -
Oricum făceau parte din categoria socială 

a celor fără de număr -
Mulţimea anonimilor trăind viaţa umăr la umăr
Îmbulzindu-i pe-acele laiţe de scândură nelucrată
Pentru că Patria n-a fost mama lor bună niciodată,
Mai atenţi s-au dovedit mai marii cu cirezile 

duse la abator,
Ţăranii aparţineau de la sine Statului, ca trupe 

de rezervă,
Mulţumindu-se cu o pâine şi-o cutie de carne 

cu fasole, conservă.
Când ajungeau la barieră, la Buzău, 

se numeau muncitori
Faţă de care subofiţerul n-avea nevoie să zică 

un lucru de două ori
Vărsaţi din camion la fabrica de sârmă şi alte 

metalurgice -
Şi-au dat Patriei nerecunoscătoare suferinţele 

demiurgice.
De luni, din zori, luaţi de-acasă cu parole 

şi-n secret aranjament
Ei lucrau până duminica pe şantierele fabricilor 

de armament
Hrăniţi la cantine, dormind în barăci cu ferestrele

orbite de var,
În condicile de muncă trecuţi salahori la fabrica 

de geamuri şi sârmă,
Lăsaţi fără pensii după atâta trudă-n zadar,
Dispreţuiţi ca răufăcătorii, s-au dus fără urmă.
Câţi mai trăiesc pe spezele femeilor lăsate acasă 

la muncă,
La sapă, la scos sfecla, la răsadniţele de tutun
Agonisind câte-o jumătate de zi din timpul 

cel mai bun -
Partea de încă cincizeci de procenţi
Trecută fiindu-le în contul bărbaţilor absenţi,
Mistificare de scripte pentru acoperirea lucrărilor

militare secrete
La fabricile de mitraliere, tancuri şi rachete.

Dormir-ai şi tu, Patria tagmei, să dormi
Somnul ţăranilor în camioane, pe la toate hotarele

să te sfărâmi,
Înecată să fii din piscuri şi până la ţărmi
De-a-mpicioarele să cazi cum zăceau ei somn urât
Înfăşuraţi în pânza de cort a ploilor, de le-ai pus

mâna în gât.
Daţi-ar zeii somnul iepurelui hăituit
Dinspre hotarele de apus şi până la fruntariile 

de răsărit!
Daţi-ar zeii odihnă-n istorie câtă are puiul de dropie

prins de dihor,
Daţi-ar să-ţi dea liniştea puiului de ciocârlie ridicat

de uliu într-un picior,
Atâta înălţare să ai tu, Patria Tagmei, în viitor,
Atâta mângâiere şi tihnă câtă primiră ţăranii 

în camioanele fără prelată
Duşi la muncă fără nici-o răsplată!
De la Turtucaia şi până la rătăcirile cu Mareşalul

prin viscolitele stepe
Numai ambiţii de castă în aroganţă 

şi pretenţii sterpe.
Condusă de strategi mediocri, generali dezertori 

cu piciorul în ghips
În două întoarceri de arme stânga-mprejur
Din apocalips ieşind şi iar intrând în apocalips
Armata a distrus ţărănimea cu tot aşezământul 

blând şi pur
Pentru că dezbrăcaţi înfăptuind România Cea Mare
Ţăranii au umilit casta ofiţerimii înfumurate 

şi-n desfrânare,
Invidioşi, scrobiţii prin Colegiile germane 

şi franţuzeşti,
I-au aruncat în lupte fără muniţie şi fără căşti.
Deportările la oraş în camioanele fără prelată
Dacă le-am pune cap la cap ar întrece Basarabia 

de Stalin strămutată.
Să zicem că odată şi-odată cineva trebuie tras 

cu un glonţ la răspundere
De-atâta risipă de ţărani câtă au încăput stepele 

şi tundrele,
Să zicem că i-ar prinde pe ofiţeraşii cu vipuşca 

neagră, verde, albastră
Şi i-ar spânzura de felinare prin vreo budapestă 

de-a noastră,
Însă pe-acolo binecuvântau răzbunarea cei pastori
Nu popii încheiaţi la anterie cu microfoane în loc 

de nasturi,
Dacă şi-au vândut ei tancurile, tunurile, numitele

guri de foc,
Înseamnă că s-a terminat România şi n-are 

cine s-o mai facă la loc!
Pe toate le-au plătit ţăranii în tăcere şi resemnare
Acum tot mai rari se întrunesc la mesele funerare
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Strângându-se unii într-alţii pe-acele bănci de lemn,
prin gerul istoriei duşi, readuşi

Dinspre ruşi către nemţi, dinspre nemţi către ruşi
De-o nostalgie atroce măcinaţi, cu nodul de lacrimi

în gât
Ei sunt totuna cu mine şi rămân Patria mea în răul

şi fără de binele prin care istoria ne-a trecut..

(FEREASTRA nr. 36, martie 2008)

Timp de-o floare

În pâlcuri de gherghini, pomi săraci,
Altare vechi pe Istriţa poţi să-ntâlneşti,
Dedicaţii pe calendele bazileilor daci,
Scara timpului cu trepte ştirbe,
Poţi s-o-ntregeşti cu nume de stirpe,
Faptele lor, pe codul sofic, umblă-n tomurile 

de poveşti:
Cercetând cele de-atunci, din cuget şi fapte,
Poţi s-auzi pasul timpului către cine se-ndreaptă.
Adesea pun tâmpla la piatră caldă
S-ascult fluviul venind cu apele-n care multă lume 

se scaldă,
Închid ochii, văd focuri sub copita celestului cal,
Pietre cu multe chipuri pe prispa casei mele 

se clatină,
Din susul înspumat şi din josul fără mal
Vine rostirea păgână a colindului întru datină
Şi mereu acest tropot al piciorului drept 

pe lespedea de altar:
Ajuns-a la Pom, Cavalerul, cu închinare şi dar.
În grădină, unde-am aşezat o seamă de statuete,
Totul se umple de chipuri şi larmă,
De bună seamă, energiile vieţii nicicând desuete
Nu mai au somn, lucrurile vechi se îndeamnă,
O movilă de înfăţişări, popor de portrete,
Agonisesc până vine lumina de toamnă.
Ca Atlas ţin omenirea aceea în spate
Şi nimenea nu se grăbeşte să ne dea nouă dreptate.
De mult puteam s-o lepăd să se ducă de-a rostogolul
Nimicnicia fără capăt să-şi pună peste voi golul,
Însă ei, Cavalerii Danubieni, sfinţi uzurpaţi,
Au nume de piscuri, ape, locuri, cât ţin 

Munţii Carpaţi,
Strigă: aşteptaţi, nu vă grăbiţi, mai înduraţi,
Timpul nostru nu suportă măsurătoare.
M'aşez la lucru copleşit de-o uriaşă răbdare -
Mai este timp de-un mugure,
Mai este timp de-o floare,
Mai este timp de-un măr pârguit -
Lasă trupul tău să se bucure,
Dă cugetului tău marea înflăcărare,
Orânduit rămâne ceea ce am rânduit.
Pe Istriţa se-aude zurgălău la gât,

Caută fluviul de lapte pe care păstorii l-au strecurat;
Ajunge s-asculţi cântecul bronzului nevinovat
Recunoşti baladele prin care am trecut:
După muntele de caşi în albe pânze cuprins
Din adâncul turmelor adunat, smuls,
Un popor de stăpâni: care ce-a păscut, care 

ce-a muls
Într-o zilnică sforţare şi-o voinţă de ins.
Cineva respinge omul prea sigur de el.
Este timp şi după noi, pentru toate...
Pe monedă de-argint Călăreţul poartă în braţe 

un miel,
Între o eternitate şi altă eternitate
Opreşte la poarta pietrelor mele şi-mi dă dreptate.
În capitolul Perioada celor trei preşedinţi de nimic
Au să consemneze cronicile Istoria de care 

eu mă dezic.

(FEREASTRA, nr 39, mai 2008)

Generaţia mea a avut mari poeţi, cum s-a
spus adeseori că sunt şi eu. Dar ne deosebim mult,
pentru că eu aparţin clasei mele arhaice dar şi înno-
itoare, prin naşterea succesivă a lumilor. E clasa de
origine, pe care cei mai mulţi scriitori au pierdut-o,
trecând de partea micii burghezii proletare, a ţăran-
ului «sărăcit», devenit iubitor de manele.

Vremurile pe care le trăim acum? S-a trecut
de la minciună la un adevăr odios. Scapă cine poa-
te, dar eu nu vreau să mă salvez. Eu am sindromul Co-
tigă, un ţăran pe care l-a târât vaca şi a murit, nu
din cauza rănilor ci pentru că a fost umilit. Tocmai
de aceea n-o să mă las, niciodată, târât de vaca
vieţii…

REVISTA  FEREASTRA                              NR. 10 - 11, august - septembrie 2015

21 



Prof. Dr. 
Dan Anghelescu

Dimensiuni 
identitare în 
publicistica 
literară a 

exilului 
românesc 

Eseistica lui Horia Stamatu

Nu am putea vorbi despre o dimensiune iden-
titară – şi cu atât mai puţin despre un specific al lite-
raturii noastre interbelice – fără a aduce vorba şi
despre fenomenul discret (dar persitent) al prezenţei
unei anumite incandescenţe mistice. Impregnând, pe
multiple planuri, ethosul întregii spiritualităţii româ-
neşti aceasta se cuprinde şi se exprimă, complex şi
totodată lapidar, în ideea de Ortodoxie.        

Mircea Eliade văzuse în Ortodoxie „…acel
sens sublim al omului şi al vieţii la care se ajunge
fie pe cale mistică (experienţă individuală), fie pe
calea etică (experienţă de limitare a individului);
fie prin contact cu Dumnezeu, fie prin contact cu u-
manitatea. Şi – spune el – cred că la ortodoxie se
vor opri cei mai mulţi din ultima generaţie pentru
că ortodoxia rezolvă antagonismul dinamic dintre
Iisus şi Apollon-Dionysos; pentru că sensul creşti-
nismului e cel mai perfect spiritual, aşadar cel mai
real şi mai fecund. Dar, problema ortodoxiei, a mist-
icii şi eticii ortodoxe se leagă de o sumă de întrebări
care nu pot fi lăsate fără răspuns.”1

Vorbim în fond despre o stare spirituală ale
cărei efecte s-au văzut în apropierile create între ge-
neraţiile de scriitori. Intelectualitatea tânără a gene-
raţiei interbelice (Mircea Eliade,  Vintilă Horia, Şte-
fan Baciu, Petru Comarnescu, Horia Stamatu, Con-
stantin Noica, André Scrima, Dumitru Stăniloae) îşi
continua spiritualmente antecesorii: pe Lucian Bla-
ga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, iar aceştia,
la rândul lor, îi urmaseră pe marii gânditori ai ecle-
ziei sud-est europene: Lossky, Dionisie Areopagitul,
ori Grigore Palamas. Ortodoxia părea să ofere unica
soluţie capabilă să contracareze dominaţia şi supre-
maţiile gândirii pozitiviste. Se deschideau orizonturi
de natură apofatică în modul de a gândi relaţia cu
Transcendenţa, vizibile în scrierile unor Lucian
Blaga, Nichifor Crainic, Vasile Voiculescu, Dumitru
Stăniloae şi – în fapt – în tot ceea ce au gândit şi au

scris cei ce se revendicau din trena ideatică a revistei
Gândirea. Dar nu numai.

Ca poet şi eseist Horia Stamatu aparţine
tinerei generaţii de intelectuali interbelici şi face par-
te din categoria rarisimă a acelor scriitori despre care
s-a putut spune că „ating, printr-o metafizică pro-
fundă şi originală, starea de religiozitate/..../ (şi că)
ajung la un anumit prag de reflecţie lirică şi de ex-
presivitate, la o metafizică de tip liric în care miticul
şi religiosul se împletesc şi se confundă/../ acolo
unde se sfârşeşte previzibilul, determinantul. Întâl-
nirea cu religiosul este în acest mod indirect posi-
bilă /…/ fără concepte teologice”2. Într-adevăr, ese-
urile lui – impregnate de o extraordinară forţă de co-
municare cu vaste orizonturi deschise către timpu-
rile aurorale – se disting prin aceea că simt şi pre-
simt traiectoriile şi volutele spirituale ale devenirilor
fenomenului cultural românesc. 

Problematica vizând dimensiunea identi-
tară constituie una dintre preocupările constante ale
eseisticii lui. Cu prilejul publicării, în traducere pro-
prie, a celebrei conferinţe intitulată Hölderlin şi esen-
ţa poeziei (Hölderlin  und das Wesen der Dichtung)
susţinută de Martin Heidegger la Roma în 1936, no-
taţiile eseistului român deveneau ele însele o diser-
taţie. Desigur, dimensiunea identitară era abordată la
momentul acela oarecum subsidiar, prin prisma unor
analize asupra fenomenului de disoluţie a spirituali-
tăţii. Vorbind despre lumea contemporană „… zdro-
bită de industrie, ideologie şi destrucţie ecologică”3

şi operând trimiteri către spiritualitatea din scrierile
unor Jacob Böhme (Aurora), Novalis (Die Cristen-
heit oder Europa şi poemul iniţiatic An Tiek), Ho-
ria Stamatu evoca mişcarea romantică ce descope-
rise în lumea culturii superioare folclorul. Dar aten-
ţia lui se concentra asupra esenţelor dimensiunii iden-
titare întrezărită şi ca vocaţie profetică a poetului
(poeta vates). Trimiterile îl vizau pe Eminescu „ul-
timul romantic al lumii” în  ipostaza celui care „a in-
tuit ieşirea lumii din regimul cuvântului” ca să intre
într-un regim „care nu mai întemeia nimic/…/ În lo-
cul unei permanente întemeieri, afirmă eseistul, s-a
instituit desfiinţarea totală ca anti-esenţă a isto-
riei/…/mica noastră planetă, ajunsă un pumn de
pământ în bătaia tuturor vânturilor din golurile ne-
fiinţării.”4

Pornind de aici înţelegerea dimensiunii iden-
titare se vădea legată indisolubil de străvechi expe-
rienţe care trimit cu gândul la spaţiul spiritual al stră-
vechimilor traco-helenice, acelea din lăuntrul cărora
poezia, religia şi filozofia izvorâseră îngemănate sub
irepresibila nevoie a umanului de a se comunica ple-
nar. Dintr-o asemenea întâlnire şi iluminare de sen-
suri accentul identitar se revendică impregnat de

NR. 10 - 11, august - septembrie 2015                              REVISTA  FEREASTRA               

22



tensive şi întregitoare idei. Să-l amintim pe Constan-
tin Noica cel care adună laolaltă Comuniunea, Co-
municarea şi Cuminecarea. Dar şi pe Hans-Georg
Gadamer atunci când spune:  „...ca orice fel de ex-
perienţă, trăirea poetică, precum şi cea religioasă
resimt nevoia cuvântului. Acestui fapt îi corespunde
sensul grecesc primordial al cuvintelor respective:
poezia este facere prin cuvânt, iar teologia este vor-
bire despre divinitate. Nu trebuie să presupunem pur
şi simplu că avem de-a face aici cu două lucruri de-
osebite, cu vorbirea poetică sau cu cea religioasă.
Este clar că nu se poate distinge cu uşurinţă între
limbajul poeziei şi cel al tradiţiei mitologice.”5 Aşa
se face că perspectiva şi temeiurile prin care eseis-
tica lui Horia Stamatu abordează dimensiunea iden-
titară constituie o contracarare a unui specific – din ce
în ce mai pronunţat pentru modernitatea noastră –
acelaşi pe care îl sesizaseră încă Schelling şi Hölder-
lin: înnoptarea temeiului metafizic al sensului când
timpul devine sărac (Zeit der Dürftigkeit). În lu-
mea traversată de o prăbuşire a esenţelor şi valori-
lor fundamentale dimensiunea identitară afirmă
irepresibila şi insaţiabila voinţă de sens (the will of
meaning), sensul capabil să-i definească şi să-i expri-
me irepetabilul, unicitatea trimiţând la mereu nelin-
iştita şi neliniştitoarea interogaţie heideggeriană
despre Esenţa Temeiului (Vom Wesen des Grun-
des). Aşadar dimensiunea identitară capătă o iradi-
aţie de marcă specială a lumii spirituale, de inefabilă
pecete a căderii prin timp şi totodată refuz şi ieşire
din actualitatea  lipsită de plenitudine a unui „timp
oropsit (dürftig) pe care îl trăim în istoria lumii de
azi”6 Timpul în care Zeii au părăsit lumea. Se con-
turează aici elementele care, vizând esenţa Poeticu-
lui îl fascinează şi îl apropie – ca şi pe Heidegger –
de Hölderlin. De altfel alegaţiile sale au o deosebită
limpezime: „Urmând pe Hölderlin, Martin Heideg-
ger se depărtează de ceea ce ştim despre poiesis,
termen originar grec, fără să-l contrazică ci numai
răscolind mai adânc în căutarea semnificaţiei ul-
time a actului poietic/…/aşa că nu ne oferă încă o
teorie, ci cu totul altceva, mult mai profund.”7 Di-
mensiunea identitară devine astfel, pentru Horia Sta-
matu, modalitatea gravă de interogare a literaturii ca
lume aparte. Specificul se va distinge în reflexivita-
tea obstinată cu care investighează aspirând să o sur-
prindă în amplitudinea unor semnificative construc-
ţii simbolice. Este probabil aspectul pe temeiurile
căruia s-a spus că în eseistica lui transpare un lirism
al cunoaşterii ce ar avea multe ecouri blagiene.8

Despre poemele lui Horia Stamatu în Istoria lui Ion
Negoiţescu se afirmă că ele conturează o veritabilă
theodicee. Este evident că şi eseistica lui vine dinspre
sacralitate respirând puritatea dintru începuturile

lumii şi neprihănitele lumini ale increatului. De
unde şi impresia de minune a lirismului absolut pe
care o resimte acelaşi Negoiţescu.9 Explorând astfel
tărâmurile Poeticului înţelegem că şi dimensiunea
identitară nu poate fi gândită decât prin aceeaşi pro-
fundă şi esenţială apropiere cu sacralitatea. Atât pen-
tru poet, cât şi pentru eseist s-a spus că „religia are,
constitutiv, o excelenţă estetică. Şi în religie, şi în
literatură, trăirea se exprimă printr-o mare tensiune
simpatetică, deşi activă în domenii marcate de o an-
umită ambiguitate între imanent şi transcendent,
numen şi natural./…/Faţă de sacru, literatura/arta,
beneficiază de un impuls ludic apt de a instaura cât
mai convingătoare universuri alternative.”10

Dimensiunea identitară – din perspectiva în
care o abordează eseistul – se revendică cu temeiuri
profunde survenite din cu totul alte teritorii decât cel
al literaturii: „De-a lungul timpului trecut de la adop-
tarea creştinismului în limba latină de către stră-
moşii românilor (sec. IV), spune Stamatu, s-a do-
vedit cu prisosinţă că pentru civilizaţia românească
primordiale nu au fost formele religioase ci spiritul
creştin. Lipsa războiului religios la Români este cea
mai importantă notă caracteristică a civilizaţiei
lor”11 Dar, dezvoltă el ideea apropiind-o de tragica
actualitate, în România războiul religios a început
să se desfăşoare în spaţiul concentraţionar păzit de
oamenii generalului rus Nikolschi, când Nichifor
Crainic, fost profesor la Facultatea de Teologie din
Chişinău „trebuia să mărturisească superioritatea
temnicerului faţă de Dumnezeu, pentru că tem-
nicerul putea să-i dea o lingură de supă în plus.”1

Tot ca o trăsătură identitară distinge el în
faptul că civilizaţia românească s-a centrat mai
mult în sacru decât în juridic. Ceea ce ar fi influ-
enţat mult limba românească, această centrare fiind
nu formală, ci de tip organic. Românii, subliniază el,
au fost dintotdeauna toleranţi faţă de alte credinţe re-
ligioase, la ei nu s-ar fi putut nicicând întâmpla o
noapte a Sfântului Bartolomeu.                

Absenţa, dispariţia dimensiunii divinului
nu poate avea drept consecinţă decât disoluţia şi in-
evitabila exticţie a dimensiunii identitare. Aceasta
este gândită şi ca esenţă istorică participând la un
anume tip de fiinţare. Utilizând o veritabilă arheolo-
gie a cuvintelor autorul aminteşte de cultul antic Hes-
tia-Vesta, cult al „vetrei, al căminului, care este -
bolul casei, al familiei, al continuităţii familiale sau
chiar civice, cum era cultul roman al focului păzit
de Vestale. În orice caz este vorba în această ră-
dăcină de ideea permanenţei…”13

Dimensiunea identitară are deci o legătură
esenţială cu Poetul înţeles în ipostaza de întemeitor
prin cuvânt. Dintr-o asemenea perspectivă el rea-
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minteşte dialogul lui Socrate cu Hermogenes din Cra-
tylos în care se sublinia că poezia este izvor de rea-
litate, întemeiere prin cuvânt, că poetul este dătător
de noimă (nomothet), legislator, dat fiind că poeţii
sunt cei care au dat nume zeilor. 

Atunci când Hölderlin susţine că „omul tră-
ieşte poetic pe acest pământ” se subînţelege că a fi po-
et înseamnă a poseda harul prevederii, al unei des-
chideri spre viitor, ceea ce presupune profeţia.14 Prin
urmare dimensiunea identitară se desluşeşte înce-
pând cu Nomogenetica, cu naşterea numelor, ce se
vădeşte ca un fenomen deosebit de complex şi impreg-
nat de unicitate. Aici „sacrul se împleteşte cu uma-
nul prin inspiraţie şi numai astfel fiinţa umană se
defineşte inconfundabil ca atare, adică atunci când
omul s-a găsit pe sine identificându-se l-a găsit şi
pe Zeul ce se confundă cu este, deci Vesta. Cel care
asemenea descoperitorului de izvoare găseşte şi este
purtătorul acestei permanenţe a calităţii pe care o
numim este şi pe care o ţine ca pe un potir în cuvânt
e poetul. Aşa cum focul Vestei, simbol al perma-
nenţei lui este nu trebuie să se stingă, nici cuvântul
poetului nu trebuie înăbuşit./…/este rămâne etern,
prezent şi inefabil cu Cel ce este mai înainte de toţi
vecii”15.

Dintr-o perspectivă apropiată sunt expuse
ideile din eseul Între utopia orfică şi hieraticul
mioritic. Disoluţia dimensiunii identitare se pe-
trece în timpul în care lumea, spune Stamatu,  este
„zdrobită de industrie, ideologie şi destrucţie” iar
poeţii nu mai umblă „prin noaptea cea sfântă” să
vestească  ceva pe urmele foştilor preoţi. Ei şi-au
pierdut darul profetic. De unde şi întrebarea gravă pe
care comentatorul o decupează din poemul lui Höl-
derlin: La ce bun poeţi în vremuri oropsite? (Weiss
ich nicht und wozu Dichter in dürftiger Zeit?).
Răspunsul apasă asupra întregii noastre epoci. În-
toarcerea la poeta vates care – asemenea vestalelor
– întreţin temeiul (esenţa!) existenţei noastre în
Logos pare a fi devenit o necesitate imperioasă, a-
vând în vedere că în locul întemeierii (deci al esen-
ţei) timpul nostru e dominat de anti-esenţa istoriei.         

Horia Stamatu posedă şi încearcă să pună
în lumină o înţelegere nu doar a fenomenului literar
ci – într-o măsură egală –  şi a interdependenţelor ce
operează în stările actuale ale lumii, subliniind es-
enţa subtilă ce „leagă” între ele fenomenalităţile:
„Cine reduce istoria la politică face o gravă eroare.
Istoria este fundamental logos (dela lego, a aduna,
a lega, a pune împreună). Dar astăzi politica este
tot mai departe de logos, /…./ În lipsa logosului po-
litica nu mai are de apărat nimic decât pe ea însăşi,
adică nu e decât o persistenţă a forţei ce constrânge,
însă nu leagă.”16 Actualitatea, clarviziunea şi pro-

funzimea acestor aserţiuni sunt tulburătoare. Tot
ceea ce ni se spune pare a fi scris din însăşi proxim-
itatea  zilei pe care o trăim, a prezentului. Nu mai
puţin uimitoare sunt analizele pe care le întreprinde
asupra fenomenului literar al exilului românesc:
„Poezia exilului nostru este la cea mai înaltă expre-
sie când ajunge la contingenţele ei naturale cu ora-
colul, profeţia şi apocalipsa./…/ Vorbind de Oficiul
poetului17 un mare poet german de la începutul de-
clinului acestei modernităţi pe care o înmormântăm
azi, ne aminteşte exemplar care sunt temeiurile po-
eziei, adresându-se celor ce îndeplinesc acest Ofi-
ciu: de ce oare poete, vei fi ascultat profeţii Orien-
tului, şi imnurile Helenilor, şi mai de curând tune-
tul? Într’adevăr, acestea răsună în cea mai mare
parte a poeziei româneşti din exil, şi în raza lor de
luptă poeţii, cum spune Dumitru Ichim, pentru în-
toarcerea logosului la el acasă, aceasta fiind ultima
speranţă a popoarelor  ameninţate cu dizolvarea, de
a-şi veni din nou în fire./…./Când puterea lumii nu
mai are nimic de-a face cu poezia, cu poeţii, când
este deci ruptă de cuvânt, din putere a lumii se tran-
sformă în agent al neantului./…./Istoria este în mit,
mitul în cuvânt, şi cel mai adânc operează în cuvânt
poezia. Genocidul nu este doar masacrarea unor
corpuri vii, ci este şi vitriolarea miturilor unui neam,
şi chiar ale unei lumi[18].” 

Este cât se poate de limpede: conservarea/
păstrarea dimensiunii identitare – aşa cum o înţelege
eseistul – impune întoarcerea Logosului la el acasă
. Ceea ce ar echivala cu o mutaţie taumaturgică me-
nită „să scoată oamenii din sălbăticia din care nici
măcar creştinismul nu-i mai poate scoate, aşa cum
se arată azi cu mai multă violenţă ca oricând.”19 Con-
tinuându-şi ideea Stamatu mai spune că această mu-
taţie pe care ar fi s-o aşteptăm de la Orfeu, ar fi for-
ţată prin ceva ce „toda sciencia transcendiendo”20,
depăşeşte orice ştiinţă, filozofie sau religie. El reia
afirmaţiile unuia dintre personajele lui Eliade în care
„sensul mesagiului lui Orfeu” susţine că „Poesia
este nu numai o soteriologie, dar şi o tehnică
politică. Numai poezia ne mai poate mântui, mai
poate schimba omul…”

Analizele eseistului au o adresă clară: epoca
destrămărilor actuale, epoca ale cărei baze au fost
puse de Revoluţia Franceză. De atunci încoace săl-
băticirea – ni se spune – a făcut un enorm şi mon-
struos progres. Este evident că toate aserţiunile şi
demonstraţiile autorului aflat în exil se instru-
mentează cu un limpede gând la ceea ce se petrecuse
– şi continua să se petreacă – în România. 
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Gânduri dulci-amărui

Calul
Azi-dimineaţă, lângă blocul nostru păştea

un cal. Impropriu spus „păştea”. Mai degrabă părea
că gândeşte. Oricât aş fi de adormită dimineaţa, nu se
poate să nu remarc o imagine inedită, care nu se ara-
tă ochilor în fiecare zi. Un cal în oraş e deja o ciudă-
ţenie. 

M-am bucurat. Nu ştiu de ce m-am bucurat.
Poate pentru că sunt anumite imagini care ne duc cu
gândul direct la copilărie, la mirifica lume a satului,
la vremea când totul era (sau cel puţin părea) mai
curat, mai simplu, mai odihnitor. N-am îndrăznit să
m-apropii de el, nefiind obişnuită cu animalele mari
şi nestudiindu-le suficient comportamentul. Caii, din
câte ştiu, au anumite reacţii la mirosuri. Dacă nu-i
plăcea parfumul meu? Mă vedeai tăvălită la prima
oră a dimineţii. Dar cum stătea aşa singurel, fără stă-
pân, fără ocupaţie, mi s-a părut că ar avea ceva de
spus. Poate fugise de-acasă, poate se pierduse, poa-
te, cuprins de nostalgia depărtărilor, o luase la sănă-
toasa cu prima ocazie. Poate fusese furat şi ulterior
abandonat... (...)

L-aş fi mângâiat, dar neîndrăznind să m-a-
propii, doar am făcut conversaţie. Mă rog, monolog
parcă se numeşte. „Hei, iată-te! Ce faci, dragule?”
Nu ştiu ce-or fi zis vecinii mei, meşterind la un port-
bagaj. Nici calul nu ştiu ce-a zis în sinea lui. Nici al-
tă lume, mai orientată, care poate consideră că, în
loc să fac conversaţie cailor, ar fi trebuit să sun la
112 să anunţ că s-a pierdut un cal. Dar cum să pierzi
un cal? Ce,-i furnică? Şi-apoi, dacă ai pierdut un cal,
înseamnă că nu l-ai iubit de ajuns. Sau el, pe tine. 

Am regretat că nu am aparatul să-l fotogra-
fiez. Apoi am zis că poate-i mai bine. Fotografiile tre-
buie păstrate în suflet. Scoase de-acolo şi activate
atunci când avem nevoie de ele. De umbra unei pă-
sări, de fluturarea unei aripi, de neliniştea unei frun-
ze ori de liniştea unui cal. Sau de emoţia unui vers:
„Doamne, dacă-mi eşti prieten,/ Cum te lauzi la toţi
sfinţii,/ Dă-i în scris poruncă morţii/ Să-mi ia calul,
nu părinţii.// Doamne, dacă-mi eşti prieten,/ N-as-
culta de toţi zurliii,/ Dă-i în scris poruncă morţii/ Să-
mi ia calul, nu copiii.// Doamne, dacă-mi eşti prie-
ten,/ Nu-mi mai otrăvi ursita,/ Dă-i în scris poruncă
morţii/ Să-mi ia calul, nu iubita.// Doamne, dacă-mi
eşti prieten,/ Cum susţii în gura mare,/ Moaie-ţi
tocul în cerneală/ Şi-nainte de culcare.// Dă-i în scris
poruncă morţii,/ Când şi-o ascuţi pumnalul,/ Să-l în-
figă-n mine, Doamne,/ Şi să lase-n viaţă calul.”
(Spiridon Popescu - Doamne, dacă-mi eşti prieten...)

Florentina Loredana Dalian
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femeia din zid

nu-ntinde mâinile,
pleoapele să-mi acoperi!
va veni ziua când
palmele se vor usca
de partea obrazului 

pălmuit.
cinci degete, și ele uscate, vor scăpa creionul 

din mână.
la ușa mea ai să bați pentru o bucată de pâine,
dar inima mea îmbătrânită 
de tine milă nu va avea.
cu pumnii ai lovit în ceea ce sunt,
până ce ți s-a despicat țeasta
și n-a mai rămas picătură de sânge.
adevărat îți spun ție, cel cu pumnul de fier:
acesta e zidul meu. dincolo de el nu se trece.
eu sunt Minerva, femeia din zid. 

cu Dumnezeu în lan

în lan toate spaimele galbene sunt
de ochii mei și de vălul miresei,
de cireșele pârguite înainte de vreme.

căderea mea a fost scrisă pe ziduri.
am căzut și m-am îngropat,
neghina de grâu să o cern.

ce știți voi, aruncătorii de pietre?
o sabie mai ascuțită nici că se poate,
nici o durere mai crudă  în oase!

în pumnul tău strânge-mă, Dreptule,
întunericul să îl mușc îndeaproape!
locuiește-mi trupul cum giulgiul l-ai locuit,
gustul de fiere scrâșnit printre dinți
să nu îl mai simt!

de șapte zile plouă în mine,
în pământul zămislit de mâinile tale.
la ceasul recoltei, semințele vor da rod.
tu vei umbla prin lan și vei stârpi însingurările mele.
șarpele îți va ieși înainte, iar tu îi vei strivi capul,
din toți rărunchii strigând:
„scoală-te, femeie, ia-ți crucea în spate și umblă!”

peniţă pe table de piatră

războiul acesta nu e al meu.
nu sunt femeia din spatele lui.

n-am pus cununi învingătorilor
și nici învinșilor nu le-am tăiat capul
departe de casele lor.
la porți îi așteaptă neveste cu prunci
și salcâmi în care fagurii gem de prea multă miere.
cum își vor linge degetele pătate cu sânge,
gustând din bunătatea lui Dumnezeu!
el nu a fost niciodată soldat,
cum nici eu nu am fost 
aceea care i-a răsucit gâtul spre coapsa femeii.
s-a umplut pământul de eve,
de sânii lor crescuți în pocaluri de aur.
ostașii și-au lăsat casele,
împreunându-se cu ele pe pământul lui Moise.
au urcat pe munte, au spart tablele 
și au scris alte legi.
Dumnezeu nu le-a vorbit într-o limbă de foc,
nici potopul nu și-a trimis,
să stârpească gustul de șarpe.
Dumnezeu nu s-a făcut om.
eu nu m-am făcut Dumnezeu.
cum se face că împărțim aceeași peniță?

împărtășanie 

aici se termină marea,
iadul în care peștii mor departe de casă.
cum s-au dus duminicile,
cu vapoare cu tot, cu marinarii lor nesătui 
de sânii femeilor de prin porturi!
cum mă spetesc în apa sălcie,
să gust cât mai pot 
din trupul și din sângele ei!
îmi zic: va veni o primăvară,
una cum n-a mai fost niciodată.
atunci am să mă așez în mine 
cum aș sta pe o piatră,
nemișcată sub atingerea morții.
pământul va fi trist și singur.
masa la care am scris se va umple de praf.
oamenii vor uita că pașii mei au trecut
printre zilele lor numărate,
că de atâtea ori am căzut sub ferestre,
căutând o gură de aer.
într-o bună zi voi afla că de fapt n-am existat, 
că am fost doar un final de poem
pe o pagină albă.
atunci nici marea nu se va mai sfii
să-mi spele de pe nisip numele.
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Volum în curs de apariţie

Armina Flavia Adam

PUMNUL DIN VID



în umbra ta 

cresc apele, Doamne, mă acoperă,
tot mai încete mi-s orele,
zilele numărate,

e puțin probabil să mor de tristețe –
ochii mei n-ar fi ochi
dacă nu ar privi prin lentile,

sunt aici, în umbră de șarpe născută,
îți locuiesc deșertul cu trupul meu de femeie,
te răstignesc în mine și îți aștept învierea,

iată, mă sting cum o turmă pe creste,
inevitabil voi aluneca într-o moarte mai blândă,
lacrima mea să își mistuie dorul
în liniștea pietrei.

femeia din spatele ușii

nu plângeți pentru ochii mei de femeie,
după mine o ușă se va închide,
demoni o vor păzi,
îndoiala să nu pătrundă prin gaura cheii,

nu suspinați după mâna mea de țărână,
ea va scrie istorii pe o scoarță de ulm,
mărturie va fi că m-am născut într-o iarnă
să înțeleg întristările lumii,

nu mă goniți prea devreme,
dar pomeniți-mă în cântările voastre,
la un pahar de vin fiert când veți vorbi fără suflet
despre prima femeie!

în duh și-adevăr

cine nu a ucis niciodată,
acela să se dezbrace de trup,
gol și singur să rămână înaintea facerii sale!

cu vorba sau cu fapta cine nu a ucis,
acela din propria umbră să iasă,
să se cutremure cerul 
și pământul să crape de preasfințenia lui!

dați-vă mâinile, sub pumnul lui Dumnezeu 
adăpostiți-l

pe cel nenăscut -
acoperiți-vă ochii, lumina lui să nu vă orbească!
cu apă și foc botezați-l!

(el râde pentru femeia care îl plânge.
el plânge în lacrima ei pentru păcatele lumii.)

mărturia dreptului stă în picioare:
acela care nu a ucis, îmi va aduce flori la mormânt.
atunci trupul său se va umple de mine, cea dintâi.

femeia care râde

apele lumii mărturie îmi stau:
moartea e grozav de tăcută.
n-am mai trăit o liniște ca aceasta,
chiar dacă în piept am purtat 
păcatele strămoșilor mei.

cine are urechi, să audă:
amar va fi râsul femeii înainte de moarte,
serafic pasul ei încet, 
dimineața la șase.
va seca marea, iar ea va râde,
va muri și va râde în somn de propria moarte.

pe sub streașină vor trece oameni în roșu,
întristându-se pentru liniștea ei.
ea va sta lângă trup și va râde.
cu plânsul lor va râde netulburată,
cu gurile strămoșilor încuiate în piept.
voia ei facă-se!

în lanul de grâu

vă zic:
dezbrăcați, popoare, hainele voastre de aur,
în verile blânde
pogorâți-vă sufletul peste tâmplele mele!
nu se moare dintr-o răsucire în gol.
nu se moare dintr-o rătăcire în carne.
fericirea e atât de aproape 
când stați de veghe în lanul de grâu, 
foamea s-o amăgiți 
cu mirosul boabelor coapte!
ați călcat marea și ea s-a făcut țărm,
ați bătut țărmul, iar el corabie s-a făcut,
să împlinească ursita vechilor scribi.
deșertăciune sunt toate!
călăreții de foc 
săbiile-și vor trece prin voi,
pruncii lor întina-vor 
pântecele femeilor voastre.
vă veți smeri atunci și vă veți târî în genunchi,
lepădând recea piele de șarpe.
toate pieri-vor în ochii-nsetați de pământ.
numai Minerva se va lungi peste ape,
trupul să vi-l îmbie cu frumusețile ei.
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Capitolul 10

Vreme de mai mult de o lună, Tadema nu
ieşi din casă, decât pentru a merge până la magazin.
Oricât şi-ar fi chinuit mintea, nu putea să-şi dea sea-
ma cu ce greşise. Era de neimaginat. Cum era posi-
bil ca nevasta lui, fiinţa aceea ştearsă care nu făcea
niciodată vreo chestie care să te incite, fiindcă n-a-
vea atenţia, şi sensibilitatea, şi nevoia de-aşa ceva...
fiinţa aceea ştearsă să sară deodată aşa de urât calul
şi – o, crudă soartă – să-l lase în ultima clipă la voia
întâmplării, pur şi simplu la voia întâmplării?

Vremea frumoasă de vara trecea, fără ca el
să-şi dea seama. Stătea seara afară pe terasă în spa-
tele bungalovului lor ca un văduv care priveşte în gol
aşteptându-şi parcă moartea. Nu mai citea. Căţelul
lui zăcea apatic pe canapea lângă el, la fel de greu lo-
vit de soarta nemiloasă a stăpânului său. (Waffles nu
ştia „ce-l apucase”, având în vedere că Adèle nu-l lă-
sase niciodată să stea întins pe canapea.) „Waffles,
noi suntem prieteni, nu-i aşa?” zicea Tadema din când
în când către maltez, mângâindu-l pe cap. „Ce-o să
ne facem noi, măi, fără nevestică?”, mai întreba du-
pă aceea, şi-şi răspundea singur: „Ne răzbunăm, sin-
gura chestie...” 

Asta era, da, să se răzbune, la asta se gândea
tot mai des. Şi-acum, la prăvălie, în faţa calculatoru-
lui, dând „scroll” peste o serie-ntreagă de stampe
shunga. Nu că i-ar fi fost dor să facă sex cu Adèle (că
nici nu prea mai fusese vorba de asta în ultimii ani),
dar gândul că ea se culca cu baronul i se părea insu-
portabil. Dar ce însemna să se răzbune, şi ce-avea
să rezolve? Se gândi mult, iar în final ajunse la con-
cluzia că miezul problemei era raportul neechiunitar
de forţe dintre el şi baron. Căci, nu-i aşa, inegalitate
aveau pe toate fronturile: baronul era bogat şi el era
sărac (era totuşi bine că încă nu ştia c-avea să fie cu
mult mai rău), baronul arăta bine, iar el arăta „expi-
rat” şi cu burtă (se uită la burta care i se revărsa peste
betelia pantalonilor), baronul era activ, el pasiv, şi
tot aşa, lista putea continua... Nu era de dorit ca dife-
renţa aceea „ca de la cer la pământ” să rămână ace-
eaşi. Baronul îl rănise. Raportul de forţe dintre ei doi
se cuvenea restabilit. Nu era şi el, cu siguranţă, cel
puţin la fel de valoros ca şi baronul? Acum, după ce
pusese diagnosticul şi se hotărâse să facă ceva, parcă
şi starea aceea de nervozitate care îl stăpânise o vre-
me îl părăsea încet-încet. Îl uşura oarecum faptul că-

şi dădea seama că soarta i se află, în fond, în propri-
ile mâini. Se hotărî să iasă în oraş în seara aceea. Îi
dădu lui Margot liber cu o oră mai devreme şi privi
bine dispus cum fata cu o mână deschidea uşa şi cu
cealaltă, în acelaşi timp, îşi elibera părul blond de
sub gulerul canadienei, pe care şi-l ridicase în grabă,
de teamă parcă să nu-şi retragă el propunerea. Cre-
ierul lui suprasolicitat părea să-şi fi găsit butonul pen-
tru a se readuce în starea de calm. Sprijinindu-se pe
tejghea, aştepta liniştit să vină timpul să închidă
prăvălia.

Acasă îşi mai îmbrăţişă o dată căţelul, pen-
tru ca apoi să se repeadă în baie. Îşi scoase cravata
şi îşi aruncă nişte apă pe faţă. Aruncă o privire în o-
glindă şi-şi spuse că aşa, în costumul Kenzo, arăta
destul de sportiv ca să iasă în oraş. Nu uită să-şi ne-
tezească părul înspre urechi şi să-şi sugă burta. Şi
să-şi înlocuiască pantofii cu botine.

Parcă Mitsubishi-ul lângă apă. Pe când stră-
bătea o străduţă îngustă, soarele dispăru în faţa lui du-
pă un acoperiş în unghi foarte ascuţit acoperit cu şin-
drilă. Cum mergea el aşa, în întâmpinarea amurgu-
lui, zări fugitiv în spatele lui un tip care părea un a-
sasin plătit. Lucky Luke în oraşul cel mare. Faţade
de edificii nerenovate se ridicau ameninţător. Acum
aleea părea liniştită, dar multele reclame de mărci de
bere parcă prevesteau ceva rău. 

Tadema sosi în Piaţa Mare şi aruncă repede
o privire aprobatoare către propriul său magazin. No-
ua firmă roşie-alb-albastră cu auriu se lăfăia făloasă
deasupra uşii. Bineînţeles că nu se uita nimeni la ea,
ştia prea bine, dar lui vederea ei îi încălzea sufletul,
de parcă, într-adevăr, însăşi Maiestatea Sa ar fi trecut
din când în când pe la el să-şi cumpere ne-stingheri-
tă ceva bijuterii. Prima „cârciumă” în care intră fu o
cafenea studenţească, o cafenea cu un bar larg cu o ba-
lustradă de cupru de care se sprijineau băieţi şi fete ce
purtau, la prima vedere, conversaţii serioase. Croin-
du-şi drum printre ei ca să-şi comande o bere, obser-
vă însă că nu vorbeau decât de muzică pop şi de fot-
bal. Se aṣeză între două perechi la o măsuţă cu lămpi
de cupru. Fetele ṣi băieţii erau tare ocupaţi unii cu
alţii. Un timp se chinui să priceapă ceea ce se vorbea
în jurul său, dar toate vocile, unele peste altele, al-
cătuiau un talmeṣ-balmeṣ de zgomote din care nu se
putea scoate nimic inteligibil. Aṣa încât căzu repede
pe gânduri.

Dacă avea să continue aṣa, n-avea să iasă
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bine. Ştia că oamenii vorbesc de el. Că le e milă...
Încă. Dar compasiunea poate la un momendat să se
schimbe în batjocură. Nu avea să mai dureze mult
ṣi oamenii aveau să înceapă să-l ia peste picior, ne-
prietenos. Nu era el jalnicul bijutier încornorat? Un
încornorat, un soţ „ajutat” la muncă. La dracu! Spre
spaima vecinilor săi, izbi din senin atât de tare cu
pumnul în masă încât se auzi clinchet de pahare.
„Nu vă supăraţi...”, le zise el ridicându-se din dorin-
ţa de-a avea o atitudine, „tocmai mi-a venit o idee sal-
vatoare.” Nevastă-sa era capul răutăţilor, dar ṣi baro-
nul era vinovat. Se mai gândi o dată la echilibrul ca-
re trebuia restabilit ṣi plecă spre bar să mai comande
o bere. Da, pe-un singur picior nu se poate sta. 

Nu se întoarse la aceeaṣi măsuţă.  Cu coa-
tele pe tejgheaua barului, îṣi dezvolta ideile în conti-
nuare. Luând, aṣa, ṣi câte-o gură de bere, începu să se
simtă fericit, dar, îṣi mai dădea seama, acea fericire
nu avea să dureze veṣnic. Mai devreme sau mai târ-
ziu, avea să aterizeze iar pe fundul prăpastiei, pentru
ca apoi să-ṣi dea toata silinţa să iasă din ea. Ce e
viaţa altceva decât o nesfârṣită aspiraţie la fericire,
la pace sufletească, la echilibru? Dar este ṣi o muncă
sisifică: de îndată ce piatra ajunge sus, se rostogo-
leṣte iar în jos... Îţi dai brusc seama că mai ai un exa-
men de dat: te mai înjură cineva, bineînţeles că fără
niciun motiv, dar te pune pe gânduri, te mai lasă ma-
ṣina ṣi tu nu prea ai bani, vine altul ṣi-ţi seduce ne-
vasta, mereu e câte ceva.

Şi-acu’ la dracu, baronu’ ăla, Theo (când a-
vea să-i plateasc-odată?), hahalera aceea îi tulburase
urât echilibrul vieţii. Individul mânca din existenţa lui
ca o tumoare canceroasă. Trebuia eliminat. Extirpat,
chirurgical. Dar se potrivea oare această concluzie
cu teoria lui despre viaţă ca Grande Complication?
(Iar ajungea la blestematul ăla de ceas, care nici mă-
car nu era încă plătit. Ceasul era stricat, rotile ṣi în-
treg mecanismului erau zăpăcite, trebuia să intervină
ceasornicarul.)  Bun, toate bune si frumoase, dar A-
dèle? Doar ṣi ea era la fel de vinovată, dacă nu chiar
ṣi mai mult, pentru faptul că i se stricase lui ceasul.
Nu se putea trage decât o singură concluzie: că se
tulburase echilibrul în marele întreg.

În spatele barului puseseră o oglindă, pe
toată lungimea acelui spaţiu, iar în faţa oglinzii atâr-
nau sticle de băutură răsturnate ṣi prevăzute cu mici
robinete. Printre sticle, Tadema căscă ochii la re-
flexia lui palidă, care îi întorcea privirea speriată. I
se păru că arată prost. Încet, euforia dinainte începu
să-l părăsească. Era timpul să meargă la alt bar. 

Printre acoperiṣuri se strecura o lună plină,
iar în faţa lui sclipea o stea neobiṣnuit de limpede.
Sau era, nu-i aṣa, o planetă? Tremura, se făcuse mai
frig. Îṣi îndesa mâinile în buzunare, o luă după o co-

titurăṣi se trezi deodată în mijlocul unei mulţimi în-
ghesuite, care mătura strada ca o avalanṣă. Între toţi
acei oameni fu copleṣit de un sentiment de singură-
tate.  Era ameţit. Ca un adolescent care deodată îṣi dă
seama că toate certitudinile din copilaria lui s-au spul-
berat, începu să se îndoiască de propria-i existenţă.
N-avea decât să fie Tadema, bijutierul, respectat de
toată lumea, distins de Maiestatea Sa, Regina, un om
cu stare, membru prin cluburi de-afaceri ṣi golf, dar
ce reprezentau oare toate-acestea? Ia un pom de Cră-
ciun ṣi scoate-i toată beteala ṣi nu mai rămâne decât
un brăduleţ firav ṣi uscat.

Îṣi dădu imediat seama că nu trebuia să mai
lase acel gând să-i dea târcoale. Trebuia să vadă cum
scapă din învălmăṣeala aia ṣi-apoi să-ṣi facă rost de
un păhărel de tărie. La primul colţ de stradă se lăsă
purtat ca o minge de biliard de alte mingi pe masă;
o luă fără să gândească după acel colţ. Ajunse pe o
stradelă cu cafenele pe partea stângăṣi cu zidurile oar-
be, roase de intemperii ale unor clădiri vechi pe par-
tea dreaptă. Atras de sunetele muzicii de jazz, îm-
pinse în lături o uṣă veche ṣi părăginită, ca apoi să se
sperie de numărul mare de oameni înghesuiţi în acel
aṣezământ. Îl întâmpină un aer închis, un miros de
bere răsuflată ṣi fum de ţigară. Tocmai voia să se în-
toarcă, însă o fată care mirosea a patchouli făcu un
gest ademenitor înspre el ṣi se ṣi aplecă puţin. Ca să
nu pară neprietenos, îṣi croi drum prin multime ṣi in-
tră înăuntru. Cu oarecare efort, reuṣi să ajungă la bar,
comandă o bere ṣi, c-un pahar într-o mână, ajunse în-
cetiṣor-încetiṣor până la scenă.

Parcă nimeni altul decât Lester Young ar fi
suflat în saxofonul tenor. Sunete aspre, sunete curgă-
toare. Formaţia se mai compunea dintr-un basist, un
pianist ṣi un om la percuţie. Tadema era fără doar ṣi
poate captivat de muzica aceea seducătoare. Stătea
aproape în primul rând de scaune, lângă o fată cu zu-
lufi negri. Adulmecă, dar fata nu avea un miros dis-
tinctiv. Străduindu-se să nu fie câtuṣi de puţin obser-
vat, o „filă” dintr-o parte. Semăna cu o actriţă, cu o
vedetă franţuzoaică al cărei nume îi scăpa. Paharul
îi era gol. O lovi uṣor cu cotul pe fată. 

„Bei ceva?”
„Poftim?”
„Dacă bei cevaa...” îi strigă în ureche.
„Binee...” îi strigă ea înapoi. O privi întrebă-

tor. Ea dădu din cap cu ochii la paharul gol din mâna
lui. „Ia-mi ṣi mie tot o bere.”

Când el se întoarse, ea îṣi luă zâmbind pa-
harul ṣi dădu noroc cu el. Ar fi vrut s-o întrebe cum
o cheamă, dar ea părea să asculte cu atâta atenţie
muzica, încât renunţă. Curând dup-aceea se-auziră
ultimele acorduri dinaintea pauzei, un sunet de saxo-
fon care se pierdea, niṣte mângâieri pe-o claviatură
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de pian, bătăi de tobă. Atunci, fata păṣi în faţă, ca să-l
îmbrăţiṣeze îndelung pe pianistul care stătea cinchit
ṣi aplecat pe marginea scenei. Asta fusese, deci. Foar-
te rău nu-i părea, pentru că intenţia lui nu era să facă
o cucerire. Totuṣi, înţelese că fusese prea mult timp
singur cu disperarea, necazul ṣi furia sa, ṣi că mai
existau ṣi alte femei, nu numai Adèle. Pentru o clipă,
acest gând îl bine-dispuse, dar în timp ce-ṣi bea pa-
harul (deja voia la alt bar), furia (ṣi nu tristeţea, nici
disperarea) începea să preia controlul. Ceea ce-i fa-
cuse Adèle era de neiertat. 

Reclamele, cu stridenţa neonului, luminau
pereţii barurilor de pe strada următoare. Se făcea
târziu, iar canalele începeau să se umple de hârtii ṣi
de pahare de plastic provenind de la snack-bar-uri
ṣi prăvălii cu ṣaorma ṣi kebap. Domniṣoare încălţate
în pantofi cu toc loveau sacadat trotuarele vechi ṣi
urâte, ṣi erau însoţite de băieţi în cizme de cowboy.
Un băiat slab se apropie aplecându-se de o scara de
bloc ṣi-ṣi trase repede un crac de pantalon în sus ca
să-ṣi aṣeze bine la cizmă un pumnal, care probabil că
până atunci nu stătuse-atât de bine; scoase cuţitul pe
jumătate din cizmă pentru ca apoi imediat să-l împin-
gă la loc ṣi să-ṣi tragă la loc pantalonul pe deasu-
pra. Apoi, cu un gest sigur de sine, îṣi aprinse un joint
ṣi merse, alene, înainte. Deci, asta-i viaţa pe-aici,
gândi Tadema trăgând în nări mirosul de cannabis.
Dintr-un motiv sau altul, scena nu prea-l impresionă.
Se uită la ceas ṣi constată că era încă devreme; abia
după ora trei noaptea se înjunghia în oraṣ. În plus,
străzile erau pline de poliţiṣti care se fâţâiau zâm-
bind prietenos prin aerul saturat de marijuana. Şi as-
ta avea să se schimbe după ora trei, aveau să vină du-
bele ṣi-aveau să fie „curăţate” de infractori străzile
centrale, de către niṣte politiṣti cu privirea fioroasă
ṣi cu pulane jucându-le în mâini. Mai dădu un colţ ṣi
se afla în cartierul roṣu. Luminiţe roṣii ṣi femei în né-
gligé dincolo de ferestre. Curviţele îl priveau langu-
ros, îṣi ţuguiau buzele, îi trimiteau sărutări din vârful
degetelor ṣi, după cum îṣi miṣcau ele buzele, dedu-
cea că îl numesc „iubitule”. Dar îṣi văzu nestingherit
de drum, până ce ajunse la o cafenea în faţa căreia
stătea un grup de oameni ṣi aṣtepta ceva. Barul mo-
tocicliṣtilor era taverna unde se aduna clubuleţul lo-
cal al deţinătorilor de motociclete. Un bar foarte en
vogue în rândurile amatorilor de senzaţii tari.

Cum ieṣea unul, intra altul, aṣa se întâmpla
adesea. Tadema se hotărî, tremurând în costumul lui
negru, să se alăture celor care-ṣi aṣteptau intrarea.
Nu era singurul afacerist printre păsările de noapte
de-acolo. Văzu câţiva avocaţi vestiţi, un arhitect ṣi
un bancher particular tânăr stând la coadă în faţa lui.
După el se aṣezară un bărbat mic de staturăṣi gras ṣi
o negresă tânără. Erau însoţiţi de două namile de

bărbaţi care priveau în gol, deloc voios. Când Ta-
dema întoarse capul, grasul îl salută amical dând din
cap, de parcă ar fi fost prieteni vechi. Tadema îi răs-
punse la salut. 

„Totul ok?” întrebă tipul.
„Sigur”, răspunse Tadema. De unde-l cunoṣ-

tea, totuṣi? „Dumneata ce faci? Nu te-am mai văzut
de mult.”

„O, sunt în ţară de ceva vreme.” O apucă
pe fată de antebraţ ca să i-o prezinte lui Tadema. Pri-
etena mea. E din Statele Unite. Maggie. 

„Pleased to meet you.”
Probabil că Tadema nu-ṣi întinsese sufici-

ent mâna, având în vedere că Maggie îl apucă de vâr-
furile degetelor.

„What’s your name?”
Părea pe deplin trează, spre deosebire de vo-

luminosul ei prieten.
„His name is Tadema”, lălăi acesta pronun-

ţând numele lui Tadema americăneṣte, cu un t aspi-
rat.                                                                                                 

Din când în când se deschidea uṣa, se-auzea
tare muzica rock, iar cei care aṣteptau afară mai pu-
teau face un pas înainte.

„Hi, I’m Maggie”, zise femeia dând în sfâr-
ṣit drumul degetelor bijutierului. Care bijutier se sim-
ţea un pămpălău, pentru că-ntinsese-o mână atât de
fleṣcăită. Se mulţumi să dea din cap. Avea nevoie de
un whisky ca să-ṣi menţină buna dispoziţie.  Îl privi
fix. „Jack will buy you a drink.”                                                   

Arăta atât de rău încât ea să-i poată ghici
gândurile?  Jack, Jack. Tadema nu-ṣi amintea să fi cu-
noscut vreodată vreun Jack. Putu să intre, Jack ṣi pri-
etena lui aveau încă de aṣteptat afară. Se feri parcă
de un zid de zgomote: chitare asurzitoare ṣi un pian
lovit cu îndârjire. Un bărbat de statură uriaṣă cu pă-
rul lung cărunt ṣi cu o vestă de motociclist făcută din
piele îl luă de gulerul sacoului ṣi-l trase înăuntru.
După care îi dădu un pumn zdravăn în spate, aṣa în-
cât Tadema căzu în braţele unei fete care mesteca de
zor gumă. Fata avea coṣuri pe faţă.

„Uită-te,boule, pe unde mergi!” Tadema,
deloc obiṣnuit cu contactul fizic cu femei străine, se
agăţă cu sălbăticie de ce se găsea în jurul lui... Fără
să vrea, o strânse pe fată de bluză. Înainte să apuce
ea să se pună pe ţipat sănătos, un soi de Hells Angel
veni ṣi-l strânse de mână, pentru ca apoi să-l împin-
gă mai departe în sală. Caramba. Tadema avu pre-
zenţa de spirit să se aplece ṣi, din câteva sărituri (a-
vea deja ceva viteză), să dispară undeva între săl-
tăreţii de pe ringul de dans.                                                          

Singura formă de iluminare din acea sală o
reprezentau niṣte lămpi colorate aflate deasupra rin-
gului, printre care era de-a dreptul imposibil să dis-
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tingi chipurile oamenilor. Reuṣi să-ṣi croiască drum
prin mulţime până la o mică scenă, pe care se împin-
se tremurând înspre una din boxe. Muzica era tare
ṣi alertă. Pianistul-solist nu avea decât un sacouaṣ pes-
te toracele descoperit. Nu se înţelegea nimic din ce-
ea ce cânta. Întreagă atmosfera aceea-i părea lui Ta-
dema complet idioată, însă ritmul muzicii era irezis-
tibil, aṣa că nu dură mult ṣi-ncepu ṣi el să-l bată cu
un picior. Dar, una peste alta, părea cât se poate de
„pierdut în spaţiu”.                                                                                                      

Lucrurile se schimbară abia atunci când îi
zări pe Maggie ṣi pe Jack pe ringul de dans. Jack îṣi
miṣca braţele ca o moriṣcă, bătea tot timpul din pal-
me ṣi risca, dintr-un moment în altul să-ṣi piardă echi-
librul. Din fericire, între atâţia oameni nu aveai cum
să cazi. Mica negresă nu părea deloc bine dispusă.
Dansa foarte metodic. Îṣi ţinea picioarele bine „înfip-
te în pământ” ṣi se miṣca doar de la talie în sus în rit-
mul cântecului. Îl observase pe Tadema, ridică bra-
ţele în aer a neputinţă. Corect, o deranja faptul că
iubitul ăla al ei e-aṣa de beat. Tadema dădu din cap
către ea. Jack era-mprăṣtiat, ei îi plăcea ordinea. Se
simţea atras de ea.                                                                                                                 

I se făcu, deodată, lehamite de Jack, căci îl
impinse deoparte atât de tare, încât el aproape căzu
pe spate, iar ea, fără să-i mai pese, îl trase pe Tadema
pe ring între dansatori. Lăsând la o parte faptul că
acum nici n-avea chef, Tadema „nu le avea” cu dan-
sul. Pentru el, a dansa însemna a sări cu o anumită re-
gularitate de pe un picior pe altul. Era extrem de
conṣtient de propria lui stângăcie ṣi convins că toată
lumea se uită la el. Dar de dragul fetei îṣi dădu toată
silinţa. Simţea că se autodepăṣeṣte. Simţea căldura
corpului ei, ori de câte ori venea ea înspre el sau era
împins el înspre ea. Maggie avea robusteţea unei
mingi de cauciuc. Mai că se temea că vor începe să
sară involuntar împreună, întocmai ca o minge. Ar
fi vrut s-o strângă tare, dar nu îndrăznea din cauza
lui Jack, care stătea cu spatele la scenă ṣi-i privea.
Lângă Jack se afla unul din „malacii” care stătuseră
în spatele lui ṣi afară. 

Unde se trezise, pentru Dumnezeu? Melo-
dia era un rock’n roll. Barul motocicliṣtilor era o
cârciumă plină de Hells Angels, de curve ṣi de dro-
gaţi. Mai jos nu aveai cum s-ajungi în oraṣul acela.
Dar avea ceva irezistibil cârciuma.
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POEME

Silvia Bitere

Imn albastru

ea mă privește 
și tace acoperită de pământ
cu o pătură trasă peste cap tace pe limba ei
în casa veche de unde niciodată n-o să mai iasă
acoperită de pământ sub pătură trasă

s-a născut o altă mamă
uite așa dintr-o altă pasăre cicălitoare
sunt eu

cât o mai iubeam cât o mai iubeam

acoperită de pământ
viermii o trăgeau de genunchi
să-i mai vadă încă o dată rotula
rochia ei de mătase veritabilă
mamă născută dintr-o pasăre
cu degete lungi albastre
peste care am așezat pământ
și  a crescut evident iarbă albastră

Sentimente, idealuri, minciuni

despre ce mai scriu
despre nimic doamna mea
adun  așa ca o nebună de prin viață
îndes totul în mine
sentimente idealuri minciuni
moarte nu 
am doar morții din partea părinților mei
e bine să ai ceva din partea cuiva 
în rest dacă mai văd vreo icoană pe drum
mă închin la ea și ei îi dau lacrimile
e de la vopseaua proaspătă îmi spun
iarba nu se ia pe degete așa ușor
icoanele nu plâng dintr-o dată 
pentru nimeni

nu nu plâng 
ce-ți veni doamnă cu batista
mai bine saltă-ți genunchii la gură
poate ai rămas grea cu mama
am fost în cimitir azi noapte
și era atât de bucuroasă
de-au ieșit toți morții pe alee la plimbare

vedeți doamnă eu am uitat 
că la naștere se plânge



Însemnări de lectură

O carte a cărţilor de poezie
Lucian Mănăilescu

Prin geamul spart al cerului, la Cantonul 248,
o fată cu ochi albaştri, Poezia, priveşte trenurile ce
trec spre departe, fluturând năframa roşie a inimii.
Despre ea se ştiu puţine lucruri, doar zvonuri foşni-
te de fluturi, ploi repezi, tăceri cu ochi de lup şi ar-
hiducese, gări părăsite printre stele Bărăganului, oa-
meni grăbiţi, revolte şi cireşe amare, sinucideri sau
iubiri copilărindu-se în fotografiile îngălbenite ale
toamnei. Am afirmat odată că Liviu Ioan Stoiciu e
un mare poet, dar acum – după ce „plumbul” ultimei
sale cărţi (Nous, Editura „Limes”, Cluj, 2015) mi-a
ricoşat în suflet, îndrăznesc să adaug că, pentru mi-
ne, e... cel puţin un mare, un foarte mare poet.

În primul ciclu al volumului (O mers când
dincoace, când dincolo) poetul „investighează” ce-
le două teritorii ale existenţei - Dincoace şi Dincolo,
chiar dacă uneori graniţa dintre ele e relativă, îngă-
duind strigoilor amintirii să compromită realitatea:
„bunicul, în uniformă regală de gală, rupe/ o nouă hal-
că din mămăliga mucegăită, o/ fărămiţează şi o îm-
parte numai el vede cui – pe prispa/ casei, întors de
pe lumea cealaltă”. Responsabilă cu noua ordine, e
nebuna satului, singura capabilă să audă dialogurile
purtate pe uliţele unui timp fără timp: „Ce mai faci?/
Iaca, împart în stânga şi în dreapta,/dau de pomană,
că ai mei m-au uitat (...) Tu, ce mai faci, Mărie? Mă
doare capul. Nu-mi/ tai mata sub limbă, moş Ioane,
să-mi treacă/ răul?” (Răul)

Este un joc pe viaţă şi pe moarte, de care
nu poţi scăpa decât în străvechile ascunzişuri ale co-

pilăriei: „Merg înainte cu capul plecat,/ îţi scriu cu
sânge, adică, într-un vis nesfârşit, am început/ să văd
negru în faţa ochilor, stau ascuns/ acum în lanul de
porumb de la marginea satului” (Sunt un sub). Şi
totul merge înainte (sau înapoi?) cu oameni uitaţi la
mese festive, de la care:„Se mai scoală câte unul cu/
gura plină şi trage o înjurătură «la general»: tu-i/
paştele mă-sii de viaţă, după care/ se aşează la loc
şi mestecă mai departe, dacă are ce... (Tu-i paştele
mă-sii), cu imprevizibilul nunţilor şi înmormântări-
lor: „Mi-e un dor să/ mor, mă, Gheorghe...” (Doi tem-
beli ) sau: „Aşa-i: că m-a părăsit, curva, s-a dus drac-
ului,/ acum miroase urât, n-o îngroapă nimeni” (En-
ergia e liberă), cu fel de fel de patimi mărunte, ucise
de obişnuinţă: „Că în loc să-ţi bei minţile cu lichior
prin/ taverne, mai bine ai dormi/ şi tu pe acasă nop-
ţile, necăjitule, lângă mica ta/ dansatoare dezgolită,
neliniştită,/ descălţată, fără haz, cu obiele de bumbac
fin făcute/ praf şi cu botfori de iuft rupţi aruncaţi/ pe
fereastră: că// s-a lăsat peste tot, ca o apă îngheţată,
iar/ deznădejdea...” (Că s-a lăsat deznădejdea). 

Lumea satului sau cea a periferiei urbane
se  plimbă prin cer  cu un zeppelin plin de glume de-
ocheate („Eşti nemulţumit, cantaragiule? Uite/ ia şi
urecheata a mea – îşi/ smulge urechea dreaptă. Nu!
Cantaragiul, îngrozit, o/ refuză şi o ia la fugă./ El
râde, sardonic: ai vedenii macabre, băptrâne, îi/
strigă din urmă şi-şi/ lipeşte cu scuipat urechea, la
loc.” - Vine din viitor), uitări neuitate („Ai uitat
acolo vaca, în/ buruieni, din copilărie, de la 11 ani?
Nu mai ţine/ minte exact câţi ani avea/ atunci când
a uitat-o” – Uitată din copilărie) sau senzaţii asurzi-
toare („Se răsuceşte în mormânt cartoful,/ zice. Îl
auzi? Ţi/ se răsuceşte ţie cuvântul cartof în creier la/
această oră. E 4, lasă-mă să dorm. Ah,// urâciunea pus-
tiirii – când dormi. Când/ nimicul îşi ia revanşa...” -
E primăvară)

Printre întâmplările  mărunte ale zilei se în-
cropeşte  o realitate cuantică, paralelă, la infinit, cu noi
înşine: „Urcă pe Dealul Mitropoliei, la/ Înviere. Tâ-
râie/ un cărţoi după el, trecătorii îi fac loc, se opresc/
plini de milă sau în bătaie de joc, îl/ privesc lung
«acesta e modul lui de manifestare!»,/ spune o doam-
nă care/ împrăştie un parfum atât de plăcut... Ce//
am ajuns, nimic./ Nimic nu mai e cum a fost, nici
lumina/ dinlăuntrul meu, încet – încet/ s-a ascuns în
subconştient şi cuvântul Domnului n-a mai avut nici
un sens...” (Ce a ajuns). 

Propoziţii îngrozitor de prozaice, s-ar zice,
dar îţi vine să te dai cu capul de toţi pereţii cailor
verzi, ca să înţelegi de unde se prelinge atâta lumină
în secreta lucrarea poeticească. Ca şi în necuprinde-
rea poemului Cât cuprinde: „Aşezată la fereastră,
aşteaptă/ nici ea nu ştie ce – cât cuprinde cu privirea, 
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acoperă/ peisaje de nisip, plaje, kilometri/ întregi de
pustiuri şi Marea Neagră, deşi în faţă are o/ grădină
uriaşă cu iarbă/ înaltă de un metru şi un deal împă-
durit: dar// ea nu şi nu, că vede chiar/ ouăle păsărilor
marine care se clocesc pe plajă,/ acolo./ Şi ăla nu e
deal, e val,/ val apocaliptic de apă. Ce ziceţi, nu e să-
rită? Cum/ adică, intervine reprezentantul/ societăţii
culegătorilor de scoici, prieten de familie,/ la vreo 40
de ani, sosit cu afaceri pe aici,/ îndrăgostit până pes-
te/ urechi, cu care ea a rămas gravidă în secret – de
ce// să fie sărită? Numai fiindcă/ în acest timp chipu-
rile dumneavoastră se rezumă la/ puncte sau lunii
desenate pe nisip,/ care figurează ochi, sprâncene şi
gură, ce dispar/ la prima furtună?”

În această aventură „retro” sunt uşor de ghi-
cit mecanismele infernului, de la „Mănăstirea Secu”:
„Că mormânt îi e memoria/ şi e mai bine să treci pe
lângă morminte fără a spune/ o vorbă. «Că mintea/
trebuie să mediteze continuu»/ Sincer, acum îi pro-
voacă/ o stare de mulţumire faptul că sunt arestaţi/
unii dintre cei ce aveau reputaţia de sfinţi. E un con-
trol/ al pasiunilor, la mijloc? Prin exerciţiu şi renun-
ţare. De ce/ nu protestează intelectualii publici...”
(Sărut mâna, părinte)

Şi dramele lumpenproletariatului aristro-
cratic ajuns la cheremul milei: „în faţa muzeului de
Istorie, cerşetoarea cu/ turban,/ În fiecare zi îşi schim-
bă/ culoarea. Are un turban din recuzita muzeului?
Din ce secol vine? E o punte de radiaţii// Cerşetoa-
re? O descoperi într-un peisaj de păduri/ înecate...
Surâzi în fiecare zi când treci/ prin faţa ei, are la-
crimi în ochi? (...) Ea nu sădeşte cruci, cu banii pri-
miţi,/ ci aclamă toaleta miresei, care a fost/ moartă

de tânără.../ E apatică, fără puteri, fără nădejde./ Cel
ce o iubeşte i-a trimis  acum un an, în/ custodie, un
heruvim.” (E o figură tânără); Alt personaj „trece
prin faţa gării cu felinarul/ aprins, felinar furat de la
capătul liniei moarte de cale/ ferată, speriind impe-
gatul. Trece şi/ întreabă iar pe unde naiba se ia să
ajungi la pădurea/ prin care a fost el purtat în lanţuri,
din/ motive politice?/ Săracul – tăiat de tren mai
apoi, evadat, când?” (La ora 10 seara)

Există totuşi şi (un fel de) speranţă: „Urcuş
pe o cărare măturată de sufletele celor duşi,/apoi
coborâş prin zăpada până/ la piept, prin care înoţi în-
nebunit – însoţit de la început/ până la sfârşit de câi-
nele speranţei, roşcat,/ cu bot de vulpe, că/ până la
urmă vei reuşi. Căţărat până în vârf,/ pregătit de a-
cum să depui mărturie./ Urcat şi coborât din patul de
moarte, din sanatoriu. «Iaca,// aşa a vrut cel de Sus».
Mai/ ai un pic, memoria îţi e ostilă, te năpusteşti în-
lăuntrul/ tău, ai mare grijă, sub zăpadă e gheţă, alu-
neci, te prăbuşeşti, închizi ochii,/ te agăţi de un co-
pac, descoperi/ o peşteră în dreapta, aici îţi vei pe-
trece noaptea asta.” (Până sus, să depui mărturie);
sau:  „...Te uiţi prin lunetă. Pe acest loc,// deasupra
noastră, se află binele, mulţămim dumisale. Aici un-
de stăm căţăraţi pe cele/ năruite, straturi – straturi,
înaintaşi/ peste înaintaşi, zodiac peste zodiac, abis/
peste abis... Nu veniţi oleacă să staţi şi cu mine de vor-
bă?/ Cu tine? Îi deosebeşti trăsăturile: îşi soarbe/
vinul, răzimat în suliţă. Numai// să nu se tulbure cu fi-
rea. Nu putem face nimic pentru/ marele lui chip, a-
bia primit?/ Cu toată osteneala./ «Cum nu putem fa-
ce nimic, să ne depărtăm în tăcere»” (Speranţa în
ceea ce-am mai putea fi)

Aşadar „o lume nebună, nebună, nebună...”.
Poetul pune punct grupajului, concluzionând: „Nu
te-ai înţelepţit? Îndulceşte-ţi gâtlejul, ia putere din/
aşteptare, urcă-te până la inimă şi/ coboară să-i ceri
«viermelui neadormit» îndurare... Eşti// o expresie
a propriei tale/ naturi, ce e aşa de greu de înţeles?
Exprimă-te,/ în continuare, ca atare...” (Exprimă-te)

Al doilea ciclu adună nouă poeme, sub ge-
nericul Jurnal NOUS, un jurnal scris la persoana a
treia, dar cu vădită tentă autobiografică: „La un mo-
ment dat s-a pierdut de el însuşi, dar s-a ajuns/ din ur-
mă. A ratat inclusiv sinuciderea. Ce/ n-a ratat? Acum
degeaba se uită în jur, nu mai vede/ nimic deosebit
de reţinut, nici în/ perspectivă: de ce să mai întârzie
pe aici? Cercetarea s-a/ terminat, toate simţurile i
s-au tocit./ Nimic din ce a trecut nu-l mai invită la ma-
să, nu-i dă/ un telefon şi nu-i scrie (...) E/ înconjurat
de aluviuni: plăcerea, mâhnirea,/ bucuria se ames-
tecă, înoată/ într-un aluat, într-o stare intermediară,
minut de minut/ aşteaptă să se scufunde, dar nu-l
aşteaptă decât/ încă o încercare” (sâmbătă, 14 fe-
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bruarie); „Te cuprinde/ o nelămurită tristeţe, auzi iar
şuieratul unui/ tren din copilărie şi vezi graurii ce-
nuşii cum se lasă/ în apă să se îmbăieze şi dau din
aripi/ (...) înainte să atace în grup strugurii/ în viile
din jurul Cantonului 248...” (sâmbătă, 31 ianuarie); 
„Ce-o mai fi făcând tatăl lui? Nu-l/ visează, nu-i cere
nimic – regretă/ numai că n-a putut opri la mormân-
tul lui, la Adjud,/ ploaia neîncetând, bătea vântul, cum
să-i/ aprindă o lumânare?” (sâmbătă, 11 octombrie);
„...În spatele lor freamătă pădurea. Când se ridică/
să plece, sunt deja altcineva, mai împăcaţi, mai/ răb-
dători, mai plini, mai/ echilibraţi, cel puţin aşa au im-
presia. Îşi surâd şi se/ îmbrăţişează, au reapărut lu-
miniţele/ care-i călăuzesc. E atâta seninătate la mi-
jloc şi atâta/ amărăciune...” (miercuri, 8 octombrie);
„Faci o nouă baie în mirosul de pomi înfloriţi, te/ în-
depărtezi – nu ştii de ce, mirosul/ îţi aminteşte de co-
pilărie, pierzi încă o ocazie să te împaci/ cu tine” (vi-
neri, 13 iunie)

Ultima parte a volumului (Fiecare lucru are
valoarea sa) este marcată de o dimensiune oarecum
neobişnuită pentru orhestrarea disperărilor lirice ale
lui Liviu Ioan Stoiciu, cea a căutării unui „sine” în
vecinătatea absolutului: „Destinul tău. Simplu! Toa-
tă viaţa ai/ crezut că poţi fi tu însuţi şi n-ai fost decât/
ceea ce eşti, altul. Sau ceea/ ce au crezut alţii că eşti.
Ai înţeles?/ Toată slava este înăuntru tău: unde ţi se
întâlneşte/ mintea cu inima, în străfund.” (Nimic nu
merită). Nu putem să nu amintim aici poemul anto-
logic Nu-şi mai aminteşte: „Nu ştie nimeni de unde
a apărut, cu adevărat, şi de ce nu vrea/ să plece de
unde a venit, locuieşte într-o casă/ părăsită şi pri-
marului i s-a făcut milă de el. Poate a fost/ alungat
de la vreo mănăstire. Nu se/ ameţea de băutură şi nu
spunea lucruri de râs. Nu are idee/ cine e. Dar bănu-
ieşte. A spus poliţaiului că direcţiona/ energia pe ca-
nalul principal şi că/ a vândut tot, după ce i-a murit
soţia şi a fost prădat,a/ fost lăsat mai mult mort decât
viu, într-o/ baltă de sânge, lovit numai în cap, că nu
ştie dacă/ nu e, de fapt, venit de pe altă lume./ N-are
copii, rudele l-au alungat. Fiindcă nu i-a mai rămas//
nimic, se bucura de fiecare zi lăsată de la/ Dum-
nezeu, dansa după muzica din mintea lui şi suporta
orice/ mod de nestăpânire. A fost dat afară din/ spi-
talul de nebuni şi nu-şi mai aminteşte de nimic. Ştie/
numai ce face azi, mâine uită tot. Inventează./ E con-
vins că s-a întors în/ antichitate şi că e sclav răz-
vrătit, care merită să fie/ pedepsit - din când în când
repetă că a trăit/ destul şi că trebuie decapitat, martir,
să poată să apară în/ visul femeii primarului, să ghi-
cească/ viitorul până în ziua de apoi, drept mulţumi-
re că-l rabdă/ Pe banii statului...”

Este, credem noi, o carte a cărţilor de poe-
zie, despre care, cu siguranţă, se va vorbi mult.
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Ioan Peia
cîntînd

nu poţi fugi de singurătate în vecini
nu poţi chema poştaşul 
să sune de două ori

există doar un timp al întîmplărilor frumoase
nu poţi purta decît o dată
haine de sărbătoare

da
lucrurile se întîmplă o singură dată
o dată te naşti, o dată te uimeşti
o dată se sting luminile şi muzicanţii pleacă

oricît te-ai aduna la un loc
tot cu aceeaşi piele te îmbraci dimineaţa
de o mie de ori ca o singură dată

nimeni nu poate consola pe nimeni
fiecare îşi duce în cîrcă propria-i viaţă
ca pe un cufăr gol, omule

degeaba chemi îngerii la priveghi
cu aceiaşi, mereu aceiaşi ochi măsori
crăpăturile din pereţi
în aceleaşi mîini îţi sprijini fruntea

o singură dată, o singură dată se întîmplă 
să fie toate, o singură dată
într-o singură explozie de lumină
într-un singur turnir, într-o singură dată
ca atunci cînd metafora coboară în lume
în caleaşcă de aur
numai durerea se repetă mereu şi mereu aceeaşi
înfiptă adînc în beregată ca un sfredel
de pămînt

da
fiecare putrezeşte singur
în propriu-i nume
fiecare în propriu-i semn

am ridicat ochii către vîrfurile plopilor
care legănau cerul deasupra
şi am văzut pîntecul dezgolit al lui dumnezeu
prin care se împleticeau gîştele sălbatice

ţipătul lor ascuţit din toamna tîrzie…

şi l-am rugat:
atîta doar, doamne 
să ies din lume cîntînd ca un vierme
cîntînd ca un vierme 
înflorit



Simina Maria 
Sima

Fata împăratului
A fost odată ca

niciodată, o cutie cu vop-
sele. A fost odată ca ni-
ciodată, o cutie cu vop-
sele, iar în jurul ei se ro-
tea un glob de cristal în

mijlocul căruia ardea un foc. A fost odată ca nicioda-
tă, o cutie cu vopsele, iar în jurul ei se rotea un glob
de cristal în mijlocul căruia ardea un foc nestins,
care exista de la începutul universului. Iar Dum-
nezeu a vărsat cutia cu vopsele peste globul care se
învârtea, şi culorile s-au întrepătruns, şi a apărut un
glob care nu putea fi asemănat cu niciunul dintre mi-
liardele de globuri ce plutesc în imensitate…

Spuneam: Nu vreau să mai dansez nicio-
dată printre nori, căci m-e teamă să nu se spargă sub
tălpile mele însângerate de încercarea de a ajunge la
marginea cerului.

Pe rănile mele se ghiceşte geamul care des-
parte perfecţiunea de rest. Mi-am lipit acum ceva timp
obrazul de sticla lui şi am văzut cum oamenii se miş-
că numai înainte şi înapoi, niciodată în sus sau în jos.

…Trecuseră generaţii întregi şi povestea
creării lumii a cunoscut multe variante, dar singura
autentică rămăsese în ţinutul minunat, unde se ames-
tecaseră culorile. Acolo domnea un rege bătrân –
bătrân, care avea trei fete…

Spuneam: Nu-mi pasă de drum, nu-mi pa-
să de pietre, nu-mi pasă de căruţa care trece şi nici
de bătrânul care se holbează la mine de parcă aş fi
mai ştiu eu ce. Sunt un om. Cât se poate de normal,
cât se poate de ca voi.Totuşi, domnilor juraţi, luaţi
seama la tot ce mă poate trăda… Da, trădaţi-mă! Tră-
daţi-mă toţi! Părăsiţi-mă! Nu mai aveţi nevoie de
mine! Nu mai am nevoie de voi! Plecaţi din sală!
Dar întâi ascultaţi-mi povestea!

…Surorile mai mari sperau să domnească
într-o zi peste locurile acelea unde, spuneau mulţi,
ar fi fost odată raiul, şi se priveau cu ciudă. În schimb
mezina îi mulțumea lui Dumnezeu în fiecare dimi-
neață pentru acoperământul cerului şi promitea să
se bucure de culorile vii, de cer şi de minunile Pă-
mântului...

Spuneam: Moartea o să-mi bată într-o zi la
uşă: roagă-te să nu mă îndrăgostesc de ea, să nu-mi
miroasă ori a scorţişoară, ori a lămâie sau a migdale
prăjite, să nu-mi intre pe nări, să nu-mi alunece-n plă-
mâni, roagă-te să nu mă-ndrăgostesc de ea...

... Mezina împăratului a venit pe lume pre-
cum un cuvânt ce se naşte pe buza de sus a unei fe-
cioare. Nu îşi mai amintea momentele acelea, ci doar
mirosul durerii care o străbătuse când prima aro-
mă, aroma mamei, îi intrase în piele...

Spuneam: Nu mai contează nimic în afară
de cerul care ar putea să fie. Dar nu. E abisul, e ge-
nunea genunilor care s-a deschis special pentru a-mi
întuneca chipul. Sufletul nu mai are sentimente, a-
cum e o bucată de plastilină în mâinile necunoscutu-
lui, care l-a modelat până a ajuns la forma lui ac-
tuală. Niciuna.

... Când a venit pe lume mama ei a accep-
tat, resemnată., să se alăture visului. Ultima ei sufla-
re a fost prima a micuţei. De aceea Ziua  de naştere
a fetei nu era o bucurie pentru nimeni, ci doar un
prilej de plânsete şi amintiri...Cer. Pământ. Cer...
Soare şi lună în acelaşi timp. Pe obrazul fiecăruia
se prelinge acelaşi număr de lacrimi.Asta e lesne de
observat, căci plâng în acelaşi timp. Poate una-do-
uă lacrimi în plus din ochii împăratului, dar nimic
altceva...

Spuneam: 
ce faci desculţ printre rânduri de morţi
când seara se lasă din adânci văgăune de cer?
printre nori de amurg,
printre suflete de sfinţi,
printre râuri de cuvânt rupt, sfărtâmat.
căutai aseară rime.
le puneai într-un coş
şi le aşezai pe trepte. 
ce trepte? – te-întrebi.
ce rime visezi?
ce faci desculţ printre rânduri de morţi
când seara se lasă din adânci văgăune de cer?

...Aşa cum se întâmplă în poveşti, mezina a
avut un vis care a luat-o prin surprindere. „Alergam
pe malul unui râu. Alergam pe malul unui râu care
vuia. Alergam pe malul unui râu care vuia din toate
puterile lui. Vieţi umpleau valurile. Treceau...”
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ECHIVALENŢE LIRICE

Victoria Milescu
Ne vom vedea...

Ne vom vedea după sfârşitul lumii, mi-ai spus
Când vom fi doar noi doi, răsărit şi apus

Ne vom vedea după sfârşitul lumii, precis
Când vom fi doar noi doi, abis clamând abis

Ne vom vedea când toate vor fi trecut prin foc
Iar noi vom fi cenuşă sau nu vom fi deloc

Ne vom vedea când totul va căpăta alt rost
Fără să înţelegem de ce am fost ce-am fost.

Nous, on se verra...

Nous, on se verra après la fin du monde, sûrement
Quand il n’y aura que nous deux – aurore 

et couchant

Nous nous verrons après l’Apocalypse, dans 
un décor intime,

Quand il n’y aura que nous deux – abîme 
dans l’abîme.

On se verra après le feu d’Apocalypse – 
Ombres de cendres bleues ou bien deux  éclipses

Une autre loi cosmique s’emparera de tout
Sans que l’on comprenne guère l’amour 

qu’on a vécu. 

Un crin și-un trandafir

Se uită pe fereastra mea un crin şi-un trandafir
N-au fost aduşi de tine, nu, nici de un musafir

Se uită pe fereastra mea uimiţi şi curioşi:
Unde sunt cei ce te-au iubit, nebunii tăi frumoşi

Şi dintre toţi cel ce o vară ţi-a fost şi prinţ şi zeu
Crezând că soarta îţi zâmbeşte şi-ţi va zâmbi mereu?

Un crin şi-un trandafir se uită prin geamul ferecat –
E semn că Dumnezeu şi moartea încă nu m-au uitat.

Un lis et une rose

Par la vitre de ma fenêtre regardent, curieux, 
vers moi

Un lis et une rose fraîche, mais nul n’est apporté 
par toi.

Je lis la question muette qui s’insinue dans leurs
yeux doux:

Où sont ceux qui t’adoraient, où sont-ils tes 
beaux fous

Et surtout où est-il ton prince charmant qui tout l’été 
Te fit espérer que le sort te sourirait à jamais?

Un lis et une rose regardent par la fenêtre fermée – 
Signe que Dieu et la mort ne m’ont pas oubliée.

Plouă

Ce bine că plouă, că pot să merg prin ploaie afară
Iar lacrimile curgând pe obraz tot ploaie să pară

Ce bine că pot să dau vina pe ploaie 
când mă împleticesc

Să dau vina pe norul din zahăr candel 
dacă nu te găsesc

Plouă tot plouă cu frunze galbene rupte din stele
Casele se scufundă cu toată iubirea din ele

Tu ai putea oricând să opreşti ploaia necontenită
Curgând peste inima mea între doi stropi răstignită.

Il pleut

Par bonheur il pleut car je vais me promener
Et les larmes sur mes joues peuvent couler à leur gré

Par bonheur je peux en appeler à la pluie 
quand je chancele 

Si sur le nuage de sucre candi ton image m’appelle

Il pleut incessement aux feuilles jaunes des étoiles
Les maisons comme l’amour fantastique et banal

Tu pourrais bien arêter cette pluie qui ne cesse 
de tomber

Dans mon cœur entre deux gouttes amères, crucifié.

La plecare

Ia-mă cu tine dacă ar fi să pleci în zori
Ascunsă-ntr-o carte, între petale de flori

NR. 10 - 11, august - septembrie 2015                              REVISTA  FEREASTRA               

36 



Ia-mă cu tine dacă ar fi să pleci la prânz
Într-o fantă de haină chicotind ca un mânz

Ia-mă cu tine dacă ar fi să pleci seara
Aşa cum iei pe obraz lumina soarelui, vara

Ia-mă cu tine dacă ar fi să pleci mâine
Fără regret, între două felii de pâine

Ia-mă cu tine, chiar de-ar fi să nu pleci
Pe singuraticele inimii tale poteci...

Au départ

Emmène-moi à l’aube si tu pars
Et cache-moi dans un livre au départ

Emmène-moi si tu pars vers midi
Cachée parmi les plis de tes habits

Emmène-moi si tu pars vers le soir
Sur tes joues caressées d’une brise estivale

Emmène-moi si tu t’en vas demain
Sans regretter, entre deux bouts de pain

Emmène-moi même si tu ne pars pas
Sur les voies solitaires de ton cœur à toi...

Împrumut

Iei cu împrumut lumină ca să poţi trece şi azi
Pragul zilei următoare şi la rândul tău să arzi

Iei cu împrumut miresme din grădinile străine
Ca să treci cu anestezic printre oamenii de bine

Iei cu împrumut cuvinte, le alegi dintr-o privire
Iar dobânda e cât viaţa plus poemul de iubire

Iei cu împrumut iubire doar atât cât pentru-o pâine
Împărţind-o cu cei singuri aşteptând un colţ 

de mâine.

Emprunt

Ton emprunt – de la lumière pour franchir le seuil
du jour

Et brûler comme une torche qui éclaire tout autour

Ton emprunt – de la fragrance des vergers 
et des jardins

Pour pouvoir passer à l’aise parmi les hommes 
de bien

Ton emprunt – des mots choisis du regard au fil 
des jours

Leur intérêt – la vie y compris le chant d’amour

Ton emprunt – de l’amour tendre comme pour un
bout de pain   

Partagé avec ceux qui attendent leurs lendemains. 

Capul meu

Capul meu blond e o bombă cu ceas
Îi aud tic-tacul la fiece pas

Merg prin oraş şi zâmbesc ridicol
Oamenii nu ştiu că sunt în pericol

Doar cunoscuţii se uită ciudat
Deşi sunt aceeaşi cumva m-am schimbat

Capul meu va exploda într-o zi
Capul meu ca o bombă cu poezii.

Ma tête

Ma tête blonde – bombe qui éclatera
J’entends son tic-tac à tout pas

Je passe dans les rues en souriant bêtment      
Les gens ne savent pas mon chagrin combien grand  

Seuls les familiers me regardent  intrigués
Bien que je sois la même j’ai pourtant bien changée

Ma tête, ma pauvre  tête va éclater un jour
Ma tête est comme une bombe de poésies d’amour.

Trei zile

Flori, înfloriţi şi împodobiţi toamna cu zel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Soare, să nu te cerţi cu luna în vreun fel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Ploi, nu m-ademeniţi în dansul vostru rebel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Nici voi poduri nu mă-ngropaţi sub grinzi de oţel
Căci peste trei zile mă voi întâlni cu el

Trois jours

Fleurs, fleurissez et ornez l’automne doux
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous

Soleil, attends la lune et pardonne lui tout
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous

Ne m’entraînez pas, pluies, dans vos vertiges fous
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous

Vous, ponts d’acier et de bois, restez debout
Car dans trois jours nous aurons rendez-vous.

Traducere în limba franceză 
Ion Roşioru
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Dr. în Filologie

Maria Postu
Motto:

Da, în fapt, mă servesc de na-
raţiune ca de un instrument
mult mai direct, pentru a de-
nunţa complexitatea sisteme-
lor cognitive.

Ioan Petru Culianu

Plecat din România cu o diplomă de simplu
absolvent al sectiei de italiană a Facultăţii de Limbi
Romanice, Clasice şi Orientale a Universităţii din
Bucureşti, cunoscând în momentul plecării şase
limbi străine, Ioan Petru Culianu a reuşit, graţie în-
zestrării sale de excepţie, dar şi unei ambiţii privite
de multe ori de cei din jur drept arivism, să ardă eta-
pele şi să devină foarte repede specialist în gnosti-
cism, creştinism timpuriu, istoria şi cultura Renaş-
terii, fiind autorul unor cărţi de mare răsunet, scrise
în franceză, engleză sau italiană şi cu ediţii în toate
limbile de circulaţie ale lumii. Noutatea demersu-
rilor sale științifice se precizează clar când ies la
iveală noi valorificări ale ideilor sale şi se constată
curajul de a inova acolo unde se părea că știința a sta-
bilit deja repere fixe în receptarea fenomenelor is-
torice şi religioase. Astfel, în domeniul istoriei re-
ligiilor, Ion Petru Culianu a resimțit necesitatea unor
precizari de fond pentru reașezarea palierelor ample
ale acestei discipline, a priorităților epistemologice
în raport cu paradigmele clasice ale metodelor isto-
rico-comparative, fenomenologice, structuraliste,
antropologice etc. Nu numai atât, dar istoria însăși
este înțeleasă ca un subtil set de construcții mentale,
suport al formării oricărei culturi, un scenariu unde
se desfașoară conexiuni infinite între mintea umană
și orice tip de noutate, în sfârșit, o istorie eliberată
de hermeneutica „obiectivă” hegeliană. Culianu cri-
tică viziunea evoluționistă a interpretarii istoriei ar-
ticulându-se pe funcționalitatea binomului: sistem-
istorie.

Pe lângă numeroasele sale opere de istoric
al religiilor și din domeniul psihanalizei, al gnosti-
cismului și al magiei, ca și maestrul său Mircea Eli-
ade, IP Culianu a scris și opere de ficțiune: Perga-
mentul diafan,Bucureşti, Nemira,1994, Pergamen-
tul diafan. Ultimele povestiri, Bucureşti, Nemira,

1996; Iaşi, Polirom, 2002, Hesperus (roman), Bu-
cureşti, Univers, 1992; Bucureşti, Nemira, 1998;
Iaşi, Polirom, 2004, Arta fugii, Iaşi, Polirom, 2002,
Jocul de smarald (în colaborare cu H.S. Wiesner)
(roman), Iaşi, Polirom, 2005. Literatura sa poartă am-
prenta preocupărilor legate de psihanaliză ale au-
torului și pasiunii sale pentru știință despre care  măr-
turisea, elev fiind, că în sufletul său literatura şi fizi-
ca  își disputau întâietatea, el a alegând literatura,
lucru pe care l-a regretat ulterior.1

Această permanentă nostalgie față de vizi-
unea științifică asupra realității l-a marcat pe Cu-
lianu, care creează în romanul Hesperus o societate
hiper-tehnicizată în care trăiește un om golit de esen-
ța sa umană şi de capacitatea de valorizare a lumii
înconjurătoare. Dacă în societățile clasice omului îi
era proprie valorizarea, omul ideal creat de Culianu
trăiește liber, vidat de emoții și vise, fără griji, dure-
re, tristeţe sau teamă de moarte – toate acestea fiin-
du-i extirpate din suflet pentru a fi evitate conflictele
interioare. Este un om aflat la adăpostul a tot ceea ce
îmseamnă moarte, boală, suferinţă morală, foame, du-
rerile facerii, un om nemuritor dar care nu poate a-
vea acces la Eternitate. Autorul afirmă în interviul
citat că orice barieră între știință și mit sfârșește prin
a fi distrusă. Este inevitabil ca un proces narativ în
căutarea unui sens să ajungă la mit. Știinta hard cade
în mit de fiecare dată când creează un model cosmo-
logic. În acest sens, nu este nici o diferență între mi-
tul preistoric al unei religii „primitive” și mitul con-
struit de un savant ca Einstein sau Hawking.2 Deși
romanul lui Culianu poate fi considerat o ficțiune ști-
ințifică, după cum observa și Mircea Eliade, persona-
jele romanului au o „structură mitologică”3. Marele
istoric al religiilor, admirat de Ioan Petru Culianu de-
venit colaborator și asistent al acestuia la Chicago,
se întreba daca „intima cunoaștere a credințelor, ide-
ilor și tehnicilor religioase a pregătit sau provocat te-
ma centrală din Hesperus”4. Am considerat că urmă-
toarea afirmație a lui Ioan Petru Culianu confirmă
această presupunere: „Pentru a studia sisteme de idei
este necesar să conturezi liniile de demarcație între
vizibil și invizibil, între intern și extern, astfel, și
numai astfel, s-ar putea ajunge la o înţelegere a me-
canismelor minții umane.(...) Da, în fapt, mă ser-
vesc de narațiune ca de un instrument mult mai
direct, pentru a denunța complexitatea sistemelor
cognitive.”5

În eseul meu voi porni de la ideile lui Cu-
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lianu exprimate în interviul rămas multă vreme în ser-
tar6 referitoare la Istorie văzută ca „un proces de o in-
finită complexitate, în care obiecte invizibile concu-
ră în a forma un întreg total imponderabil. Aceste
obiecte invizibile sunt mințile umane, adevarate e-
crane tridimensionale asupra cărora percepţiile de-
termină reprezentări ale lumii cauzale. Pentru a stu-
dia sisteme de idei este necesar să conturezi liniile
de demarcaţie între vizibil şi invizibil, între intern şi
extern, astfel, şi numai astfel, s-ar putea ajunge la o
înţelegere a mecanismelor minții umane.”

Problema nemuririi reprezintă o provocare
pentru marile religii ale lumii și o sursă de inspirație
pentru scriitori din toate epocile, stilurile, vârstele, cul-
turile, de la miturile antice la mitologia românească,
ce a stat la baza unei creații de o mare profunzime și
complexitate, basmul „Tinerețe fără bătrânețe și via-
ță fără de moarte”. Acest mit, se știe, a generat multe
opere culte în literatura noastră, dar voi încerca să
stabilesc un paralelism între viziunea eternității ple-
când de la basmul românesc, romanul Căderea spre
zenit7 al scriitorului Ilie Constantin și romanul Hes-
perus al lui Ioan Petru Culianu. Autorul mărturisea
că se simte atras în mod deosebit de science fiction
deoarece îl consideră unicul mod de a face metafizi-
că în lumea de astăzi. Un element comun pe care l-am
găsit în cele trei cărți este fascinația călătoriilor spre
alte lumi spațio-temporale. „Eternitatea reprezintă
nesfârşirea timpului independent faţă de orice con-
tingenţă limitativă, adică afirmarea existenţei prin ne-
garea timpului”8 Pare un nonsens să vorbești despre
„limitele libertății”, libertatea fiind gândită doar în
relație cu conceptul de limită, și totuși libertatea, așa
cum apare ea în cele trei opere, își dovedește aceste
limite asociate cu nemurirea. Civilizaţia hesperiană
a libertăţii „fără efort” ce a fost instaurată pe pământ
de către un grup de savanţi în urma unei exploziei nu-
cleare, trăieşte într-un uriașă cupă transparentă în in-
teriorul căruia nu există boli, bătrâneţe, moarte sau
griji, acestea fiind eliminate. Pare ciudat cum o vizi-
une asupra viitorului imaginat peste 6000 de ani are
atâtea elemenete comune cu imaginea ținutului ti-
nereții fără bătrânețe și a vieții fără de moarte. Oa-
menilor care alcătuiesc această civilizaţie le este da-
tă o viaţă aproape veşnică, prin regenerarea celulară
anuală, moartea lor survenind doar la cerere. Liber-
tatea „fără efort” este, de fapt, o libertate „închisă”, o
pseudolibertate, locuitorilor planetei fiindu-le inter-
zisă părăsirea cupei transparente, care reprezintă o li-
mită tangibilă a libertăţii lor. În basmul românesc
situația este asemănătoare: „Petrecu acolo vreme ui-
tată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa
de tânăr, ca și când venise. Trecea prin pădure fără
să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele

aurite și trăia în pace și în liniște cu soția și cu cum-
natele sale,se bucura de frumusețea florilor și de
dulceața și curățenia aerului, ca un fericit. Ieșea ade-
sea la vânătoare”9. 

Ca și locuitorilor din Heperus, lui Făt-Fru-
mos îi este interzis să părăsescă ținutul tinereții eter-
ne deoarece încălcând interdicția, dealtfel unul din mo-
tivele principale în orice basm, determinând desfă-
șurarea acțiunii, personajul se întoarce în timp și spa-
țiu la condiția de muritor, pierzând vermelnica și
incompleta condiție de nemuritor. 

În Hesperus „Valea Plângerii” este reprezen-
tată de lumea a treia, planeta distrusă de războiul nu-
clear, aceea unde a fost imaginat și gândit proiectul
Hesperus, care inițial prevăzuse trimiterea unei expe-
diții spațiale pe planeta Venus, transformarea ei în
teritoriu locuibil și ulterioara colonizare a planetei. Ca
și pe fiul de împărat plecat în căutarea ținutului vieții
etrene și unii locuitori de pe Hesperus, „bătrâni” cu
o vârstă milenară, care păstrează atributele vechii
umanităţi, simt necesitatea de a explora teritoriile
interzise și efectuează scurte călătorii în afara spațiu-
lui sufocant al planetei gazdă. Sentimentul de falsă li-
bertate oferit locuitorilor lui Hesperus de către sa-
vanții care se joacă de-a Dumnezeu nu îi satisface
pe toți locuitorii planetei. Savanții au uitat de adevă-
ratul Creator al omenirii și făpturile create de ei nu
sunt decât niște oameni-roboţi, identici, posesori a
numeroase clone, care nu au cel mai important dar
al omului oferit de Divinitate: Libertatea. Hesperie-
nii sunt obligați să trăiască în închisoarea propiului
lor vis, fără memorie, condamnați la eternitatea pe
care nu au avut voie să o aleagă sau să o refuze. În-
doiala asupra superiorității civilizației fără emoții,
fără dragoste, fără boli, este exprimată de către perso-
najul numit Lester: „Oare civilizația făpturilor uma-
ne, cu emoțiile ei, controlul ei apăsător, spaimele ei,
era într-adevăr superioară paradisului artificial al
ignoranței creat de Horton?”

Răspunsul ni-l oferă sfârșitul romanului:
Lester si Linda, o dublură a Dainei, care sunt desti-
naţi morţii dar reuşesc să se salveze datorită inter-
venţiei în ultimul moment a lui Damian, Marele Mu-
tant şi a lui Horton. Hiperboreenii pot în fine să iasă
la suprafaţă din locuinţele subterane unde se ascun-
deau de atâta vreme de teama celor de pe Hesperus,
care îi depăşeau prin superioritate tehnică şi civiliza-
ţie. În discursul său final, Horton, şi el unul din cei
vinovaţi de catastrofa de pe pământ, le promite hi-
perboreenilor nu Libertatea fără efort a celor de pe
Hesperus ci Libertatea. Nu este vorba de reîntoar-
cere la condiţia dinainte de catastrofă, ci de şansa de
a se împărtăşi toti din descoperire lui Horton: Arta
Transformării.
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„Aş putea-o compara cu un joc, prin care
orice individ uman care stăpâneşte toate capaci-
tăţile creierului său poate sfida legile universului
fizic. Mai mult, poate compune o infinitate de univer-
suri care ascultă de alte legi. Nici unul nu este mai
„real” decât altul. Nu, acest privilegiu nu-l are nici
măcar lumea în care trăţi voi şi căreia îi conferiţi un
caracter absolut, ineluctabil. Într-o singură clipă
puteţi fi pulverizaţi cu toţii în lumi diferite, fără a
mai avea contact unii cu alţii. Trebuie să vă revelez
un mister: nu există altă realitate decât inteligenţa
umană.”

Fericirea se poate atinge de către fiecare,
promite Horton, doar trăind veşnic înlăuntrul visului
său cel mai intim. Această nouă formă de libertate es-
te numită libertate adevărată şi este în contrast cu
„Libertatea fără efort.” Numai adevăratele inteligen-
ţe, crede Horton au acces la închiderea în propriul
lor vis, pe când cei alungaţi din propriile lor vise de
către forţe întunecate au alt destin. 

Acelaşi destin îl are şi feciorul de împarat
din basmul românesc. Întâlnirea cu moartea este ulti-
ma sa dorinţă ce se împlineşte, eroul simţind obo-
seala şi epuizarea conferită de condiţia de muritor,
ca şi mulţi din eroii din romanul Hesperus.

În romanul lui Ilie Constantin, Căderea spre
zenit, Editura Paralela 45, 2008 obsesia nemuririi
este transpusă într-o istorie şi într-un spaţiu diferite,
Franţa secolului XVII, începând cu 1645. Autorul re-
povesteşte pentru publicul occidental care a apreciat
cum se cuvine acest dar, premiindu-l pe  scriitorul ro-
mân refugiat pe meleagurile franceze. Autorul a res-
pectat „schema tripartită a basmului originar (naş-
terea miraculoasă, condiţionată de o făgăduinţă ne-
maiauzită, călătoria în tărâmul esenţelor şi întoar-
cerea în lumea firească), şi a folosit recuzita, de-
corurile şi figuraţia tipice folclorului românesc (obi-
ectele magice ajutătoare, calul năzdrăvan, precum
şi personajele arhicunoscute nouă, de la Jumătate-
de-om-călare-pe-jumătate-de-iepure-şchiop până la
uriaşi şi Zâna zânelor), toate instalate în Franţa seco-
lelor XVII-XVIII.”  Corespondentul lui Făt-Frumos
din Basmul românesc este un tânăr Christophe năs-
cut în urma obţinerii promisiunii de viaţă veşnică.
El este iniţiat în complicatele discipline ale secolului
XVII dar şi in altele mult mai esoterice de către mes-
sire Melchior Melzi, un fel de trimis al marelui Mu-
tant în romanul lui Ioan Petru Culianu, care pose-
dând - am putea zice, Arta Transformării - apare şi
reapare în diferite secole şi în diferite ipostaze in-
teresectându-şi destinul cu cel căruia îi este un fel
de maestru iniţiator dar şi Stăpân. Dacă în lumea
secolului XVII, reticenţe religioase îl împiedică pe
tatăl lui Christophe, baronul Guy de Quatremonts să

accepte existenţa nemuririi, în lumea lui Culianu,
într-un viitor aflat la peste 6000 de ani distanţă, se
pare că Religia a dispărut, de aici şi orice sentiment
care te-ar putea face să te simţi vinovat pentru ceva
sau faţă de cineva. Nemaiputând simţi bucuria con-
ceperii unui copil, nu poţi simţi nici bucuria creşterii
lui de vreme ce oamenii trăiesc atâţia ani şi mor nu-
mai dacă doresc, bineînţeles că şi regenerarea popu-
laţiei se face rar, în funcţie de numărul celor plecaţi
de bună-voie sau rareori, când li se impune să iasă
din „rezervaţie”, în interiorul căreia sunt protejaţi de
moarte, fiind ucişi doar dacă fac greşeala de a părăsi
clopotul protector. Lumea în care trăieşte Christophe
îl obligă să adopte diferite stratageme (se lasă rănit
într-o înfruntare camaraderească, se machiază pen-
tru a părea că a îmbătrânit, etc) spre a păstra apa-
renţele şi a rămâne asemenea tuturor. Spre deosebire
de Făt-Frumosul românesc care pleca de bunăvoie
în căutarea idealului său, eroul lui Ilie Constantin,
nu acceptă miraculosul, îi caută mereu explicaţii ra-
ţionale şi pleca să-şi împlinească Destinul doar dacă
este împins de la spate de către cei ce-i cunosc meni-
rea ivirii pe lume. Plecat în călătoria definitivă pe ce-
lălalt tărâm Christophe parcurge un traseu aglomerat
de figuraţia şi recuzita basmului românesc, decor în
care se vor petrece experienţele sale individuale de
autoîmplinire personală, spre a deveni o fiinţă excep-
ţională. În încercările dificile pe care le duce la bun
sfârşit se pot vedea şi unele elemente ale martiriului
cristic, personajul devenind, la sârşitul lor, Prinţul de
diamant. În această calitate, ascunzându-şi însă în-
semnele regale, camuflat în profan, Christophe trece
în individualităţi multiple, păstrându-şi însă conşti-
inţa originalităţii şi puterii sale. Spre deosebire de ne-
muritorii de pe Hesperus care nu pot resimţi mila
sau dragostea faţă de cei apropiaţi (acolo partenerii
de viaţă se schimbă fără păreri de rău ), Christophe
trebuie să înveţe să-şi înfrângă mila faţă de toţi cei
care îi sunt dragi, soţii, copii, rude, prieteni care îm-
bătrânesc şi mor lângă el în timp ce el este mereu tâ-
năr şi plin de energie şi de dragoste de viaţă. Ultima
ţintă a lui Christophe este lumea nouă, America un-
de simte că şi-ar putea folosi înzestrarea spre binele
umanităţii ca un Faust care deşi a făcut un pact con-
damnabil, prin binele realizat ar putea fi iertat de ges-
tul trufaş al înfruntării timpului.

Cele două cărţi despre nemurire ca şi basmul
românesc amintit, realizate în contexte sociale şi ling-
vistice diferite, mai au desigur numeroase alte ele-
mente comune, dar şi mari diferenţe pe care spaţiul
nu ne îngăduie să le adâncim, dar ambele par năs-
cute din  nostalgia şi tristeţea însingurării celui ne-
voit să se exileze avertizând în acelaşi timp asupra
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exceselor civilizaţiei actuale, excese care s-ar putea
metamorfiza în apariția de noi specii de ucigaşi ai ome-
nescului în favoarea cultivării dimensiunii tehnolo-
gice a existenţei in-umane.

NOTE

1. În interviul descoperit de Daniela Dumbravă, acordat
studentei Emanuela Guano la Arezzo în 1990, publicat în revista
22, nr.15,/2006, autorul declara: „Fizica lasă spaţiu creativităţii.
Literatura, însă, este un spaţiu din care se hrănesc în general minţi
gânditoare, dar lipsite de elasticitate. Mă refer la anumiţi colegi ai
mei care preferă să-şi creeze un paravan ştiinţific numai din teme-
rea de a nu fi credibili.”

2. Daniela Dumbrava, interviul citat
3. Mircea Eliade, Prefață la romanul Hesperus, ed.

Polirom, 2004, pag. 6.
4. idem
5. Daniela Dumbrava, interviul citat
6. Interviul descoperit de Daniela Dumbravă
7. La Chute vers le zenith, Gallimard, 1989, traducere

în lb. Română, editura Paralela 45, 2009
8. Dicţionar de  simboluri, Jean Chevalier, Alain Gheer-

brant, ed Artemis, Bucureşti, 1994, pag. 29, vol. 2
9. Tinereţe fără bătrânețe și viață fără de moarte, în Pe-

tre Ispirescu, Basmele românilor, ed.Corint, București, 2002
10. Magdalena Popescu, Cum să-nveţi să nu mori

niciodată şi să-nduri veşnicia, prefaţă la vol. Căderea spre zenit,
ed Paralela 45, 2008, pag. 7
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POEME
Manuela Camelia          

Sava
Tablou de seară

se lasă seara-
cerul își desenează acolada
printre creștetele dealurilor
obosite de apăsare norilor
fierbinți...
se lasă acum seara -
respir
și mă bucur ca un copil
respir încântat 
de greierușul fanfaron
ce își etalează melodia
ca la jocul de poker
unde câștigă doar el - 
când se lasă peste noi seara,
în genunchi,
sufletul meu îți mulțumește,
Doamne,
pentru răcoarea ce o simt
cuprinzându-mi ochii, oasele,
cuvintele toate,
pentru pădurea vie
de lângă umărul meu,
pentru cântecul 
greierușului fanfaron
care lasă prin iarba 
urmele stelelor

Dreptul de a visa...

te visam
ca pe un arbore 
învins de clorofilă 
și înecat în sângele meu
te doream ca pe o ploaie
ce stingea jarul ochilor mei

te simțeam în fuga cuvintelor
supuse ierbii înalte
mi-era teamă
că dezlipind pleoapele 
într-o bună zi
m-aș trezi 
fără să te mai pot pipăi,
fără să te mai pot visa
fără să-ți mai pot strivi șoaptele 
pe buzele de alabastru

Numărătoare

număr pașii ce cad greoi
între mine și tine zi după zi
număr anii
și frunzele ce ți-au înmulțit
ochii, buzele, firele de păr albe
număr gândurile ce se aștern
surd și apăsător
făcând cărări între brațele mele
și visele tale
numai secundele
numai anotimpurile
mai pot naște o iubire
mă mai pot naște din nou
numai strălucirea unghiilor
numai focul epidermei numai
îmbrățișările tale
mă mai pot naște din nou
aici o inimă poate naște 
o poveste ce se ascunde 
printre rânduri
căutându-te 
căutându-mă

Any Drăgoianu
Aș dormi în somnul tău 

în fiecare noapte

mi-aş întinde braţele 
printre celule

aş gusta visele cu soldaţi ucişi
cu femei tatuate pe gambe
cu strigăte şi ziduri ce se
prăbuşesc la fiecare pas

poţi să crezi că vreau
să mă înveţi cum să trec 
dintr-o parte într-alta 
a visului tău
cum să simt ţărâna pe buze
cum să îmi încălzesc nefericirea
în sângele cald

atât vreau
să dormim acelaşi somn
să gustăm împreună căderile
să luptăm până la ultimul strigăt 
cu umbrele 
cu noi

poţi să crezi că asta vreau
să simţim gustul metalic 
al adevărului
să ne spunem cum ar fi fost
dacă gloanţele 
ne-ar fi străpuns carnea
şi toată nebunia din această
poveste
ar fi curs ca din întâmplare
în camera ta acolo unde 
am început să ne ţinem de mână
ca doi condamnaţi

oh!
atât mai vreau
să dormim acelaşi somn
să gustăm
tot adevărul
amândoi
în acelaşi timp
să ne sfâşiem
visele
până la cruda realitate.



Elena Hanganu

Iluzoriu
„Hell! Hell! Hell!” Se oprea

pentru câteva secunde apoi o
lua de la capăt. „Hell! Hell!
Hell!” Cuvântul părea o noţiu-
ne necunoscută, un parcurs am-
biguu al sunetelor prin esofag
sau laringe. 

Nici măcar nu știu dacă are esofag sau la-
ringe. Are, are. Sigur că are, altfel ar scânci. El e ca-
pabil de sonorizare. „Hell! Hell! Hell!” Repetiţia se
înregistră din nou în aerul dintre ei. Spune și tu
altceva! Îl rugă personajul insistent cu nădușeala
în buzunarul cămășii. De ce o ţinea acolo? Păi, nu
știu! Spunea tuturor că îi e dragă și tre’ să-și gă-
sească proptea lângă inimă.

Mă las furat de năluciri, himere divine îm-
brăcate în carne și sânge! O creangă mă trezește, o
vietate mă adoarme. E doar natură hiberbolizată sau
materie cenușie hazardată!

„Hell! Hell! Hell!” și tot așa până la epui-
zarea aerului din plămâni. Părea că face înadins
precum cuconiţele de la bar.

Da, alea se apleacă asupra ceștilor în loc să
le ridice cu mâna la înălţimea buzelor. Ei, doar așa
pot spera la ocheadele vreunui beţivan. Când decol-
teul plonjează deasupra feţelor de masă mânjite cu
bere sau mici, se găsesc niscai ochi înceţoșaţi de vot-
că care să-l soarbă. N-am mai dat de mult pe la  3
MIRESE. Ce tâmpeală! N-am înţeles niciodată de
ce-i zice așa! Găsești orice la bar, numai mirese nu.
Alea-s ocupate cu altarul dorinţelor. 

„Hell! Hell! Hell!” continua să răsune pe
lângă corpul personajului. E grea lumina asta. Și
soarele ăsta pare mai roșu prin fereastra murdară.
Ce greu e să trăiești între ambiţii putrede și demoni
cotidieni. Însetat, te învelești în dorinţă și rumegi vi-
se pe lângă conversaţii fără importanţă înmagazinate
într-o zi de luni pe marginea dosarelor de ironie.  Du-
pă o săptămână de muncă purificarea interioară de-
vine fantasmagorică.

Da, fantasmagorică precum discursurile
mele din aulă când toţi mă ţintesc și nimeni nu mă
aude. De fapt mă aud toţi căci n-am primit niciun
dosar pentru burse medicale unde să figureze că vre-
unul ar fi surd.

„Hell! Hell! Hell!” Cuvintele împinseră

aerul mai aproape de personaj. 
Știi, că poate ai dreptate. Iadul poate fi sin-

gurul loc unde toţi demonii ar ieși la vedere. Cei di-
nafară ar fi hoituri iar cei dinăuntru ar prinde trup.
Doar trup,  nu și suflet!

Ar fi păgân gândul ăsta! Iadul e plata pen-
tru trădarea fiinţei umane din tine. Sau din mine!
N-ar fi interesant să sfârșim conversaţiile noastre
sugrumaţi, în lanţuri, înroșiţi cu fierul, în ceaune clo-
cotite. Așa e! Nu-i de noi acolo! spuse personajul
papagalului când acesta își reluă refrenul. „Hell!
Hell! Hell!”

Pereţii obtuzi ai camerei năvăleau ca niște
fiare asupra spaţiului gol. Unduiri de lumină cobo-
rau alene spălăcind culoarea mobilei, a hainelor, a
florilor din plastic. Papagalul, odată colorat, deve-
nea și el câte puţin transparent. Personajul privea
norii. Unul mai cenușiu aduse cu sine alţi câţiva dea-
supra blocului. Păreau a se hârjoni ca niște huligani
luaţi pe copcă de substanţe. Papagalul își aruncă
replica. 

„ Hell! Hell! Hell!” Sssst! Nu strica de-
senul. Vezi cât e de frumos norul acela  alb?! E  în
tandreţuri cu bula aia albăstrie. Aleargă pe-o rână
trăgând un fir de lumină după el. Platforma pe care
și-a ales s-o ceară de soţie își pierde capitalul de cu-
loare. Alţi nori, aproape cerneală, urmăresc îndea-
proape povestea de amor. Norul alb și bula albă-
strie…

Personajul se răsuci de câteva ori prin pat.
Mintea ţinută în cămașa de forţă a antidepresivelor
începu să genereze o realitate verosimilă. Își înghiţi
saliva printre dinţi. Îi era sete. Nu mai avea răbdare
să se reţină dincolo. Se ridică din pernă. O aruncă
cât colo și poposi greutatea capului pe salteaua
rece. Un miros de ceapă prăjită îl scoase dintre
cearșafuri. 

Drăcovenie de cepe! înjură personajul luân-
du-și capul pe umeri. Se proţăpi pe un scaun. Părea
tulbure. Fereastra era închisă. În bucătărie nu era
nimeni. Patul răvășit purta amprentele nopţii. Coli-
via lui Guliver ședea pe măsuţa de la geam. Fri-
giderul zumzăia în șuturi, ca de obicei. Dincolo de
apartament orașul Montreal trase plapuma pe ochi.
Afară mirosea a iarnă curată.

Doar papagalul dispăruse. 

Tablou 
în dimineţi cu frig

E ceva divers în lumea asta azi. Miroase a
nicotină până sus. Beţivii se împleticesc cu străzile.
Şi străzile alergă după zebre. Femeia aceea umblă
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rătăcind mâinile între metanii. O doză bună de pal-
me poartă obrajii scofâlciţi de rujeolă. E în rochiţă de
noapte cu volane şi visuri de linişte. A început să aler-
ge pe o funie. Dar nu-i aparţine. E o alegorie de ima-
gini între ea şi cer. Zboară deasupra unei bălţi de
sânge.Văzduhul sughiţând o scuipă afară. Strâmbă
din nas la oprire. Ea încearcă din nou să-şi caţere pi-
cioarele pe funie. Nimeni nu dă semne de interes. Ar
fi nevoie de şocuri electrice în războiul acesta. E
doar dimineaţă. Ȋnceput de drum şi sentimente. Mai
trăim un pic şi azi. Şcoli deschise şi tramvaie mirosi-
toare şi tineri îndrăgostiţi care îmi amintesc de pri-
măvară. Şi mai trăim un pic şi azi, ca într-o galerie
de artă.

Sarea şi piperul tău
Uneori mă simt dezrădăcinată. Pământul

parcă aparţine altuia. Mă reped anii. Unii erau dintre
aceia tulburi, fără identitate, fără înţelesuri lesne, cu
nepotismul lor hormonal ce-ţi crizează orice raport
interuman. Erau ani când toţi aveau așteptări pe mă-
sura deziluziilor tale, când erai copil doar la dorinţa
altora și adult când ceilalţi o impuneau. Unii erau co-
paci scorburoși cu mult ideal și perseverenţă în do-
tare, alţii nășteau abia câteva frunze și niciodată flori
iar rămași erau cei mulţi. Era o stingere… a noastră.

Pe azi l-am trimis la judecată. Copacii scu-
tură nedumeriţi din mâini. E o irosire de haos afară
și înăuntru. Ce tandră-i clorofila! Aseamănă ochilor
tăi de după pc-ul cu care te întâlnești atât de des în-
cât te culci murmurând f-uri. Mi-e teamă să plec. Nu
de călătorie mă tem ci de ceea ce am să devin. Sau de
ceea ce am să mă pierd și n-am să mă mai regăsesc
între cuvintele tale. Și-am să plâng. Atât de adânc
încât pământul s-ar revolta și m-ar da afară. S-ar
naște o altă eu. O altă eu cu tine ar fi. Și degetele ta-
le ar face leagăn nepriceperilor mele. Atunci ai cere
iar una egală. Prigonind o stare de melancolie abi-
sală semnificaţiile mele ar deveni doar prelungiri
senzoriale ale gândurilor tale. Nicio percepţie nu ar
fi deajuns, aș fi doar sarea și piperul tău într-un po-
em șoșotit la urechea unei primăveri întârziate.

Promoter de vise
Ȋncă o zi! Şi încă una! Şi acelaşi job!!! De

fiecare dată zic că-i ultimul, că n-o să mă umilesc
din nou, că voi deveni tot ceea ce nu sunt, ceea ce aş
fi putut să fiu, dar orgoliul meu e pradă uşoară.

Eu şi taraba mea facem echipă bună. Aglo-
meraţie, gălăgie, hoţi şi mititei, bârfă şi miros de peş-
te, e un  spectacol trăit şi revăzut. Lumea se ceartă,
mănâncă, se-njură şi se-mbată cu poşircă. Eu şi stan-
dul meu stăm pe loc. Ne încrucişăm doar ochii la tră-

irile altora, ne scrântim privirile după vreun suflet în-
tortocheat. Ei se întorc şi mă privesc ca pe-o ciudată.
Se apropie de standul meu, îşi zâmbesc cu subînţeles
şi apoi se îndepărtează. Taraba e goală. Am pus doar
un cearşaf alb peste masă, plicuri şi pixuri. Fără preţ,
semn că nu sunt de vânzare. Oamenii îmi trec pe di-
nainte. Eu zâmbesc şi înclin capul. De zeci de ani
fac slujba asta. Sunt promoter de vise, pentru alţii.

Spaţiul din mijloc
Deprimant! Lehamite! Tăcerea și-a julit ge-

nunchii. Hei amice, ce-ai la mână? Mamaie, ai pe
cineva care tot încearcă să-ţi manipuleze pensia!
Oooo, nice scar! Hei, mă aude careva?! Cineva?!
Domniţă, de unde-ai cumpărat sticla de apă că tare
aș gusta și eu un strop?

Trebăluia curajos printre cămăruţele spita-
lului. Deși pășea apăsat pe dușumeaua frecvent spă-
lată de o negresă durdulie i se părea că nu o atinge.
Atâta disperare și tristeţe icnea din pereţii grunţoși
cât să aprovizioneze un Vezuviu de suferinţă. Din
când în când câte o targă intrată pe fugă alarmează
tot personalul. Asistente și medici se confruntă cu
alocarea îngrijirilor de rigoare. Unul urlă, altul repe-
de perfuziile, câţiva asistenţi împing targa către ur-
genţe.

„Doamne păzește!” șoptește o băbuţă în sa-
la de așteptare. Cufundată în scaunul tare învârte pe
degete niște metanii privind din când în când holul
de la reanimare. Nepotul de 17 ani fusese adus în
spital de către un șofer ce-l găsise prăbușit în stradă.
Probabil a fost victima unui accident rutier. Proba-
bil!

El continua să meargă. Realitatea lui se
izbise cu o alta. Își simţea slăbiciunea în faţa ochilor
alungindu-i cearcănele. Un fel de nădușeală îmbâc-
sită hrănea partea lui interioară. Confuzie la mar-
ginea delirului simţeau neuronii săi. Îi pocneau tâm-
plele în pulsaţii. Trecea de la un hol la altul, de la o
ușă la alta în căutarea unui ceva sau cineva. Timpul
i se scurgea printre degete.
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femeile de pe la noi 

la noi în oraş toate femeile sunt preocupate 
să slăbească

îşi împrumută reţete schimbă dietele din trei 
în trei luni aleargă pe malul mării cu pantofi uşori
de la aceeaşi firmă se îmbracă la fel au fix 
acelaşi aer mătăsos matinal fandosit
fac în mers cu mâna celor care îşi închipuie 

că sunt într-un maraton
iar pe străzi se depune o tăcere fină o pudră de 

gânduri care nu vor să se dea 
în vileag aerul comunitar se îndeseşte cu ele 
se sufocă oamenii abia mai  ocolesc orice formă 
de femeie înfiptă ca steagul în poarta primarului
bărbaţii se bucură că pot pleca liniştiţi unii la muncă
alţii la cârciumă cu mâinile în buzunare fluierând
viaţa fără griji aparent scăpaţi de sub control

la noi în oraş femeile petrec în jurul gâtului 
eşarfe înflorate de curcubeu cu un capăt 
ca o limbă de felină ce pândeşte să muşte violent 
poartă pantaloni mulaţi pe formele zvelte 

după cure îndelungate
bărbaţii le scanează insistent direct pe străzi 
piste de alergare treceri de pietoni pod pe malul
mării pe oriunde rotunjimile lasă în atmosferă 
nişte tunele de parfum transpiraţia lor salină 

modernă în trend

la noi în oraş femeile au lungi unghii false 
în picăţele tablete allview ating la fel de repede 
florile agăţătoare inspiră turişti în extaz 
gândurile trec prin multe ferestre virtuale 
ca gloanţele oarbe nu rănesc femeile când 
vorbesc la telefon niciuna nu mai este disponibilă

la noi în oraş femeile iubesc orice-ar fi 
nou-veniţii viii morţii copiii vecinilor
bârfesc la fel de mult şi la fel de bine le place 
să citească în cărţile altora în liniile din palme 
să se bage în viaţa unora să împrumute 

bărbaţii altora 
nu se ceartă nu se împacă nu acceptă animalele 
nu duc gunoiul nu intră în politică
nu se duc la biserică fac sport de întreţinere 
bărbaţii bat cuie în pereţi demolează 
construiesc fac bani unşi cu sudoare adună risipesc

la noi în oraş femeile poartă tricouri marinăreşti 
sunt sirene faruri valuri scoici

orice nu pot fi alte femei din lume îşi aşteaptă 
bărbaţii de pe mări şi ţări 

cu pâine şi sare cu poale-n brâu casa dereticată 
cu maşina de numărat bani

împrumutată pe rând de la fata cu zâmbet angelic 
de la minimarket cea care are cafenea restaurant
magazine şi aproape toate sediile partidelor 
în blocul ei cu multe etaje pe care uneori 
se varsă răsăritul ca o zeamă de varză clocotită 

de vrăjitoare 
nişte babe care stau pe băncile făcute de primărie
scuipă seminţe şi vorbesc de rău fetele frumoase 
şi femeile care nu poartă basma pe cap 

la slujba de duminică

la noi în oraş femeile se duc la masaj cosmetică 
oriunde să scape de femeia de apă
care le taie calea ca o pisică neagră 

la noi în oraş femeile s-au îmbrăcat în fum 
de lumânare când te-au bătut clopotele
mitică greu să mai iasă vreun soare de mal

viaţa o ultimă îmbrăţișare 

o ruină în care nu am vrut să intru
nici măcar să filmez sau ceva asemănător
nu mai există ordine într-un babel stricat 
de vreme ceasornicele nu mai funcţionează 
nimic nu mai poate fi recunoscut
şi dacă ţi-a aparţinut vreodată
dumnezeu atârnă de un catarg 
probat de câţiva norocoşi
locul acesta acum ceva minute
fusese un birou cu suflete pe ziduri imortalizate
citate /suntem ceea ce iubim/ mi-amintesc 
de ochii lui nichita mai ai albastrului decât 
cerul acum căzut ca o pancartă electorală ziua prinsă 
între dărâmături nişte cuvinte grele
într-o discuţie lovită de seism
nu ştii de fapt cine rezistă sau dacă
efectul ar fi să zaci braţe în braţe
într-o relaţie necunoscută
numele nu contează nici dacă ai fost propriul şef 
ori vreun pârlit cu mâna întinsă către moarte
cenuşii trupuri lipite într-o veşnicie 
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care şi-a înscenat propria navigare eşuată 
în spaţiul universal

închis pleoapă peste pleoapă

câteva momente înainte ideile 
muşuroaie de furnici construind pământul 
în manieră egipteană frunzele tăiau aerul uman 
în spirale dimineaţa se ridica de pe piele 

cu urmele iubirii
timpul anormal de normal aproape plictisitor
cu mecanismele lui de trecere prin oameni
indolent în faţa oglinzilor care nu se reflectă
în minciună viaţa este de o altă părere controversată
doar iubirea rezistă acolo în moloz
cu bărbia pe umărul dislocat
un fir de păianjen între două lumi
leagănă preistoria

femeie harnică moartea adună oasele
uscate surcele la focul cărora se va încălzi 
pentru încă o generaţie

lună din miere de salcâm 

turnată în vas maritim 

prin geamul meu trec tot felul de chestii 
nici nu gândiţi

am fost la fel de singură ca un inel cu diamante
în vitrina unui magazin de lux 

din lume venea o senzaţie de nelinişte pe care 
o îndepărtam cu o cârpă din când în când 
abuream şi eu sticla cu urme de praf 
prietenul meu de o viaţă fiindcă îl îndepărtez 

şi el tot aici se întoarce
îmi umple casa aşa cum lumina de sus taie 
copacii de pe alee până într-o zi 
în care ne trezim cu toţii că nu avem niciun rost 
ne pare rău de viaţă dar nici cu moartea 

nu facem pact
suntem un convoi de acasă la serviciu şi înapoi 

bucuroşi că ne mişcăm
alţii fac din asta afaceri ne implică ne promit 

ne dau un şut mai facem o reverenţă
o pasăre scutură florile şi-mi spune ceva 

pe note fanteziste 

iar eu pe muzica asta a ei postată în maşină 
pe drumuri 

cu gândul la lipsurile mele din care faci parte 
ca dintr-o blacklist 

completată cu fiecare zi care mă lasă în urmă 
fără să-mi dea impresia că voi ajunge prima 
măcar în cea din urmă care mă va însoţi 

în maratonul vital
norii suferă de obezitate cu burţile lor mă sufocă 

îmi toarnă ploaia în trup de parcă aş fi albia unui 
râu care calcă strâmb pe toate pietrele aruncate
în păcătoşi nu există remuşcări nu caută 

un drum anume ce se nimereşte
intră prin geamul întredeschis de o rază serioasă 

de soare păzind atent lucrurile
din viaţă nu le port cu mine le las în grija 

unui timp mort
resuscitat prin muncă şi uitare de sine

la mine în casă e o pisică răsucită 
coada ei de la natură o face şireată 

nu m-am gândit că poate fi victimă ba chiar părtaşă
la furtul identităţii

umbrele au pătruns peste tot chiar şi în hainele 
cele mai intime cu gânduri murdare

s-au strecurat prin găurile cerceilor mei 
prin lanţurile de aur ale iubirii

hrana noastră zilnică fără niciun fel de depozit 
în afara fiinţei

au terfelit patul despicând culorile 
trupurilor noastre armonizate perfect

au răsturnat ordinea interioară tot ce era artistic
simţurile liniştea

din port doar hainele tale rămase în coşul de rufe 
al dragostei 

neatinse

s.o.s. iubire în larg

marea agită pescăruşi lichizi cu vântul frivol
geamul meu fără strălucire nu-mi dă voie 

să desluşesc 
cenuşiul pod spre dimineaţă îmi aşteaptă silueta
plimb nerăbdarea în braţe dar se zbate sare aleargă
până la intrare şi înapoi îmi pun haina 

în care ţin sufletul
de o veşnicie de cald nu l-aş da nimănui pe toată

flota
îmi potrivesc în mine trupul şi mai plăpând 

decât îl ştiai
forfotit de gânduri de singurătate de dorinţă 

de golul tot 
mai adânc un deşert marin cât spaima 
de a nu te mai întoarce înlăuntrul meu frigul 

devastator prin ape iubind 
mă las dusă ca un vapor comandante ai ştiut 

să înfrunţi orice 
furtuni doar pe ea nu ai putut-o potoli 

cu nicio manevră de salvare

cobor după farul iluziilor în grabă pe chei 
mă întâmpină un dor mirosurile de fier tăinuite 

în pielea ta ca nişte comori
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tonele de sare uscăciunea buzelor germinând mai jos 
pomeţii acoperiţi

preistoric îmi eşti când mă ridici în braţe 
ca pe o pulpă de carne

cu mine îţi astâmperi foamea unui timp c
are ştie cel mai bine despărţirea

un mesaj în sticlă marea la picioarele mele 
prevesteşte

mă aplec o destup citesc pe ţărmul cărei femei 
ai acostat

în seara asta aveam chef 
mai mult ca niciodată să stăm de vorbă 

pentru că nu mai vrei să văd de tine mi-am făcut loc
într-o margine de poezie

de cad în ea o să ştie lumea de ce-am murit 
atâta pagubă

mormântul eroului necunoscut
ai trecut pe aproape fără să mă recunoşti 

fără zâmbetul ascuns de barbă
descheiat de orice încărcătură
dacă nu găseşti ce vrei în mine omule 

îndepărtează-te
până nu e prea târziu soarele nostru roditor 
tot face donaţii pentru o iubire antologică
din razele lui la o bancă mi-am sădit câţiva lujeri 

de lumină
îţi dau şi ţie din fructul lor aronia nero

sentimentul tatonat este cumva ca şi cum l-ai folosi
pe acelaşi deşi ai un sertar plin de dresuri neîncepute
firul acela nedus îmi lipseşte nu vreau 

să te asemuiesc unui drum rătăcit
tu nu ai clonă tu nu poţi fi decât ceea ce eşti 
în felul în care ochii mei umezi te văd mereu
departe uiţi că nu există iubire prin corespondenţă
cât mâna de pe marker nu se opreşte pe piele 
singura coală umană pe care scrii viaţa

eu nu am părăsit proiectul comun te-am aşteptat 
în el cu o expresie nouă

bypassule inima mea nu poate rezista fără tine 

mai ştii vreau iubirea să-ţi reuşească

şi mă amuză când cazi în poezia mea ca să citeşti
expresiile unora care nu ştiu nimic despre viaţa mea
în timp ce tu îi eşti ritm interior

fără pereche 

ţi se pare aşa de vulgar să priveşti singurătatea 
direct în ochi

s-o întrebi ce poartă sub tâmple ţi se pare 
o grosolănie să o admiri cu voce tare
se lasă privită cum vrea ea din unghiul 

care i se potriveşte cel mai bine 
din care te ispiteşte cu picioarele ei lungi 
atâţia ochi avizi se întreabă ce vârstă are 
singurătatea nu are vârstă nu are riduri nu are 
vergeturi nici nu trebuie să ţină dieta dukan
bărbaţii i-au făcut curte iar femeile au blestemat-o

nu că te-ar fi citit vreodată te-ai simţit 
năprasnic atunci

când ţi-a spus că vrea să te cunoască îndeaproape
să ştie cum se poartă gândurile tale dacă au 

cei şapte ani de-acasă
te-a luat de mână şi te-a dus în camera 

cea mai retrasă
aţi stat faţă în faţă 
contează să ştii cum cu ce ochi să-i priveşti trupul
ca să-ţi răspundă pe măsura poftelor tale

nici nu-ţi dai seama cum singurătatea te aruncă 
în stradă în mijlocul iernii

se anunţă una dintre cele mai aprige din ultimii 
o sută de ani

banca mea de iubire

la cine te gândeşti când te dezbraci 
de lumea de-afară 

de mirosul ei greţos de aerul îmbâcsit pentru care 
plătești cu iubirea pe care ai împărţit-o foaie cu foaie 
să poți trăi până la sfârşit fără să apelezi 

la trupul tău voi veni să fac un împrumut 
de dragoste pe termen lung
voi completa spaţiul dintre noi un formular 

avantajos
nu-mi va fi greu s-acopăr dobânda la cursul zilei

cel mai bine-ar fi să fac un depozit în inima ta
când am nevoie să-mi alimentez cardul 
pentru pofta de viaţă

să nu amân toamna este o clădire fumurie
cu multe ghişee pentru operaţiuni eficiente

tastez codul pin
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Augusta
Cristina Călin

Întâlnirea de joi
L-am cunoscut pe domnul Terence Hill la

o conferinţă de vânzări în Dallas. Stătea la câteva
locuri de mine şi în fiecare pauză scotea din servietă
un teanc voluminos de ziare şi reviste, apoi se adân-
cea în lectură răsfoindu-le cu atenţie pe fiecare în par-
te, indiferent la murmurul colegilor grăbiţi să pără-
sească sala spre locurile de fumat sau dozatoarele de
cafea. Într-una din pauze m-am apropiat şi i-am ce-
rut împrumut ceva de citit. A ridicat ochii şi m-a
privit suprins câteva clipe. Temându-mă că l-am de-
ranjat, am început să mă îndepărtez scuzându-mă. 

– Nu, îmi spune, tu ar trebui să mă scuzi, mă
gândeam la ceva. Cum te numeşti? 

– Ioana.
– Ok Ioana, eu sunt Terence. Te rog să-ţi a-

legi. 
Îmi făcu semn către teanc în timp ce-şi ple-

ca ochii spre ziar. Am scos cu atenţie o revistă pe
care i-am înapoiat-o în pauza următoare. Se uită cu-
rios la copertă să vadă ce luasem.

–  Ai citit ceva interesant? mă întreabă zâm-
bind. 

– Ăăă, da, îi răspund uşor încurcată. Cei ca-
re îl cunoşteau făceau glume pe seama servietei sale
şi i se dusese vestea ca fiind un personaj taciturn, ne-
sociabil. Cum mă privea insistent, am crezut că aş-
teaptă mai multe lămuriri astfel încât am început să
vorbesc despre conţinutul articolului, când vocea de
la microfon a pus capăt scurtei noastre conversaţii.
Pauza se terminase aşa că m-am întors la locul meu.
Domnul Hill mi-a aruncat un zâmbet fugar, iar restul
zilei nu mi-a dat niciun fel de atenţie continuând să
citească. O vreme m-am gândit la comportamentul
său straniu, dar apoi mi-am zis că mi s-a părut, a vrut
pur şi simplu să fie amabil, atâta tot. Ziua următoare
însă, domnul Hill îmi propuse ca la sfârşitul progra-
mului să bem o cafea împreună. Deşi propunerea m-a
mirat, am acceptat-o cu plăcere.

Intru în cafenea şi inspir adânc aerul îmbi-
bat cu arome de cafea, ciocolată şi vanilie. Aceste lo-
caţii au un parfum specific, inconfundabil şi îmi de-
clanşează un fel de reflex pavlovian, întrucât simt o
nevoie imediată de cafea alături de o porţie dublă de
tartă cu... orice.

Dânsul mă aştepta la o masă de lângă fereas-
tră. Urmărea agitaţia străzii frământând şerveţelul
între degete. M-a văzut venind şi m-a întâmpinat cu
un zâmbet. 

– Mă bucur că mi-ai acceptat invitaţia Ioa-
na. Ai un nume interesant.

– Da, este românesc, sunt româncă de orig-
ine, răspund zâmbind la rândul meu.

– A, da, româncă. Foarte bine, foarte bine!
Ascultă, aş vrea să-ţi povestesc ceva dacă eşti dispu-
să să-mi acorzi puţin timp.

Îi explic că acest lucru va fi posibil doar du-
pă ce chelneriţa îmi va lua comanda, cu cafeaua şi tar-
ta în faţă mă voi putea concentra mai bine. Râde şi
simt cum atmosfera devine plăcută, amicală. Spre
surprinderea mea, îmi mărturiseşte că i-a plăcut dis-
cuţia noastră de ieri.

– Ştii, îmi spune, nu sunt multe persoanele
cărora le poţi destăinui aşa ceva, iar tu cu siguranţă
trebuie să auzi povestea asta, vei vedea de ce. S-a
întâmplat acum mulţi ani, douăzeci mai exact. 

Vorbeşte rar cu privirea pierdută dincolo de
fereastră, undeva în forfota străzii.

– Mă îndreptam tot către o conferinţă pe
teme de marketing şi strategii de vânzări, împreună
cu bunul meu prieten şi coleg, Steven McGraw. Se
ţinea la Phoenix. Steven conducea. Traficul era a-
proape inexistent, puteai merge kilometri întregi fă-
ră să întâlneşti o maşină. În apropiere de Phoenix,
ajungem din urmă un Buick albastru. Mergea încet.
Am încetinit dorind să admirăm maşina, era frumoa-
să, iar ceea ce ne-a frapat, părea nouă.

Pălăvrăgeam liniştiţi despre costurile între-
ţinerii şi norocul proprietarului de a-şi permite aşa
ceva, când am ajuns în dreptul maşinii. De la volan,
o tânără femeie blondă, tunsă scurt ce părea ieşită
dintr-un film al anilor patruzeci, ne privea la rândul



ei cu o expresie uluită. Am crezut că este o paradă
de maşini de epocă în Phoenix, de-abia aşteptam să
o vedem. La un moment dat, femeia a început să se
agite uitându-se în toate părţile, aşa că, am deschis
geamul şi am întrebat-o dacă are nevoie de ajutor.
Mi-a răspuns clătinând din cap negativ apoi a tras pe
dreapta. I-am sugerat lui Steven să oprească şi el.
Am fi văzut ce se întâmpla şi am fi admirat maşina
de aproape. A fost de acord oprind la câţiva metri
distanţă. Am coborât hotărâţi să ne îndreptăm spre
Buick, dar ce vedeam ne-a făcut să ne oprim speriaţi
după primii paşi: maşina se topea într-un fel de ceaţă
în timp ce femeia ne fixa prin parbriz strângând ner-
vos volanul. Ceva a făcut-o să tresară şi a privit în di-
recţia oraşului. Ne-am întors instinctiv, însă nimic nu
tulbura liniştea aceea stranie de care am devenit ime-
diat conştienţi. Totul s-a petrecut extrem de repede,
aşa încât până ne-am dezmeticit, femeia a dispărut
cumva dizolvându-se cu maşină cu tot. În urma ei,
doar nişte fâşii alburii pluteau răzleţe asemeni unor
martori fantomatici, disipându-se încet-încet în eter.
Steven s-a dus până la locul unde fusese Buick-ul,
dar nu se vedea nicio urmă, nimic. 

– Ce dracu s-a întâmplat? întreabă scăr-
pinăndu-se în creştet.

Eu treceam printr-o mulţime de stări. Cred
că pentru prima dată în viaţă am simţit ce înseamnă
cu adevărat să fii neputincios. Totodată eram furios
pe neputinţa mea şi pe confuzia ce pusese stăpânire
pe creier imobilizându-mă. Steven avea dreptate, ce
dracu se întâmplase? Am rămas amândoi câteva cli-
pe aşteptând, apoi, cum nu se mai întâmpla nimic,
ne-am urcat în maşină tăcuţi şi aşa am rămas până
la destinaţie. Am menţinut o atenţie aparentă cât
timp a ţinut conferinţa, dar întâmplarea ne apăsa, izo-
lându-ne în propriile gânduri. Cum conferinţa se
ţinea într-o sală a hotelului unde eram cazaţi, la sfâr-
şit ne-am dus direct la cină. De-abia acum am în-
ceput să dăm frâu liber emoţiilor, să discutăm. Am in-
terpretat ceea ce văzusem în fel şi chip. O parte din
noapte mi-am petrecut-o în compania lui Steven con-
tinuând discuţia începută la cină. 

După ce ne-am despărţit, hotărâţi să prin-
dem câteva ore de somn, n-am putut închide un ochi.
Retrăiam continuu momentele acelea, amintindu-mi
detalii cum ar fi privirea femeii când ne-a văzut, dis-
pariţia ei, precum şi propria noastră încremenire. Îmi
doream să fi putut da timpul înapoi. De ce n-am oprit
mai aproape? De ce n-am alergat către maşină? Ce
s-a întâmplat cu ea? Dacă era în pericol şi am fi pu-
tut să o salvăm? Cum putea fi o halucinaţie - dacă
asta a fost -  atât de vie, de reală? Toate aceste între-
bări îmi frământau mintea inutil, oricum nu mai pu-
team face nimic. 

Dimineaţa creştea încet anunţând o zi fru-
moasă. Razele soarelui se strecurau printre draperii
imitând modelul perdelei într-un joc de lumini şi
umbre. M-am ridicat greu din pat ca şi cum aş fi ză-
cut. L-am întâlnit pe Steven la micul dejun, după cear-
căne se vedea că nici el nu dormise. 

– Ascultă Terence, m-am tot gândit şi aş fa-
ce câteva cercetări în legătură cu...

Lăsă fraza în aer şi înghiţi de câteva ori. 
– În legătură cu? am insistat. Bănuiam ce ur-

ma să-mi spună, dar voiam să repete cu voce tare poa-
te îşi dădea seama de absurdul ideii, însă m-am în-
şelat. 

– Vreau să caut ceva despre perioada res-
pectivă, orice! Nu ştiu, mă tot gândesc la maşină.

– Ce e cu ea? 
– Ştiu că General Motors a început să pro-

ducă Buick în 1940 aş putea să încep căutările de a-
colo.

– O, dar tu vrei să cauţi informaţii mai pre-
cise ori asta nu înseamna „orice”, îi răspund ghicin-
du-i intenţiile. Uite cum stă treaba: chiar dacă ştii
când a fost produsă maşina, habar nu avem cine este
femeia, de unde venea sau unde se ducea, nu ştim
nici măcar din ce stat putea să fie... În afară de asta,
conferinţa s-a terminat, trebuie să ne întoarcem aca-
să.

– Din Arizona. I-am observat plăcuţele de în-
matriculare. Din păcate nu am reţinut numerele, nu
mi-am imaginat că vom avea nevoie de ele.

– Asta-i chiar bună, zic fără să-mi dau sea-
ma de sarcasmul meu la care Steven era foarte sen-
sibil. Mă temeam că începe să-şi piardă simţul rea-
lităţii, n-ar fi fost prima dată. Vorbi în continuare ca
şi cum n-ar fi auzit. 

– Putem să mai rămânem câteva zile, zău
aşa Terence, nu eşti nici măcar puţin curios? 

– Sigur că sunt curios, bulversat... perplex!
Pe de altă parte, nu îndrăznesc să povestesc cuiva
ce s-a întâmplat de teamă să nu ne creadă nebuni.
Te sfătuiesc să nu o faci nici tu. Ascultă, peste câtva
timp ne vom linişti, iar această întâmplare va deveni
treptat amintire. Acum eşti sub influenţa unei anu-
mite stări şi ai impresia...

– Eu nu voi avea linişte dacă nu voi încerca
cel puţin, mă întrerupse cu vocea glacială. Sunt
foarte conştient şi foarte sigur de ceea ce vreau să
fac. Spune-i şi nebunie dacă vrei! Ceea ce am văzut
este normal? Nu cred! Următoarele zile s-ar putea
să fie pierdere de timp, dar sunt dispus să-mi asum
acest risc. Poţi rămâne cu mine sau poţi pleca, deci-
zia îţi aparţine.

I-am văzut mâna cum se albise pe pahar,
atât de tare îl strângea şi am înţeles: cu cât m-aş fi îm-
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potrivit, cu atât Steven s-ar fi încăpăţânat. Îl cunoş-
team de ani buni, ştiam că nu renunţă uşor când îşi
pune ceva în minte. Altminteri mă cunoşteam şi pe
mine, iar năluca unei astfel de întâmplări precum şi re-
gretul de a-l fi abandonat m-ar fi urmărit mult timp.
În plus mă încânta ideea lui Steven de a căuta infor-
maţii despre maşini, aşadar am acceptat. Pe vremea
aceea călătoream mult cu serviciul, mi-am sunat
soţia şi i-am spus că se prelungise călătoria de afa-
ceri. 

Câteva ore mai târziu, ne aflam în faţa moni-
toarelor de la biblioteca centrală căutând plini de zel
informaţii despre maşini. Steven dă peste un comu-
nicat al poliţiei rutiere prin care se informează că slo-
ganul „Grand Canyon State” începe să apară pe
plăcuţe din anii patruzeci, excepţie făcând anul 1945.

– Evrika! strigă încântat. Pe plăcuţa respec-
tivă nu apărea sloganul, sunt absolut sigur, deci ma-
şina a fost înregistrată în 1945. 

Deosebit de bucuroşi de această victorie,
ne-am dus la cină. Am mâncat, am râs, ba chiar am
băut câte un pahar cu vin. A doua zi, ne-am reluat cer-
cetările la bibliotecă. De data aceasta a fost rândul
ziarelor. Ne-am hotărât să citim pur şi simplu zia-
rele, poate aflam ce a făcut-o pe femeie să tresară. 

– Auzi? îmi spune la un moment dat, mă
gândeam la ziua când a avut loc întâmplarea. La noi
era joi, 24 mai 1990, dar 24 cade într-o joi şi în 1945?

– Asta este o întrebare foarte bună Steven,
i-am zis şi am început să caut un calendar – zilele co-
respundeau. Acest detaliu nu ştiu cât de important
era, dar l-am luat ca pe un semn ce ne-a încurajat să
căutăm mai departe. Am început să cititm ziar după
ziar. Slavă Domnului că în ‘45 nu existau atâtea pu-
blicaţii ca astăzi! Am aflat că în ziua respectivă, într-o
intersecţie avusese loc un accident în urma căruia
explodase o cisternă ce transporta combustibil. Su-
flul exploziei spulberase peretele de sticlă al unei
cafenele, trei persoane muriseră, iar alte câteva fu-
seseră grav rănite. Ne-am gândit că nu a văzut ex-
plozia, deşi construcţiile erau mai puţine şi vizibi-
litatea mai mare, dar trebuie să fi văzut fum, posibil
flăcări ce însoţite de bubuitură cu siguranţă nu i-au
sugerat o imagine prea plăcută, războiul nu se ter-
minase. Un lucru era cert: vederea noastră a speriat-o
foarte tare. Şi cam atât. Găsisem acel „ceva despre
perioada respectivă” dorit de Steven. Răsfoisem a-
proape toate ziarele, ziua se apropia de sfârşit, la fel şi
căutarea noastră. Acest lucru mă cam întrista. Steven
nu contenea să caute ziare, reviste, după cum îl
vedeam concentrat asupra monitorului ştiam că-i va
fi greu să renunţe, însă altceva nu ar mai fi fost de
făcut. Apoi s-a întâmplat un lucru total neaşteptat în
timp răsfoiam o publicaţie obscură – „Steaua di-

mineţii” se numea. Pe prima pagină era un articol
despre accident, dar, printre ultimele pagini presă-
rate cu anunţuri publicitare, ne-a atras atenţia o cari-
catură ce înfăţişa doi bărbaţi lângă ceva ce se voia a
fi o navă spaţială pe care scria „Marte”. Bărbaţilor le
porneau din cap nişte raze ce ajungeau până la capul
unei femei aflată într-o maşină. M-am dus imediat
cu gândul la piesa radiofonică „Atacul marţienilor”
făcută după romanul lui Welles, probabil de acolo
se inspirase şi autorul. Deasupra caricaturii, era un
mic articol cu numele „Cronica bizarului”. Din el
aflăm că o tânără femeie trăise o experienţă cel pu-
ţin... bizară. Am început să cititm febrili, parcă în-
ghiţeam cuvintele. Doamna Ruth Miller susţinea că
în ziua de joi, 24 mai 1945, în timp ce se întorcea de
la Wittman a întâlnit pe soşea doi bărbaţi într-o ma-
şină ciudată şi pentru câteva minute n-a mai recu-
noscut împrejurimile. S-a speriat, a tras pe dreapta,
au oprit şi ei, au coborât, apoi în timp ce se apropiau,
au dispărut într-o ceaţă apărută ca din senin. Artico-
lul continua cu supoziţiile unui aşa-zis jurnalist de
investigaţie specialist în astfel de probleme, care o
luase probabil drept o gospodină plictisită şi mai în
glumă mai în serios îi recomanda doamnei un con-
trol serios din partea soţului. Ultimele fraze ne dă-
deau de înţeles că fusese luată peste picior. Ce ruşine
trebuie să fi suferit! O tăcere de plumb a pus stă-
pânire pe noi.

– Ruth Miller, pronunţă Steven după ceva
timp făcându-mă să tresar. Să o căutăm! spuse ca şi
cum ar fi fost lucrul cel mai firesc şi mai simplu din
lume.

– Ai înnebunit?
– Am ajuns atât de departe Terence, gândeş-

te-te puţin – nu ai avut încredere la început şi iată câ-
te am descoperit. Ce mai contează o zi-două să a-
flăm cine este?

– Putem să nu mai fim aşa norocoşi! 
– Dar dacă suntem? 
Din piept îmi scăpă un oftat.
– Ok!
Nu-mi venea să cred că îmi dau acordul pen-

tru ceva ce mi se părea nebunesc, dar nebunia lui
Steven era molipsitoare. Am găsit articolul sâmbătă
seara şi cum duminică totul era închis, am decis să pe-
trecem ziua relaxându-ne într-un fel. Asta nu l-a îm-
piedicat pe Steven să-şi arunce ochii în cartea de te-
lefon şi să descopere că erau vreo patruzeci de Ruth
Miller în Phoenix la vremea respectivă.

– Doar nu intenţionezi să le dai tuturor un
telefon şi să le întrebi dacă nu cumva au întâlnit doi
bărbaţi acum patruzeci şi cinci de ani?! am întrebat
mai mult retoric fără să-mi opresc un zâmbet. 

– Nu, îmi răspunde serios, am altceva în
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minte. Mă gândeam la Biroul de evidenţă publică.
Plătim o taxă şi căutăm liniştiţi după anul naşterii.
Trebuie să recunosc că nu-mi trecuse prin cap. Îmi
fac curaj şi îi spun ideea mea:

– Nu ai vrea să încercăm şi la arhiva de...
necrologuri?

– Nici nu vreau să aud asta, Terence, mi-o
reteză scurt. 

Studierea registrelor de evidenţă a fost mai
fructuoasă decât ne-am aşteptat. Am găsit trei Ruth
Miller cu anul naşterii între 1915 –1920 aşa că ne-am
hotărât să o luăm în ordine crescătoare. 

Prima Ruth Miller nu mai locuia la adresa
indicată în registru, se vede că cineva uitase să ope-
reze modificările. Celei de-a doua Ruth a trebuit să-i
justificăm prezenţa noastră la uşă. La vremea res-
pectivă lucram pentru o companie ce producea as-
piratoare Rainbow. Aveau o calitate foarte bună dar
şi preţul era pe măsură. Aşa că ne-am prezentat ca
agenţi de vânzări ce eram, i-am făcut o demonstraţie
şi a cumpărat un aspirator, dacă-ţi vine să crezi! Fără
să vrem am vândut un afurisit de aspirator!  

Râde cu poftă făcându-mă şi pe mine să râd. 
– Şi iată-ne în sfârşit la a treia adresă: 1060

Exington Street, zona rezidenţială. O căsuţă albă,
cochetă se zărea la capătul unei alei pietruite. Diver-
sitatea vegetaţiei ce o înconjura era plăcută vederii
aşa că am stat câteva clipe să o admirăm. Tufişuri pi-
tice de leandru şi petunii sălbatice se înşirau pe latu-
rile laterale ale micului gazon din faţa casei, în timp
ce pe lângă peretele de sticlă al terasei stăteau lao-
laltă tufe de crini portocalii, hibiscuşi galbeni şi irişi
neînfloriţi. Intrarea în casă se făcea din lateral şi era
umbrită de un palmier, alături de care îşi legănau
frunzele un prun ornamental purpuriu şi încă vreo
doi arbuşti al căror soi nu-l ştiam. O glicină îşi în-
tinsese florile liliachii prin coroanele lor verzi astfel
încât păreau înfloriţi. Când am pornit pe alee, un
colibri ce încerca să soarbă nectar dintr-o floare ro-
şie de salvie, a zburat speriat la auzul paşilor noştri. 

Steven a sunat la uşă. După tremurul mâinii
se vedea că este emoţionat. La fel şi eu, simţeam o ne-
voie acută să-mi dreg glasul. Dacă era chiar ea? Nu
am avut timp să-mi duc temerile până la capăt pen-
tru că uşa s-a deschis. 

Din prag ne privea o frumoasă doamnă în
vârstă. Ne întâlneam de două ori într-o săptămână,
la patruzeci şi cinci de ani distanţă, de această dată,
faţă în faţă. Adierea uşoară a vântului îi ciufulea ace-
leaşi şuviţe scurte, în timp ce mâinile îi rămăseseră
încleştate la piept, pe un şal mătăsos ce-i acoperea
umerii. Ne-a recunoscut şi ea, noi însă, eram neschim-
baţi, prin urmare neliniştea i se citea pe chip. Minute
în şir am stat privindu-ne în tăcere, în cele din urmă,

femeia a întrebat cu vocea şovăitoare:
– Cine... Cine sunteţi şi ce doriţi de la mine?
I-am explicat cine suntem şi că, la rândul nos-

tru, nu înţelegeam ce se întâmplase săptămâna tre-
cută. 

– Săptămâna trecută... a fost cu atât de mult
timp în urmă...

Deşi ceea ce se întâmpla părea de necrezut,
am simţit aerul încărcându-se cu o anumită emoţie,
în fond eram cunoştinţe vechi. Apoi, spre surprin-
derea noastră, ne-a întrebat dacă doream un ceai.

– În dimineaţa aceea, a început să poves-
tească, trebuia să mă întâlnesc cu prietena mea Sally
Waterson la cafeneaua ce se afla la intersecţia dintre
Jackson Street şi 3rd Avenue. A avut loc un accident,
iar Sally şi-a pierdut viaţa. A fost teribil, teribil! Da-
că nu întârziam eram şi eu acolo. Tulburată din cale
afară, am început să povestesc tuturor ceea ce s-a în-
tâmplat. O cunoştinţă a vorbit cu un ziarist şi aşa au
scris un articol într-un ziar local. 

Scoase dintr-un sertar şi ne arătă hârtia în-
vechită de trecerea anilor. 

–  Ştim, spuse Steven, aşa v-am găsit. 
– Soţul meu era disperat, se gândea serios

dacă nu ar fi bine să iau nişte antidepresive, este
doctor, ştiţi... A trebuit să încetez poveştile şi să con-
siderăm totul o halucinaţie datorată stresului, încer-
cam fără succes să avem un copil. Am tăcut, dar n-am
uitat. Câteva minute a durat întâlnirea noastră şi pa-
truzeci şi cinci de ani n-am încetat să mă întreb: ce
s-a întâmplat? 

Dl Hill scoase din portofel şi-mi întin-se o
fotografie înfăţişând doi bărbaţi tineri, iar dintre ei
zâmbea larg o doamnă distinsă, de statură potrivită,
cu ochii căprui, veseli.

– Este atât de ciudat, zic. Mi-am simţit vo-
cea străină şi nu-mi puteam lua ochii de la fotogra-
fie.

– Când am văzut-o prima oară semăna iz-
bitor de mult cu tine. Imaginează-ţi cum m-am sim-
ţit când te-am văzut stând  în sala de conferinţe. 

Înserarea îşi lăsa aripa înstelată peste oraşul
ale cărui lumini vii se aprindeau dând startul spec-
tacolului nocturn. Realizez că am rămas cu mâna pe
ceaşca de cafea care s-a răcit. În cafenea agitaţia
crescuse fără să pătrundă câtuşi de puţin liniştea a-
ceea copleşitoare ce ne înconjura.

– A murit zece ani mai târziu, spuse privin-
du-mă. Multă vreme m-am întrebat cum a fost posi-
bil aşa ceva. Mă gândesc uneori că n-a ajuns la ca-
fenea şi vreau să cred că lucrurile s-au întâmplat cu
un motiv. De atunci am rămas cu acest obicei de a
răsfoi ziarele poate mai găsesc pe cineva pierdut în
timp...
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Florin Ursuleanu

MEMORIA PIETREIMEMORIA PIETREI
(45 de ani de la prima ediţie a taberei

de sculptură de la Măgura - Buzău)

Anul acesta se împlinesc 45 de ani de la i-
naugurarea primei ediţii a Taberei de sculpură în aer
liber de la Măgura, evenimentului fiindu-i dedicate
o serie de manifestări, organizate de Asociaţia Forum
Art Buzău, în colaborare cu Consiliul Judeţean Bu-
zău (Parteneri în proiect: Arhiepiscopia Buzăului şi
Vrancei, U.A.P.  Filiala Buzău, Muzeul Judeţean
Buzău, Centrul Cultural B.P. Hasdeu – Buzău, Semi-
narul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul”). Din-
colo de dimensiunile culturale ale sărbătorii, cu-
prinzând o sesiune aniversară de referate şi comuni-
cări precum şi tipărirea unui album realizat de Edi-
tura MAD Linotype – (se pare cel mai complet din-
tre cele editate până acum), credem că este necesară
o reevaluare a fenomenului Măgura, unul ce a mar-
cat decisiv evoluţia sculpturii româneşti de după 1970.

*
Tabăra a fost amplasată în imediata apro-

piere a Mănăstirii Ciolanu, pe o suprafaţă de 21 de
hectare ce aparţinuseră lăcaşului monahal. Cum s-a
ajuns la această „stranie” vecinătate pentru epocă?

În 1969, Gheorghe Coman, preşedintele
U.A.P. Buzău, face o excursie în Iugoslavia, unde vi-
zitează o tabără de sculptură în aer liber. Ideea or-
ganizării uneia similare în România i se pare strălu-
cită, în perspectiva apropiatei sărbătoriri a 16 secole
de la prima atestare documentară a oraşului Buzău.
Să spunem că artistul nu era un nume oarecare în ar-
ta plastică românească. Lui i se datorează celebrul
bust al lui Caragiale din centrul Ploieştiului, se nu-
măra printre membri fondatori ai UAP (1950) şi
deţinuse funcţia de Preşedinte al UAP – Filiala Plo-
ieşti, ulterior ocupând aceeaşi funcţie la Buzău.

Proiectul taberei îl discută iniţial cu ziaristul Paul
Lampert, de la „România liberă”, apoi i se adresează
lui Brăduţ Covaliu, preşedintele U.A.P. din Româ-
nia, care – fericită coincidenţă! - era şi deputat de Bu-
zău în Marea Adunare Naţională.

Argumentele pentru alegerea amplasamen-
tului sunt foarte bine gândite. Pietrarii de la Măgura
lucraseră cu marele Brâncuşi, la realizarea complexu-
lui funerar „Rugăciunea”, din cimitirul „Dumbra-
va”, iar în apropierea „taberei” se aflau două cariere
de calcar cochilifer (la Măgura şi la Năieni), piatră
ideală pentru realizarea lucrărilor de sculptură. Se
obţin hotărârile de rigoare şi se convine, plecându-
se de la cifra sărbătoririi, să se realizeze 16 ediţii anu-
ale, la care să participe câte 16 sculptori, la începutul
fiecărei ediţii blocurile de piatră urmând să fie trase
la sorţi.  

Singurul care va participa la toate aceste
ediţii este Gheorghe Coman, printre lucrările sale de
la Măgura remarcându-se cele cu trimitere la istoria
zonei: Doamna Neaga (1973), Vlad Vintilă Vodă
(1979) şi Jertfa Brâncoveanului (1974 – După cum
se ştie, marele domnitor a avut multe moşii în zonă,
iar una din reşedinţele sale  se aflase peste deal, la
Corbeanca - lângă Mizil)

Aşadar, în urmă cu 45 de ani, se desfăşoară
prima ediţie a taberei. Printre participanţi trebuie să-l
amintim cel mai mare sculptor român, după Brân-
cuşi, băcăuanul George Apostu, cunoscut şi apreciat
în străinătate (cu expoziţii în Franța, Belgia, Italia, Spa-
nia, Brazilia, India etc.), căruia, în semn de preţuire,
i se atribuie, în 1983, un atelier de creaţie de către
primăria Parisului). La Măgura Apostu va realiza
două lucrări: „Tatăl şi fiul”  (făcând parte dintr-un ci-
clu amplu, închinat „arborelui vieţii”, a conexiunii
dintre lumea vegetală şi universul uman - 1970) şi
„Lapone” – 1975.

Atmosfera din tabără era una destul de „zbur-
dalnică”, ilustrative, în acest sens, fiind cele relatate,
recent, într-un interviu, de Liviu Rusu (membru al
asociatiei internationale „We are Europe” Düssel-

REVISTA  FEREASTRA                              NR. 10 - 11, august - septembrie 2015

51 



dorf – Germania):  „Nu exista niciun fel de cenzură,
din contră, în tabăra din ‘70 ne-am făcut de cap faţă
de autorităţile comuniste, înjurându-i în faţă, arun-
când cu pietre şi scriind pe maşinile pline de praf -
atunci nu era asfalt până la Ciolanul - «Hoţilor»,
«Pungaşilor »… Am făcut multe nebunii acolo....”

Nu lipsea însă seriozitatea artistică. Majori-
tatea tinerilor artişti, care şi-au început zborul în pia-
tră la Măgura, sunt acum personalităţi de marcă ale
sculpturii româneşti şi nu numai, chiar dacă, în „va-
carmul”  satului mondial, unii au avut noroc şi alţii
doar nefericirea de a se sacrifica pe altarul nobil al ar-
tei. Iată câteva „portrete” din filmul unei generaţii
de artişti: 

Nicăpetre – pe numele său adevărat Petre
Bălănică (a fost la Măgura în ediţiile din 1971 şi
1979, semnând  lucrările  „A fost odată…” şi respec-
tiv  „Paloş”) a emigrat din România  în1980 (operele
realizate în perioada 1962 – 1980, au „dispărut” fără
urmă după ce atelierul său din ţară a fost „devastat”).
După scurte perioade petrecute în Grecia şi Italia se
stabileşte în Canada (Toronto). În 1991 a fost distins
cu Marele Premiu la Concursul Internațional Henri
Moore de la Hakone (Japonia). Lucrarea premiată,
Adam și Eva, sculptată în marmură, a intrat în co-
lecția Muzeului Regal din Tokio. În 1993 a obținut
Premiul Juriului la a II-a ediție a Concursului Inter-
național de Sculptură organizat de Universitatea din
Birmingham - Alabama, SUA. Lucrarea „Invoca-
ție”, sculptată în lemn, a fost cumpărată pentru co-
lecția Universității. Se stinge din viaţă la 28 aprilie
2008, în Canada.

Din păcate nu este singurul sculptor, dintre
cei care au trecut pe la „Barbizonul” românesc - cum
a numit Măgura ziaristul Corneliu Ştefan - şi şi-au
adăugat la numele de artist explicaţia: „pictor… de
origine română” 

Cristian Breazu (are la Măgura lucrările
„Gânditor” – 1970 şi „Plângere” – 1974) s-a  stabilit
la Paris, în 1987 unde participă la Salonul Artiei Sa-
cre, iar în 1995, una din lucrările sale - „La Trans-
parente” – a fostinstalată la Gradina Botanica din
Orchaise (Valea Loarei).

Leonard Răchită (Măgura: „Eroul” – 1976
şi „O posibilă imagine a cavalerului trac” – 1979)
s-a stabilit la Paris în 1983. A realizat expoziţii în
Japonia, Egipt, SUA, Spania, Australia şi a fondat
două asociaţii internaţionale -Asociatia ,,Internati-
onal Art Centers” şi Asociaţia ,,Symposiums de
Sculpture’, ambele cu sediul la Paris. Şi exemplele
ar putea continua...

Dintre sculptorii „şcoliţi” la Măgura, au con-
firmat, de asemenea, şi ,majoritatea celor rămaşi în
ţară:

Radu Aftenie (la Măgura cu „Eroica” –
1972 şi „Burebista”  -1979) realizează - printre al-
tele - un foarte apreciat bust al lui Mircea Eliade, ce
va fi amplasat în Toronto (1983)

Ioan Bolborea este autorul unuia dintre ce-
le mai valoroase ansambluri statuare ale Bucureştiu-
lui („Căruţa cu Paiaţe”), inaugurat la 19 decembrie
2010 şi dedicat memoriei lui I.L.Caragiale. La
Măgura a „semnat” lucrarea Marele coif – 1983.

Nu pot fi uitaţi, desigur, nici sculptorii de-
veniţi „universitari” care au trecut pe la Măgura:
Dinu Rădulescu (Doctor în arte vizuale al Univer-
sităţii naţionale de Artă), Darie Dup (Profesor uni-
versitar) după cum n-ar trebui să fie uitaţi nici cei
plecaţi în eternitate (Vasile Aciobăniţei, Alexandru
Ciutureanu, Eugen Gocan, Mihai Istudor (decedat
în acest an), Alexandru Nacu şi mulţi, prea mulţi,
alţii...

Să-i amintim şi pe artiştii buzoieni (de orig-
ine sau „adoptaţi”) prezenţi la Tabăra de sculptură
Măgura: 

Paul Vasilescu (născut în 1936 la Sărăţean-
ca – decedat în 2012) a participat la ediţia din 1981,
intitulându-şi sculptura  „Zburătoare melancolică”.
A obţinut numeroase premii naţionale şi interna-
ţionale şi a avut expoziţii într-un număr impresion-
ant de ţări, de la Berlin până la New Delhi. 

Mihai Pricopescu, membru al filialei Bu-
zău U.A.P. a realizat la Măgura lucrările „Homo
faber” – 1973 şi  „Femina faber”  - 1980.

Rodica Panaitescu a participat la ediţia din
1981, lucrarea sa fiind intitulată „Piatră de hotar”

În această tragere la sorţi a pietrelor destin-
ului, a căror desluşire ar merita o carte, există, desi-
gur, şi evoluţii imprevizibile: sculptori deveniţi cera-
mişti, bijutieri, oameni de teatru, ... călugări sau re-
alizatori de filme de animaţie.

Ceea ce ni se pare nouă urgent, acum, este
măcar „etichetarea” lucrărilor, cu numele autorului,
anul realizării şi titlul, elemente orientative fără de
care un turist, chiar cunoscător al artei contempo-
rane, devine aidoma unui orb dus la un spectacol de
pantomimă.

NR. 10 - 11, august - septembrie 2015                              REVISTA  FEREASTRA               

52



Dan Petruţ Cămui

toate aceste cuvinte

când corbii se strâng 
aud glasul
este nevoie în altă parte 
de tine 
o floare de vâsc iarna se apropie 
nimeni nu schimbă ceva după visul din zori
arunc tot ce-mi aduce aminte 
de morți voi face curat 

locul mi se pare bolnav
nu există greieri întoarceri în timp
ar trebui să mă oprească până nu cade bruma
pe lemnul cu dâre de var
păsări într-o manevră periculoasă vor să abată 

iubirea 
mai presus de orice mă tulbură 
hainele risipite bețișoarele fumegă
printre noi pe covor

noaptea înaintează desculță
ca într-o sală de marmură ecoul sufletul meu simte
nevoia copleșitoare de a cuceri o femeie

în timpul acela
toate cuvintele erau despre tine

vineri 13

mă bucur că mi-ai răspuns deși într-o situație 
deosebită am vrut să spun 
acest cuvânt folosit de tata suna oarecum fals 
când explica de ce nu face parte 
dintre cei cu origine sănătoasă bravul conducător

pusese 
bărbații apți de război să muncească 
întâi ca Irod poruncind uciderea pruncilor 
de cinci apoi de trei iar la sfârșit ca să fie sigur 

chiar și pe cei 
de un an la cârmă a hotărât 
cei de douăzeci apoi de optsprezece iar

în urma unui efort 
intelectual a ajuns la concluzia că și cei 
de șaisprezece ani iubita îmi spunea sunt 

cei mai frumoși 
nu o credeam până nu-și descheia bluza să văd 
unde ar fi putut înflori pe rând civilizația 

fierului bronzului

sau a dragostei simțeam otrava cum urcă 
din măruntaiele trupului oală de presiune
după lumini m-ar fi confundat cu un licurici 

care aduce eclipse
din cer m-aș fi văzut iubind o femeie mai tânără cu 
cinci sute de ani aș fi așteptat să se nască
virgin ca un munte nelocuit 
unghiile ei mi-ar fi scormonit subsolul 
electric

de atunci expresii ca familie dezorganizată 
situații speciale au fost adăugate 
fără nicio ezitare la biografia mea unică 
mama ca membră de partid din cincizeci și patru 
voia să echilibreze polul 
negativ tata mai tare predica 
munca 
este un blestem al omului tinere 
uită-te la mine sunt sărac lipit dar tot nu muncesc
după evanghelia lui De Sica furam biciclete

portofele și inimi 
dar trupul
ah trupul femeii era cel mai frumos artefact 
nu suportam să lipsească din stomacul meu 

de rechin 
îl striveam între dinți strugure presat cu limba 
la rece saliva dizolva totul 
otrava unui șarpe ațâțat de miros și putere 

a nins prima oară 
zăpada acoperea în mod natural gropile din suflet
petele de sânge 
nu-mi amintesc boala dar știu cât de cald 

îmi era trupul 
și niciun doctor cu termometrul 
moartea râdea ca o mătușă ținea găleata 
pe cap fiule vino să bei apa mea e uitarea 

și nu face rău 
te-am văzut adormind cu lumina pe jos 
viața
ca o carte îți scăpase din mână

timbre cu fluturi

de parcă am fi
în reclama la țigări și cafea dimineața 
surprinși unul deasupra celuilalt 
cu pielea înmuiată de miere din cap și până în tălpi 
arămii 
ne cautăm buzele încărcate de la prima atingere

o carte pe masă
răsfoiește perdeaua plină de fluturi 
dunga chilotului intră în carne 
aș vrea să nu-mi oprească vreun demon
papucii lăsați lângă ușă 
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iubirea
înseamnă mijlocul de-a învăța universul 
spiritul îmbătrânește altfel decât materia 
sufletul doar prin credință poate schimba 

ticăitul acela 
prevestitor ca un cuc auzit din spate în reclama
la cafea și țigări zâmbim împăcați

de parcă n-am fi și
despre morți numai de bine

oamenii fierului

nimic nu e sigur
va începe să plouă de parcă n-aș fi 
văzut soarele alungă lupii
înghit mârâind înspre mine 
sângele se împotriveşte să curgă
la căderea nopții îmi cresc unghii de 
liliac părul strălucește ca grăsimea copacilor 
mama îmi spune
nu-s demoni și nici animale sălbatice
oamenii 
au fost mai devreme

ucid câte unul 
îi prind când beau sau cer un sărut de la târfele lor
am învățat să nu-mi pese
nu puteam să fac focul
îi mâncam cruzi ca pe somonii veniți primăvara 
contra curentului ținuți cu totul în apă
să nu-i mai văd 
cum strigă la zeul de pe insula lor 

aud greierii
ar fi bine să dorm ascuns de ura și dragostea ta 
ca și cum aș trăi și muri 
de sabie în adn-ul nostru nu scrie nimic 
până când va fi lună plină
moartea își freacă bărbia

acesta ne cunoaște metodele

seducţie

îți va fi bine fără mine
nu primul sărut mi-a complicat viața 
ci faptul că l-am prelungit pe al doilea
acest episod în care oamenii suferă are
tendința de a răni sentimentele

îmi plac zidurile cu tencuiala căzută
aerul mă face să cred că trăim la începuturi
pe marginea apei fără să ridici praful
cu mâna pe mine

juri ca pe biblia unui om ținut în viață de aparate
durerea se simte într-un singur loc 

apar artificiile 
în clipa aceea creierul minte 
crede că nu există altceva mai bun decât să fii 
o romantică 
doar complet îndrăgostită poți ajunge 

atât de ignorantă  
încât să nu observi iubirea face găuri 

în stratul rațiunii 
viitorul sucește mințile

după mișcarea pământului
luna produce efecte în trupul nostru perfect 
matematic   
dacă aș scrie coloana sonoră  
filmul ar fi Casablanca

lily was here

dintr-odată am devenit somnambul 
dorm singur 
nimeni nu vrea să umble pe acoperișuri
fără să se țină de păsări

străinii mi-au trimis bani și icoane 
sfințite în cele mai îndepărtate biserici
preferam sunetul argintului la fel de plăcut 
ca unui discipol absent la cina de taină 
aveam scrisul greoi puțini reușeau să citească
dumnezeu a fost aici
nu există amintiri ca într-o casă bântuită
bunicul a violat un înger în timp ce dormea 
regretul e tot ce-a păstrat pentru mine

se bucură că am ochii mamei ceilalți 
s-au mutat înspre Est le-a promis ploi și putere 
de muncă nu au drept să mă-ntrebe
sub aceste ramuri înflorite urât

niciodată nu lași un mesaj cuiva dacă vrei
să-ți răspundă
bați până curiozitatea învinge teama de oameni 
cu puterea cuvintelor slave 
hoții despoaie scoarța copacului

rezistentă la milă
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Gabriela G. Vlad

FIUL
PIETRARULUI

Pe când la Constantinopol patriarhul Ioan
Hrisostomul1 predica împotriva luxului înpărătesei
Eudoxia şi a corupţiei nobililor romani – făcându-şi
astfel nu puţini duşmani – şi pe când în toată împă-
răţia romană începeau a se dărâma templele păgâne
din porunca straşnică a împăratului Arcadie2, în pro-
vincia Sciţia Mică de la graniţa imperiului, într-un
cătun de lângă frumoasa metropolă Tomis trăia o
familie de pietrari geţi. 

De câteva generaţii aceşti oameni ciopleau
piatră pentru numeroasele construcţii din oraş şi din
împrejurimi. Mânaţi de cerinţele meseriei lor, mer-
geau la carierele de calcare şi gresii, alegeau blocuri
potrivite, le legau pe care cu boi şi le aduceau la ate-
lier, unde le ciopleau potrivit comenzilor: lespezi
pentru pavatul curţilor, blocuri mai mici pentru ridi-
carea caselor, capiteluri şi coloane, chiar şi stele ori
basoreliefuri simple pentru mormintele cetăţenilor
mai înstăriţi. Aceşti pietrari nu erau meşteri renumiţi
în lucrul cu marmură, aceasta fiind rezervată ate-
lierelor greceşti cu tradiţie şi legături vechi la Nico-
media3, de unde patronii aduceau deseori blocuri ga-
ta sculptate cu modele minunate, pe care ei le finisau
după dorinţa clienţilor. Nici nu aveau învoire de la
mai-marii oraşului să lucreze marmura, material
scump folosit doar la templele zeilor, la vilele boga-
te sau la noile basilici creştine ce se ridicau pretutin-
deni, iar timpurile erau destul de grele cu revolta ge-
neralului Găină4 şi a mercenarilor lui goţi ori cu
ameninţarea hunilor de dincolo de Dunăre; totuşi
Bassianus pietrarul era mulţumit că îşi putea agonisi
cele folositoare traiului şi îi rămânea şi pentru a duce
ofrande la basilică – el şi familia sa fiind creştini. 

O nemulţumire avea însă meşterul Bassia-
nus: singurul său fecior, Andrys, pe care l-ar fi vrut
să-i urmeze în meserie, aşa cum se cuvenea, visa mar-
mură. De când fusese prima oară cu părintele său la
atelierul lui Gregorios din Tomis, sculptor în mar-
mură din oraş, Andrys al lui visa marmură. Era doar
un copil de nouă ani şi el căuta bucăţi de marmură
prin vechile ruine de la golf, le lua şi le cioplea cu
dălţi luate pe furiş de la tatăl său, le şlefuia ca pe o-

doare, născocea tot soiul
de flori şi frunze pe care
le cioplea în lemn de tei sau în cioburile de piatră că-
zute de la lucrul meşterului Bassianus, visa cu ochii
deschişi de câte ori ajungea dinaintea marilor temple
tomitane, cu statuile, coloanele lor şi capitelurile mi-
nuţios lustruite în marmură, şi, în general, uita me-
reu să-şi facă treburile hotărâte de tatăl lui dacă ajun-
gea la mai puţin de doi paşi de o bucată de marmură.
Meşterului pietrar îi venea tot mai greu să accepte
înclinarea asta a odraslei pentru un material care nu
le era nici familiar şi nici măcar la îndemână din ca-
uza preţului mare şi a greutăţii de prelucrare, plus
că dacă ar fi îndrăznit să lucreze ceva în marmură
pentru clienţii săi, edilii tomitani l-ar fi amendat ime-
diat, la prima plângere a meşterilor în marmură din
metropolă cum că le face concurenţă ilegală. Puteau
chiar să-l arunce la închisoare, şi ce avea să se alea-
gă de casa lui? A încercat să-i explice lui Andrys toa-
te acestea, ba cu răcnete şi cu nuiaua, ba cu vorba bu-
nă, fără succes. Copilul era ascultător şi supus, dar
pur şi simplu pe-o ureche îi intra şi pe alta îi ieşea de
îndată ce tatăl său isprăvea. Nu pricepea şi pace!
Până ce soţia lui iubită, Kirylle, după multe şoapte
nocturne şi cicăleli diurne, l-a convins pe meşter că
e timpul să ia măsuri drastice.

Aşa a ajuns Andrys de mână cu tatăl său la
meşterul Gregorios, unde între cei doi adulţi s-a în-
cheiat un contract pe douăzeci de ani şi băiatul a in-
trat ucenic în cel mai vestit atelier de sculptură în mar-
mură din Tomis.       

¤¤
Un ucenic de sculptor e nevoit să munceas-

că din zori până-n noapte în atelier. Curăţă, adună, mă-
tură, şterge, face focul, cară apă, lemne, frânghii,
unelte, se învârte veşnic pe lângă ucenicii mai mari
şi le stă la dispoziţie – înghiţind deseori sudalme şi
palme peste ceafă – iar noaptea cade frânt de oste-
neală pe culcuşul său de paie. Vara se coace de cald
şi iarna tremură de frig sub asaltul viforului care se
strecoară printre crăpăturile magaziei jalnice unde
îşi are adăpost alături de ceilalţi ucenici. Mâncarea e
şi ea subţire, un arpacaş fiert cu mirodenii, măsline
şi peşte sărat şi rareori, la sărbători, o bucată de car-
ne de oaie bătrână. Zile libere nu are decât uneori, du-
minica dimineaţă, când meşterul şi familia lui merg
la basilica episcopală la slujbă şi îi iau pe ucenici cu
ei, sau de sărbătorile oraşului, când societatea sculp-
torilor se alătură celorlalte societăţi de meşteşugari
şi oficialităţilor în serbările respective. E, aşadar, o
viaţă grea şi fără multe bucurii; orice fiu răsfăţat ar
fi alergat demult la tatăl său, cerându-se acasă, şi
nici Andrys nu făcu excepţie la început; numai că
meşterul Bassianus avu grijă să-i spună limpede:
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–Ai vrut marmură, copilul meu. N-ai dorit
piatra sănătoasă, alături de părinţii tăi care ar fi avut
grijă de tine ca de un fiu drag, ci ai dorit marmură
scumpă. Acum eşti dator să stai douăzeci de ani la
meşterul Gregorie; nu cumva să aud că nu-ţi faci da-
toria şi că nu-l iubeşti ca pe tatăl tău, că te alung din
neam. Noi, Bassienii, ne-am făcut întotdeauna dato-
ria şi ne-am cinstit învăţătorii. Stai acolo, învaţă, fii
supus şi credincios, şi Dumnezeu cu Fiul Său Iisus
Hristos şi Maica Sa vor avea grijă de tine.  

Andrys îşi înghiţi lacrimile, pupă mâna bă-
tătorită a pietrarului şi se întoarse în atelierul lui
Gregorios.  De altfel zilele nu erau mereu chiar atât
de rele; după vreo scatoalcă mai zdravănă băiatul se
trezea uneori cu o bucată de lipie proaspătă sub per-
nă. Curios, a pândit să afle cine era prietenul necu-
noscut şi a surprins-o pe fiica patronului, Emiliana:
o copiliţă de şase ani, frumuşică, timidă şi palidă, ca-
re şedea mai mult lipită de fustele maicii ei când
ieşeau pe stradă. Fetiţa tocmai îi strecura o bucăţică
de pâine caldă sub pernă când el o prinse de mână:

–Ce faci? Tu erai?
Copila se smulse însă din strânsoarea lui şi

fugi speriată. Andrys rămase cam îndoit, neştiind cu
ce o supărase, aşa că îşi văzu de treburi în continua-
re; o urmări însă fără să-l simtă şi într-o zi, când o
văzu plângând după ce o certase maica ei, îi îndesă
în mâini o bucată de lemn:

–Ia-o!
Emiliana cercetă lemnul şi bătu din palme,

fermecată de frumuseţea florilor de crin sculptate,
încolăcite de frunze de iederă şi lăstari fragezi, atât
de măiestrit lucrate încât uită să mai plângă.

–Tu ai făcut asta?
–Îhî, mormăi el stânjenit şi grăbi afară, la

treabă.
Copila se jucă multă vreme pe furiş cu mi-

nunata bucată sculptată de lemn şi de câte ori era
supărată o scotea din şorţuleţ şi o admira. Prietenia
dintre cei doi copii se înfiripă astfel fără ştiinţa pă-
rinţilor ei; ea continuă să-i aducă bucăţele dulci de
la masă iar el îi dăruia câte o bucată de lemn lucrat
în frunze şi flori, unele foarte asemănătoare cu ba-
soreliefurile pe care le admira la ucenicii mai mari;
până într-o zi mohorâtă de iarnă – deja trecuse un
an de ucenicie iar el urma să împlinească unsprezece
ani – când mama fetiţei descoperi bucăţile sculptate
şi o zgâlţâi imediat de cozi: De unde le-ai luat? 

Aşa află meşterul Gregorios de talentul as-
cuns al băiatului get. Îl trase de urechi şi-l pălmui pen-
tru că-i ascunsese lucrul – „Aha, ai avut timp să cio-
pleşti la ele dar atelierul nu l-ai măturat!” – dar apoi,
întrucât nu era om rău, se felicită în sine pentru că
avea sub acoperiş un asemenea ucenic promiţător şi,

după alte câteva palme, îi orândui să-i ajute pe de-
senatori câte două zile pe săptămână.

¤¤
Andrys învăţă iute despre compas, linie şi

echer, despre Pitagora şi Euclid, proporţii şi izvoade,
iar la treisprezece ani ştia chiar să scrie, să citească
şi să socotească, lucru neobişnuit pentru un băiat ca-
re nu călcase în viaţa lui pragul Gymnasium-ului.
Se alese şi cu porecla „Spongos”, „Buretele”, tocmai
pentru mintea-i iscoditoare care absorbea totul fără
să pară a o face. Era totuşi o poreclă ce putea fi răs-
tălmăcită de răutăcioşi, mai ales pentru un băiat care
nu pusese gura pe vin şi nici nu se gândea să calce
în crâşmă. Răutăcioşii, însă, trebuiau să se gân-
dească de două ori înainte de a-l provoca, ucenicul
era obişnuit cu piatra şi ciocanul şi avea pumnul greu,
lucru pe care-l dovedi în vreo două-trei rânduri, spre
durerea adversarilor săi. 

Una peste alta ucenicul get al meşterului
Gregorios se arăta muncitor şi dăruit de Dumnezeu
cu minte ageră şi simţ al frumosului. Prietenia cu
Emiliana continuă şi ea; uneori se duceau să caşte
gura în piaţă, la saltimbanci şi circari, alteori mer-
geau să-i admire pe atleţii care se antrenau pentru
diversele sărbători şi întreceri ale oraşului iar în alte
dăţi se strecurau pe chei să cerceteze corăbiile ce so-
seau grele de mărfuri în port: unele aduceau din Bi-
thinia socluri masive de marmură pentru atelierul
lor, altele aduceau amfore şi chiupuri mari cu untde-
lemn de măsline, oale, obiecte de fier şi îmbrăcă-
minte, mobilier fin, fructe exotice şi tot felul de
mărfuri scumpe pentru patricienii tomitani şi ro-
mani, încărcând în schimb grâne, peşte sărat, cânepă
şi piei, păcură, ceară, lemn şi vite pentru pieţele din
Constantinopol. Furnicarul din port îl fascina pe bă-
iat – dar asta până vedea blocurile de marmură de-
puse pe cheu de hamalii cu scripeţi şi palane: miste-
rioase, lucindu-şi adânc cristalele sub lumina soare-
lui. Atunci Andrys le mângâia cu buricele degetelor,
încercând să-şi imagineze ce ar putea ieşi din ele:
ici un capitel, colo un basorelief, dincolo chiar un
bust de împărat... dacă meşterul Gregorios ar fi pri-
mit o asemenea comandă şi dacă l-ar fi lăsat să tragă
cu ochiul câtă vreme folosea dălţile... căci această
tehnică îi era deocamdată interzisă, marmura era
prea scumpă şi delicată pentru ca meşterul să-l lase
s-o strice câtuşi de puţin! 

Într-una din zilele de vară, odată cu corabia
cu marmură sosi în Tomis şi unul din patronii ate-
lierelor din Nicomedia, kir Atanasios, vechi prieten
cu meşterul tomitan. Fu sărbătoare pentru toţi uce-
nicii mai mari ai lui Gregorios, înşiraţi să-l salute şi
să-i fie prezentaţi, iar ospăţul oferit meşterului Ata-
nasie întrecu în strălucire cele mai bogate ospeţe oră-
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şeneşti – cel puţin după părerea lui Andrys, neobiş-
nuit cu aşa ceva şi bucuros să schimbe oaia bătrână
şi uscată cu mielul fraged şi coastele de porc puse
pe masă de gazdă. Cei doi meşteri vorbiră multă vre-
me de-ale lor, urmăriţi cu gura căscată de ucenicii
mai mici şi cu luare-aminte de cei mari: misterul se
lămuri când meşterul din Nicomedia anunţă că voia
să ia la el acasă doi sau trei ucenici tomitani mai pri-
cepuţi, pentru a-i învăţa fineţurile meseriei de sculp-
tor în marmură. „Doar ca un schimb de experienţă”,
adăugă meşterul nicomedian, „vă veţi întoarce la To-
mis de îndată ce va dori prietenul Gregorios, care vă
e stăpân. Să-i mulţumiţi pentru bunăvoinţă, flăcăi, nu
oricine intră ucenic la mine!” 

Zilele următoare kir Atanasios îi privi cum
lucrează în atelier – şi niciodată ucenicii nu munciră
ca atunci deoarece fiecare dintre ei dorea să ajungă în
minunatul oraş pontic, să vadă alte locuri, să cu-
noască alte taine ale sculpturii, să devină şi mai pri-
ceput. Toţi visau la certificatul de meşter, care le dă-
dea voie să lucreze oriunde în imperiu, toţi visau
bani şi glorie, ba chiar şi comenzi de la curtea impe-
rială... de ce nu? Kir Atanasios alese patru dintre
ucenicii mai mari, cu vechime în atelier, şi le dădu
apoi o ultimă probă: îi duse în faţa unui bloc masiv
de marmură brută, proaspăt adus în atelier, între-
bându-i ce ar putea face cu el? Ucenicii îl măsurară
şi dădură din cap

–Un capitel corintic, spuse primul.
–Un bust, zise al doilea.
–Tăiat în două bucăţi, frontoane de sar-

cofag.
–Un corn al abundenţei... 
Toată lumea se adunase în jurul lor, ucenicii

de-o parte, meşterii de cealaltă; în spatele tuturor, pe
Andrys îl pufni râsul, iute oprit în pumn când stăpâ-
nul lui se răsuci mânios spre el:

–Ai ceva de zis, mucosule?
Meşterul Atanasios căta la el calm, mângâ-

indu-şi barba cu un gest care îl încurajă pe băiat să
deschidă gura:

–Nu se poate face mare lucru din acest bloc
pentru că e crăpat; sculptorul va trebui să înlăture
părţile stricate înainte de a putea hotărî la ce-i bun... 

Ciocănelele ucenicilor se abătură febrile
asupra marmurei buclucaşe: era într-adevăr fisurată
fin, aproape invizibil, pe o bună bucată din bloc. 

–De unde-ai ştiut, măi Spongos? oftă meş-
terul Gregorios scărpinându-se în creştet.

–Păi... ştiu toate pietrele din atelier, mur-
mură destul de speriat băiatul.

Sprâncenele meşterului bitinian săltară foar-
te sus şi un zâmbet i se lăţi în barbă. Aşa ajunse fiul
pietrarului Bassianus pe o triremă grecească în drum

spre Nicomedia, pentru cinci ani de ucenicie la ate-
lierele uriaşe ale meşterului Atanasios. Înainte de
plecare îi dărui Emilianei o scândurică de tei pe care
sculptase chipul ei în basorelief, în semn de rămas
bun: o fetiţă cu codiţele împletite în jurul capului,
cu chip rotund şi ochi mari, cu nasul drept şi fruntea
înaltă a unei patriciene. 

¤¤
Părea că anii trec pentru Andrys fără să ştie

unde şi cum. Viaţa în Nicomedia fu grea la început
pentru el, un băiat bine clădit şi isteţ dar totuşi încă
un copil. Kir Atanasie avea un atelier foarte mare, cu
mulţime de ucenici şi lucrători printre care Andrys
se amestecă sfios, înţelegând că avea multe de în-
văţat de la ei. Întâi fu orânduit de meşter la desena-
rea izvoadelor: modele de viitoare sculpturi, unde bă-
iatul învăţă să vadă pe suprafaţa netedă a tăbliţei ce-
ruite sau a pergamentului din piele de miel cum ar fi
arătat o sculptură sau un relief în realitate; învăţă des-
pre diversele modele şi stiluri de frunze, flori şi ani-
male, despre simbolurile vechilor zei şi despre noile
modele folosite în basilicile creştine, cu atât mai
mult cu cât dărâmarea templelor păgâne din Asia Mi-
că aducea în atelierul meşterilor bithinieni nume-
roase blocuri de marmură sculptată cu zeii păgâni,
pe care ei le transformau în statui sau reliefuri pentru
sarcofage, şcoli, clădiri publice sau vile patriciene. Era
chiar o întrecere şi o provocare pentru orice meşter
care se respecta să ştie să transforme aceste blocuri
ieftine în lucrări cât mai profitabile şi la modă (de
obicei era deajuns să sculpteze o cruce sau câţiva
peşti, dar uneori transformarea blănii de leu de pe u-
merii lui Heracle în mantia unui sfânt prooroc, de
exemplu, era destul de grea!) Aceste adaptări erau to-
tuşi puţine între comenzile ce copleşeau atelierele
de sculptură în piatră şi marmură, comenzi venite de
peste tot, din Tracia, Macedonia şi Thesalia şi mai
ales din noul oraş al lui Constantin, unde curtea im-
perială atrăsese deja în jumătate de secol aproape pa-
tru sute de mii de locuitori prosperi care aveau ne-
voie de case şi de lucrări publice numeroase, împo-
dobite cu sculpturi în marmură. Andrys mai învăţă
să deosebească minunata marmură din Thassos, de
un alb strălucitor, de cea din Proconnes5 cu fine stri-
aţii cenuşii, de cea de Dokymeion şi de Afrodisias
(câ-teva luni stătu şi în atelierul meşterului Atanasie
din Dokymeion, care prelucra marmura de la cariera
Afyon), începu să sculpteze în alabastru şi calcar fin,
îşi încântă meşterul cu câteva splendide mobile scul-
ptate în lemn de stejar şi tei pentru basilicile şi vilele
din fosta capitală imperială şi, în general, Nicomedia
îl cuprinse pe Andrys în braţe cu o putere copleşitoa-
re, căreia băiatul prea rar se gândea să-i reziste.

Printre ucenicii lui Atanasios şi în tot oraşul
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erau numeroşi traci, cu care se înţelegea de minune,
şi îşi făcu câţiva prieteni buni care-i împărtăşeau plă-
cerea de a migăli lucruşoare frumoase şi de a colinda
pe străzile oraşului vechi, în părţile ruinate de cu-
tremurele de acum patruzeci de ani şi niciodată de
atunci refăcute în totalitate, unde puteau admira în vo-
ie splendorile templelor păgâne, statuile magnifice
ale zeiţei Cybele şi ale lui Apollo sau reliefurile fron-
toanelor cândva somptuoase, acum crăpate şi dărâ-
mate („Dumnezeu nu le-a răbdat pe faţa pămân-
tului”, obişnuia să spună unul din prietenii lui, Achi-
le, un ipodiacon6 get de fel din Zalmira7 , niceean8

până-n măduva oaselor şi fervent susţinător al patri-
arhului Ioan Hrisostomul, care tocmai ce fusese ex-
ilat de împărat în Capadochia şi de aceea şi Achile
cobora tonul când vorbea despre asta, căci adepţii
vehementului patriarh erau şi ei persecutaţi de curtea
împărătească, în rând cu sfinţitul Ioan – pe care deja
mulţi îl socoteau a fi un sfânt, mai ales după moartea
împărătesei Eudoxia la doar trei luni după ce-l exi-
lase cu viclenie pe sfânt. Lui Andrys, fermecat de fru-
museţea în marmură a vechilor temple şi clădiri,
pe-o ureche îi intrau şi pe alta îi ieşeau aceste vorbe
iar în sinea lui îi părea rău de toate aceste splendori
ruinate şi dărâmate, din care orăşenii săraci luau
blocuri de piatră pentru propriile case. De altfel pe
locul unor vechi temple se construiau acum basilici
şi nu era să se plângă tocmai Andrys de faptul că
atelierul lor urma să primească noi comenzi de scul-
pturi în marmură, piatră şi lemn pentru împodobirea
tuturor acestora, când ştia deja că punga lui avea să
se îngreuneze destul pentru a-şi pofti prietenii la câte
o cină savuroasă la ospătăria din colţ!). Dar, deşi
aceste ieşiri cu ceata în oraş erau plăcute, băiatul pre-
fera deseori să rămână în atelier, şlefuind minuţios
la câte o lucrare, înconjurat de aşchii şi sfărâmături,
sau desenând volute, arcuri şi flori, mai degrabă de-
cât să-şi urmeze prietenii la tavernele din port, unde
vinul curgea în valuri şi tracii se îmbătau şi se vese-
leau pe cinste, aşa încât unii începuseră să-l ia peste
picior strigându-l „Anti-spongos” – căci porecla îl
urmase cuminte până în Bithinia!

Astfel trecură anii, presăraţi cu bune şi cu
rele, în muncă îndârjită, iar Andrys îşi dădu exame-
nul de calfă cu o lucrare deosebită, un baptisteriu
sculptat în marmură cu ghirlande de viţă şi palmete,
adevărată dantelărie aşezată la loc de cinste în ca-
pela Sfânta Cruce din Forul lui Diocleţian, capelă
ţinând de Mitropolie şi unde slujea prietenul său
Achile, devenit şi el de curând diacon plin. Baptiste-
riul dăltuit minuţios de Andrys fu admirat zile în-
tregi de toţi locuitorii parohiei iar tânărul primi cu
un fior de mândrie pergamentul cu pecetea imperială
ce-i adeverea calitatea de calfă – după care le oferi

meşterilor şi calfelor din breasla sculptorilor un ban-
chet pe cinste, după obicei.

Se împlineau cei cinci ani făgăduiţi lui kir
Atanasios iar meşterul se gândea să-l oprească la
sine când trăsniră în oraş două veşti groaznice: moar-
tea împăratului Arcadie şi năvălirea hunilor lui Ul-
din în Moesia şi Tracia. Panica izbucni în oraş şi se
întinse ca o flacără în întreg ţinutul.  

¤¤
Când coborî la cheul tomitan alături de cei-

lalţi călători, după ce se frământase tot drumul spre
casă din teama pentru ai săi, Andys răsuflă uşurat
văzând că totul părea liniştit aici: turnurile ce flan-
cau zidul portului erau întregi şi păzite de soldaţi,
depozitele de la cheu şi clădirile armatorilor zum-
zăiau de mulţimea hamalilor, marinarilor şi negus-
torilor, ca de obicei, iar casele orăşeneşti se înşiruiau
semeţe pe deal, strălucindu-şi în soare pereţii albi şi
roşii, de calcar şi cărămidă. Acoperişurile palatului
guvernatorului şi cupola basilicii episcopale se ridi-
cau deasupra tuturor iar pe Colţii Medeei9 turnul de
observaţie din lemn îşi flutura ca de obicei flamura
alb-roşie cu zeiţa Fortuna şi Pontos, simbolul oraşu-
lui (care încă rezista, în ciuda poruncilor imperiale
de trecere la însemnele creştine; totuşi, observă An-
drys, cununa zeiţei începea să semene cu aura unei
sfinte muceniţe şi cruci roşii încadrau binecunoscuta
ei siluetă. Surâse, întrebându-se cam ce-ar fi zis di-
aconul Achile din Nicomedia despre compromisul
tomitanilor: fără îndoială că ar fi bănuit aici discuţii
aprige între asociaţiile armatorilor – tradiţionalişti
şi răi de gură – şi episcopul Teotim10 , om sfânt şi
foarte respectat, filosof pătrunzător, a cărui vorbă
înţeleaptă îndoise multe voinţe şi înmuiase oştiri de
inimi). Cu zâmbetul pe buze Andrys cercetă o clipă
foiala oamenilor de pe cheu, care treceau grăbiţi pe
lângă tânărul voinic de optsprezece ani, tuns scurt
ca în capitală, în pantaloni şi cămaşă albe şi surtuc
de postav negru, ce-şi lăsase alături desaga cu straie
şi unelte; apoi privirea lui căzu pe fata subţire, cu
părul blond ridicat în jurul frunţii înalte de patri-
ciană, cu ochii mari şi căprui aţintiţi asupra lui cu
un soi de uimire magică, ce îi pătrunse fulgerător în
inimă şi-l făcu să i se înmoaie genunchii.

– Emiliana? suspină el. Tu eşti?...
Ea se avântă spre el, cuibărindu-i mâinile

în palmele-i micuţe:
–  Andrys!! Te-ai întors acasă... 
– Mi-a fost dor de tine, Emiliana...
– Şi mie...   
Fericirea care-l cuprinse brusc, ca o flacără,

îl făcu s-o ridice în braţe ca pe-un fulg şi s-o în-
vârtească râzând. Se oglindi în ochii ei şi sufletul lui
curat, ce nu se îndreptase niciodată până atunci spre
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o femeie, o cuprinse şi o adăposti în el pentru totdea-
una.

¤¤
Părinţii lui nu păţiseră nimic, dar cătunul lor

fusese ars de o pală de călăreţi sălbatici ce loviseră
până sub zidurile Tomisului iar atelierul lor de pie-
trari fusese distrus. Meşterul Bassianus se bucură
când îl văzu păşind în căsuţa sărăcăcioasă din car-
tierul portului, unde îşi găsiseră adăpost: nu nădăj-
duise în reîntoarcerea atât de iute a feciorului. Mai-
că-sa, Kirylle, plânse de fericire că îşi avea iar băia-
tul alături. Dacă Andrys venise acasă cu gânduri
mari, când constată starea grea a părinţilor săi nici
nu mai deschise gura, ci se puse pe treabă îndârjită
în atelierul meşterului Gregorie, unde încă era dator
să stea doisprezece ani, până se isprăvea contractul.
Şcoala serioasă făcută în Nicomedia îşi arăta road-
ele: treptat calfa imperială preluă cele mai multe
comenzi din atelier iar Gregorios, uşurat întrucâtva,
putu să-şi mai tragă răsuflarea şi să se uite în jur, la
familie – ocazie de a observa atenţia admirativă a
propriei lui fiice pentru Andrys. Şi a lui pentru ea:
trebuia să fii orb ca să nu le vezi luminile din ochi
atunci când se priveau. Mai întâi zâmbi de tinereţea
şi de visele lor; apoi se încruntă, socotind în minte
unele şi altele; apoi şopoti cu nevasta ce şopoti şi îl
chemă la el, într-o vizită matinală, pe meşterul Ba-
ssianus. 

Între cei doi părinţi avu loc o discuţie aprin-
să: Gregorios se arăta sceptic faţă de posibilitatea
unei calfe sărace, cu ani lungi de contract în faţă, de
a întreţine o soţie răsfăţată ca Emiliana, pe când Ba-
ssianus – deşi luat pe neaşteptate de această proble-
mă, căci nu ştiuse nimic – îşi apără feciorul cu dem-
nitate („O fi el sărac, dar poartă brăţară de aur, kir
Gregorie, meseria şi caracterul! Vei vedea că va
ajunge departe!”). 

Ce şanse avea un tânăr sărac, get, la mâna
unei fete bogate, grecoaice, în metropola romană
Tomis? Aproape niciuna! Emiliana simţi vorbele
dintre părinţii ei şi căzu la picioarele tatălui, cu la-
crimi şi rugăminţi; la fel făcu şi Andrys, mai reţinut
dar cu atât mai serios. Presat, meşterul Gregorie mai
socoti o dată: să investească într-un viitor nesigur
(riscând inclusiv batjocura celorlalţi meşteri pentru
încuscrirea cu toţi sărăntocii oraşului) ori să fie ferm,
ca orice părinte de fată cu fluturi în cap? Concluzia
nu putea fi decât una; Emiliana fu aşadar închisă în
casă şi se puse la iuţeală căsătoria ei cu fiul unui ne-
gustor bogat, iar Andrys fu trimis la Nicopolis pe Is-
tru să-şi termine într-un atelier de pietrari nicome-
dieni anii de ucenicie rămaşi. Iar ca să fie sigur că
tinerii nu vor face ceva necuvenit, Gregorios puse
un soldat din garda guvernatorului să-l însoţească

pe Andrys la Nicopole, ca pe un fur, şi să-l predea
la atelierul meşterului Patrokles dimpreună cu o
scrisoare, prin care supăratul părinte explica prie-
tenului său bitinian ce şi cum cu obrăznicătura de
calfă tomitană.

¤¤
Scrisoarea lui Gregorios îi făcu la început

mult rău tânărului Andrys, căci toată lumea îl privea
cu suspiciune şi-l vorbea pe la colţuri cu aprindere;
apoi văzură ce lucrări minunate făcea, ce mână uşoa-
ră şi măiastră avea, încât după vreo jumătate de an
meşterul Patrokles îşi spuse că prietenul său din
Tomis făcuse o greşeală îndepărtându-şi un ajutor
atât de promiţător. Şi, cum avea şi el o fată numai
bună de măritat iar greşeala unuia poate fi norocul
altuia, se gândi să-şi facă ginere pe cel alungat din
Tomis. Tocmai se socotea cum să deschidă gura
când o nouă scrisoare de la Gregorios îl chemă pe
Andrys acasă. De ce? Emiliana refuzase nunta im-
pusă de tatăl ei, Emiliana refuzase mâncarea, plân-
sese şi se zbătuse atât încât se îmbolnăvise foarte
tare, inima ei se zdruncinase şi acum trăgea să moa-
ră. Disperat, Gregorios îl rechemase pe Andrys, doar
-doar fata lui s-ar face sănătoasă din nou. 

Tânărul porni îndată la drum, plin de sper-
anţă şi nelinişte; dar oricât s-ar fi grăbit printr-un
ţinut ameninţat de duşmanii huni şi goţi de dincolo
de Dunăre şi încă răvăşit de ultimele atacuri, nu pu-
tea ajunge la Tomis mai devreme de zece zile. Apăru
acasă la meşterul Gregorios pe la prânz, prăfuit şi
ostenit, şi fu condus iute de mama fetei la patul ei
de boală. Andrys fu zguduit de slăbiciunea ei: era
parcă năluca fetei vesele ce fusese şi doar ochii ei
mari, căprui, se luminară la vederea lui:

– Andrys!... dragul meu!... Agapi mou...
El căzu la capul ei şi-i luă palmele tremu-

rânde în mâini, abia şoptind:
–Te ador, Emiliana... Te implor, fă-te bine... 
–S’agapò11 ... 
Emiliana se stinse cu aceste cuvinte pe bu-

ze, de parcă ar fi aşteptat doar venirea lui pentru a-şi
odihni inima suferindă. El îi luă obrajii în palme,
fără a se putea dezlipi de ea, privind-o cu nesaţ şi
lacrimi aşa cum niciodată nu-şi îngăduise, în timp
ce casa răsuna de vaiete de jale iar meşterul Grego-
rios plângea în hohote. În cele din urmă Andrys se
smulse de lângă ea şi ieşi năucit, abia nimerind uşa,
pentru a năvăli în atelierul unde ucenicii plângeau
speriaţi; puse doar într-un căruţ un bloc de marmură
şi părăsi cu el casa meşterului. 

¤¤
Andrys nu fu prezent la înmormântarea Emi-

lianei; ocoli orice consolări sau vorbe de-ale părin-
ţilor lui sau ai fetei; nu se spălă, nu mâncă, nu se în-
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tâlni cu nimeni, ci doar se închise cu marmura şi u-
neltele într-o cămăruţă de lângă port. Oamenii au-
zeau bocănituri şi hârjâieli şi puteau doar să-şi ima-
gineze că tânărul lucra ceva. Kirylle aproape că dor-
mea lângă uşa închisă, tot încercând să-l facă să mă-
nânce, dar el doar mormăia şi nu-i răspundea, spre
marea ei mâhnire. Bocănea şi cioplea, hârjâia şi şle-
fuia într-una, iar lumânările ardeau toată noaptea în
micuţa odaie. Abia târziu, în a treia săptămână, într-o
dimineaţă, Andrys îşi făcu apariţia: palid, slab, os-
tenit de moarte, plin de aşchii şi praf de marmură, cu
mâinile aproape sângerând de cât lucrase. Avea însă
un surâs trist pe buze – şi cu acel surâs îşi pierdu cu-
noştinţa dinaintea mamei sale, care se repezi să-l
ridice pe braţe. Extrem de curios, Bassianus intră în
cămăruţă şi se opri uluit: de lângă fereastră îl privea
imaginea vie a Emilianei! Cu părul bogat lăsat în bu-
cle pe umeri, cu ochii mari şi capul înclinat gânditor
şi gingaş, sprâncenele frumos subliniate şi privirea
blândă, vag tristă, gura serioasă, bustul în marmură
al Emilianei se răsfăţa în lumina dimineţii ca o zeiţă
adorată de credincioşi... Şi acum Bassianus încre-
meni, căci fiul lui o sculptase pe biata Emiliana sub
forma zeiţei Isis, cu semiluna pe coroana părului şi
cu nodul veşnicei reînvieri pe piept, doamna nopţii,
a vieţii şi a căsătoriei, a fertilităţii, a tămăduirii – o,
biet copil îndrăgostit! – dar şi a vrăjitoriei...

–Blasfemie! se cutremură meşterul Bassia-
nus. Blasfemie, blasfemie, de trei ori blasfemie, te
vor anatemiza toţi preoţii creştini, fiule, ce-ai făcut?
Te crezi Pygmalion iar pe ea o Galatee? Sărmana fa-
tă e moartă şi nici un demon păgân n-o va reînvia, o,
copilul meu prostuţ! Mai bine distrug minunăţia asta
până nu o va vedea vreun zelos care să te pârască la
guvernator şi la episcopie, căci te vor lega în fiare,
fiule...

Meşterul puse mâna pe ciocanul greu de
lângă masa de lucru şi îşi luă avânt; mişcarea îi fu
însă frântă de o altă mână puternică; ciocanul zbură
doar prin aer şi ciobi umărul drept al bustului, pe
când vocea furioasă a fiului său îi tună în urechi:

–Ce faci, tată? 
–Îţi salvez libertatea, prostule, se răsti meş-

terul aplecându-se după ciocan. Îşi luă iar avânt, dar
Andrys se aruncă dinaintea lui cu mainile în lături,
răcnind:

–Nuuuuu!...
Ciocanul greu se opri tremurând la câteva

degete de capul lui; tată şi fiu se priviră aprinşi câ-
teva clipe, apoi meşterul aruncă înspăimântat obiec-
tul:

–Doamne Iisuse Hristoase, ce era să fac?                
Meşterul Gregorios dădu şi el buzna tocmai

atunci în odaie, zicând ceva despre o slujbă de po-

menire a Emilianei; Andrys se îndreptă şovăitor şi
privirea lui Gregorios căzu pe bust. I se muiară pi-
cioarele:

– O, sfinte Dumnezeule, Emiliana mea! Tu
ai făcut-o, băiete? Tu, singur?!...

Luă marmura în braţe şi izbucni în plâns.
¤¤

Andrys pusese în bustul Emilianei tot ta-
lentul şi durerea lui, îl lucrase cu lacrimile de sânge
ale sufletului său rănit de moarte, îl finisase cu toată
gingăşia dragostei lui pierdute şi cu întreagă inima
sa iubitoare, încât terminarea lui îl lăsase lânced,
inert, de parcă şi-ar fi exorcizat prin sculptură toate
sentimentele omeneşti şi acum se regăsea un biet
trup umblător. Apoi, într-o zi de toamnă târzie, cu
ultima corabie, Andrys părăsi oraşul natal – poate
pentru totdeauna. Nu privi îndărăt nici o clipă.

Meşterul Gregorie păstră în casă minunatul
bust al Emilianei: se temea că dacă ar fi pus sculptu-
ra la mormânt, s-ar fi găsit vreun ipochimen care să
sfarme bucăţi „statuia păgânei Isis vrăjitoarea”. Nu
erau vremuri bune pentru busturile de marmură care
nu erau ale unei împărătese creştine, iar cele ale ve-
chilor zeităţi se mai trezeau cu crucea cioplită pe frun-
te: sculptorul din el se încrâncena la ideea de a mu-
tila o statuie de marmură! În cele din urmă dărui bus-
tul unui fost preot al lui Isis, care se ascundea de per-
secuţiile imperiale. Avu totuşi grijă să facă o copie
în ipsos, fără semilună şi nod, şi de câte ori îl lovea
dorul de Emiliana ori se întreba ce-o mai fi făcând
fiul pietrarului Bassianus, mângâia creştetul bustului
de ipsos şi obrajii-i netezi, oftând. 

¤¤
Anii au trecut, deceniile, secolele; Tomisul

a fost ars de nenumărate ori şi de tot atâtea ori a
renăscut din cenuşă, ca pasărea Fenix. Într-o zi, dim-
preună cu alte sculpturi minunate, bustul Emilianei
a văzut iar lumina zilei: îl admir în vitrină, văd plă-
cuţa cu „Isis – bust, marmură, sec. II-III A.D.” şi
surâd trist...            

NOTE

1. Sf. Ioan Gură de Aur.
2. Flavius Arcadius, 377-408, a domnit între 395-408.
3. Azi, Izmit în Turcia.
4. Gainas, general got arian, care a stârnit o revoltă în Imperiul
Roman de Răsărit în 399. Ucis de huni în 400.
5. Insula Marmara de azi.
6. Ipodiaconii erau clerici de rang inferior care oficiau unele din
serviciile diaconilor (slujitori ai diaconilor).
7. Halmyris, Dunavăţul de azi, jud. Tulcea.
8. Creştin adept al Sinodului de la Niceea unde s-au pus bazele
teologiei ortodoxe de azi. 
9. Colţii Medeei erau un grup de stânci aflate în acvatoriul portului
antic cam prin dreptul Văii Portului de azi..    
10. Sf. Teotim, episcop al Tomisului.
11. Te iubesc (grec.)
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Negru Alexandra

Retro

a trecut perioada
tandrelor incertitudini, 
a sângelui tânăr şi concentrat
de 50 grade, a împotrivirilor 
sălbatice
asupra ideii de maturizare,

a părului dat naiv după ureche, 
a pistruilor obraznici
de pe nas, a jocurilor inocente 
în care ne exploram
sexualitatea, 

ca un glonte care doar
ţi-a zgâriat tâmpla 
şi ai respirat uşurat,
m-am trezit într-o zi 
şi nu mai eram acolo,

ci aici, 

într-o lume ciudată, în care
carnea de femeie 
s-a adunat pe mine
ca furnicile pe o prăjitură, 
odată cu asta şi bărbaţii, 
cu degetele lor magice
de deschis sutiene, cu degetele lor
care fărâmiţează totul

Iluzia căldurii

azi soarele nu a mai apărut
nici pe ecranele chinezilor;

a fost întuneric şi
pe întuneric trecem
în ilegalitate, proiecţii tribale
pe zidurile blocurilor, 
spaţii strâmte în care transpirăm
şi strivim
insectele dinăuntru, 
când durerea e un lucru concret,
animalul pe care l-ai privit
direct în ochi şi l-ai recunoscut
ca pe un prieten mort,
gura duhnind a alcool,

scoţi foarfecele şi decupezi
răni frumoase, în oglinzile liftului
apărem radioactivi,
ochi roşii
privind în golul dedesubt,

încotro mergem,
nu e niciun semn cu exit,
niciun buton de panică, 

cerem pe litere
tandreţe
şi 
nu primim; cerem
soare
şi ne proiectează
pe ecrane uriaşe
iluzia căldurii,

cum
ai pune pe un om
multe haine
şi te-ai aştepta
să nu se mai simtă singur.

Exhibit no.1

Ce o să mai rămână
din noi,
iubire,

oase, păr şi unghii
aşezate după frumoasa
radiografie a morţii,
poate un volum de poezie bună,
citită cu voce tare, brutal, 
după un pahar de absint
şi un pachet de kent rusesc, 
în nopţile negre
ca filmele lui kubrick în care
ne-am văzut feţele desfigurate 
şi am învăţat
să le iubim,

câţiva oameni în care am avut 
curajul să credem, care 
ne-au făcut să ne fie ruşine 
cu dramele noastre mici,
de la care
am învăţat cum să ne scoatem
viermii din inimi şi cum să
coasem găurile acelea,

cărora le-am citit din ginsberg 

şi plath,
pe care i-am infectat
cu demenţa noastră,
cărora le-am arătat 
cât de frumos e oraşul
noaptea şi cât de nesigur,

o garsonieră goală 
într-un cartier mort,
câteva mărunţişuri
uitate pe masa din bucătărie, 
urma gândacului
pe care l-am strivit de perete
într-o mică criză de furie,

ce-o să mai rămână din noi,
iubire,

mă întreabă
vocea asta neagră
din capul meu
pe care o cunosc dintotdeauna.

Zona zero

Intimitatea mea
e această barieră electrică
prin care te las să treci
pentru că-mi eşti drag,
cu inima ta hăituită şi bormaşina
cu care-mi faci semne frumoase
în memorie,
şi teama asta bolnavă
să nu mor
înaintea ta,

mişti degetele 
pe piele
şi distrugi
toate celulele reactive, urmele
abuzurilor,
coşmarul în care am stat o vreme
scufundată
ca într-o cadă plină, plină
cu frică,

ieşim în stradă şi 
sângele nostru nociv 
luminează tot oraşul,
e un fel
de a înfrunta totul,
dragostea noastră e 
cea mai sinceră scenografie, 
ne încolăcim unul de celălalt 
şi asta înseamnă
sigurantă, o linişte dementă 
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în minte
în care totul
pare posibil,

mă săruţi
şi în gură
se zbat violent
tot felul de insecte.

Deviant 0.2.

eu nu pot da totul pentru poezie,
mi-am spus,
pe stomacul gol, privindu-te,
rătăcit într-un haos frumos, 
în aerul ăsta de dragoste stătută, 
nu pot
arde carnea de pe mine
să o arunc
la animale, mândră 
de curajul meu
şi bestialitatea,
chiar nu pot
roade din filamentele
care mă ţin sănătoasă, conectată
la un aparat mai radiant 
decât viaţa, aşteptând
să mi se întâmple ceva imposibil,
sau măcar, ceva care să mişte
lucrurile din zona de carantină,
pe marginea unui acoperiş, 
sau poate, 
în mijlocul unei mulţimi rabiate, 

dar eu nu pot să dau totul 
nici măcar pentru tine,
dragul meu,
slăbită şi absurdă cum sunt,
încercând să apropii 
tot ce e dăunător pentru mine.

Childish

câmp deschis
şi deasupra
drone
atmosfera de x files 
ne amestecă atomii
şi ne îndeasă pe gât
vată de sticlă

vara asta o să ne facem de cap
vom lăsa în urmă
totul
aşa uşor
ca nişte şopârle
şi-n oglinzi retrovizoare

se vor îngrămădi
locurile prin care vom trece
oamenii
tot mai subţiri şi mai străini
în dansul acela de praf şi viteză

şi-n miros de fabrici 
şi amfetamină
pe acoperişuri
dimineţile vor fi ameţitoare 
şi crude
pielea arsă şi-n părul decolorat
musculiţe nebune

Man o to

Iată, încet încet
încep să-mi recapăt ordinea, 
să găsesc
strălucirea
în mormanul ăsta de gunoi,
să-mi lipesc cu grijă
dimineţile cu tine
în memorie
ca nişte magneţi 
pe uşa frigiderului,

noi,
tineri şi alunecoşi
înotând prin smoală, gloanţe
şi dezastre,

printre psihozele
care ne găuresc creierele ajunse
ca nişte termitiere,

am văzut pericolul
agăţat la intrare
ca un craniu într-un sat african
şi nu ne-am speriat,
am pătruns
bariera de biţi şi pixeli şi
ne-am sufocat 
în anatomiile noastre
imperfecte,

priviţi-ne cum ne răsucim
şi creştem
spărgând aerul contaminat şi rece
al dimineţii, 
cât de frumoşi
suntem în perversitatea noastră
infantilă,

cum, încet încet,
ca nişte pisicuţe grase,
trecem dintr-o dimensiune în alta,

de pe canapea
în mijlocul universului,
cu tot cu cearşaf şi cu perne.

Habits of my heart

Pentru o vreme am avut totul,
dansul, băieţii, gesturile simple,
primele mâzgâlituri
pe hârtie care imitau perfect 
haosul meu, 
disciplina nemţească a tatei,

rezistenţă şi candoare,
rezistenţă şi ace de siguranţă,
rezistenţă şi rezistenţă,

astăzi
viaţa mea s-a întors 
la 180 de grade şi
m-a lovit puternic peste faţă,

au rămas doar 
paraziţii ascunşi 
prin fişiere pe care
de atâtea ori le-am crezut distruse,

m-am îmbrăcat într-un plastic 
atât de rezistent încât
nici eu nu mai ştiu 
cum să-l dau la o parte,

odată o să adorm cu ţigara 
în mână
şi o să iau foc,

culori de curcubeu ca într-o baltă
de benzină pe asfaltul umed,

e aproape inuman, nu ai 
să înţelegi,
încerc să trăiesc într-o linişte
desăvârşită, să învăţ tehnica
criminalului a cărei victimă
nu va şti niciodată ce a lovit-o,
din ce unghi, cu ce motiv,

îndepărtează-te,

aştept doar ceva 
care să mă declanşeze.
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Oleg Carp

Ideal ar fi s
(fragmente)

Cu mult timp în urmă locuiam într-un oră-
șel din Palestina. Într-o zi m-am pomenit în cu totul
alt ținut. Nu că ași fi vrut să mă mut cu traiul altun-
deva, ci așa a bătut vântul și m-a adus aici. 

Singur, pe un deal pleșuv, numai soare și
secetă. Apă merg să îmi iau de la izvorul care se află
foarte departe ascuns în peria de pădure din vale, la
rădăcina unei sălcii. Un creion de izvor care țârâie
câte o cană pe zi. Ca să nu stau să aștept până se um-
ple cana cu apă, mă întorc pe chelia dealului meu.
Așa că, umblând dimineața și seara după cana plină
cu apă am bătătorit o cărare. Să fi trecut mai mult de
zece ani de când mă aflu aici. În tot acest răstimp nu
mă pot despărți de gândul că vântul ar fi putut să mă
arunce iar. Trebuie să fie altceva la mijloc, căci vân-
tul nu poate să poarte în zbor pe un om ca pe un avi-
on de hârtie. Neprimind niciun răspuns la nedume-
rirea mea, am început tot mai mult să tac, mai că nu
scot o vorbă întreaga zi. Tăcând așa și uitând de mi-
ne însumi, am observat într-una din zile că mi-a
crescut barba mare cât un nor de pe cer. 

Ca să mă apăr de plinătatea soarelui, îmi să-
pasem acolo, în capul dealului, o peșteră adâncă cu
un ciot de ciomag adus din vale. Încăpeam de-a
binelea în vizuina mea răcoroasă. Iar deasupra, cum
ar veni, pe acoperișul casei mele, am înfipt între do-
uă pietroaie o cruce. Dacă te uitai dintr-o parte, adă-
postul meu semăna leit cu un mormânt. Câte o dată
lipseam de acasă câte două-trei zile sau câte o săp-
tămână. Mergeam în vale în căutarea hranei, iar la în-
toarcere adesea mi se întâmpla să rătăcesc, mai ales
iarna - nu găseam cărarea înapoi. Învârtindu-mă într-
un călcâie cu palma cozoroc la ochi, îmi săltam
privirea de pe un deal pe altul apoi peste soare, apoi
iar peste un alt deal, așa până când în sfârșit dădeam
cu ochii de crucea mea, și atunci eram salvat. 

Îmi făcusem pat dintr-un braț de nuiele ti-
nere legate între ele cu coajă de tei iar la capătul pat-
ului în loc de pernă am pus un mănunchi de pelin.
Înainte de culcare, îmi scoteam capul din peșteră să
privesc bolta. Tăcerea era atât de limpede, încât ade-
sea adormeam cu ochii deschiși de mirare. Într-una
din dimineți, zorii abia se crăpau, am tresărit de frică

simțind mâna cuiva pe un umăr al meu. Pentru că
de când mă aflu aici nu mi s-a întâmplat așa ceva
niciodată. Frecându-mă cu pumnii la ochi m-am tre-
zit înspăimântat de ceea ce văd. Un bătrân cam de
vârsta mea ședea pe pat la capul meu privindu-mă
cu o blândețe de neînchipuit. Firește că îndată l-am
întrebat cine este. Iar el mi-a zis că sunt eu. Auzind
acestea, m-am ridicat brusc în capul oaselor, mult
mai înspăimântat, repezindu-mă după un țăruș ca să
mă apăr. Dar când m-am întors spre el nu mai era
acolo. Pentru a mă convinge că nu visasem sau că
nu era vreo nălucire de-a mea, m-am stropit pe față
cu puținul de apă ce-mi rămăseseră în cană. Însă pe
loc mi-am dat seama că toate acestea se întâmplau
din cauza hranei insuficiente. În orice caz, astfel îmi
subțiam din marea frică stârnită de acel bătrân. În
comparație cu mine care abia de îmi ajunge apă pen-
tru băut, nu și pentru spălat, de la acela mirosea a
flori de tei. Cu toate acestea, ca să îmi spulber teama
din inimă, tot atunci am luat cana pentru a o umple
din nou la izvor și pentru a aduna nuiele; din acestea
aveam să meșteresc ușa la peșteră. Demult trebuia
s-o fac, dar amânam. Seara târziu, la întoarcere, când
am ajuns pe deal, soarele dispăruse şi a început să bur-
nițeze. Iar când am intrat în peșteră s-a dezlănțuit un
vânt puternic însoțit de bubuituri în cer. Nu îmi ve-
nea să cred ochilor și urechilor. După atâta timp de
secetă a venit în sfârșit ploaia. Am aruncat nuielele
înăuntru iar eu, dornic până în măduva oaselor de
această schimbare prea mult așteptată, am rămas
afară în brațele vântului și a ploii care va veni. 

A doua zi, ud lioarcă și nedormit dar plin
de fericire am luat-o la fugă spre orășelul meu Pa-
lestina ca să îi întreb pe ai mei dacă a plouat și la ei.
Ajungând într-un sfârșit în orășelul în care m-am năs-
cut, oamenii de acolo, chiar și rudele, m-au luat de
nebun după ce le-am poveastit cele întâmplate cu mi-
ne pe acel deal. Însă mult mai înverșunat mă priveau
atunci când îi întrebam de ploaie.

Pruncul muri la final de dans
Așa tâlcuiesc neamurile mele, la fel judec

și eu că Jlavșca iarăși a avut de ales strâmb. Nu a
fost pe la Biserică încă de la botezul său, de atunci,
din ziua când buzele îi îmboboceau mustind de sân-
ge roșu, împlinea șaptesprezece ani. A dat ieri în amur-
gul serii o umbră de petrecere, pe deal. Sărbătoare
palidă, cu pomeții scofâlciți, ca peștera. Fără muzi-
canți, fără zâmbete pe buzele nuntașilor. Adunătura
aceea de oameni care s-a strâns la masa de sărbătoa-
re pe povârniș, de-a curmezișul cărării, văzută de pe
ultima creangă cea mai de vârf a teiului, copac
vechi, înrădăcinat pe cel mai înalt loc din sat, adu-
narea mesenilor cu tot cu prezența lor arăta mai de-
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grabă a cumetrie la care pruncul muri la final de
dans. De data aceasta Jlavca și-a ales pompier, unul
gras cu dinții din față ruginiţi. Nici nu mai țin minte
la a câta nuntă a ei asist. 

Cum ar veni, Jlavșca, mătușă-mea din nou
a călcat strâmb...  Statistic vorbind, este a cincea ei
încercare de a se izbăvi de sine prin actul măritișu-
lui. Ieri cu unul azi cu altul. De la fiecare mire a năs-
cut câte o fată și un băiat. Ca în toți ceilalți ani, și în
ăsta am fost poftit cu colaci la nunta ei. În junul fes-
tivității au venit la mine trei veri ai mirelui care s-au
rugat mult de mine să mă împreunez cu rudele a do-
ua zi la masa de sărbătoare; știind cum a fost dățile
trecute, am refuzat pe dată invitația lor, motivând că
nu-mi văd capul de nevoile mele. Vaietele și insis-
tența plângăcioasă a celor trei vlăjgani m-a sos din
sărite. Într-un sfârșit a trebuit să accept invitația de
a-i însoți. Deloc entuziasmat, mi-am aruncat scurta
roșie de fâș pe umeri și i-am urmat. Nu puteam chiar
așa să iau să mă deșert pe capul lor. Este cert, m-am
dus cu ei ca să nu par nebun în fața neamurilor,
ncidecum din dorință proprie. Ăștia trei care au venit
să mă cheme păreau a fi din altă lume. Când am a-
juns pe coastă începu să cearnă o ploie rece. Amur-
gea, sub un cer vânăt sfârâia carnea de miel pe gră-
tar. 

Cu toate că am stat puțin cu ei, adesea mă
retrăgeam de la masă sub un tufar de măceș cât mai
departe de tăcerea nuntaşilor. Mă așezam pe un cot
umed de rădăcină și mă miram de aflarea mea acolo.
Era un martie văduvit de păsări și vânt. În loc de
masă femeile oftând au așternut pe jos un război ciu-
ruit iar bărbații tăcuţi au înfipt câte o aşchie la fie-
care colț a covorului, deși pe deal nu era vânt deloc.
Nescoțând un cuvânt, mireasa a rupt și a împărțit
pâine mesenilor. Nerugată de nimeni Lupinca s-a
apucat să pună la pâine tacâmuri încărcate cu varză
murată și slănină. Iarba îngenunchea scrâșnind sub
povara războiului pătat de vin. 

Jlavșca, mireasa, mereu prea se grăbește
undeva. Nu se poate stăpâni nici pe o clipă. Acuș o
vezi că se ceartă cu florăreasa care stă pironită la in-
trarea în ferma de capre cerșind o cană cu zer ; acuș
o vezi că se scarpină într-un loc sau în altul ; că abă-
tută își smulge sprâncenile fripte de soare ; că se
apucă să facă gargară în fața oglinzii oarbe. Mereu
face altceva decât ceea ce ar fi bine să facă. 

Că Jlavșca își schimbă mirii săi ca pe niște
scobitori de dinți, asta o știe tot satul ba chiar și cei
de la periferia centrului raional. Jlavca, sora mai
mică a mamei, de când o știu, vinde roșii la piață.
Le fură de cu noapte din grădinile oamenilor iar spre
dimineață le scoate la vânzare la poarta pieţei. Oda-
tă, în timp ce îşi lăuda marfa furată în gura mare un

țăruș de puștan i-a săltat fusta Jlavcăi cu vârful um-
brelei, atunci pentru prima dată mi-am dat seama că
sunt bărbat. 

Vipus aleargă în somn
Soarele se pregătește de culcare. Lupinca

deschide fereastra. Vipus închide ușa să nu se pro-
voace curent. Pe masă crește un cactus. Pe sobă este
pictată clădirea circului. În casă este un singur sca-
un. Lupinca își prinde părul la spate. Lupinca își pre-
gătește hainele de ducă. Fereastra dă direct într-o
fântână arteziană. Vipus își scoate capul pe fereastră
să ia apă. Lupinca părăsește oglinda ca să îl țină pe
Vipus de un picior. La TV o fată albastră anunță da-
tele meteo. În fântână se aude clipocind apa. Numai
pentru o clipă Lupinca i-a eliberat piciorul lui Vipus.
Lupinca a luat funia de sub pat. Cu un capăt  i-a le-
gat piciorul lui Vipus iar celălalt capăt de funie l-a
prins de brațul candelabrului din tavan. Vipus sare
într-un picior de la fereastră la circul de pe sobă și
înapoi. Lupinca închide fereastra, tot ea trage per-
deaua. Apoi, Lupinca deschide larg ușa. Vipus vrea
apă, Vipus vrea flori. Vipus aleargă în somn.

Cu Lupinca în fân
Au trecut trei sute patruzeci şi cinci de ani

de când Vipus nu a udat florile. Din acest motiv dar
şi din multe altele, Lupinca a hotărât ca de acum în-
colo Vipus să nu îi mai calce pragul casei. Magazi-
nul unde se vând portocale este situat după colţ, nu
departe de casa Lupincăi. Acolo Vipus îşi va petrece
cea mai mare parte din restul vieţii. (...) În urma
hotărârii consiliului administrativ, Vipus primea o da-
tă pe zi seara pe sub uşă câte ceva de mâncare. Însă
el refuza să mănânce ; împingea înverşunat farfuria
înapoi pe sub uşă ; muncea cu dăruire dar nu poftea
să ia în gură nimic în afară de apă. Vipus slăbise şi
îi căzură umerii atât de tare că nu se putea vedea bi-
ne ce face de după barba sa. Chiar dacă nu prea avea
somn, locul lui era unul din rafturile pentru borcane;
nu dispunea de spaţiu pentru pat; din cauza acestor
rafturi suprapuse abia dacă putea el să se strecoare
pe uşă înăuntru; între rafturi şi peretele opus încăpea
doar mătura şi bocancii; deschideai uşa şi dădeai cu
nasul în tălpule zbârcite a lui Vipus. Vipus postea şi
se ruga. Într-o duminică, directorul magazinului afla-
se cu ce se ocupă Vipus noaptea, a venit şi i-a tăiat
el cu mâna lui cablul electric care duce în camera lui
Vipus. În ciuda nopţii, Lupinka repeta ceva la pian
dincolo de perete. Cu două zile înainte să trecă în
nefiinţă, Vipus făcu o gaură în peretele despărţitor,
vârâ pe acolo o floricică care căzu pe capacul pianu-
lui.
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POEZII ÎN CONCURS

Andra Dima
***

şi câteodată, da, visez să îmbătrânesc pe umărul tău
şi zilele să-mi brăzdeze una după alta chipul
primind scrisori din state de la copiii noştri buni
dar desigur dacă m-ai întreba acum 
ce-ţi doreşti mai mult şi mai mult andreea
aş da răspunsuri complicate
sau pur şi simplu aş pufni în râs şi ţi-aş evita privirea
ca răspuns la întrebarea asta
căci mâinile astea două 
mai bine îmbrăţişează decât să viseze 
iar mintea ah mintea ce lucru
înşelător

mă văd în braţele tale alunecând printre bulevarde
în două cadre metalice puse cap la cap
ca atunci când ne desprindem de ele să ne aplecăm
unul spre celălalt, ca două sălcii masive
şi bine împământenite.

până să fie cazul tu nu-mi răspunzi la mesaje 
iar eu îţi scriu epistole după epistole 
n-am niciun gând să le recitesc ori să ţi le trimit
şi în zile ca asta mă gândesc adesea ce bine
că o să am ce băga pe sobă 
că am cu ce-mi încălzi bătrâneţile

Angela - Melania Cristea   

Dansăm în familie

pliezi vise în umbra 
tavanului solitar 

cu migala unei gospodine
trupeșe 

calci cearșafuri mirosind  
a haite 

mă iubești 
după o măsurătoare

care nu greșește 
doar tu greșești 

omul din tine scoate colții mușcă marginea lunii
coapsele calde
îngeri amputați se tăvălesc 
purtând la gât infamele aripi
jocul de-a un cer și o mare 
este ca atunci când pictăm pânze cu tonuri de umbre

eu cu tălpile desculțe în mâinile tale
tu cu funia trecutului legată de gât
simpli tocmai atunci când fluieră trenul 
și ai uitat să îți arunci dramul de noroc
în vagoane
miroase a dans în familie
nimeni nu ascultă pe nimeni
el plătește un fan curier până la ușa vecinei
eu deschid cutia milei și număr copacii tăiați
câinii latră surd dragostile tale toate
mă simt ca la carnaval port măștile cu ură
dar zâmbesc larg/apele cresc între noi
scade lumina nopțile își umflă ego-ul
în piața cu porumbei bătrânul hrănește iluzii
în paltonul ultimei veri înainte de a-și rade barba
un înțelept care scutură butoiul lui Diogene
dacă te iubesc îmi va curge sângele până la Ohrid
voi umple brazda cu silabe sărate
o să-mi cumpăr o moarte onestă 
o iubire ca o pictură neterminată 
și vom dansa în familie...
cu nopțile deschise
dacă mă iubești/poet al pustei cu cai dezlegați/
misterul va colora peștii oceanelor
cuvintele ne vor închide gura
și-o să te scriu din imaginație
tăcere pură

Lolita printre cărţi cu miros de cărbune

când scria pensulele i se scuturau de păianjeni
gutuile își ascundeau rotunjimile printre file
se picta pe ea dezbrăcată de celebritatea 

singurătăților

amare ca styxul
iar el își lua fața de prim-solist îi plăcea 

să interpreteze
întotdeauna uvertura dar n-o ghicea în tristețile ei
așezate în valize
simplu nu îi era decât surâsul 
lumea complicată dintre emisfere
se privea în oglinzi paralele
cu mâini negre cu tăceri albe
ea trezea grădini suspendate
pe același pod își arunca rufele necălcate 
monstrul rutinei
totul în numele trandafirului
copila dansa pentru doi poli de lumină
când a sedus cu ambra cuvintelor necunoscutul
care sculpta tăcerea dintr-un carusel nesfârșit
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de secunde
toate cuvintele sunt negre ude zânatice
/cărbunii Lolitei care aprinde chibrituri/
focul dintre cer și o inimă albastră
dintre o stea și un cerb boncăluind
dintre mine fară de tine sau dintre îngerul 
morții 
nimeni nu-l stinge decât o rază din curcubeu
atunci când plouă și se-aprinde farul nopții 
ca un gheizer mereu

Mihai Amaradia

poem cu numărătoare

poţi număra lipsa ei în orice;
în zilele când păsările‚ în doliu după vreun poet,
în fumul grădinilor când se dă foc la uscături,
mereu am spus că lipsa ei se vede cel mai bine 
în palmele mele goale, în braţele mele căutând.

poţi număra doi câte doi necunoscuţii 
care îţi arată lipsa ei cu degetul arătător
chiar dacă nu-i frumos să arăţi cu degetul,
lipsa ei se oglindeşte-n promisiunile livezilor,
în jocul zgomotos al copiilor cu arcul,
în haina mea lăsată pe scaunul obosit,
în paharul cu vin, în tabloul din perete,
în cărţile din bibliotecă, în pânzele de păianjen,
mereu am spus că lipsa ei se vede cel mai bine
între umerii mei aplecaţi, în ochii mei larg deschişi.

de venit, vine, ştiu, când se înseninează
ea are privirile încruntate ca orice mândreţe de fată,
nici praful nu se ridică şi vântul îşi ţine suflarea,
paşii ei sunt plutitori şi câinii au un nod în gât,
deşi nu exagerat şoldurile ei impun magie,
deşi nu exagerat fustele ei schimbă culorile cerului
deşi nu exagerat pământul din superstiţie 

îşi scupa-n sân.

de venit, vine. acum eu trebuie să stau 
cuminte cuminte 

şi să număr, unu, doi, cinci, şapte...

vă iubesc mult Ana Pavlovna 

Vă iubesc mult Ana Pavlovna
şi pentru asta vă spun că 
împotriva singurătăţii medicament sigur 
e să vă cumpăraţi o sobă de teracotă, 
o să vă simţiţi mai bine,
n-o să mai ţineţi cont de indicatoare 
în orăşelul acesta bătrân și cuminte,
chiar solniţele de pe rafturi
or să vă aplaude în picioare, 
o să vă simţiţi mai bine,
iar eleganţa oraşelor în care n-aţi fost
n-o să mai doară chiar aşa.
Sandalele dumneavoastră Ana Pavlovna
or să se mântuiască asemenea fiului risipitor,
trebuie numai un viţel îngrăşat
asemenea unei sobe de teracotă.
Să vedeţi, o să vă simţiţi mai bine,
o să ieşiţi afară cu ochii limpeziţi,
o să priviţi lumea, ramurile de deasupra,
norii, milioane de culori.

Vă iubesc mult Ana Pavlovna.

Delia Grosu

aici nu se face dragoste

e un spaţiu închis aici
câteva paturi, 
câteva scaune 
şi trei noptiere cu sticluţe

în dreapta e un bărbat / în stânga la fel
pleacă în fiecare seară şi se întorc dimineaţă
de parcă ar ştii

vorbim despre apă care e mereu prea rece
sau prea caldă – niciodată cum ar trebui – 
despre cine a mai venit şi cine a plecat
şi abia acum îmi dau seama că mirosul de portocale
e înlocuit treptat de altul mai uman

deschid geamul instinctiv
şi îţi tragi pătura peste tălpi
e frig şi începi să plângi
aş vrea să fiu capabilă să îţi dau un şerveţel măcar
dar tot ce  pot face e să 
îmi deschid fermoarul şi să îmi scot hainele

mă aşez pe marginea patului
mă gândesc la igrasie la pastilele de pe noptieră
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nu mai ştiu dacă am închis aragazul acasă
sau dacă am stins lumina
şi nu am nicio urmă de regret
că într-un astfel de loc înţeleg ce înseamnă
astfel de atingere
poveste despre demoni & prima dată

o mâna caldă ca sângele se plimbă pe masă
caut cutia cu pastile mi se lipesc mâinile 

de lemnul mucegăit

1 pastilă 2 pastile 3 pastile ș.a.m.d. până la ultima

gânduri unul după altul îmi trec prin minte 
într-o goană care nu se termină
: acum așează-te
pe marginea patului spală-i picioarele 
spune rugăciunile și amintește-ți în
liniște:
se spune că dacă iei multe pastile, mori
bărbatul plânge bărbatul se îmbracă bărbatul 

moare și plânge
p-l-â-n-g-e ăsta va fi ultimul cuvânt pe care 

îl vei auzi înainte de moarte

asta e ultima dată înainte de moarte - 
prima dată a fost dureros ți-ai murdărit hainele
și ai plâns apoi ai fost fericită apoi din nou ai plâns
acum
stai întinsă pe pat și cauți un punct pe tavan 

asupra căruia
te poți concentra în timp ce bărbatul
are grijă de lucrurile exterioare

înainte de moarte
resimți gustul tuturor pastilelor pe care 

le-ai luat vreodată
pielea bărbatului ține loc de cer
patul se strânge și acum îl poți chiar mânca
ușor-ușor intră tot în burta ta 

////////////////////

trăiești în organele bărbatului tău.

Dana - Ştefania Braşoavă 

Nietzsche explicat părinţilor

casa părintească a devenit 
de la o vreme
prea înghesuită
pentru planurile Anei

care e chinuită mereu
de un vis ciudat în care 

e obligată
să respire litere mucegăite

şi a încercat de câteva ori să plece de acasă
luând doar geaca neagră cu buzunare 
adânci pentru toate fricile ei

dar părinţii o urmăreau de pe prispă 
cum se întorcea de fiecare dată
şi-I mulţumeau Celui de Sus

iar Ana,
speriată de ce devenea când nu mai era ea,
o ruga pe mama să-i citească câte o poveste 

pe acelaşi ton pe care
în fiecare seară,
Dumnezeu îi citeşte lui Hitler
Aşa grăit-a Zarathustra. 

Legalizări

m-am convins
că singurul mod de a mă goli de tine
e să îmi oblig cuvintele să postească

aşa că am dat lege în mine
să se uite mişcările exacte cu care 
îţi puneai ceasul la mână

şi mi-am interzis 
să mai râvnesc la ascuţimea claviculelor tale
sau să-ţi mai sorb vinul acru de pe piscul
buzei de jos

aproape că îmi uitasem lupii costelivi
din abdomen
ce urlă de o foame carnală

de cuvinte pline cu tine
care să mă facă iar să legalizez păcatul

Oxigen

crede-mă că m-aş dezbrăca numaidecât
de căldura buzelor tale
dacă n-ar mai bate cu duşmănie
acest vânt cuţitar
ce mă confundă din când în când cu o trestie
punându-mi speranţele la pământ

dar nu pot, aici sus, în cerul în care m-ai uitat
e frig şi întuneric,
soarele meu a rămas undeva jos,

îl simt uneori cum îmi arde greoi sub picioare
dăruindu-mi flăcări ce se sting fără oxigen

eu încă resist îţi respir amintirea.
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Revista revistelor culturale
VATRA VECHE
Anul VII • Nr. 7 (79) •iulie 2015

 Adam Puslojic (în dialog cu Daniel Mi-
hu) reiterează „Puposlavia” lui Nichita şi raporturile
culturale, trecute şi actuale, dintre România şi Ser-
bia: „Nichita e înfiatul Serbiei. El a fost prezent la
noi şi în manualele şcolare, traducerea mea la vesti-
tul poem Trist cântec de dragoste a fost învăţată la
şcoală timp de trei decenii, alături de o poezie popu-
lară despre dragoste. Poemul lui Nichita este foarte
dificil, greu de conceput, dar este miraculos. Acum nu
mai e în manuale, acestea s-au schimbat, dar va ve-
ni timpul să apară şi alte poeme. După Nichita, a-
tunci a apărut şi Eminescu, şi Arghezi, şi Bacovia şi
Sorescu. Nichita a fost prezent timp de patru dece-
nii, prin cele 12 volume, în revistele noastre, în bi-
blioteci, la seminarele de literatură şi a devenit un caz
de poet binecunoscut din aşazisa străinătate, adică
din literatura mondială. El nu este numai prezent, ci
este şi adorat. E clar că astfel va rămâne şi în vii-
tor.”

 Într-un alt „dialog” (cu Emilia Ţuţuianu)
Dumitru Grama, cel ce se autocaracterizează „chi-
rurg în Gibraltar şi peste tot poet” abordează pro-
blemele literaturii diasporei române actuale, în ra-
port cu mediile literare de „acasă”: „Nu prea văd în
librării sau biblioteci scriitori sau poeţi români (din
diaspora – n.n.), în afară de Cioran, Eliade sau Io-
nesco, dar ei fac parte din vechea gardă de oameni
de cultură română formaţi în diaspora, aşa cum au
fost şi Tzara, Enescu, Brâncuşi, Racoviţă şi alţii.

Păcat că instituţiile culturale din ţară nu
sunt interesate să promoveze cultura română (cea
din diaspora), care ar putea avea succes aici în Vest.

Bănuiesc că cei de la ,«cultură» sunt puşi acolo pe
bază de cine ştie ce ,«merite» şi fac şi ei ce pot la
îndemnul şi sub controlul altor tipi care nu au niciun
interes să promoveze o adevărată cultură -nească
sau pur şi simplu nu se pricep la cultură”.

 Melania Cuc descifrează, într-o cronică
la volumul Pretexte şi contexte, personalitatea cul-
turală complexă a scriitorului Nicolai Băciuţ:
„Înainte de orice, cartea «Pretexte și contexte”,
semnată de Nicolae Băciuț și apărută la Editura
NICO din Tg. Mureș în 2015, - este un document lit-
erar. (...) Nicolae Băciuț a pornit în lume dintr-o ca-
să țărănească din Chintelnicu ce ține de județul Bis-
trița-Năsăud. Un fiu risipitor? Nicidecum. Doar că,
din motive pe care semnatarul acestor însemnări nu
le întrezărește clar, în timp ce scriitorul Nicolale Bă-
ciuț adună premii literare și cenacluri din țară îi
poartă numele, în timp ce faptele sale de arme, lite-
rar vorbind, împodobesc panoplii de instituții de
cultură de aiurea, în Bistrița noastră culturală este
tot mai greu să întâlnit.

Nicolale Băciuț, un scriitor căruia îi pasă
de Literatura de astăzi, un scriitor despre care poți
spune multe, foarte multe lucruri inteesante. Dar,
pentru a-l înțelege cu adevărat pe acest scriitor
complex și prolific,cărțile sale trebuie deschise,
citite.”

 Poeta Silviana Todea Depounti stabilită
în Grecia în 1990, semnează un poem remarcabil,
care ne reaminteşte ce nu ştim (sau ne prefacem că
nu ştim) noi, românii, despre propriile noastre va-
lori. Până în ziua în care luăm cine ştie ce Nobel, în
calitate de nemţi, francezi, greci sau naiba mai ştie
ce: „mi-am pus tenişii şi m-am dus la joacă,/ mi-am
luat ghiozdanul şi m-am dus la şcoală,/ mi-am făcut
valiza şi am plecat în lume./ mi-am luat cheile şi-am
plecat la treburi,/ mi-am luat cheile, maşina şi-am
plecat la treburi,/ mi-am luat cheile, maşina, telefo-
nul, ochelarii şi-am plecat la treburi./ mi-am lăsat
cheile, telefonul, ochelarii pe policioară,/ (maşină
nu mai conduceam demult, era rândul copiilor),/ am
bolit puţin, cât să ne spunem câteva nimicuri/ egale
cu zero în faţa infinitelor clipe de tăcere,/ nu tocmai
toate clipocitoare de iubire,/ cum era şi de aşteptat,
că doar oameni suntem./ mi-am lăsat trupul pe pat
şi-am plecat în veşnicie,/ ceea ce vă doresc şi dum-
neavoastră.” (Sinapsă)

SPAŢII CULTURALE
Anul VIII, nr. 41

 Editorialul Valeriei Manta Tăicuţu abor-
dează „Lumea pe dos” şi statutul sclaviei intelectu-
ale: „Mândria nu ţine de foame, iar o coloană ver-
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tebrală dreaptă nu te ajută să-ţi publici lucrările, să
faci muncă de cercetare, să obţii burse şi invitaţii la
congrese internaţionale etc., într-un cuvânt, nu te
ajută să trăieşti bine. Aşa că, în lumea pe dos, se
răsuceşte şi proverbul din Parimiar (Parimei, cum
scrie Ion Creangă): în accepţiunea contemporană,
omul  neînvăţat «înţelept» va fi şi pe cel învăţat slu-
gă-l va avea”

 Secvenţe din „călătoria” lui Virgil Dia-
conu în Absurdistan: „Cei mai periculoşi infractori
afectivi sunt cunoscuţi cu numele de artişti. Preocu-
parea principală a artiştilor, aşadar, a muzicienilor,
pictorilor, poeţilor este aceea de a provoca emoţii.
Deşi se ştie că în Absurdistan nu ai voie să provoci
emoţii; că nu ai voie să trezeşzti sentimente. E inter-
zis. Dar Forţele de Ordine au fost întotdeauna vigi-
lente şi au ars la vreme toate operele artiştilor: toate
cărţile de poezie, toate tablourile, instrumentele
muzicale (...) Pentru că toate acestea nu sunt alt-
ceva, decât mijloace de infecţie afectivă, mijloace
de corupere a Raţiunii.”

Recent, prin (ne)sărbătorirea marelui poet
Ion Gheorghe, care a împinit 80 de ani, Absurdis-
tanul şi-a declarat independenţa... faţă de cultură...

 Leo Butnaru – excepţionalul cunoscător
şi traducător al literaturii „răsăritului”, continuă
seria prezentărilor poeţilor ruşi cu Vasili Mazurit
(1872 – 1939), un „novator al prozodiei ruse”. Sem-
nificativ, în acest sens, ni se pare şi următorul poem:
„Norul din cerul albastru – eu sunt./ Eu sunt – firul
de iarbă pe margine de drum,/ Cal, cerşetor,/ Câine,
şarpe, porumbel,/ Vânt, soare -/ Totul – eu sunt./ Eu
sunt caritate şi ură,/ Viaţă şi moarte./ Astfel mi-e dat
să trăiesc,/ Trăgând în sufletul meu/ Întregul uni-
vers/ Şi împroşcându-mă/ Prin universu-ntreg./ Însă
chiar imens şi necuprins fiind,/ Eu sunt totuşi mic/
Chiar şi atunci/ Când sunt zeitate.” (După lectura
lui Walt Whitman).

 Ştefan Tomşa, în fragmentele din volu-
mul Supraveghetorul şi alte povestiri publicate în
revistă, developează o fotografie a celebrităţii: „Într-o
seară din septembrie am fost smuls de la calculator
de doi cunoscuţi care m-au dus, mai mult cu forţa,
pentru a cunoaşte un mare om. Era vorba de un mu-
zician celebru, al cărui nai se auzea cândva pe toate
posturile de radio din lume, dar care a fost declarat
falit în Franţas şi a fost nevoit să se reîntoarcă pe
plaiurile Dâmboviţei (...) ... auzind ce debita muzi-
cianul, am căutat să-mi ţin gura. Marele om îi în-
jura de zor pe ţigani şi pe evrei, aprobat cu entu-
ziasm de ceilalţi. Mai puţin de directorul de filar-
monică, preocupat să-şi sărute tovarăşa. Pe urmă,
zeul pogorât printre muritori a început să vorbească
despre tunelele şi sanctuarele dacice din Bucegi, des-

pre sfârşitul lumii în 2012, când pământul îşi va opri
rotaţia, temperatura va scădea cu nu ştiu câte sute
de grade, viaţa va dispărea şi abia după aceea pla-
neta noastră va reîncepe să se învârtească, dar în
sens invers. Mă simţeam penibil...”

 Prietenul Nicolai Tăicuţu, care „vânase
cu mine lei” anunţă că: „doar în rezervaţia poetului
mai sunt/ lupi tineri şi îngeri pentru vântul de noap-
te”, motiv pentru care îşi lasă umbra să se piardă în
câmpie: „eu n-am ucis minotaur în câmpie/ şi nici
zeu păgân n-am pus în primejdie/ făcându-i aureola
de ocară...// aci Dumnezeu mi-e martor// mama şi
tata, cei sfinţi mie/ mi-au arătat calea cuvântului:/
bărăgane, bărăgane/ înceratu-m-ai pe zare/ lumâ-
nări de-nluminare!...”

SINTAGME LITERARE
Nr. 5 (16), august -septembrie 2015

Din regalul de poezie al revistei:
 Adrian Suciu îşi ascunde răzvrătirea în-

tr-un colţ da lacrimă, semn că încearcă să evadeze din
vacarmul iluziilor: „Nimic nu se naşte în carne,/
chiar dacă ochii slabi văd altfel. Cel care/ va plînge
se va bucura de plînsul lui/ şi se va face îmblînzitor
de păsări. Iar acela care/ rîde nu se va folosi de rî-
sul lui, căci nimic/ nu se naşte din bucurie, chiar da-
că cei mici/ o fugăresc toată ziua!/ Nimic nu se miş-
că în carne. Nici viermele orb/ nu mişcă în carne,
chiar dacă ochii slabi văd altfel./ Noi nu sîntem în car-
ne. Dacă am fi în carne,/ dragostea de Domnul ne-
ar mistui ca un foc vesel/ de vreascuri şi n-ar rămîne
nimic/ şi dragostea de Domnul ar rătăci singură pe
străzi/ ca o sete mistuitoare căutînd pe cineva!/ Nici
sfîrşitul lumii nu vine în carne, chiar dacă/ ochii slabi
văd gunoieri cum deşartă/ pe străzi tomberoane de
narcise mirosind/ a ţărînă. Mulţi nu ştiu asta, dar/
sfîrşitul lumii a fost deja de cîteva ori./ Eu am mai
multe fotografii cu el.”

 Andrei Velea (de care ni se face dor une-
ori, ca de un premiant de festival mizilean ce este?)
a fost prins, din nou, făcând trafic de stupefiante în
vama de la Oancea: „în vama de la oancea se aud
cocoşii/ vântul piaptănă zăpada murdară/ într-o
gheretă prutul priveşte/ un spectacol pompos/ la un
post rusesc de televiziune/ un vameş ne caută pe sub
coaste/ de ţigări băuturi droguri pistoale/ viaţă”

 Adrian Dinu Rachieru (Poezia ca bles-
tem) conturează un „portret” critic elocvent al talen-
tatului Daniel Corbu: „Daniel Corbu circulând sub
felurite etichete, mereu capabil de stridente extrava-
ganţe, are la îndemână «o mască de rezervă», intră
în diverse roluri: un romantic dezabuzat, afişând
«poza damnaţiunii», încrezător în lirism, vizitat de
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«vise sidefii», «histerizat de cântec», iscând, să re-
cunoaştem, mari dificultăţi în a-l «clasa». Dar, cu o
şăgalnică «ezitare ironică» (cf. Theodor Codreanu),
lasă o portiţă pentru o altă paradigmă poetică (ne-
greşit, transmodernitatea, pentru criticul de la Huşi).
Poate fi un cronicar al «vremii postmoderne», locu-
ind în intertextualitate, autobiografiindu-se. Vrea
«străluciri eterne», imploră Musa, nu uită pigmen-
tul (auto) ironic, închegând – observa Cristian Lives-
cu – «o mini-epopee eroic-evocativă» şi, desigur,
aplicativă (v. Viaţa de fiecare zi la Iaşi pe vremea lui
Daniel Corbu povestită de el însuşi, Editura Feed-
back, 2010), pendulând între anecdotic şi mitic.

Fără a uita că trăim în cotidianitatea apo-
caliptică, în plin haosmos, într-o lume dezvrăjită, go-
lită de zeitate sau populată de «zei tocmiţi cu ora».
Poezia sa combină visarea, sfâşierile, spectacolul,
exorcismul şi penitenţa, livrând himere, deznădejdi,
utopii, flirtând cu Moartea. Poate fi o odisee a singu-
rătăţii, cotropitoare, trăită voluptuos, aşternută «pe
foile albe», cu speranţe peticite şi vise amputate. Râv-
nind, însă, pe urmele filosofului, deschiderea fiinţei.
Punând la bătaie arsenalul tehnicist fără a zăgăzui
fluxul liricităţii. Şi urcând spre metafizic (cf. Paul
Gorban), chiar dacă a fost văzut ca «un Kafka al opt-
zecismului românesc». Or, vacarmul optzecist, ob-
servăm, s-a potolit, acea «zarvă cu rebelie», cum zi-
cea Al. Cistelecan, a devenit o «tihnă zumzăitoare”
(cf. Adrian Alui Gheorghe). Încrezător, Nichita Da-
nilov crede că «generaţia ’80 nu a arătat încă nici
jumătate din ce are de spus». Iar Ion Simuţ, semnân-
du-i actul de deces, rostea implacabil: «optzecismul
a murit, dar a rodit». 

Da, încep să apară şi cărţile mari. Făcând
parte dintr-o generaţie zgomotoasă, citită, genofa-
gă, acum «spartă”, cu valori stabilizate (deşi se mai
pot ivi surprize, dinamitând clasamentele), Daniel
Corbu a devenit un nume «de vârf», preţuit ca ata-
re.”

ARGEŞ
Anul XV, Nr. 7 (397)/iulie 2015

 Grupajul semnat de Liliana Popa con-
firmă, încă o dată, talentul deosebit şi originalitatea

acestei poete, nu tocmai favorizată de alizeele cri-
ticii. Iată primul dintre poemele publicate în Argeş:
„În grădină personajele glisează/ Într-o eroare logi-
că/ Pe pietre, printre esenţe, aparenţe,/ Marionete,
iluzii, deziluzii./ Aşteptându-l pe Godot...// Cel as-
cuns după paravan/ Amestecă florile cu esenţele/
Marionetele cu adevărurile/ Şi frunzele de pe căra-
re,/ După care pleacă dansând frandola/ să vândă
gogoşi în Piaţa Mare./ A uitat de Godot...// O să an-
gajez un bufon,/ Cum se întâmpla la casele mari./
Aşa m-a sfătuit Godot....// Şi pentru că Estragon şi-a
abandonat/ Ghetele la marginea drumului,/ La că-
derea nopţii/ O să plec desculţă prin pădure/ Şi o să
adorm în braţele copacului.../ Jos mişună tâlhari.//
Eu am întâlnire cu Godot.// Celor de sub copac/ Go-
dot nu le va mai apărea nici în vis...” [(re) Aştep-
tându-l pe Godot]

 În suplimentul Memoria revistei (editat
pentru a marca anul 50 al publicaţiei) poate fi citită
o poezie inedită la data publicării ei (Argeş nr. 7/ 26
iulie 1968) semnată de Tudor Arghezii: „Mi-e dor
amar de tine/ Să cred că ai murit nu-mi vine./ Cum
ai știut să fii atâta timp cu mine/ Și la noroc și ne-
noroc/ Și-acum să nu mai fii deloc?/ Te adormeam
pe brațul meu/ Și-acum dormi la Dumnezeu./ Desi-
gur, lângă el te simți mai bine/ Decât fuseseși lângă
mine./ El e-mpărat și grația ți-o porți/ Sus în ha-
remul lui cu morți.// Lăsându-mi ochii-n tine să te
culce/ Te-am poreclit din toate cea mai dulce.// Ne
căutam destinul în trifoi/ Și-l căutam în câte patru
foi./ Dar tot ghicind în frunza adunată/ Mi s-a uscat
buchetul dintr-odată.” (Paraschivei)

 Sugestiv  „peisajul de augusturi” schiţat
de Marin Ioniţă: „Defilare. Pe strada Mare. Flori. Mu-
zici. Elevi. Studenți. Muncitori. Steaguri. Portrete.
Lozinci. «Proletari din toate țările, uniți-vă!» Arma-
ta. Soldați livrați în pachete. Pas de defilare. Tunuri.
Tancuri. Amfibii. «Pentru onor, spre dreapta!» Aco-
lo e primul secretar al Comitetului Central…* Alta-
rul. Episcopul. Soborul. Catapeteasma. Ușile Împă-
rătești. Sfinții pe pereți. Capete plecate. Spinări în-
covoiate. Trece Prea Sfințitul. Trupuri întinse pe les-
pezi. Pășește Sfântul peste ele. Capete ridicate. Ca
din coșuri de nuiele. Îi sărută picioarele. Episcopul
binecuvântează. Salomeea dansează cu capul Sfân-
tului Ioan pe tavă… Moaștele pe scară. Nici nu ur-
că, nici nu coboară. O mână uscată într-o mânușă
de argint. Caseta de lemn sculptat. Miroase de la
distanta. Sfântul Izvorâtor de Mir.* «Tătuca Stalin
veghează la KREMLIN.» * Șiruri – șiruri urcă pan-
ta. Se închină. Sărută racla. Smeriți. Pocăiți. Vinde-
cați. Baionete în soare. Revoluția Mondială.Pas de
defilare. Icoane. Sfinți Zugrăviți. Candele. Lumâ-
nări. Candelabre. Cădelnițe. Cruci. Episcopul. Odăj-
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diile. Mitra. CÂRJA. Corul. Recviemul. Clopote. Toa-
ca. «Să nu-ți faci ție chip cioplit!» *«STALIN, STA-
LIN, STALIN!...»* Orbii. Ologii. Turmele. Târâtoa-
rele pământului. Gâzele. Larvele. Crucile. Mătăni-
ile. Îngenunchierile. Sărutările pe pereți… Mirul.
Binecuvântarea * Baionetele. Puștile. Tunurile. Tan-
curile. «Religia, opiul popoarelor…» «Să nu ai alt
Dumnezeu în afara de mine!» Răstignirea lui Cris-
tos!... Iezerul de Foc!... Potopul lui Noe!... Ispitirea
de pe streașina Templului din Ierusalim! Talpa Iadu-
lui. Paradisul etern. «O stafie umblă prin Europa!»
«Omul, cel mai prețios capital!» «Omul, fiul lui
Dumnezeu!» MĂ CAUT!..”. (Mă caut)

OGLINDA LITERARĂ
Anul XIV, Nr.164, august 2015

 Editorialul Ştefaniei Oproescu (Scrieţi
băieţi, numai scrieţi!) pune sub semnul întrebării în-
demnul lui Heliade, în contextul bulversării criterii-
lor de valoare, care nu mai discern între Academie şi
...puşcărie: „Focșani, orașul nostru, cunoscut măcar
pentru faptul că râul Milcov a intrat in istorie prins
în hora Unirii, nu țintește nici el prea departe. Zilele
Municipiului obosesc prin monotonia acelorași gră-
tare cu mici, bere, cântăreți la modă și artificii. O tâ-
nără, Alexandra Tătaru, scrie într-un ziar local,
cum ar vedea ea Zilele Municipiului, după ce a par-
ticipat la Zilele Culturii și Educației de la Burgas, în
Bulgaria. Dar, scrierea ei, n-a fost decât o picătură
de apă, căzută pe un ogor pârjolit de «înțelepciu-
nea» decidenților. Dacă 90-95 % din populație tot
nu știe să gândească… Ce artă? Ce cultură? As-
cultă cineva glasul unui tânăr, când socoteala din
târg face prețul?

Administrația Penitenciarului Mândrești, îm-
preună cu Biblioteca Județeană Vrancea au «ex-
pus» în fostul parc din centrul orașului, trei deținuți
pe post de cărți vorbitoare. În afară de vreo șapte
gardieni, cam tot atâția curioși s-au aflat prin preaj-
mă. Cred că intenția a fost lăudabilă. Adică, veniți,
ascultați, nu faceți ca noi! Rezultatul n-a fost pe mă-
sura intenției. Poate mediatizarea n-a fost suficie-
ntă. Mai trist este, însă, faptul că la Zilele Muni-
cipiului Focșani, omagierea scriitorului D. R.
Popescu a adunat în sala Ateneului cam tot atâția
participanți, cât evenimentul din parc.”

 Oglinda literară preia, din Revista „Cul-
tura” Nr. 502/ 4 februarie 2015, un răspuns al dom-
nului Academician Eugen Simion la atacul (nesem-
nat) împotriva domniei sale, lansat în  „România lite-
rară” Nr.1/ 15 ianuarie 2015, la rubrica „Ochiul
Magic”. Iată câteva din argumentele (pertinente, cre-
dem noi), aduse de d-l Eugen Simion: „Cred, într-ade-

văr, că scritorii de azi n-o duc deloc bine (materiali-
ceşte vorbind) şi că viaţa literară nu este ceea ce ar
trebui să fie. U.S.R. s-a transformat într-un sindicat
lăţit (ceea ce, în bună parte şi sub alte forme, trebuie
să fie pentru a avea grijă de membrii ei). Şi-a dimin-
uat însă autoritatea publică într-un moment – cum
este cel de azi – în care politicienii delirează şi se
ocupă de interesele lor şi aproape deloc de interese-
le culturii române. N-ar fi fost bine şi n-ar fi bine ca
Uniunea Scriitorilor să devină o voce ascultată, re-
sponsabilă, apărătoare a valorilor spirituale naţio-
nale, în haosul vieţii româneşti de azi? (...); Apropo
de ruptura mea de Uniunea Scriitorilor şi de dezin-
teresul meu faţă de soarta confraţilor… Ochiul ma-
gic nu spune adevărul. Uniunea Scriitorilor nu mi-a
dat niciun semn de interes în ultimele decenii, nu
m-a invitat la nicio acţiune, iar revistele Uniunii (cu
precădere România literară) au ignorat cu obstina-
ţie cărţile mele. Când am vrut să public ceva (în
România literară), am fost refuzat pe motiv că doam-
nele din redacţie s-au arătat indignate de ideea de
a semna alături de mine şi au ameninţat că îşi vor
da demisia dacă numele meu apare în paginile Ro-
mâniei literare. Mi-a comunicat această decizie, în-
tristat desigur, chiar dezolat, directorul publicaţiei,
N. Manolescu. Încă o dată: frumoasă poveste, su-
blimă democraţie!

De curând, am aflat că am fost eliminat
(suspendat) din rândul scriitorilor români pentru că
nu mi-am plătit cotizaţia. Cotizaţia este, remarc, uni-
cul element de interes în relaţia mea cu Uniunea…
(...);  În fine, dovada deplină a relei mele credinţe
mele, în înveninatul Ochi magic, este faptul că am
semnat un apel iniţiat de revista Contemporanul
(condusă de N. Breban) prin care se cere Parlamen-
tului României să ajute financiar toate revistele cul-
turale, nu numai pe cele care fac parte din A.N.U.C.
Ei, bine, eroare mare, probă de flagrantă necinste,
infernală lipsă de bună-credinţă din partea mea.
Cum de am cutezat, cum de mi-am permis să mă ală-
tur lui N. Breban, Augustin Buzura, Eugen Uricaru
şi altor scriitori şi să contest legea pe care a moşit-o,
după cum am aflat, chiar senatorul Varujan Vosgan-
ian? Uite că am cutezat, am îndrăznit… şi cred că bi-
ne am făcut, nu pentru ca legea să fie respinsă (cum
zice mincinos şi mitocănesc publicistul din spatele
Ochiului magic), ci pentru că legea – aşa cum este
formulată – face o inacceptabilă discriminare între
revistele Uniunii Scriitorilor şi alte reviste de cul-
tură din ţară care nu fac parte din această organi-
zaţie, dar care au aceeaşi valoare şi slujesc cultura
română, ca şi cele dinainte. (...);Rezumând: dacă
spun că Uniunea Scriitorilor nu este, după opinia
mea, ceea ce ar trebui să fie în viaţa intelectuală ro-
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mânească de azi, încetez numaidecât să mai fac par-
te din categoria oamenilor de bună-credinţă; şi nu
de acum, ci «de mult timp»; dacă zic că legea buge-
tării revistelor trebuie să acopere, fără discriminări
absurde, toate revistele culturale valoroase, autorul
Ochiului magic mă acuză că uneltesc împotriva li-
teraturii române şi a scriitorilor români. Cât vă mai
trebuie, fraţilor, să mă reclamaţi la D.N.A.? Am deja
o experienţă cu «maculatoarele lui Eminescu», aşa
că, vă rog frumos, contaţi pe mine. Până atunci iau
act de faptul că, înainte de a mă avertiza, v-aţi gră-
bit să mă suprimaţi din Uniunea Scriitorilor, iar
acum – cum înţeleg din Ochiul magic – îmi retra-
geţi şi calităţile morale. Frumoasă poveste depănaţi
sau o toleraţi în revista pe care o conduceţi, Domnu-
le Manolescu! Voie bună şi senatorie pe viaţă, Dom-
nule Vosganian! Îmbătrânim prost şi trist, nene Ian-
cule…”

CAFENEAUA LITERARĂ
Anul XII, Nr. 8 (151), august 2015

 Dan Mircea Cipariu „întâmpină” (Uni-
versul Denisa – Cronică de întâmpinare la volu-
mul „47”) ultima apariţie editorială a Denisei Po-
pescu, cu o ninsoare de fluturi: „Universul Denisa
are o inimă uriaşă în loc de soare, cu uşi şi ferestre
deschise, în care poţi urmări fotograme dintr-o viaţă
trăită, dintr-o viaţă visată, cu senzaţii în ritmuri sin-
copate prin apele neteritoriale ale poeziei. Spaţii in-
time, un erotism al nostalgiei şi al nevoii de Ideal,
sinestezii născute din verb şi terapie de sine/cu sine
sunt tot atâtea faţete ale unei feminităţi ce are ne-
voie de oglindă şi, mai ales, de un alter ego, cu care
să dialogheze, cu care să (se) confeseze. „Femeia de
lângă mine” din Universul Denisa respiră princi-
piul cosmic al creaţiei, principiu al unei căutări inte-
rioare din care se întrupează mitologii, stări şi idei
poetice surprinzătoare...”

 Alex Ştefănescu „mărturiseşte”, nu fără
o undă de umor bine temperat: „La mormântul lui
Aron Pumnul, prima poezie publicată de Mihai Emi-
nescu – pe vremea când avea 16 ani, era elev la K.
K. Ober-Gymnazium din Cernăuţi şi semna Mihail
Eminovici – conţine un singur vers demn de interes,
un singur vers care ar fi putut atrage atenţia unui ci-
titor atent şi binevoitor. Am să revin asupra lui. De-
ocamdată trebuie spus că toate celelalte versuri,
greoi-bombastice, lipsite de capacitatea de a emoţi-
ona, nu anunţă prin nimic un poet. În ceea ce mă pri-
veşte, dacă le-aş fi primit la «poşta redacţiei», i-aş
fi răspuns autorului că nu are talent şi că ar trebui
să renunţe la poezie. Iar dacă autorul m-ar fi ascul-
tat, n-aş fi ştiut niciodată că am făcut o crimă împo-

triva culturii.”
Versul demn de interes este: „Metalica, vi-

brânda a clopotelor jale”; adică singurul pe care,
conform unei mărturii din epocă, Eminescu ar fi vrut
să-l schimbe.

 Daniel Corbu este prezent în „Cafenea”
cu două poeme exemplare. Iată-l pe primul: „În cele
din urmă/ fiecare merită doar ceea ce înţelege./ Să
fi fost altădată - cum mi-a ghicit bătrâna doamnă
Lenor -/ păzitor de capre în insula Patmos/ pe vre-
mea când zeii curgeau ca planoarele/ ca porumbeii
în Piaţa San Marco/ iar Homer nu apăruse încă în
lume?/ Să fi fost într-o altă viaţă păstorul cel tânăr/
păzitor de capre în insula Patmos?/ Dacă nu de un-
de în atâtea flendurite duminici/ viziunea muntelui
stâncos/ cu ierburi şi mărăcinişuri/ uscate în soarele
arzător/ şi mirosul de lapte fiert din faţa colibei/ şi
stânca roşie/ cu umbra aruncată peste foşnetul mă-
rii?/ Dacă nu de ce acum după atâtea căderi în abis/
scena filmică a tânărului păstor de capre/ alergând
spre stânca roşie/ şi zgomotul săgeţii intrate în car-
ne/ şi privirea neomenească a tânărului/ îmbrobonat
de mireasma morţii?/ Dacă nu de ce din când în când/
această durere ascuţită sub omoplatul stâng/ şi de
ce de-atâta timp tratatul meu despre barbarie/ şi
sacralitate/ stagnează de fiecare dată la greci?”
(Păzitorul de capre)

URMUZ
Anul II, nr. 5 – 6/2015

 Editorialul, semnat de Florin Dochia, ne
aduce faţă în faţă cu încă un român „necunoscut”:
Basarab Nicolescu, fizician şi filozof româno- ...
francez, care este primul „«provocat» să  se expri-
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me” într-o anchetă a revistei Recours au Poème”
despre starea spiritului poetic contemporan: „Dom-
nia sa contextualizează semnificativ: «Sunt convins
că, mai mult decât cicloanele, tornadele, potopurile,
epidemiile sau nenumăratele bombe, insurecţia po-
etică va mătura într-o zi Pământul, în numele dreptu-
rilor omului cosmic, ca o orbitoare lumină a dragos-
tei.» Dacă, deocamdată, secolul 21 pare a fi, încă de
la debut, pe urmele prevestirii lui Malraux, religios,
violent religios, barbar, primitiv şi distructiv religi-
os, dl. Nicolescu ne promite, plin de entuziasm, ilu-
minarea viitoare, reinventând(u-se ca) un fel de Me-
sia contemporan. «Singura subversiune care poate
face să explodeze această lume, invadată de o nouă
barbarie şi pe marginea autodistrugerii sale, e sub-
versiunea poetică. Poezia este suprema cunoaş-
tere.» Insistenţa, altfel reconfortantă pentru cititor,
este argumentată simpli şi, în opinia mea, convingă-
tor: «Ştiinţele descriu mecanica universului, în vre-
me ce poezia relevă dinamica sa secretă. Materia po-
etică este energia unităţii cosmice. Poeţii sunt că-
utătorii Terţului Ascuns, acel al treilea ireductibil
aflat între subiect şi obiect. Între revelaţie şi revo-
luţie nu este decât un pas - acela al Terţului Ascuns.
Iată de ce orice revoluţie nefondată pe o revelaţie
este ucigaşă. Rigoarea spiritului poetic este infinit
mai mare decât rigoarea spiritului matematic.»”

 Poezia Ralucăi Neagu este, deja, un re-
per în poezia tânără românescă şi sunt semne că va
fi mult mai mult decât atât. Auziţi ce limpezime de
lacrimi în acest poem din „Urmuz”: „am trăit toate
apusurile prin geamul/ unui autobuz/ sunt călătorul.
ultima dată am inundat/ un oraş întreg/ cu plânsul
meu şi nu s-a prins nimeni./ în casă toate dorm/
doar vecinul de sus repară din când în/ când liniştea
cu un ciocan./ sunt prinsă în cuşca pisicii/ ea îmi
întinde un os cu gust de iubire şi/ apoi/ îmi muşcă
mâna dreaptă./ m-am învăţat cu trădarea/ o ţin lân-
gă inimă şi toarce/ îmi e frică Doamne./ oricâte pie-
tre arunc în urmă acasă tot/ departe e.” (m-am
trezit la sfârşitul lumii fără să ştiu)

ACTUALITATEA LITERARĂ
Anul IX, nr. 49, iulie 2015

 Nicolae Silade („Miniepistola” - 23)
aruncă o privire în oglinzile de Murano ale poeziei:
„aş putea spune că sunt happy dar nu spun aş putea
spune/ că sunt strong dar nu spun aş putea spune că
ştiu dar nu ştiu/ dacă e bine să spun până aici toate
bune şi frumoase până aici/ doamnelor şi domnilor
pentru că urmează facerea lumii şi apoi/ dacă vă
scriu după o ceartă zdravănă cu charles bukowski
şi/ cu gabriela gheorghişor să ştiţi că nu e nicio le-

gătură între ei/ şi nu e nicio aluzie la zicerea că
dumnezeu a făcut prea mulţi/ poeţi şi prea puţină
poezie sau că toată poezia lumii e bună/ de aruncat
la gunoi gunoiul e peste tot în această lume/ cu prea
mulţi critici şi prea puţină poezie da îmi place să
fiu/ mai prozaic decât sunt îmi place să văd poezia
în proza zilei/ de dinainte de facerea lumii şi îmi
place să văd lumea de după/ sfârşitul lumii e o dife-
renţă doamnelor şi domnilor o diferenţă/ care con-
tează care mă face happy şi mă face strong”

 Doamna Magda Ursache continuă seria
epistolelor către eternitatea lui Luca Piţu: „Dragă
Luca Piţu,/ Aşa cum îţi scriam, comuniştii perioadei
Dej-Pauker şi-au propus să distrugă vatra sacră a
satului, i-au vrut ucis sufletul. Nimicitori de vetre
s-au arătat şi demagogii ceauşişti. Preţuiesc dorul
lui Petru după satul mitic, dar şi ironia ta, în linia non-
conformismului ludic: «Cum am fost aşe românem».
Adaug: de-ar da Dumnezeu să «românem». Cum
merg lucrurile, înaintăm dinspre satul tradiţiei («su-
focantă» pentru smântânime, cum numeşte Goma
aşazisa elită) spre satul global din satul mondial şi
de acolo, mai ştii, spre satul extraterestru. Doar vea-
cul înaintează. Urmând logica şchioapă antiunio-
nistă, manifestată ciclic în presa iaşiotă de 24 ianua-
rie: dacă mica unire ar fi adus moldavilor atâta rău,
ia gândeşte-te ce-o să li se întâmple în satul mon-
dial. (...) Bătrânu meu i-a iubit pe ţărani aşa cum
sunt: pestriţi, contradictorii, religioşi şi nu pre, dar-
nici şi nu pre, miloşi şi nu pre; muncitori sau pierză-
tori de vreme prin crâşmă, luminoşi sau posomorâţi,
înţelepţi sau nesăbuiţi, săraci lipiţi sau (ceva mai)
bogaţi, netemători de străini, ba chiar bucuroşi de
oaspeţi. L-au confirmat căjvănarii tăi, cu multele
lor feţe. Cele mai penibile au fost lecţiile de patrio-
tism plângăreţ, date de activiştii – etno, preocupaţi
dintr-odată de icoane şi de ouă, desigur, încondeia-
te; pe de altă parte şi la fel de penibile sunt mini-
malizarea sau negarea valorilor literaturii orale.
Urăsc, la fel ca Petru, tabula rasa zilelor noastre,
cu rădăcini în proletcultură. (...)Petru Ursache a a-
vut tăria de a augmenta cartea sufletului ţăranului
român, Etnoestetica, lucrare grea. În pofida faptului
că Sorin Dumitrescu spune că «folclor e cuvânt prost»,
a analizat tezaurul de poezie populară (da, am sub-
liniat cuvântul tezaur) la cote înalte. A mers mai de-
parte cu Etnofrumosul sau cazul Mărie, cartea vas-
tului gust al ţăranului român. Scrie acolo: «toate
gusturile sunt gusturi» (cf. maxima: Tutti i gusti
sono gusti), dar fiecare se recomandă pe sine prin
gustul propriu, ca-n sentinţa: Gustul omului e mare
boier.

Neconvenţionalul Petru Ursache, într-o lu-
me a urâtului, vorbeşte despre frumos, crede în fru-
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mos: «Frumosul în criză? Frumosul e universal şi
punctum». Să nu fie frumosul calitate, criteriu valo-
ric? Dar ce? Urâtul? Antigustul, prostul gust? Vreţi
teorie non-estetică a literaturii? Poate a non-litera-
turii. Spuneam că, în Cazul Mărie, Petru Ursache s-a
dovedit, ca să parafrazez sintagma lui G. Călinescu,
profesor de etnofrumos. M-a confirmat la Ora de
veghe din 19 mai (repet, că trebuie) Nicoleta Savin,
uluită de faptul că «baioneta inteligentă», citiţi de-
canatul, l-a scos din Universitatea unde (are drep-
tate Isabela Vasiliu-Scraba) rămân din ce în ce mai
puţini «cărţari» cu simţul valorii. 

Scrie în Corinteni (12, 4) că sunt felurimi
de daruri. Petru mi le-a dat pe toate. A avut puterea,
după intervenţia cardio, să mă sune şi să-mi spună
(aproape striga): «Nu veni la spital acum. Vezi-ţi de
treaba ta. Scrie». Îmi văd de treaba mea.”

SCRIPTOR
Anul I, Nr. 7 – 8, iulie – august 2015

 Rubrica „Un poet, un poem” este „ilus-
trată”, printre alţii, de Olimpiu Nuşfelean (Vai,
dragii poeţi): „Vai, dragii poeţi,/ cum trec ei cu paşi
mari/ prin literatura română!/ Inventează metafore/
ca şi cum cuvintele ar fi ghiocei abia înmuguriţi/ în
fila proaspăt ieşită din moara de hîrtie./ Se risipesc
prin cărţi/ precum beţivii prin cîrciumi/ întremîndu-
se cu ideea/ că numai aşa/ îşi găsesc drumul spre ca-
să./ Nu-i certaţi că adorm la umbra unui cuvînt –/
cum petale de cais sînt cuvintele,/ cum dalele de pi-
atră pe un mormînt/ abia închis./ Le cresc aripi din
umeri cînd/ trebuie să se mişte/ şi intră şi ies/ atît de
uşor/ prin ferestrele larg deschise ale istoriilor lite-
rare./ N-au casă – decît în murmurul/ buzelor care-i
silabisesc.../ Viaţa lor, jinduită pe ascuns,/ se puri-
fică în iluzie./ Nu-i lăudaţi cum ştiţi voi mai bine;/

vorbele lumeşti îi îmbată/ ca o votcă rece,/ băută di-
mineaţa pe stomacul gol,/ la ora cînd suferinzii îşi
iau licorile;/ uluiţi de vorbele voastre,/ pleacă, nă-
uci,/ în lumi unde nu-i mai ajungeţi./ Şi ei nu vor as-
ta./ Cînd aşază ezitant creionul/ în pulberea foii de
hîrtie/ îi auzi şoptind:/ „Lasă, Doamne, paharul
acesta/ la mine!”

 Arcadie Suceveanu, într-o convorbire
cu Vasile Proca, constată că Republica Moldova n-a
scăpat încă de „lumina” venită de la Răsărit: „Am-
basada Rusiei (se spune că are în jur de 1 200 de func-
ţionari) se află într-o clădire uriașă, cam cât două
crucișătoare «Aurora» așezate în triunghi ascuțit,
proră la proră... Judecând după aceste uimitoare
proporții, este cât se poate de limpede că Rusia are
multe de făcut în RM, că foștii «frați mai mari» con-
tinuă să ne iubească, vorba aia, de ne omoară... Iar
România? Ea de ce ar trebui să aibă mai puțină „trea-
bă” aici, pe pământul ei, pe moșia «pierdută astă-
vară»? Poate că n-ar strica să se molipsească de la
ruși de mai multă îndrăzneală, să fie mai decisă une-
ori, să aibă mai multă demnitate, astfel încât să nu-i
mai vedem pe angajații Ambasadei Române um-
blând prin Chișinău speriați și mereu în vârful de-
getelor...”

 Adrian Alui Gheorghe aduce „mărtu-
rie” despre regretatul Luca Piţul, inserând un: „Cu-
vînt înainte” la un dialog de „jumătate de carte”,
care ar fi trebuit să fie reluat, dumasian, pentru cea-
laltă jumătate, la exact douăzeci de ani. Adică în
2017. Şi este trist, şi este cutremurător, şi este (vai!)
mereu repetabil: „Ca şi la Şerban Foarţă, ai senza-
ţia că lui Luca Piţu nu-i ajunge lexicul unei limbi ca
să vorbească; apoi zici că amîndoi vor să vorbească
deodată cu toate cuvintele pe care le ştiu şi pe care
nu le ştiu; apoi îţi zici că ei au sesizat că limba ro-
mână, chiar în gură scriitoricească, a devenit cam
lemnoasă şi (ei) vor să o aşchieze; apoi, dacă limba
e cămaşa sufletului, te întrebi ce fel de suflet deloc li-
niştit are (un) Luca Piţu de nu vrea să intre într-un
text, ci se fragmentează la nesfîrşit… (?). Sînt ches-
tiuni care, în timp, vor intra în atenţia Academiei
Române care va promova simpozioane tematice, de
la  «naţionale» la  «internaţionale» (şi stînga-mpre-
jur!). E Luca Piţu un cîrcotaş? Pentru că, dacă te
uiţi în cărţile lui urmărind destinele persoanelor-
personaje de-a lungul timpului îţi dai seama că nu-
mai cărţile nu l-au dezamăgit cu adevărat. Oamenii,
prieteni sau nu, au confundat prea adesea vocile mo-
latice ale destinului cu vocile stridente ale intere-
selor iar Luca Piţu, la intersecţia vremurilor, a ob-
servat totul suflînd în fluierul intransigenţei. Cred
că această postare l-a făcut enervant pentru multă
lume, colegii săi, universitarii ieşeni, au pregătit Ma-
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rea Revoluţie din Decembrie votînd, în mare parte,
în 1989, eliminarea sa din universitate şi trimiterea
pe tarlalele învăţămîntului… preuniversitar.”

BUCUREŞTIUL LITERAR ŞI ARTISTIC
Anul V, nr. 8 (47), august 2015

 Editorialul lui Florentin Popescu pune în
paranteză două categorii de „vorbitori” la întâlnirile
literare: cei „care de îndată ce se văd în faţa publi-
cului şi a unui microfon (unde au fost invitaţi să-şi
spună cuvântul în legătură cu manifestarea cu pri-
cina) încep să vorbească mai mult despre ei, despre
succesele şi întâmplările personale, uitând aproape
cu totul pentru ce au fost chemaţi acolo.

Bunăoară, la comemorarea unui scriitor,
artist plastic, actor, o personalitate dispărută dintre
noi, omul în cauză perorează şi perorează despre si-
ne aproape la nesfârşit. Şi abia dacă în final mai gă-
seşte cu cale să spună câte ceva (infinit mai puţin şi
în mai zgârcite vorbe) despre şi în legătură cu eveni-
mentul la care participă”, şi cei dispuşi să se „a-
firme” cu orice ocazie, lungindu-se până când „pu-
blicul din sală începe să dea semne de nelinişte (...)
Dacă, să zicem, asistăm la un festival consacrat cin-
stirii memoriei unui scriitor important, cum s-a în-
tâmplat mai deunăzi la un Festival, Cineva (subli-
niez şi scriu cu majusculă cuvântul fiindcă într-ade-
văr este vorbe de o persoană importantă, vorba lui
Nenea Iancu) este invitat la microfon şi începe să
vorbească, să depene amintiri, să evoce personali-
tatea celui omagiat, să ne spună în ce relaţii extraor-
dinare s-a aflat cu cel omagiat, deşi - o ştie o lume
întreagă! -  în timpul vieţii cel ce vorbeşte s-a aflat
dacă nu în relaţii de duşmănie, cel puţin de oarecare
antipatie, fapt declarat în scris, în presă adică. Şi
când te gândeşti – încheie autorul - că lucrurile as-
tea sunt bine observate şi chiar comentate ulterior şi
de către tineri, elevi sau studenţi, ce să mai zici ori
să mai comentezi?”

 Tableta semnată de Neagu Udroiu (Pe
apa Siretului) readuce în memoria cititorilor un
destin din inepuizabilul „serial” ce s-ar putea intitula
„Viaţa bate filmul”: „Prin 1954,când se pornea la
drum Gazeta literară, Sadoveanu îi sfătuia pe cei
dornici să lege trecutul de prezent: Vedeţi că la Te-
cucel trăieşte Natalia Negru, poate vă scrie ceva!
Tecucelul e astăzi un cartier în Tecuci. Numele îi

vine de la râuşorul ce şerpuieşte lenevos prin zonă.
Ajung la casa pe care institutorul Avram Negru i-o
oferea drept zestre. Aici avea loc nunta cuplului Na-
talia Negru şi Şt.O. Iosif (1904),începută romantic,
prin logodna marcată de schimbul verighetelor din
fire de iarbă. Erau de faţă semănătoriştii. Doi dintre
ei, Iorga şi Sadoveanu, se vor exprima ca reporteri
la eveniment.

Aici se odihnea poeta după obositoarele ro-
boteli la via primită şi ea cadou de la părinţi, ale
căror griji şi le asumase. Aici avea loc acel accident
care avea să pună capăt şi căsătoriei din urmă, cu
Dimitrie Anghel. Şt.O Iosif trecuse în lumea um-
brelor,  Corina fiica lor, şi ea. Fusese secerată de o
schijă de bombardament german. Va muri şi soţul nă-
răvaş. Detaliile se cunosc: Un glonţ tras de el, Dim-
itrie Anghel adică, a rănit-o pe cea ţinută ostentativ
sub sechestru. Efectele geloziei. Văzând de ce a fost
în stare, a întors pistolul asupra-i. Se va stinge sub
ochii fratelui, medic la Iaşi(1914). Ea, Natalia Ne-
gru, va trăi până în 1962. Somnul de veci şi-l duce
în necropola oraşului. Locul este îngrijit şi liniştit.
Precum cimitirul în întregul său, Eternitatea se nu-
meşte. Casa, ei bine, de locatara din secolul trecut mai
aminteşte o placă prinsă cam cu forţa pe stâlpul de
la intrarea în curte. Altfel, gospodăria e locuită, niş-
te oameni paşnici îşi duc zilele în spatele coloanelor,
şase la număr, al ferestrelor mari, patru în total, al
grilajelor ce par a fi din epocă.”

 Un grupaj de poezii din volumul Alter-
ego cu flori galbene, semnat de Mariana Ionescu
(cunoscută ca poetă cu pseudonimul Vicenţia Vara)
însoţeşte cuvintele de regret ale redacţiei la plecarea
autoarei - poetă, prozatoare, critic literar şi editor, o
figură literară de mare capacitate intelectuală - în
eternitate. Iată unul dintre poeme: „Dormi, şi numai
numele tău/ veghează palid între lucruri,/ şi numai
numele tău înfruntă/ cu taina lui moartea/ tot atât de
vicleană precum/ naşterea pământeană./ Dormi, lu-
na stăruie rotundă şi mare/ pe cerul ca o rană vi-
neţie gata/ în durerea ei să te înghită./ Respiri ne-
ştiutor visele agonizând/ între obiectele sălbăticite
care/ îşi leapădă pielea în întuneric/ noapte de
noapte,/ doritoare de sete şi de foame/ fără să ajun-
gă vreodată la/ apa otrăvită a somnului./ Plânsul
aleargă pe lume/ cu ochi amarnici de cucuvea,/ ino-
rogul paşte ierburile/ înflorite lângă Piramidă.../
Lasă visele să zboare slobode fiindcă/ inorogul te
aşteaptă acolo/ pentru o sută de ani/ de singură-
tate.” (Lângă piramidă)
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HYPERION
Anul 33, Nr. 4 – 5 – 6 

(252 – 253 – 254)

 Gellu Dorian, în Lumea pe dos, con-
stată încremenirea în proiect a comunismului miori-
tic, clonat de democraţia postrevoluţionară: 

„Ceea ce mă preocupă acum, în acest scurt
articol, nu este lumea din literatură, una cu care nu
sunt de acord în totalitate, cum nu sunt de acord cu
viaţa literară de la noi, una total anapoda, ci lumea
din viaţa reală, una total pe dos. Să mă limitez doar
la spaţiul românesc, de la lumea din perioada inter-
belică, cînd a cunoscut o asimilare culturală, care
s-a reflectat în civilitatea evidentă de atunci, la lu-
mea de azi. 

Lumea românească, odată cu instalarea bol-
şevismului la noi, a comunismului devastator, s-a a-
şezat pe dos, într-o ordine în afara eticii sociale, în
afara echilibrului creştin, cu promovarea falselor
valori, acceptate de o ideologie concepută astfel.
Cei mai nenorociţi oameni, în sensul de prost cres-
cuţi, analfabeţi în fond, fără orizont, fără o spiţă edu-
cată cît de cît măcar în tradiţia familiei lor, au ajuns
la vîrf. Şi ce este mai prost într-o astfel de lume decît
să pui în fruntea satului pe prostul lui! Criteriul a
funcţionat ca o regulă de fier. Originea sănătoasă –
care în fond era una evident bolnavă, seacă la min-
te, la inimă şi suflet (minte sănătoasă în corp sănă-
tos!), pentru că nu avea educaţia necesară, nici mă-

car cea minimă, de acasă! – a stat la baza promovă-
rii omului nou. Om care a devastat, a secătuit toată
snaga acestui popor ce şi-a încercat o aşezare iden-
titară după modelul statelor civilizate din Occident
abia la final de secol XIX şi început de secol XX.
Om care continuă să devasteze, să fure, să se simtă
bine numai în vîrful societăţii, fără a fi stîlp al aces-
teia, vorba scriitorului, ci pur şi simplu bandit sau
mafiot, acţionînd animalic, în haită sau în partid, fi-
ind oprit din acţiune numai dacă este închis în cuş-
că. Ceea ce vedem acum că se întîmplă aproape
zilnic.”

 Din „Antologia” de poezie basarabeană,
propusă revistei de Leo Butnaru, am rămas cu su-
fletul în două poeme: „Pui la fiert un ou proaspăt/
cu bănuţul intact/ pentru micul dejun./ După trei
săptămâni,/ din acest ou/ ar fi ieşit un pui pufos/ şi
nevinovat./ Acum vede iadul.” (Marcela Benea - Un
ou). 

Şi: „eu sunt şobolanul şi eu sunt viermele/
eu sunt fluturele care zboară prin aer/ noi cu toţii
suntem cei care mergem/ pe pământ şi ne târâm în
coate vocile/ noastre nu se aud sunt slabe slabe/ dar
uneori noi ne vedem eu sunt şobolanul/ care îşi scoa-
te capul dintr-o gaură veche ştiu/ că sunt urât şi din
cauza asta sufăr enorm/ iar eu sunt viermele/ care
mişună prin bălegar/ şi eu am complexe dar vine
seara şi ea mă ia/ în palme şi se joacă cu mine noi
cu toţii suntem/ singuratici singuratici şi suferim
enorm/ din cauza asta iar eu sunt fluturele care/
zboară pe sus şi eu sunt singur singur şi mă/ îns-
păimânt uneori când mă uit în oglindă/ dar vine sea-
ra şi vine vara şi noi/ ieşim pe câmpie şi ascultăm cân-
tecele/ voastre şi nouă ne plac enorm/ eu sunt şo-
bolanul şi eu sunt viermele/ şi eu sunt fluturele care
zboară prin aer/ şi nouă ne plac la nebunie/ cânte-
cele voastre absurde” (Dumitru Crudu – dimitrie)

 Lidia Maria Baros, intervievată de
Andra Rotaru, caracterizează, concis, literatura fran-
cofonă. Şi o face în cunoştinţă de cauză (locuieşte
la Paris, este membră a Academiei Mallarmé din
Franţa, Doctor în literatură comparată la Sorbona,
laureată şi secretară generală a Premiului Apolli-
naire): „Pe strada mea, de exemplu, dacă te apucai
să citeşti firmele, regăseai aproape toate naţionali-
tăţile. Intrai într-un mic restaurant să cumperi – du-
pă cum te îndemna firma rămasă de la începutul se-
colului al XX-lea – câteva sandvişuri casher. Cei
care deţineau respectivul spaţiu comercial, nişte in-
dieni, îţi preparau sandvişurile pe loc, doar că erau
americăneşti după o reţetă mexicană care se baza
pe produse din Grecia. 

Acest melting-pot extraordinar poate fi
regăsit şi în literatura francofonă.”
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Brian 
Docherty 

Brian Docherty este un poet născut în Glas-
gow în anul 1953. În prezent este stabilit la Londra,
unde este un membru al Asociației de Scriitori
Word for Word.  

Până în prezent a publicat trei volume:
Armchair Theatre (publicată la editura

Hearing Eye în 1999), Desk with a View (publicată
la aceeași editură în anul 2008) și Woke up this
Morning (Smokestack Books, 2012).

Albastru

Azi dimineață am auzit
începutul sfârșitului.
O frunză albastră a căzut – 
buf – pe pământ.

A căzut încă una – buf.
Și-ncă una – buf.
Am dat cu piciorul într-una – buf.
Îmi curge sânge din deget – albastru.

O pasăre-albastră a sosit – buf
– la fereastra mea.
Parchetul s-a dat în lături.
Am căzut în pivniță – buf.

Cerul a rămas albastru. Albastru,
albastru, totul e albastru.
Toate lucrurile se prăbușesc
unele peste altele. Buf.

Nălucă

Viața mea este opusul vieții; prea ternă și suburbană
ca să-i pot purta povara până în vecii vecilor
sau până când mă va salva cineva din această stare
de ființă sau de neființă în care mă aflu.

Încă am un sine, încă-mi stăpânesc 
majoritatea simțurilor,

memoria încă-mi funcționează într-atât 
cât să-mi imaginez

gustul de curry sau de bere Guiness, sau felul în care
non-trupul meu

sălășluiește în hainele pe care nu le port.

Amintirile și evenimentele mă pot atinge,
dar eu nu te pot atinge pe tine, o carte sau o chitară,
încă aud discuțiile și muzica, nu pot să grăiesc
sau să dansez, orice aș face e prea puțin 

ca să conteze.

Nu sunt vreun strigoi, vreun spirit al naturii, 
vreun duppy sau vreo púca,

nu sunt vizibil nici măcar în circumstanțele propice,
nu am puteri telechinetice, nu pot stăpâni copii
sau animale; nu mai însemn aproape nimic.

Totuși încă nu sunt chiar nimic; încă mai e 
ceva ce poate fi purtat sau spulberat
de vânt sau de nepăsarea oamenilor. Nu mai 

sunt aici,
dar mi-e teamă de dorința de a mă afla 

într-un acolo nedefinit.

Horoscop

Oprește-te din scris și ieși afară. De unde știe ea
ce fac eu toată ziua ? Oare dacă ies afară
și intru-n contact cu lumea de dincolo
de fereastra mea, devin un scriitor mai bun ?

Oare dacă ies afară devin un om mai bun ?
Dar dacă plec și nu mă mai întorc ?
Asta vrea să audă Gypsy Rose – 
că ies afară, că poate-o să fac asta cândva ?

Dacă ies pe ușă afară și mă îndrept fix
către San Francisco sau undeva unde niciodată
nu a nins în toiul iernii, oare-n ce fel
mă definește această acțiune și cui i-ar fi 

dor de mine ?

Ar trebui să fac asta chiar acum, înainte 
să intre California

în faliment, sau înainte ca guvernatorul 
să-i abolească

statutul de rezervație naturală ? Ar trebui
să fac asta pur și simplu, să termin această poezie 

în North Beach...
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Ioan Dănilă 

Un 
veritabil

document

Citesc cu plăcere, de multă vreme, tot ce
scrie Eugen Verman. Ştiu că mă aşteaptă o lume la
care ţin dintr-un fel de solidaritate socială: oamenii
pe care-i aşază în pagină au ceva din smerenia insu-
lui mulţumit cu ceea ce-i dă Dumnezeu; nu râvneşte
la mai mult decât dacă ştie că-l ţin puterile să-i reu-
şească proiectul. Al doilea motiv este chiar literar,
mai precis ţine de teoria literaturii: Eugen Verman,
ziaristul născut, nu făcut, şi-a ascuţit mai bine con-
deiul şi a trecut cu brio de la reportajul gazetăresc
comandat într-o şedinţă (operativă) de redacţie la re-
portajul literar. Două exemple îmi vin acum în min-
te: la piaţă, nu este cumpărătorul neutru, mecanic, ca-
re dă banul şi ia legătura, chiar şi tocmită, iar în bloc
nu trece cu vederea pe necunoscutul negustor de
carte. Primului îi face un portret în mişcare, adică îl
trage de limbă pentru a afla de unde vine, de ce cul-
tivă nu ştiu ce legumă, la ce oră s-a trezit şi cum a
ajuns la oraş etc. Cel de-al doilea este avantajat: îi
este vecin, iar marfa pe care o expune zilnic în coşul
pus pe portbagajul bicicletei este una nobilă. El este
„Omul care aduce cartea“ (presa de Bacău, 22 dec.
2006) şi are un nume: Ionică Boca, iar clienţii lui
sunt doctorul Valentin Zichil sau regretatul Gabriel
Puiu. Reportajul a apărut la rubrica „Asterisc“ a unui
cotidian, dar când acelaşi personaj este mutat într-o
carte, statutu i se modifică. Doar cei avizaţi de expe-
rienţa de viaţă în oraşul de la confluenţa Bistriţei cu
Siretul pot descifra în numele Costel Ceauşu pe fos-
tul prim-secretar al Comitetului Judeţean al Uniunii
Tineretului Comunist, iar în toponimul Crucea Ve-
che, numele comunei aflate la doi paşi de municipiul
Bacău. Acest fel de decriptare îl incită pe cititor, care
devine dintr-odată interesat în cel mai înalt grad de
cele relatate.

Povestirea se numeşte „Zăpezi murdare“ şi
prin întindere (110 pagini) poate fi considerată o nu-
velă. Urmează şaisprezece scrieri (cât treptele de la
blocurile noastre), de câteva pagini fiecare, încheiate

cu un inedit epilog şi o selecţie din aprecierile critice
făcute publice de-a lungul timpului. Volumul astfel
rânduit a apărut în 2015, la Editura Corgal Press din
Bacău, şi este închinat memoriei soţiei sale, Geor-
geta, care vreme de peste jumătate de veac i-a dăruit
dragoste şi credinţă depline.

Calea de a-şi alcătui volumul îi aparţine au-
torului şi este ea însăşi originală: naraţiuni docu-
mentare, cu elemente recognoscibile (pietrăria de pe
strada Alexandru Lăpuşneanul, nr. 42, Piatra-Neamţ
– oraşul de baştină al lui Eugen Verman - ori Cimi-
tirul din Valea Viei şi cel dinspre Sarata), sau parţial
documentare. Spre final, textul are ţintă informativă
explicită: În „România“ de peste ocean este o mi-
cromonografie a Canadei „româneşti“ prin regre-
tatul sculptorul Nicăpetre (fratele la fel de regretatei
ziariste Măndica Mardare) şi prin familia de scriitori
şi teologi Dumitru Ichim şi Florica Baţu-Ichim. Ul-
tima scriere („Imprevizibilul aşteptat“) e o confe-
siune-reportaj percepută ca veritabil document de
această dată psihologic. Aflăm, cu sufletul la gură,
cât de fragilă este graniţa dintre viaţă şi moarte şi
cât eroism neştiut se iveşte într-o sală de operaţii,
unde medici şi asistente reuşesc de cele mai multe
ori să zăgăzuiască invazia spre nefiinţă. 

Epilogul este în fapt un imn închinat priete-
niei, dar nu în sens conceptual, teoretic, abstract, ci
concret, palpabil, nominal. Fie că se numesc C.
Călin, Gh. Gânsac, Emil Munteanu ş.a., din ţară, sau
Roni Căciularu, Elena Buică ş.a., din afara ei, toţi
poartă „la butoniera sufletului floarea imaculată şi
perenă a prieteniei“.

Cartea aceasta, dar de fapt toate celelalte,
ni-l arată pe autor ca iscusit mânuitor al cuvântului.
(În 2015, invitându-l să le vorbească studenţilor mei,
la „Sfertul academic“, despre graiul străbun, i-a fer-
mecat pe aceştia cu o comparaţie: cel ce vorbeşte ori
scrie frumos şi corect e ca şi cum ar îmbrăca o haină
de gală, pe care oricând o are la îndemână. Alţii...)

Râvnind la perspectiva totalităţii şi a comu-
nicării fără rest cu cititorul, Eugen Verman devine
un model de exersare a stilului indirect liber. Îl gă-
sim în reportaj, unde combină cu naturaleţe regis-
trele verbale („Într-o zi îl întreb, deşi cu o anume re-
ţinere, ce duci, domnule, în coşul acela agăţat de
spatele bicicletei...“), dar şi în proză („M-a privit
lung, încrezător, vede el ce face, de murit n-o să
moară“ – Beţişor).

Izvorând dintr-o nedisimulată sensibilitate,
trădând o autentică ştiinţă a asocierii cuvintelor în-
tr-un discurs limpede, fluent şi expresiv, scrierile lui
Eugen Verman ating cotele înalte ale literaturii ca
document faptic şi, simultan, ca trăire incandescentă
a realităţii
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Festivalul Naţional de Literatură  „Agatha Grigorescu Bacovia”
REGULAMENT

 Asociaţia Culturală „Agatha Grigorescu Bacovia” şi Primăria Oraşului Mizil organizează
Ediţia a IX-a a Festivalului Naţional de literatură „Agatha Grigorescu Bacovia”.

Festivalul se desfăşoară pe două secţiuni: POEZIE şi PROZĂ. Pot participa creatori de litera-
tură din ţară şi străinătate, indiferent de vârstă şi afiliere la U.S.R. sau alte asociaţii profesionale. Nu pot
participa autorii care au obţinut unul din primele 3 premii la ultimele 3 ediţiile ale festivalului, (cu excepţia
celor cărora li s-a retras premiul în bani, pentru neprezentarea la festivităţile de premiere).

 Lucrările vor fi expediate la adresele de e-mail: 
lmanailescu@gmail.com sau revista.fereastra@gmail.com. 

Materialele pot fi trimise şi prin poştă, tot în format electronic (CD) la adresa: Asociaţia Culturală
Agatha Grigorescu Bacovia, str. Agatha Bacovia, nr. 13 A, Mizil, judeţul Prahova, până la 10 septembrie
2015.

 Textele vor fi culese cu Times New Roman, corp 14 (obligatoriu diacritice) - cel mult 10 pa-
gini A4 pentru secţiunea proză (una sau două proze scurte) sau 15 poezii. Pentru ambele secţiuni textele
se semnează cu numele real (dacă autorul doreşte să fie publicat sub pseudonim va specifica acest lucru).
Se anexează un CV, care va cuprinde şi adresele de corespondenţă (poştală, e-mail, nr. de telefon) şi o fo-
tografie în JPEG sau TIF, cu latura mare de minimum 20 cm. (pentru a permite reproducerea ei în revistă,
în cazul publicării). Vom confirma primirea textelor imediat ce acestea ne parvin. (Lipsa confirmării este
echivalentă cu neînscrierea textelor la jurizare)

Textele care nu respectă prevederile acestui regulament vor fi eliminate din concurs.
 Juriul, prezidat de poetul Nicolae Băciuţ, redactorul-şef al revistei Vatra Veche, format din 5

scriitori, membri ai U.S.R.,  va acorda următoarele premii: 
Marele Premiu Ahata Grigorescu Bacovia. 
La secţiunea POEZIE: Premiul „George Ranetti” (I); Premiul Spirea V. Anastasiu (II); Premiul

revistei Ferastra pentru poezie (III).
La secţiunea proză: Premiul Gheorghe Eminescu (I); Premiul Leonida Condeescu (II); Premiul

revistei Fereastra pentru proză (III).  De asemenea vor fi acordate premii speciale şi menţiuni ale unor
reviste literare, instituţii de cultură sau sponsori.

Jurizarea se va face astfel: Fiecare membru al juriului va alege şi va nota primele 15 texte, la
fiecare secţiune, în ordine valorică, (cel mai valoros text primind 15 puncte, cel de al cincisprezecilea un
punct). În final punctele se vor cumula, întocmindu-se clasamentul, în funcţie de care se acordă premiile.
Pentru premiile revistei FERASTRA, redacţia va acorda o bonificaţie concurenţilor care au trimis colaborări
valoroase în anul 2015. Premiile acordate de celelalte  reviste şi sponsori vor fi jurizate de către reprezen-
tanţii acestora. Câştigătorii vor fi anunţaţi din timp pentru a participa la festivitatea de premiere din data
de 2 octombrie 2015, ora 1000,  urmând să confirme prezenţa. 

În cazul neprezentării la festivitate premiile se redistribuie.
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