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În Orient, se spune, timpul se desfășoară circular, nu liniar, de aceea, ce a
fost mai mai veni, într-o formă adaptată noii circumvolu(ii. Din fericire,
teoria timpului circular spune și că ce e sus va ajunge jos (și invers).

Molime, epidemii, pandemii au mai fost, chiar cu o anumită regularitate, de-a
lungul istoriei și, întodeauna, după ce a fost atins vârful evolu(iei, a urmat și
declinul bolii: ciuma antonină, ciuma lui iustinian, ciuma bubonică, holera,
ciuma lui Caragea, gripa spaniolă sunt doar câteva dintre acestea.

Trăim astăzi o nouă pandemie cauzată de noul coronavirus. Am văzut
efectele asupra sănătă(ii, economiei, libertă(ii și vie(ii, cuantificate zi de zi, cu
convingerea că via(a, așa cum era înainte de pandemie, nu va mai fi posibilă. De
la o zi la alta parcă Pământul s-a oprit și tot ce consideram firesc a dispărut. În
întreaga lume, majoritatea popula(iei e lovită de singurătate, frică, foame, lipsă
de orizont și, de prea multe ori de moarte... Sigur că, așa cum spune titlul unui
volum al Vioricăi Rădu(ă, cam to�i murim, dar asta nu ne face să pre(uim mai
mult via(a, să ne agă(ăm de ea cu price pre(, mai ales în astfel de vremuri. Poate
explica(ia e atât de simplă ca cea dată de biologie-instinct de supravie(uire, dar
nu putem crede că omul nu este mai mult decât o fiin(ă de carne și oase, o
mașinărie biologică și că orizontul său este durata de via(ă fizică, biologică: s-a
născut, a trăit, a murit și reintră în circuitul naturii. Uneori e mai convenabil să
uităm fundamentul Europei, care se sprijină pe pilonii elenismului și crești-
nismului precum și pe o achizi(ie mai recentă, conceptul de na(iune. Acum și
aici trebuie privită această tulburare a vie(ii prin această grilă europeană și, mai
specific, pentru noi, românească. Antichitatea elenă reverberează despre frumu-
se(ea fiin(ei umane și despre valorile ei, creștinismul despre măre(ia omului și a
Creatorului său iar conceptul de na(iune ne unește, topind aceste ecouri într-o
singură conștiin(ă, de neam și de (ară. Un astfel de moment crucial este cel în
care aceste concepte, înrădăcinate în ceea ce suntem, nu pot pleca în vacan(a
mare. Omul nu trebuie să fie lup pentru om când poate să fie frate, sub înrâurirea
lui agape. Ce moment de renaștere, ce moment regal ar fi fost ca în aceste clipe
de încercare, dincolo de pere(ii în care de voie, de nevoie ne-am aflat, să arătăm
cu adevărat chipul ideal, dorit, visat, spre care aspiră atâ(ia, acel simplu și
superlativ noi suntem români.

Asta ar fi însemnat să respectăm, de la vlădică la opincă legile și să dăm
Cezarului ce-i al Cezarului, să nu ne ascundem în spatele egoismului și nesim(irii
ori al privilegiilor, să nu existe dubla, tripla măsură, cei reveni(i în (ară să ăși și
iubească și cinstească (ara, fiecare la locul său să își facă datoria. Această
încercare a fost ca apa într-un vas stricat, a arătat toate disfunc(ionalită(ile, în
toate domeniile, și nu au fost pu(ine.

AndreA H. Hedeș

Cântec despre via\[ §i oameni©
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Am înIeles că trebuie să stăm acasă și că totul va fi bine,
mai ales dacă ne spălăm pe mâini, cei care avem apă și
săpun, și este foarte bine că s-au transmis în heavy rotation
aceste mesaje. S-a vorbit mai puIin însă despre cei care nu
își permit să stea acasă și nu își permit nici să meargă la
cules de sparanghel. Despre cei pe care criza i-a dus în
faliment sau șomaj și, dată fiind situaIia, cu slabe șanse de
restartare iar de reangajare, și mai puIin. Și mai puIin
despre cei singuri sau despre cei nevoiIi să stea acasă în
coșmarul unor familii disfuncIionale. Nimic despre sărăcie
și criza economică profundă ce va urma acestei crize
sanitare, deceniul deznădejdii cum l-a numit Roubini.

Lupta împotriva noului coronavirus poartă numele de
război cu un inamic invizibil. Nu-i așa că o expresie
precum războiul nevăzut capătă o nouă conotaIie, cel puIin
interesantă? În fapt, acest virus încoronat peste celelalte și
această pandemie cauzată de el pot fi citite în cheia
revelaIiilor de pe insula Patmos mai ușor decât în cazul
încercărilor precedente, când situaIii de mare restriște, din
trecut, se încerca a fi trecute prin această grilă.

Aceeași situaIie de urgenIă a adus în faIă faptul că
omul, nu doar omul simplu (cât de simplu poate fi un om?)
nu este catehizat, de unde, o mulIime de probleme care
altfel nu și-ar avea locul. La modul ideal un ateu știe ce
însemană să fie ateu iar un creștin, știe ce înseamnă să fie
creștin. A confunda realitatea cu simbolul, obiectul liturgic
cu tacâmul și a nu cunoaște semnificaIia Sfintelor Taine. Se
ridică și problema convieIuirii stat-biserică, la nivel macro,
și a libertăIii de credinIă a persoanei la nivel micro, cu alte
cuvinte, dăm Cezarului ce-i al Cezarului și lui Dumnezeu
ce-i al lui Dumnezeu, atâta timp cât Dumnezeu și credinIa
rămân în interior, în intimitate și nu contravin legilor
impuse de starea de urgenIă și binelui obștesc - o problemă
extrem de delicată și neadresată tranșant dar echilibrat, nu
în spaIiul public, pentru că nu vox populi poate pune cele
necesare unei astfel de dezbateri pe masa rotundă dar și
pentru a ști cine suntem, de unde venim și, mai ales,
încotro ne îndreptăm. Nu este un subiect epuizat, ca în
Vestul unde efectele RevoluIiei franceze au avut câteva
sute de ani să își decanteze efectele, ci o realitate din Est,
fără conotaIiile peiorative, care Iin de geografii culturale,
imaginare, ci unele care Iin, repetăm, de structura noastră
ca popor, ce ne individualizează și nu ne coboară decât, de
multe ori, în ochii unora dintre ai noștri, ori asta se
întâmplă tot dintr-o insuficientă cunoaștere a cine suntem.
Nu ar fi vorba de a dezbate despre sexul îngerilor când
inamicul este sub ziduri. Sunt probleme ce Iin de fiinIa
naIională și care ar ajuta la o mai bună gestionare a tuturor
aspectelor ce Iin de o bună guvernare, de găsirea unui
brand de Bară la care să adere tot românul permiIând, în
sfârșit, coeziunea și de curajul de a ne asuma specificitatea,
cu alte cuvinte, unicitatea, fără nevoia de a imita sau
împrumuta concepte prêt-à-porter care, nici nu ne mai mirăm,
nu ne vin bine. E nevoie de întărirea scheletului, (ori aceste
trăsături definitorii tocmai asta sunt), pentru a putea face faBă
mai ușor unor astfel de situaBii, care, spun destule voci, vor fi tot
mai frecvente. Trebuie să spunem clar, aceasta nu este o pledoarie

pentru nerespectarea legilor, hotârârilor, stării de urgenBă,
pentru desconsiderarea cuceririlor medicale, de la apă și săpun la
vaccin ori renegarea știinBei iar dacă aBi înBeles cumva acest
lucru, vă rog să mai citiBi odată. Este o pledoarie pentru a avea
curajul de a privi în noi înșine, pentru a ne mărturisi cine
suntem, pentru comuniune și omenie.

În acest context atât de complex, delicat și complicat am
întrebat: ce rost are literatura și ce rol are scriitorul în
această încleștare între viaIă și moarte? Dincolo de
egocentrismul, snobismul, autosuficienIa celor împietriIi,
de multe ori și privilegiaIi, în privirea lucidă întrebarea
rămâne. Pe timp de război și muzele tac. Nu ar fi indecentă
devotarea, în continuare, scrisului, literaturii? Culturii,
aflată și înainte de această criză cu genunchii în cenușă?
Ce ne face oameni, cum rămânem oameni în faIa celor mai
mari încercări? Este omul fiinIa care răspunde doar la
provocarea hârtiei igienice sau se mai găsește în el ceva
capabil să vibreze la o emoIie mai înaltă? Niște ziduri nu fac
o închisoare. Dincolo de pereIii în spatele cărora această
pandemie a forIat miliarde de oameni să trăiască, nu toIi
s-au plicitisit, nu toIi s-au îngrășat ori le-a lipsit mișcarea,
de parcă ar fi urmașii supravieIuitorului de la Marathon.
Oamenii, nu în văzul lumii, al mass-mediei, s-au întors și
spre alte lucruri, la fel de esenIiale ca pâinea, apa și aerul,
lucuri care Iin de suflet. Acolo este și locul literaturii.
Scriitorul este, într-un fel, un privilegiat. Munca s-a
întotdeauna s-a desfășurat în interior, la propriu și la
figurat. Iar mijloacele tehnice de astăzi permit creaIiei
literare să ajungă la celălalt, dincolo de ziduri și frontiere.
EmoIia literaturii spune, într-un alt fel, că totul va fi bine.
De aceea între Camus și Bocaccio, l-am ales pe cel din
urmă, deoarece dă speranIa că povestea și cu ea lumea,
merge mai departe. Cred că nu toIi putem să ne dedicăm
viaIa Bisericii ori aproapelui dar putem să ne dedicăm
slujirii aporapelui, binelui, frumosului, adevărului făcân-
du-ne datoria fiecare acolo unde ne aflăm, slujindu-ne
meseria, profesia, talentul. Sigur că aceste eforturi sunt un
grăunte de nisip în balanIa problemelor lumii actuale. Dar,
să nu ne pierdem speranIa, poate, undeva, aceste grăunIe
se contabilizează cât pentru a se putea spune: pentru tine
răul va fi mai mic*.

Pentru Iara noastră răul se arată mai mic. Nu știm dacă
din cauză că la mijloc e o conspiraIie și virusul nu există
(doar morIii), ori poate acest lucru se datorează vaccinului
BCG, genelor popoarelor din Estul Europei, faptului că în
Iările ortodoxe rata mortalităIii e mai mică ori pentru că ne
aflăm în grădina Maicii Domnului. În Austria, Germania
sau peninsula Scandinavă se poate găsi o explicaIie pentru
numărul redus de decese în faptul că totul merge ca uns, cu
greu putem invoca acest motiv în cazul Iării noastre.

Ca o apă, viaBa, își va croi drum și se va așeza în albiile unei
noi normalităBi, unei noi realităBi și va curge mai departe, ca
întotdeauna. Oamenii, nici mai buni, nici mai răi, se vor arunca
în valurile sale, ca într-o beBie, cu nepotolită sete de a trăi. Acestea
sunt frumuseBea și măreBia tragică a acestei povești fără sfârșit:
saga - cântec despre viaBă și oameni.

*vezi povestea lui Stelian Milona
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Covidel și IzoleGa
HoriA GârbeA

Orice nenorocire, pe lîngă partea tragică fără de care nu și-ar merita
numele, are și o parte comică și, desigur, una măreaIă. Pandemia a
golit străzile și a umplut spitalele și cimitirele (de repauzaIi, că ur-

mașii nu mai au acces). În paralel au apărut bancuri despre drone și miliIieni,
chiar texte versificate despre bătrîni ce plimbă căIei de usturoi ca să scape de vi-
gilenIa oamenilor cu bulan cărora pandemia a început să le placă, așa cum
unora le crește inima să dea ordine ca să se mai termine libertatea cetăIenilor,
mai ales cei bănuiIi că n-au votat cum trebuie (tot bătrînii ăștia nesuferiIi!). Să
facă și ei măcar cîteva luni de pîrnaie, fie și la domiciliu. O fi răzbunarea arma
prostului, dar n-am presupus că vorbim despre deștepIi.

Ce poate să Iină în viaIă o dictatură? Știm bine, cei care am trăit măcar 20-30
de ani în comunism: frica. Acum frica e asigurată de virus și în rest apare micul
cortegiu de spaime colaterale: frica de poliIaii abuzivi, de drone tip Orwell, de
vecini care te pot turna că n-ai mască, ba n-ai nici cîine (m-am gîndit să închiriez
unul), teama că nu se va găsi hîrtie igienică, groaza de alIi vecini, cei care lu-
crează prin spitale și pot aduce molima. Și, desigur, teama ancestrală că fraIii
noștri mai mari vor rămîne fără sparanghel.

Ceea ce este caracteristic unui regim dictatorial este că scoate la suprafaIă și
pune în fruntea treburilor oamenii cei mai nepregătiIi și mai complexaIi,
strivindu-i pe cei normali și competenIi. Așa s-a întîmplat cu „dictatura prole-
tariatului”, cum ar trebui se știe. Dar lecIiile istoriei sînt cele care se uită cel mai
ușor, ca și versurile memorabile care au postulat că „sîntem un popor vegetal”.
Curat vegetal, așa că mai și ardem niște cîmpuri, mai tăiem niște păduri, că Iinem
loc noi, poporul, de vegetaIie.

Faptul că se înmulIesc bancurile nu e semn bun. Cu cît veacul trecut
înainta spre 1989, cu atît sporeau bancurile și scădea cantitatea de pîine, de
zahăr nu mai vorbesc, iar libertatea se mai găsea greu de tot și numai la
negru, nu pe cartelă.

Dar mai e ceva. Izolarea impusă atacă mai puternic tocmai cultura, fragila
și biata de ea. Și așa mulIi concetăIeni stăteau într-o izoletă care îi ferea - de bine
de rău - de lectură, teatru, concerte și alte mișelii. Acum s-a terminat cu repre-
zentaIiile cu public, cu foșnitul filelor în biblioteci și librării. Ba, dacă mai găsești
cărIi pe internet, curierii le aduc peste săptămîni. Dacă, după săptămînile ace-
lea, nu mai ești acasă, rudele nu Ii le pot aduce acolo unde te-ai mutat, că, pre-
cum ziceam, e interzis să vii în contact cu neamul cel adormit la cimitir, mai
rămîne spiritismul. Lovită puternic, cultura noastră, ca și educaIia, nu numai că
va rămîne KO pe podea cît ai număra pînă la 16 milioane, dar își va reveni cel
mai greu. Dacă, în prima duminică de după Paștele Cailor, se va da decret că
boleșniIa s-a terminat, cine va mai avea bani de cărIi, de plătit autorii, de mon-
tat spectacole?

Va dura ani pînă vor încolIi primele firicele pe pămîntul pîrjolit. Toate
resursele vor fi pînă atunci cheltuite sau furate și-apoi cine treabă are? Fiecare
se va bucura să zvîrle botniIa și, dacă după revoluIie a durat vreo cinci ani și
vreo trei mineriade pînă să se vadă un peisaj cît de cît cultural, acum va dura
și mai mult.

Un fapt nociv rămîne acela că te obișnuiești ușor cu binele, mai greu cu răul,
dar tot te obișnuiești. Și ceea ce pentru mase e răul, pentru cei înclinaIi spre
tiranie e binele! În acest „bine” intră și sugrumarea educaIiei și culturii la care vor
adera toIi troglodiIii, complexaIi că ei sînt analfabeIi. Se vor aduna să strige - nu
chiar „moarte intelectualilor” – dar ceva sofisticat ca „renașterea economiei” și
„mediul de afaceri” în paguba artei. Și atunci umbra celui cu pistolul scos îm-
potriva culturii se va întinde „tot mai mare și mai mare”. Ne putem închipui ce
paradis e pentru un spirit autocrat, totalitar un peisaj cu armată pe străzi, oa-
meni tîrîndu-se pe lîngă ziduri de teamă că vor fi muștruluiIi militărește, ordine
răcnite ininteligibil din megafoane (o imagine tipică din Glissando al lui Mircea
Daneliuc, apărut de altfel în comunism și satirizînd, de nevoie, fascismul).

O fi el virusul cum o fi, dar tot microbul ciumei – roșie, brună, kaki, cu cra-
vată albastră sau geacă neagră – e mai periculos. Că trece mai greu și, după ce
trece, revine repede, cu temei! � � �

Adrian
Popescu
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TToott  ccee  aa  ffoosstt  aaffaarrăă  
aa  ddeevveenniitt  îînnăăuunnttrruu
��iippeetteellee  ddee  ppee  ssttaaddiiooaannee  ss--aauu  sscchhiimmbbaatt  îînn
ggeemmeetteellee  cceelloorr  ddiinn  pprreeaa  ppuuBBiinneellee  ssaallooaannee,,
mmââiinniillee  mmeeddiicciilloorr  ssuunntt  aaccuumm  mmaaii  pprreeBBuuiittee  
ddeeccââtt  ppiicciiooaarreellee  ffoottbbaalliișșttiilloorr  ffaaiimmooșșii......

ÎÎnn  ccaasseellee  ssuubb  aasseeddiiuu  mmuullttăă  lluummee--șșii  aarraannjjaa
ffoottooggrraafifiiillee  ddiinn  aallbbuummee  uuiittaattee  pprriinn  ddeebbaarraallee..
ÎÎșșii  aammiinnttiirrăă  rruuggăăcciiuunniillee  ddiinn  ccooppiillăărriiee  șșii  nnuu
ssee  mmaaii  rruușșiinnaarrăă  ssăă  llee  rroosstteeaassccăă  îînn  ffaaBBaa  aallttoorraa..
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Câte pagini, atâtea munci și zile cu-

prinde acest volum. Cunoscut scriitor, et-

nolog, jurnalist,mișcându-se cu erudi*ie pe

teritoriul teologiei, Menu* Maximinian

folosește instrumentarul acestor domenii

de competen*ă în abordarea operei literare.

Adăuga*i la acestea convingerea
schimbării

în bine a societă*ii prin intermediul ra*iu-

nii, luminii, culturii - o asumată filia*ie ilu-

minist transilvană și ob*ine*i una din căile

de acces la Puterea secretă a căr*ilor.
ANDREA H. HEDEȘ

Decăderea căr*ii în societate este doar

aparentă. Există o putere ascunsă a căr*ilor,

aceea de a-l preface pe cel care le citește.

Menu* Maximinian reușește să identifice
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Aceste pagini constituie o selecție dintr-o cantitatefoarte mare de cronici. Cred că autorii (50 la număr)despre care veți citi în această carte sunt reprezentativipentru momentul actual al literaturii române, dar vorrămâne interesanți pentru o perioadă mult mai lungădecât primele două decenii ale secolului XXI. În pariulmeu pe rezistența lor la acțiunea timpului stă și vala-bilitatea, prin vreme, a cărții acesteia.
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Poeții veritabili sunt

aceia care nu plăsmuiesc din

cuvintele lor niște versuri, oricât de

ingenioase și atractive ar #, ci o lume

proprie, într-o demiurgică încordare a

conștiinței. Aceștia, mult mai puțini decât se

crede, sunt de două feluri: cei care sunt înnobilați

de poezie și orice scădere omenească li se poate

ierta și cei care s#nțesc ei poezia prin ceea ce îi oferă

din #ința lor. Petre Ioan Crețu este din această a

doua categorie. Eremitul din Slobozia sacri#că

totul poeziei și se regenerează doar pentru a i

se jert# din nou. Existența pentru poezie a

lui Petre Ioan Crețu este impresionantă

și exemplară.

HORIAGÂRBEA

Editura
NEUMA

CeasornicarulCe
as
or
ni
ca
ru
l HORIA GÂRBEA

H
O
R
IA

G
Â
R
B
E
A

10ANI DE POEZIE

IPOSTAZE
Colecția

Parabolele lui Gârbea sunt surprinzătoare, plinedehazul ideii, deun

umor intelectual, pigmentat uneori cu sugestii livrești. Și, aproape

fără excepție, bine articulate, pe mai multe planuri, capabile să

susțină cel mai subtil suspans în privința semni(cației poetice.
NICOLAE MANOLESCU
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Antologie coordonată deHORIA GÂRBEA

Poeți străbătând Bucureștiul, noaptea

Tema aleasă pentru antologia de față a fost una ce s-adovedit ofertantă pentru poeți: Bucureștiul, noaptea. Dimen-siunea lirică a Capitalei e pusă mai bine în valoare de oreleînserării și nopții, propice preumblării și visării pe străzile urbei.Mulțumesc foarte mult poeților care s-au alăturat și deaceastă dată cumult entuziasm inițiativei Filialei. Adresezmulțu-miri Primăriei Municipiului București, Muzeului Național alLiteraturii Române și conduceriiUniunii Scriitorilorpentru ajutorulacordat Filialei acum, ca și în alte ocazii. Țin sămulțumesc foartemult și Editurii Neuma și directoarei ei, poeta Andrea H. Hedeș,pentru colaborarea exemplară la editarea și a acestui volum
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poezie anti-lirică, de forță, despre orașul apăsător și contra-empatic propune Angi Melania Cristea. Folosește clișeele urbane,anglicizate și precedate de semnul diez al împărtășirii excesivea angoaselor și obsesiilor (#) până la golirea de conținut. Poetaoscilează între necesitatea de a - cool, pentru a intra în rândullumii, și comunicarea disperării de a i se ultragia sensibilita-tea, de a exista doar ca another brick în zidul impenetrabil al(ne)civilizației citadine. Timpurile noastre stresante dau o poeziedupă chipul lor distorsionat. Contează puterea și originalitateacu care vocea poetului, ieșită din pântecul ventriloc al orașului,se aude peste vacarmul străzii. Angi Melania Cristea este o astfelde voce impetuoasă și aparte.
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Conștientă de norocul de a fi
primit acest dar al

iubirii, odată cu cel al crea&iei, Elena Armenescu

nu încetează de a o defini,m
etaforizând-o în cadrul

mitologiei personale, de a o m
ărturisi pentru a-și

oferi șansa transcenderii. Ana Dobre

Poeta ElenaArmenescu, o practicantă inspir
ată

a prozodiei clasice, își dedi
că versurile de factură

neoromantică unui sentiment unic, iubirea. La

Dante, aceasta rotea sori și stele, în volumul de

fa&ă, de maturitate artistică, autoarea
se rotește în

jurul iubirii descriind-o cu pasiune în ipostazele

ei cele mai fericite. Horia Gârbea
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RelaIia dintre creaIie și viaIă? Nu o
dată cea dintîi o marginalizează cu ingrati-
tudine, o desconsideră sfidător pe cea de-a
doua. E ca și cum un arhitect s-ar strădui
să înalIe o clădire impozantă, pentru a nu
putea locui decît într-o dependinIă incon-
fortabilă  a acesteia. Dovadă: atîtea biogra-
fii consternante ale creatorilor de seamă. 

� � �

Memoria ca o reacIie în faIa limitelor.
S-ar putea ca infinitul să n-o cunoască. 

� � �

Confesional. Unele din păcatele pe care
le-ai săvîrșit îIi par condamnabile, te des-
parIi de ele cu decizie, altele însă, chiar
dacă le admiIi ca atare, îIi dau în subsidiar
un fior de orgoliu precum o manifestare de
putere. Demonic insidioase, chiar dacă Ii le
mărturisești doar Iie. 

� � �

„Nu scapi de un lucru ocolindu-l, ci
trecînd prin el” (Cesare Pavese).

� � �

Senectutea: vîrstă a unor dubii devenite
certitudini ele însele, a unor anxietăIi con-
turînd de nevoie o stare de echilibru, a
unor obscurităIi care se limpezesc parado-
xal, rămînînd la propria lor condiIie. 

� � �

„Mai mult decît în poem, cuvîntul este
zeu în aforism” (Cioran). 

� � �

A. E.: „Ne aflăm sub apăsarea tiranică
a ceea ce putem face, în raport cu liberta-
tea divină a ceea ce nu putem face. O idea-
litate neomologată.

� � �

„SperanIa înseamnă cunoaștere a fap-
tului că răul din noi este finit și că cea mai
măruntă orientare a sufletului către bine,
fie ea și de-o clipă, distruge o fărîmă din el;
cunoaștere iarăși a faptului că, în domeniul
spiritului, orice bine produce, în mod in-
failibil, binele. Cei care nu știu acest lucru
sunt meniIi chinului de care au parte Da-
naidele. În mod infailibil, binele produce
bine, în domeniul spiritualului pur, iar răul
produce rău. În domeniul naturalului (in-
clusiv psihologic), dimpotrivă, binele și
răul se produc unul pe celălalt. De aceea nu

te afli în siguranIă decît prin atingerea do-
meniului spiritual – tocmai acel domeniu
unde nimic nu poate fi obIinut prin pro-
priul efort, ci totul e de așteptat de altun-
deva” (Simone Weil). 

� � �

Prin neîmplinire poIi rămîne cu o vir-
ginitate sufletească. 

� � �

Revăzut filmul Marty, cu Betsy Blair.
În 1958 eram cu mult mai tînăr decît Marty,
acum m-am pomenit mai bătrîn cu un an
(însemnare din 1972).

� � �

TinereIea artistului: strădania de a-și
instaura propria formulă. Maturitatea:
strădania sa de a și-o cultiva în continuare.
Manierismul e atemporal, o renunIare a
creatorului la vîrste. 

� � �

„În 2019, Luna s-a îndepărtat de Pă-
mînt cu 3,8 cm., orbita Pămîntului a cres-
cut cu 1,5 cm. Galaxia Andromeda s-a
apropiat de noi cu 3,5 miliarde de kilo-
metri, 150 de miliarde de stele noi s-au
format în Universul care, altfel, s-a lărgit,
prin expansiune, cu 60 de triliarde de ki-
lometri. În tot acest timp, în România s-au
dat în folosinIă 22,14 kilometri de auto -
stradă, iar cei 200 de metri de stradă din
Piatra NeamI, construiIi cu peste o sută
de mii de euro, au sfîrșit abrupt într-un
cîmp de la marginea orașului. În ritmul
acesta, în cîIiva ani vom construi autos-
trăzi direct pe Andromeda, unde, practic,
nu vor mai avea capăt” (Dilema veche,
2020). 

� � �

Dintr-un film: „N-ai săgeIi? Dar poIi
să-Ii imaginezi că le ai. SăgeIile imaginare
sunt cele mai bune”. 

� � �

Relatarea unui amic. „Un autor m-a în-
credinIat, cu cîIiva ani în urmă, nu mai
puIin decît că începe să scrie o carte despre
subsemnatul. Nu mi-aș fi adus poate
aminte de spusele sale, dacă cel în cauză nu
mi-ar fi făcut încă două-trei promisiuni
cu… aceeași urmare”. Se cuvine oricum
să-i apreciezi consecvenIa!

� � �

X. pare atît de dezarmat în faIa obiec-
Iiilor, de altfel în mare pare justificate, ce i
se aduc, atît de uman mîhnit, încît regreIi
inclemenIa raIiunii justiIiare. Deopotrivă
victimă a incorectitudinilor sale, a corecti-
tudinii noastre cu care e confruntat. 

� � �

Incredibila generozitate a pelicanilor.
Aceștia elimină din gușă peștele pe care
l-au înghiIit, într-o grămadă din care se ali-
mentează toate exemplarele colectivităIii.
Carol Mălinescu ne atrage atenIia asupra
falsităIii zicalei indicînd egoismul, „lacom
ca un pelican”.

� � �

Numele care se termină în -el (Gabriel,
Manuel, Rafael) cuprind o trimitere sacră:
e începutul numelui ebraic Elohim. 

� � �

Teribila răzbunare frecventă a făcutu-
lui împotriva nefăcutului.

� � �

A te privi în oglindă înseamnă a te
vedea pe tine însuIi. A te privi în oglinda
lumii (lumea întreagă e o oglindă în raport
cu tine) înseamnă a vedea un chip mixt, al
tău și al Celuilalt cu trăsăturile indistincte,
precum în celebra formulă rimbaldiană.

� � �

„«Aproape toate nefericirile ne vin fi-
indcă nu am știut să rămînem acasă», zice
un alt înIelept, Pascal, mi se pare, chemînd
astfel în chilia reculegerii pe toIi exaltaIii
care caută fericirea în mișcare și în acea
prostituIie pe care aș putea-o numi frater-
nitară, dacă aș vrea să vorbesc frumoasa
limbă a veacului meu” (Baudelaire). 

� � �

Deputatul Daniel Gheorghe a făcut
Parlamentului următoarea propunere: să
fie introdusă în școli o materie care să-i pre-
gătească pe elevi pentru calitatea de parla-
mentar. A. E.: „Pe cînd o iniIiativă similară
care să-i pregătească pe bieIii elevi pentru
calitatea de președinte al Iării?”. 

� � �

DistincIia: un estetism vacant. 
� � �

De cîte ori nu se articulează ideile cu-
rente din deșeurile inteligenIei?

Gheorghe   
Grigurcu

„Pare atît de dezarmat“ 
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� � �

„Există adevăruri care circulă destul de
înzorzonate ca să le luăm drept minciuni
și care sunt cu toate acestea pure adevă-
ruri” (Lichtenberg). 

� � �

„De cea mai spectaculoasă nuntă au
avut parte doi actori celebri din China: An-
gela Yeung Wing, supranumită «Angela
Baby», și alesul inimii ei, Huang Xiaoming.
De o frumuseIe aparte, Angela Yeung
Wing este supranumită Kim Kardashian
de China. Pe lîngă actorie, ea se mai ocupă
cu succes de modelling și muzică. În ceea
ce-l privește pe soIul ei, nici el nu e de colo,
fiind un actor atît de solicitat, încît este
comparat cu o mașină de făcut bani. AtîIia
bani, încît și-a permis să cheme la nuntă
peste 2000 de invitaIi. Evenimentul din
2015 a fost transmis în direct pe internet și
a costat echivalentul a circa 27 de milioane
de euro. Rochia de mireasă, creată de Dior,
a fost realizată din sute de metri de satin,
organza și tul. Nu se știe cît a costat, dar
presa nu a exclus ca preIul să se fi ridicat la
un milion de dolari, fiind probabil cel mai
mare dat vreodată pentru o rochie de mi-
reasă. Inelul, cu un diamant impresionant,
a fost cu siguranIă mai scump, fiind eva-
luat la 1,3 milioane de euro” (Formula As,
2020). A. E.: „Sub egida marxism-leninis-
mului celui egalitar, nu-i așa?”

� � �

A. E.: „Nota de impertinenIă a oricărei
morIi; o umanizare a morIii?”.

� � �

Nu cu dragostea, ci cu copilăria ar tre-
bui asociată moartea. Ambele reprezintă
un abandon fatal în uitare, dragostea fiind
doar un spasm al amintirii ce ia naștere.

� � �

O durere e fermă în sine, o bucurie, în
funcIie de circumstanIe. Ne bucurăm prin
versatilitatea vieIii. 

� � �

„Pentru metafizicieni, Dumnezeu nu
este o fiinIă cu identitate și profil precis, ci
mai curînd un «loc», un «grad» la care pot
fi avansate cele mai diverse mărimi. De
exemplu: ideea, natura, eul, materia, un
demon sau chiar nimicul. Istoria metafizi-
cii este un monitor oficial în care se pot citi
decretele acestor avansări” (Blaga). 

� � �

Sfîntul Ioan Iacob Hozevitul (1913-
1960), român, din preajma Botoșanilor. 

� � �

Sinceritatea, inclusiv în scris, dă im-
presia de cutezanIă. Unul din motivele
pentru care destui dintre noi o livrează cu
mare precauIie. 

� � �

În legătură cu o persoană asupra căreia
ai avut iniIial o părere favorabilă, relativ
ușor, după ce o cunoști mai din apropiere,
poIi avea o părere opusă, dar mult mai di-
ficil e să-Ii mai faci o părere bună despre o
persoană asupra căreia ai avut din capul

locului o părere proastă. Autoritatea subli-
minală a Răului.

� � �

„Acum cînd îi cunoaște preIul, este de-
posedat. CondiIia posesiei este ignoranIa.
Chiar și pe plan fizic: nu  posedăm temei-
nic decît o necunoscută” (Camus). 

� � �

„ȘuluIiu și apoi Sahia îmi vorbesc des-
pre Memoriile lui Lovinescu. A făcut un
portret al d-rei Sorana �opa, scriind că ea
i-ar fi spus odată că, mică, la Iară, a păzit
gîștele. Sorana �opa, în faIa tuturor, pro-
testează cu îndîrjire: -Dar, domnule Lovi-
nescu, n-am spus niciodată asta… Te rog.
Și Lovinescu, încurcat: -Cum n-ai spus? -
Cred… Niciodată. Lovinescu, nenorocit: -
D-ră, te rog spune că ai spus, altfel mă
încurci, tot portretul meu e bazat pe
această trăsătură” (Camil Petrescu). 

� � �

A. E.: „Amintirea, acest maleficiu bi-
necuvîntat. 

� � �

„Dacă ai liniște sufletească, ai totul,
dacă n-ai liniște sufletească n-ai nimic”
(proverb arab). 

� � �

Libertatea criticului îi transcende per-
soana, fiind un bun social.

� � �

„PoeIii cîntă minunea privirii, tot-
deauna unică. Unic pare destinul fiecăruia.
Există totuși anumite corespondenIe între
fazele fiecărei vieIi spirituale, ca și în rit-
murile diferitelor vîrste. Rămîne constant
un element, în jurul căruia se compune
destinul fiecărei vieIi umane. Circumstan-
Iele se schimbă, dar tema spirituală, perso-
nală pentru fiecare, rămîne identică ei
însăși de-a lungul tuturor schimbărilor po-
sibile; chemarea ei și exigenIa ineluctabilă
a răspunsului, acest ansamblu al datului și
propusului, constituie ceea ce Evanghelia
numește crucea personală a fiecărui om. Ea
este scrisă în cugetul nostru încă de la naș-
tere și nici o putere nu reușește să modifice
în acest sens ceva: «cine dintre voi poate să
adauge la statura lui un cot?»” (Paul Evdo -
kimov). 

� � �

Antagonismele: forme ale unei demo-
nii a echilibrului, fără de care nu ne-am
putea reprezenta lumea în care ne aflăm.
A. E.: „Dar Dumnezeu?” Se confruntă cu
negativitatea Sa, precum cu un mister
ultim. 

� � �

Începutul e mai întîi un spectacol, apoi
o angajare. 

� � �

Iluzia ne poate obosi cum o zi prea
lungă. Preferăm în cele din urmă acciden-
tele devenirii reale. 

� � �

Îmi vorbește C. D. Z., la telefon, pe
tema gerovitalului. A fost un mit frumos,
zice scriitorul medic, pentru a dura, un mit

mult prea frumos pentru a avea parte de o
confirmare. Medicii noștri l-au privit cu
suspiciune din capul locului. Singura com-
ponentă a substanIei care ar fi putut avea
realmente un efect antiîmbătrînire era un
vasodilatator. Autoarea miracolului numit
gerovital, Ana Aslan, armeancă de obîrșie,
avea în sînge vocaIia comercială a etniei
sale, vocaIie prin care aceasta concurează
cu evreii și cu grecii. A dorit și a izbutit să
producă o afacere foarte rentabilă, în faIa
căreia s-a închinat pînă și Ceaușescu, care
i-a pus la dispoziIie o clădire a partidului,
unde își primea simandicoșii pacienIi.
Doar străini. Dintre români erau admiși,
într-o aripă puIin încăpătoare, exclusiv
„ilegaliștii”. Suspect era faptul că, pentru
a-și experimenta medicamentul, Ana As -
lan își alegea un lot de persoane care aveau
în  ascendenIa lor longevivi. Cei ce nu co-
respundeau acestui criteriu genealogic se
vedeau respinși din start. Astfel natura tre-
buia să spele onoarea deficitarului leac… 

� � �

Numărul medicilor din România, deja
alarmant de mic, se află în continuă scă-
dere. În prezent (vara 2018), avem un sin-
gur medic la 355 de pacienIi. 

� � �

A. E.: „Lingușitorul e un corupt incori-
gibil. Aidoma unui dascăl pedofil, care,
după ce și-a dat în vileag năravul, n-ar
avea ce căuta într-o școală, pe viaIă”.

� � �

„Uneori, din exces de discreIie, subli-
niem prin rezerva noastră ceea ce Celălalt
credea că trece neobservat și devenim in-
discreIi. În unele cazuri, reușim să ne
jucăm rolul preferat, excesul de discreIie
ne face să apărem insensibili” (G. Ibrăi-
leanu). 

� � �

A citi util înseamnă a crede într-un
autor. Lectura care nu e o atare credinIă e
un simplu act informativ.

� � �

„Potrivit Sputnik, oamenii de știinIă
au confirmat experimental că dangătul de
clopot distruge virusurile gripale, hepatice,
tifoide, al scarlatinei și ai altor agenIi pato-
geni ai infecIiilor, are un efect dăunător
asupra celulelor canceroase, contribuie la
revigorarea organismului chiar și în con-
diIii de alimentaIie insuficientă. Deci nu
mai mîncaIi ci clopotiIi, fraIilor!” (Dilema
veche, 2020). 

� � �

Mijloc de aprilie. Pe stradă, mii și mii
de mici petale albe, scuturate din inflores-
cenIa arborilor. O îmbătătoare metaforă a
zăpezii. 

� � �

Adevăratele probleme sunt cele prin
care poIi gîndi mai departe, cele ce se fe-
resc de „soluIii” ca de-o capcană. Moartea:
o problemă ideală.

� � �
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*

Ca un vis a trecut, ca o boare
de vânt, când tăcerile-s coapte
şi-n ţărâna gravidă de noapte
înfloreşte un spin de răcoare
şi e gândul bolnav de uitare
şi cuvântul e gângav de sine
şi te-ntrebi dacă-n ce nu mai vine
înfloreşte un spin de răcoare.
Cade-n ape un strop de sudoare,
cade-n tine un secol caduc,
înapoi toate căile duc
sângerând într-un spin de răcoare.
Doar pustia dă mugur şi floare.
Ca un vis a trecut, ca o boare.

*
Vântul la marginea oraşului;
pe străzi fără nume
doar  răsuflarea zilei de ieri, 
bolnave lumini aprinse
de spaimele nopţii.
O, zăpada-ntunericului
acoperind haznalele
viselor lui!
Vântul la marginea oraşului,
vama surpării de sine
pe care nimeni
n-o mai plăteşte.

*
Muri înfloriţi pe taluzele drumului,
copleşiţi de liturghia albinelor,
imaculata lor dăruire
sub blânda lumină
a verii.
Ca o părere a trecut umbra ta
peste inima lor.
Niciodată  nu-şi vor aminti,

niciodată
nu va sta clipa aceasta
la judecata zilelor tale,
niciodată nu vei şti ce dulce
somnie
închide-ntunericul
rodului lor.

*

Ţipătul corbului
şi rana clipei în care obrintesc
sfărâmăturile vieţii
şi veacului.

*

Peste acoperişuri
aripa frântă-n pervazul 
amiezii.
Dintr-un alt veac
carul rătăcit pe făgaşele cerului,
dintr-un alt veac
tăcerea-n care dă-n pârg
Dumnezeu
şi spicele gâului.

*

Răsuflarea unui nor peste ierburi
şi dintr-o dată fără de umbră îţi este
făptura.
Şi dintr-o dată precum ai pluti
în apele verzi.
Şi dintr-o dată-ntrebându-te
unde şi când?
Şi fără răspuns.
Doar plăpânde zvonuri
săgetând  în lumina
în care încă îţi bănuieşti

întîlnirea
cu respiraţia adâncă
a firii.

*

Ţipătul frunzei rănite,
ţipătul frunzei căzută-n
fărăîntoarcere,
cum pe inimă ţi s-ar aşeza mâna 
abisului;
cine să o primească,
cine să-i înţeleagă plutirea,
zborul în fără de sine şi fără de 
mâine,
ţipătul frunzei rănite
sărutând tăcerea de pe buzele
tale!

*

Ca o bucurie pe care
n-o mai aştepţi,
ziua de astăzi;
atât de plină sieşi şi fără de 
tine,
atât de împăcată în curgerea ei,
atât de acum şi din 
totdeauna.
Poate doar lumina
şi neştiinţa ta despre melancolia
tăcerilor,
poate ceva ce nu este decât
acolo unde şovăi
să-ţi afli popasul,
poate chipul celui pierdut în amurgul
oglnzii
ori pacea pământului şi a lumii
care te-ngăduie.

Caietul de la Habra

Horia Bădescu
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Ion Cristofor

PPRROOFFEETTUULL  SSIILLAABBEELLOORR
În noaptea de vară
bufniţa e profetul silabelor 
iar pulpele fetelor sunt catifelate 
ca zborul acestei păsări nocturne.

Un plop singuratic
te urmărește oriunde te duci
o lună roșie
ca un cap de berbec
târât pe pietrele din curte
scandează versuri din opera lui Mao Tzedun. 

În seara asta femeile pe care cândva le-ai iubit
se joacă de-a alba-neagra cu fertilitatea
sub stelele ce aruncă baloBi de mătase 
în râul orașului.

CCEE  SSĂĂ  FFAACCII  CCÂÂNNDD  UUNN  HHOO��  
ÎÎ��II  BBAATTEE  LLAA  UUȘȘĂĂ
Îi deschizi
Și îi spui politicos
”Domnule, regret, dar nu am primit încă pensia.”

Sau, ceva mai puBin diplomatic,
poBi să-i strigi în faBă 
“Nu stau de vorbă cu oamenii politici.“

EEPPIISSTTOOLLAARR
Astăzi am scris greoilor, blajinilor crapi
din balta în care pescuiam în copilărie,
bibanilor, Biparilor și libelulei albastre
trestiei, nuferilor galbeni, rogozului
frunzelor de brusturi, iasomiei și florii de salcâm
șarpelui de apă și bufniBei nocturne
iubitelor mele din tinereBe, tinerei văduve blonde.

Și  tocmai pe când scriam aceste declaraBii de dragoste
pe mâna mea s-a așezat fluturele cap-de-mort.
Și brusc, ca într-o iluminare,
mi-am adus aminte că am rătăcit
adresele tuturor acestor creaturi minunate.

Toate aceste epistole 
le voi dărui focului care mă bântuie
sau mai degrabă vântului
poate el știe mai bine toate adresele 
rătăcite  de mine
prin nu știu care sertar al inimii. 

AALLFFAABBEETTUULL  IIUUBBIIRRIIII
Pe oamenii mici îi cumperi cu bani,
pe cei mari îi supui cu un zâmbet
îmi repeta adeseori
doamna profesoară
adaugând cu un surâs
Bie nu-Bi cer decât să-mi aduci câte o floare
când bărbatul meu uită să își facă datoria.

Cât despre poeziile tale
va trebui să aștepBi
ca lumea din jur să înveBe din nou
alfabetul iubirii. 

CCAAPPRRAA
Și caprele sau oile tăiate se duc la cer
mi-a șoptit preotul rubicond 
în timp ce mă ajuta să trag blăniBa albă
de pe asceticul, firavul trup al caprei sacrificate.

Dar eu, păcătosul,
trăgeam cu ochiul 
la sânii monumentali ai doamnei  preotese
săltând ca doi iezi pe un un câmp cu iarbă înaltă 
și verde ca ochii ei
părul ei negru lumina ca un foc de cărbuni
în coridorul umbros al casei parohiale.

Și pentru o clipă m-am gândit
Doamne, de o mie de ori sfânt,
cât de bine i-ar prinde părintelui 
o pereche de coarne de Bap
cântând tropare în cerurile de sus 
pe unde se duc oile sau caprele sacrificate.

� � �
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• Drumul vieţii mele m-a adus aici,
în acest sat şi n-am de gând să plec.

• Tradiţia etniei noastre trebuie res -
pectată.

• Ştiu obiceiul vechi. Stai să ne uităm
în jurul nostru. Lumea s-a schimbat.

Dar ia loc, te rog. Salvia, adu tu ulcica
cu fundă verde la gât şi două ceşti din lut
negru, s-o cinstim pe marea noastră înţe-
leaptă, mătuşa Me, cu vinul cel mai bun,
aici sub coroana arborelui de foc. Aerul e
înmierismat, răcoarea îţi gâdilă pielea. Îţi
place la mine, Me?

• De mică mi-a plăcut aici. Ascul -
tă-mă, Cua: Sfatul înţelepţilor îţi cere să
părăseşti satul, conform tradiţiei.

• Să-mi părăsesc casa, să-mi las fetele,
pentru un obicei fără noimă? Niciodată!
răbufni el.

• Măi, om bun, am să-ţi prezint încă
o dată sensul vieţii noastre, vorbi Me, cea
mai mare înţeleaptă a satului şi a etniei
Ru, cea mai vârstnică şi socotită cea mai
înţeleaptă fiinţă, respectată, iubită.

• Îţi aminteşti discuţiile noastre după
ce eu m-am întors din armată? Armata
mi-a deschis mintea. Am învăţat să scriu
şi să citesc, am cunoscut lumea de din-
colo de munţii aceştia ai noştri, am în-
văţat meserie, m-am întors cu carnet de
şofer-mecanic.

• Îmi amintesc, cum să nu mi-amin -
tesc? N-am uitat cum zicea-i tu că lumea
e ca pădurea noastră, unde nici o bucată
de pământ nu seamănă cu alta, dar co-
pacii sunt la fel. Pe-atunci eram şi eu mai
tânără.

• Aveai anii mei de-acum, patruzeci
şi ceva. Stai să bem pentru copiii mei,
pentru Salvia şi pentru Troscot.

• Pentru noi şi pentru satul nostru,
propuse Me.

• În cinstea ta!
• În cinstea ta!
• Te rog să bei, Me. Eu mă păstrez

pentru mai târziu. Dar voi lua o gură în
cinstea ta. Adu şi nişte sâmburi, Salvia.
Vezi în magazie, pune într-un bol, alege
câteva soiuri, ce vrei tu.

• Pe urmă am fost aleasă să devin
Înţeleapta. Ani de zile am învăţat tradi -
ţiile noastre, ale neamului Ru, şi am jurat
să le duc mai departe.

• Du mai departe ce e bun!
• Legile noastre, Cua! Tu şi Piersica

v-aţi iubit şi tu ţi-ai lăsat în urmă satul tău
şi-ai venit la noi, în Bro. Legea noastră an-
cestrală nu dă soţilor nici un drept. Băr-
batul este umbra femeii lui. Se mută la ea,
îi face copii, copiii ei, nu ai lui, fiindcă
poartă numele de familie al mamei. Băr-
batul nu este mai mult decât taurul co-
munal. Se sinchiseşte taurul de viţeii pe
care-i fată o vacă sau alta? Nu! Sigur că
nu.

• Parcă ziceai că eu şi Piersica ne-am
iubit. Cum să fi fost taur şi ea junincă?

• Nu te ţine de glume. Ştii ce vreau să
zic. Te-a adus în casa ei şi a mamei ei. Tu
erai atât de necopt! Erai ca şi copilul lor.
Abia după ce-ai făcut armata ai devenit
tu, Cua pe care-l ştim cu toţii.

• Am venit taur şi-acum sunt bou.
• Deloc. Te-ai maturizat. Pe Salvia aţi

făcut-o după ce te-ai întors din armată.
• În zilele noastre, în constituţie e

scris că familia este formată dintr-o fe-
meie şi un bărbat. Înainte...

• Depinde de grupul etnic. Funda-
mentul neamului Ru este femeia. Ea
poate să aducă la ea un bărbat, care-i e
soţ şi trăieşte toată viaţa în casa ei sau
poate să facă oricâţi copii vrea, cu cine
vrea şi să n-aibă nici un soţ.

• Curat matriarhat! Şi într-un caz şi-n
altul, copiii sunt ai ei. Or eu asta-ţi spun,
că matriarhatul a dispărut. Pe urmă s-a
stins şi patriarhatul. Epoca noastră este
una democratică, bărbatul şi femeia sunt
egali, doar citeşti şi tu în ziare, asculţi
radio. Eu duc copiii la şcoală la oraş cu
radioul deschis. Ei ascultă posturile cen-
trale de radio. Crezi tu că tinerii aceştia
vor păstra vechile obiceiuri?

• Şi încă ce obicei sacru, Cua dacă se
întâmplă ca femeia să moară înaintea
soţului, el pleacă de unde-a venit. Sin-
gura lui salvare sunt surorile ei. Este
liberă vreuna şi ea îl vrea, îl ia de soţ.
Numai în cazul acesta el rămâne pe loc.
Ştii prea bine că nu e cazul tău. Piersica a
avut o singură soră, care are casa ei şi
soţul ei.

• De ce n-ar avea doi soţi? zise Cua
în glumă. Ce zici?

• Ştii bine că nu se poate. Repet: ea
are casa ei. Deşi fetele tale vor rămâne or-
fane, ea, adică eu, ca înţeleapta satului şi
ca mătuşă a lor, o să am grijă de ele, până
cresc, până o să-şi facă fiecare o casă a ei.

• Me, cea mare are doisprezece ani şi
cea mică n-a împlinit o lună!

• Tocmai de aceea, sfatul înţelepţilor
a hotărât ca tu să mai rămâi un an sau
doi. Cicoare o va alăpta pe Troscot. Până
o înţarcă vei rămâne şi tu. 

• Ah! Asta vroiai să-mi spui? De
aceea ai venit? 

• Am venit fiindcă ţin la tine. Altfel te
chemam la Casa satului.

• Nu la tine acasă, ca între neamuri?
• Cua, îmi eşti cumnat, dar eu am

venit să-ţi transmit hotărârea Sfatului
înţelepţilor.

• N-ai uitat?

Constantin Lupeanu

Sunt albă la trup și-mplinită, luaBi bine aminte!
Plutesc și mă scufund cu apele, cu munBii. 
Moale sau tare, așa cum mâinile știu să m-alinte,
Eu îmi păstrez de-a pururi inima pură, fierbinte.

Ho Xuan Huong, Secolul 18

Drumul vieIii
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• Cum ne-am iubit noi? În timp ce
căutam prin pădure lemnul acela mu
pentru viori? Săreai pe mine ca un ţap...

• Iar tu niciodată n-ai zis nu.
• Cine mai era ca tine? Toate femeile

te doreau, doar că Piersica te-a adus în
sat şi-n casa ei. Pe faţă erai al ei.

• Iar tu erai învăţătoarea, deasupra
tuturor feţelor şi băieţilor din sat.

Învăţasei carte, găseai rezolvarea cea
mai bună a oricărei probleme, vorbeai cel
mai cu tâlc. Ai adus în sat un om care ştia
să vindece, fiu de şaman, doar că el nu
ţi-a făcut copii.

• Am un băiat, dar el o să mă pără -
sească.

• Fiul meu, Me.
• Fiul tău, Cua. Ascultă-mă. Vei ră -

mâne pân-o înţarcă pe Troscot.
• Ce vă faceţi fără şofer?
• Avem. Ştii bine că avem. Din ce în

ce mai mulţi copii învaţă carte, îşi în-
suşesc meserii tehnice.

• Fie. Dar eu nu eram plătit. Muncă
în folosul comunităţii.

• Atenţie, Cua, nu glumesc. Când, vei
pleca, n-ai dreptul să-ţi iei cu tine averea.
Ea rămâne fetelor tale. Tu îţi ei hainele
tale, două vase de bucătărie, acolo, să ai
din ce mânca, o rogojină, o pătură şi boul
pentru arat. Toată  agoniseala şi toţi banii
strânşi rămân fetelor tale.

• Ştiam. BărbaIii aceia izgoniIi, de
multe ori la bătrâneţe, luau cu ei doar
niște veșminte, ceva să poată dormi şi un
blid pentruhrana. Numai că eu nu plec.

• Vei fi izgonit, Cua.
• Ştii ce, Me? Soarele coboară spre

apus. Ce-ar fi s-o ajuţi pe Salvia să fiarbă
orezul? Lipsesc puţin.

• Unde te duci?
• Până-n Ka. Tocmai m-a rugat

cineva să fac un transport umanitar.
• Ce vrei să spui?
• O ştii pe poştăriţa Trestie de Zahăr?
• Trestia? Sigur că da. Sunt zvonuri

că şi-ar fi găsit pe cineva. O să se mărite.
• Ai dreptate. În seara asta se mută la

mine. Am convins-o să trăim aici.
Vom face o breşă în tradiţia ta ne-

miloasă, Me. Ne vom căsători curând. Iar
eu, cum ţi-am spus încă de la începutul
conversaţiei noastre, n-am de gând să
plec. Nu-mi părăsesc casa. Nu-mi voi
lăsa fetele pe drumuri. Niciodată, Înţe-
leapto! ���

Mi-am văzut din nou lupul din copilărie -
sticlirea din ochii lui,de atunci,din pădurea satului,
se împletește cu privirea mea din vis
precum își torcea mama fuiorul din caier
Era schilod - pe piele i se vedeau din loc în loc
pete livide de unde căzuseră smocuri de păr...

Memoria este opera ta de cămătar
care îIi vinde spaIii hexagonale de faguri -
Nu trebuie să fii mare poet ca să înIelegi
că trebuie să-i umpli,zi de zi,deosebind singur
roua de pe polenul stacojiu al literelor.
In Nord nimic nu vine ca o răsplată
mai mult decât aburul vitelor legate la iesle
Nu-i poIi cere unei litere de pe pagină
să miroase ca o blană de lup.
In poem trebuie să fii chiar aerul de sub
bătaia de aripă a porumbeilor
care vin la firimiturile de pâine...

”_ Nu m-ai văzut nici atunci,nici acum
mai mult decât îIi vezi aburii respiraIiei
într-o oglindă...

Nu sunt la fel porIile precum golurile de
memorie? Câte ezitări,treceri pe furiș,promisiuni
de întoarcere...

”_ Golurile de memorie sunt ca și monezile
de pe care s-a șters stema regilor -
nici un cârciumar nu le primește pe tejghea...”

Dacă nu sunt șfichiuiri de bice
spaIiile dintre litere o iau razna ca și pierderile

InspiraBia a intrat în mine ca o Muză cu vorbe de aur,
a ieșit din mine ca o Pythie scoBând strigăte de durere...

(Gerard de Nerval)
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LUPUL DIN COPILĂRIE
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Mi-am văzut din nou lupul din copilărie -
sticlirea din ochii lui,de atunci,din pădurea satului,
se împletește cu privirea mea din vis
precum își torcea mama fuiorul din caier
Era schilod - pe piele i se vedeau din loc în loc
pete livide de unde căzuseră smocuri de păr...

Memoria este opera ta de cămătar
care îIi vinde spaIii hexagonale de faguri -
Nu trebuie să fii mare poet ca să înIelegi
că trebuie să-i umpli,zi de zi,deosebind singur
roua de pe polenul stacojiu al literelor.
In Nord nimic nu vine ca o răsplată
mai mult decât aburul vitelor legate la iesle
Nu-i poIi cere unei litere de pe pagină
să miroase ca o blană de lup.
In poem trebuie să fii chiar aerul de sub
bătaia de aripă a porumbeilor
care vin la firimiturile de pâine...

”_ Nu m-ai văzut nici atunci,nici acum
mai mult decât îIi vezi aburii respiraIiei
într-o oglindă...

Nu sunt la fel porIile precum golurile de
memorie? Câte ezitări,treceri pe furiș,promisiuni
de întoarcere...

”_ Golurile de memorie sunt ca și monezile
de pe care s-a șters stema regilor -
nici un cârciumar nu le primește pe tejghea...”

Dacă nu sunt șfichiuiri de bice
spaIiile dintre litere o iau razna ca și pierderile

de memorie
își pun capul,una lângă alta, ca oile,
ori se preacurvesc precum iepuroaicele
printre lăstărișuri.
Imi trebuie dinIi de lup să le dibuiesc
abia când le sfâșii grumazul cald,
abia când măruntaiele lor sângeră,
abia atunci încep să te doară - devin ale tale,
ale scrisului tău.

Nu trebuie să fii un mare poet
ca să îIi vezi lupul din copilărie,
dar dacă nu ai sticlirea neagră a ochilor lui
cum ai putea,cu negrele litere,să vezi
negrul care începe la marginea paginii?

Ce mai poate fi lupul din copilărie
dacă nu intră în poem  precum un lup într-un staul
și nu iese ca o ”Pythie scoIând strigăte de durere”?

FIRIMITURILE CU CARE 
SE HRĂNESC PORUMBEII

Nu sunt un bun locuitor al orașului meu

zi de zi povestesc,în cafenele și la adunări
despre alte orașe în care am fost,
despre alte străzi și terase decât cele pe care stau
despre inscripIii fastuoase
pe care nu le găsești în orașul meu

Pot uita nume de oameni și clădiri,
inscripIii și steme de pe monedele cu care
plătesc paharul de votcă,
pot uita numele străzilor și parcurilor
dar nu pot uita manechinele din vitrine
privirea lor - din care am adunat tot aurul
cu care m-am îmbogăIit - firimiturile de singurătate.

Le-am auzit cum cad pe asfalt
cum cade argintul brumelor pe frunzele toamnei,
cum cad firimiturile din pâinea săracilor
de pe treptele mănăstirilor
cu care se hrănesc porumbeii

FURIE

Toate crucile sunt doar o singură cruce
(Vladimir Holan)

Furie am când te privesc,piatră
care te-ai luat după harfa lui Orfeu,
furie care nu e îndreptată împotriva ta ca piatră,
ci împotriva mea că nu pot tăcea ca o piatră!

Inima poeziei a fost atacată

Oamenii nu cred că e și inima lor și 
nu au luat-o cu ei în casă
Viespi păroși vuiesc pe străzi din Turnuri de Smoală
ochii orbi ai soldaIilor lui Creon nu-i văd
și soldaIii celorlaIi Creoni au ochii orbi
orașul este o melasă care curge din ochii lor
până la glezne,până la genunchi
rătăcesc,căutându-te,piatră
care te-ai luat după harfa lui Orfeu

Furie că scriu cu aceleași litere precum ale acestui oraș,
furie,când văd că literele de pe dughene
sunt la fel cu cele în care bate inima poeziei!

Nu te mai potrivești cu orașul acesta -
oraș al viespilor care trezesc șobolanii lui Camus
din pivniIe,din lăzi și hârIoage
și-i asmut împotriva a tot ce poate primi
inima poeziei -
oraș al tâlharilor care știu că pe Muntele CăpăIânii
de pe Golgota mai era o cruce lângă cea a lui Iisus,
crucea tâlharului
care e la fel cu toate celelalte cruci

Sunt un călăreI printre ele
care duc cămașa literelor îngheIate
înainte de nașterea urletului
și o las viespilor - precum moșii mei lăsau ”cămașa ciu-
mei”,
a mortului din sat,la marginea hotarului
unde ierburile se chircesc în vrejuri de frig,
unde seminIele își leapădă miezul iar ciulinii
se sfâșie de spinii urletului

Nici un viespe nu poate sta în fagurii
de metal încins al urletului din poeme
la marginea lui stă Doar Dumnezeu și face semn
pietrelor să se ia după harfa lui Orfeu

O SINGURĂ PÂINE

Moartea este pâinea de zi cu zi a poetului
asta e pâinea lui din care nu rămân firimituri
pentru că porumbeii știu și 
zboară peste pâinea morIii

nu-l ponegriIi pe poet că se ghiftuie
cu pâinea morIii
poemul lui vede cum morIii se hrănesc
din moartea morIii
cu peștii ei morIi,cu ghinda ei uscată,cu 
copitele cailor de sub potcoavele ruginite
ale morIii

De ce adunaIi zeci de pâini
iar poetul are una singură care-i Iine de foame
și nu se termină niciodată?
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Brutarule, când ai frământat aluatul ei
ai pus și oIetul - în loc de apă - cum s-a mai făcut?
OIetul va fi  apa moartă a poetului

Voi, care-mi veIi Iine oglinda la gură
nu vă miraIi că am spart-o,încă din viaIă,
în mii de cioburi
ca să-i rămână morIii cât mai puIin
din respiraIia mea

FOCUL POVESTEȘTE CU FUMUL

Nimeni nu se roagă pentru scaieIii
care sfâșie vântul când pustiește câmpia
nimeni nu se roagă pentru pietrele
care susIin digurile și arcadele ferestrelor
nimeni nu se roagă pentru cerbul a cărui coarne
s-au prins între crengile tufișurilor
și nu mai poate răzbate de fiarele pădurii
nimeni nu se roagă pentru cuiul din grinda casei
nimeni pentru broaștele cărora le-au secat bălIile

Nu aștepta să se roage nimeni pentru tine
Roagă-te ca și cum ai bate cuiul în grinda casei
roagă-te ca și cum ai propti cu umărul tău
piatra digului
Mi-a spus e.e.cummings - „sunt o biserică mică“
acolo, îmi spun, singur, rugăciunea
precum focul povestește cu rotocoalele fumului
despre trufașele lui vâlvătăi

POEMELE MELE SUNT UN MANUAL
DE MERS PRIN CEA�Ă

Pentru asta mă scol
lângă digul Someșului îmi deschid hanul meu 
dis-de-dimineaIă

vând poeme care vindecă de junghiuri
codrenilor veniIi la târg cu bureIi și burdufuri de brânză
am hărIi pentru coșmare și cărări ale  Ochiului Orb
pe unde-i poIi scoate din cripte
pe cei care n-au apucat noaptea nunIii

Privind apele Someșului de pe terasă
bărbaIii beau ceaIă și nu se plâng
bei ceea ce vrei să vezi
bei chipul tău din lichidul paharului
ca să-l poIi recunoaște pe cel înotând în oglinzi

Poemele mele sunt un manual de mers prin ceaIă -
nu vând ceaIă cu el, ci îmbăt  cu umbre ale amintirilor
precum câmpia cu roua de pe frunzele de lucernă.
Printre mese, șarpele lui Zarathustra sâsâie
_ „Oare ceara topită s-ar mai dori într-o lumânare...”?

Nu sunt un bun Orfeu și întorc capul și-i ascult
ca și cum aș opri fructele din copt

Ioachim
_ Deși am vederea slabă, ieri, am văzut chipul lui Iisus
într-o buturugă pe care o crăpam...
Oare am eliberat-o din crucea stejarului ?

Varlaam
_ Când nu mai poIi bea,e bine să te oprești -
bea doar atunci când nu mai poIi...

Ioan
_ A mai zis-o ,unul, Cantemir, în
„eleghii căialnice și traghicești...”

Poetul Augustin
_ „...Cam asta e cu clopotul din sat pe care-l aud peste
dealuri - dangătul lui sapă un mormânt în auzul meu
unde poemul îmi leagănă căluIul de lemn...
Aud cum îi cresc copitele...”

Iar Srba Ignjatovic termină
_ „Mai dureros decât copitele cailor
Ne lovesc cuvinte necunoscute...”

���

„Oare ceara topită s-ar mai dori într-o lumânare...“?
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Pămîntul e liniștit. DimineaIa e
limpede, străzile sînt pustii; nu,
adjectivul „pustiu” nu e po -

trivit, nu exprimă realitatea, sau poate
exprimă ceva în rezonanIă cu sufletul
meu înfricat de virus, dar nu vreau asta,
vreau un adjectiv mai relaxat, străzile
sînt liniștite, dar nici asta nu e bine, căci
mă repet, străzile sînt ca niște rîuri în
care apa s-a liniștit, numai că imaginea
cu apa vreau s-o folosesc mai tîrziu, într-
un alt enunI, străzile așteaptă tăcute
rularea mașinilor, dar nu, nu așteaptă, ce
să aștepte?, ele sînt în sine, despovărate
nu doar de mașini sau pietoni, pentru
care sînt construite, despovărate de o
serie de adjective stresante precum zgo -
motoase, aglomerate, sufocante, pericu- 
loase, încărcate de smog. Smogul s-a
risipit din oraș. Pomii înverzesc în tăcere.
Păsările își văd de ale lor. Ciorile din
salcîmul dintre blocurile de apartamente
par plictisite, croncănesc din cînd în cînd
a pagubă și nepăsare. Veghează tombe -
roanele rămase deschise de astă noapte.
Soarele răsare, pe mai departe, într-un
cer curat. Cerul nu mai e frămîntat de
avioanele ce fac raiduri de poliIie mili -
tară. Milităria a coborît din tratatele
strategice în… stradă. Cîtă mai e. Dar e
greu să faci militărie cu oameni care nu
știu decît să bată pasul pe loc. Bat pasul
pe loc cu iluzia că aleargă înainte, dar,
iată, constatăm cum, cu mișcările pe care
ne credeam stăpîni, nu am prea ajuns
nicăieri…

Pămîntul e liniștit. Liniștit și parcă
puIin obosit, ca revenit dintr-o luptă apri -
gă. A scăpat pentru moment de tre pi da-
Iia metroului ce duce zi de zi oamenii la
o muncă fără ieșire. A scăpat de epitete
greoaie, dezagreabile, dar și de metafore
sărbătorești ce-l înfășurau ca o haină
minIită. Parcă sătul de josnicii și sărbători
greșite, parcă urmărindu-ne cum ne an -
gajăm într-o luptă pe care el nu a vrut-o.

Pămîntul e liniștit, prin natura sa.
Prin natura sa recăpătată. Prin natura sa
recîștigată. Într-o bătălie cu omul. Pă -
mîntul n-a vrut să se bată cu omul. Omul

a început să se bată cu pămîntul, într-o
luptă tot mai cruntă, ca să-l învingă. De
ce? ÎnchipuiIi mersul Terrei prin univers,
un fir de praf, o scamă purtată de
„vîntul” galactic, care n-ar fi în stare să
deranjeze cu nimic planete și sori. A, mai
face Pămîntul puIin zgomot, aici, în
spaIiul guvernat de gravitaIia lui, mai
tremură niște valuri oceanice, mai aruncă
în sus o gură de lavă, freamătă copacii
unei păduri, mai un tsunami, dar, și
după asemenea manifestări, își revine
repede. Ce liniște se instaurează după o
furtună! Cum s-a învelit el în atmosferă
ca să ne ofere, proteguitor, aer pentru
plămînii noștri fragili! Cum ne-a pregătit,
de-a lungul a milioane de ani, gheIarii
care să se topească lent și să ne ofere apă!
Și a iniIiat un circuit complex și încet al
apei în natură, ca să o purifice! Și a  lăsat
soarele să se oglindească într-un ciob de
sticlă pentru a ne dărui focul! Și le-a făcut
pe toate bine socotit, cu răbdare. Cu răb -
darea cu care Dumnezeu a făcut lumea.
A făcut-o în șase zile, plus încă o zi de
odihnă! Cînd El ar fi putut pușca din
degete și, într-o clipă, întreg pămîntul să
fie brăzdat de autostrăzi, de căi maritime
și de piste pentru avioane!... A lăsat toată
această muncă în seama oamenilor. Dar
omul, luînd exemplul Lui, cînd se
gîndește să-și ia o zi de odihnă? Sau lasă
un virus să-i ofere, din cînd în cînd, un
sandviș făcut din odihnă și frică?

Pămîntul e liniștit, chiar dacă nu am
făcut mare lucru împotriva încălzirii
globale. El are mersul lui, „evoluIia” lui.
Chiar dacă îi istovim comorile, chiar
dacă îl facem să trepideze sub greutatea
dorinIelor noastre fără măsură, îl lăsăm
pleșuv de păduri, subnutrit de senti -
mente frumoase, din ce în ce mai urît.
Cum poIi să te bucuri, oricît de des -
curcăreI ai fi, pe o insulă însorită pier- 
dută într-un ocean, cînd oceanul apar -
Iine unui Pămînt pe care l-ai urîIit? Cum
poIi să te întorci victorios dintr-o explo -
rare spaIială, cînd ajungi pe un Pămînt
pe care îl faci ostil fiinIei tale?...  Pămîntul
e liniștit și lent, are răbdare pentru

trăirea oricărui privilegiu. Numai noi nu
avem răbdare și ne grăbim să ajungem
cît mai repede la marginea lui, a lumii
(lui), la capătul veșniciei de pe pămînt!
Bătînd pasul pe loc în falsa în cercare de
a fi desăvîrșiIi, eroii unui tărîm pustiu.

Pe dealuri au înflorit spinii și în rîuri
se bat peștii pentru locuri unde să-și lase
lapIii. În încăperi tăcute, bunicii reiau
poveștile de la capăt. Mai au puterea,
printre accese de tuse și căni de ceai, să
mai izvodească o altă poveste? Sau po -
veștile lor rămîn în continuare nespuse,
se atrofiază precum corola unei flori de
nimeni privită, în concurenIă cu jocurile
de pe calculator? Și istoria aceasta, prin
care trecem, cu temerile și durerile ei, va
fi vreodată o poveste ascultată, sau se va
topi, uitată repede, în vălmășagul unui
viitor absurd?

Inima orașului e pustie și ea. Și…
liniștită. Nu-s oameni pe străzi, nu-s
mașini, decît rare, cîte un gospodar re -
găsit bate covoarele. Zgomotul bătăto- 
rului se amestecă indecis cu croncănitul
ciorilor. CîIiva porumbei își caută miezii
de pîine pe pervazul ferestrelor. În
cîntecul clopotelor din oraș, fărîmele de
pîine sînt culese ca o ofrandă. Iisus trece
liniștit pe străzi sfîșiind linIoliul morIii în
care este învelit orașul. Cît de tăcut
trebuie să fie pămîntul ca să-I auzim Lui
mersul prin lume? Cît de pustiu trebuie
să fie pămîntul ca să-L vedem pe El
înviind pentru noi? Îl vom trăda din nou
cu sentimentele noastre mimate?

Ferestrele sunt goale. În liniștea pri -
mordială, soarele se oglindește singur în
ele. Cu toate acestea, nu am sentimentul
că orașul ar fi în întregime - sau în ab -
solut - pustiu. Simt cum inimile oame- 
nilor bat - fricoase - în spatele ferestrelor
închise. Nu-i imaginea unui accident
Cernobîl. Poate e mai mult, dar inimile
oamenilor sînt prezente. Liniștea pămîn -
tului face o anumită legătură cu aceste
inimi fricoase. Ce le trezește? Ce le deter -
mină să mai bată? Veni-vor iarăși poeIii
să le asculte?

Olimpiu Nușfelean
Pămîntul e liniștit

(poem epic)
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Chiar acum

În urma unei ruperi de nori,
coroana unui nuc ce-ajunge la pământ
te învăluie 
asemenea unui abajur cu mii de crăpături.
ești o frântură de lumină.
Stai la o masă
ce strălucește albă la fiecare adiere,
ca-n memoriile din epoca reformelor.
Îți imaginezi că telefonul mobil
e un dicționar elin-maghiar, 
calculatorul e Odiseea – în original,
iar noroiul roșu al informațiilor inutile
trebuie îndepărtat
chiar și dincolo de pământul natal al lui Berzsenyi...

Nu ești făcut pentru lumea asta – ar zice lumea.
Deși eu, chiar în acest moment, îmi închipui
că sunt.

Glas de copil în noapte

Glasul acela de copil în noapte,
pe care eu, călător treaz, l-am auzit
în timp ce, în câmp deschis,
trenul puțin a lipsit să oprească!
acel copil invizibil...
Ce o fi întrebat-o pe maică-sa 
în timp ce se cățăra pe terasament?
Or fi întârziat undeva
sau n-or fi ajuns la timp?
apoi, garnitura s-a smucit din loc
și, pufăind, a prins viteză,
de parcă i-ar fi fost frică.

Cerul, cu gura lui, de lună în scădere,
s-a pornit să plângă.
În pătratul geamului de pe culoar,
cufundat în întuneric, 
scânteiau un număr variabil de stele.
Nu m-au făcut mai bogat.
Nu mi-am putut citi soarta 
în mișcarea lor eternă, trepidantă.
Ce-i drept, nici n-am avut această curiozitate.
Îmi era de-ajuns să știu
dintr-o poveste de familie
de mult împietrită în mine:
dacă, la miezul nopții,
mă trezeam brusc
plângând că vreau cu tata,
mama mă lua de mână
și mă-mbrăca,
să pornim în noapte.

Autoportret cu natură moartă

Precum ne transmite un mesaj poezia sau, poate, 
fotografia, un deget inelar încătușat de tâmplă și 
semiluna sângerândă a unui pahar cu vin pe manuscris.
Îngândurat, aproape nemișcat, cu orbul găinii,
ca un echilibrist inconștient... Dar, clătinată de 
acoperișul ce vălurește pe geamul fereastrei,
privirea se sfarmă brusc; ajunge cioburi, crâmpeie
de poezie, trăsături faciale și gust de vin.
Redevine vizibil ceea este – așa cum se cuvine.
Nemișcat pe scaun, împăiat cu câlții sărmanei realități. 
Ca împăratul turc culcat pe pernele mortuare, care, 
ca un echilibrist inconconștient, cu orbul găinii, 
holbându-se, a suportat privirea mustrătoare 
a soldaților săi, care i-ar fi făcut să se cutremure 
până și pe morți – (dar la unii autocontrolul persistă 

și dincolo de moarte) – ; au crezut în tăria lui morală... 
Și, când, clătinat de vălureala steagurilor și a coifurilor 
de pe geamul cerului, a căzut brusc în nas, cetatea 
era deja cucerită, iar comandantul vrăjmaș decapitat. 
Oricum, alt mesaj ne transmite poezia, fotografia, 
degetul inelar, paharul cu vin, acoperișul casei, 
care se năpustește asupra ferestrei... Privirea 
se sfarmă brusc; ajunge cioburi, crâmpeie
de poezie, trăsături faciale și gust de vin.
Redevine vizibil ceea este – așa cum se cuvine.
Nemișcat pe scaun, împăiat cu câlții sărmanei realități... 

Shakespeare de lângă 
cinematograful Corvin

Sub cerurile venetice,
ghirlande de parașute...
Corpul de Armată Special e aproape:
a și ocupat Luna.

În observatorul astronomic – post de veghe,
răsăritul e o nevăstuică aurie;
pentru cei visători până la moarte,
zorii năzdrăvani sunt gata să pornească-n galop...

Cu stomacul plin de jăratic:
mistuit de dorința de libertate...
Băiețandrul Hamlet așteaptă semnalul:
cu craniul plin de benzină...

În timp ce-și ține monologul,
apare tancul lui a fi sau a nu fi,
Povestea dramatică ia sfârșit...
aplauzele furtunoase ale morții cuprind totul.

István Kovács (n. 1945), personalitate marcantă a literaturii maghiare contempo-
rane, este și un distins istoric și polonist, fost diplomat (cu un stagiu de atașat cultural
al Ungariei la Varșovia, 1990-1994, și consul-general la Cracovia, 1994-1995 și 1999-
2003). A debutat ca poet în antologia grupului de poeIi autointitulat „Nouă”, în anul
1969, urmată de un nou volum colectiv, sub aceeași titulatură, în anul 1982. Întreaga
carieră și-a desfășurat-o împărIindu-și timpul între literatură (fiind autorul a nu-
meroase volume de versuri, eseuri, proză) și istorie (devenind semnatarul mai multor
biografii, monografii, studii remarcabile, dedicate mai ales legăturilor strânse dintre
popoarele polonez și maghiar în  momentele de cumpănă ale istoriei lor.) 

La ultima ediIiei a Târgului de Carte Gaudeamus de la București a fost lansată, în
prezenIa autorului, traducerea românească a romanului ExuberanBa copilăriei (declarat
cartea anului în Ungaria în anul 1998 și ulterior ecranizat cu titlul BăieBii din Budakeszi).
Cartea a apărut la Editura Tracus Arte.

Prezentare și traducere de SuSAnA VlAicu și GeorGe VolceAnoV

István Kovács 
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De la noapte la zi

Să te trezești dimineața
e deja o altă viață
Suprafața mării era albastră
lumina își schimbase culoarea
nu mai însemnam nimic unul pentru altul.

Noaptea trecută marea a făcut o farsă
Turnând fosforescențe peste nisipul plajei
Am luat o mână de nisip
era doar o inocență piezișă 

Pe urmă valurile l-ar rostogoli
Pentru a reda pământului pacea
Zilele au trecut astfel
Am ascuns în suflet încă o bucată de adevăr.

M-am trezit în dimineața aceasta
Strălucirea fosforescentă din noaptea trecută
a dispărut.

Iluminare

Îmi lipseai și coseam
de ieri după-amiază până astăzi
cu amenințarea nerăbdării
și suspine confuze
cu ritmurile nerăbdătoare ale ceasului
ziua era înnebunitor de plictisitoare
iar noaptea s-a epuizat în nemulțumiri,

ne lipsim unul altuia
și asta nu înseamnă doar tandrețe.

Noapte umedă

Ne-am întâlnit într-o noapte cu ploaie măruntă și rece
cu o lumină care pălea
în fața ceștilor de cafea abandonate
eram doar noi într-un vis

lumina pălea în noaptea liniștită
peste tot în jur zburau propoziții banale 

ochi scânteietori au suportat prin ploaie
strălucind cu o savoare tragică.
te-ai ghemuit în eziatre
am ciocănit la vremurile de altădată
pentru a ispiti ploaia să se oprească
dorind să aflu
dacă visam sau eram aievea

dincolo de verandă
frunza tremura încontinuu
cămașa mea nu putea opri din hoinăreală
gândurile libere.

Tristețe

Cânt
melodia purpurie a unui bolero
inima mea are atâtea de spus
sunt atâtea întrebări în față

Prin beția nopții un strop de vin
spunându-mi să nu am încredere
în bărbatul care sărută în vânt
să nu îmi amintesc vreodată bărbatul
care cu fire de iarbă se joacă

Blândețea e doar de amuzament
promisiunea nu merită reproșul
tristețea cade pe buze veștede
te rog lasă pasiunea veșnic în derivă.

Dor
Îmi era dor de tine
mereu mereu
nici o evadare la îndemână

ai aruncat un năvod peste gânduri
legându-mă
până și respirația avea mirosul fumului tău de țigară
imaginația mea rătăcea
urmărind norii

zilele au devenit depărtare
lunile de asemenea depărtare
iar anii dincolo de timp

Evenimente și întâmplări s-au aliniat pe așternuturile mele
pipăind în jurul
a nouăzeci și nouă de nebuloase
fiecare era un extraterestru

Furnica urcând roată roată
fără cale de întoarcere
da, poate mi-am pierdut mințile de dorul tău.

Gânduri neașteptate

În colțul ochiului
o stea tristă

În zâmbet
se veștejește ceva

Luna plină
înseamnă un viitor înfrânt

Apropierea
e aducere aminte
când vom fi departe.

Spațiul tăcerii

În spatele ușii
a căzut tandrețea
ochii se închid pentru a permite timpului să treacă ușor

Cuvinte plânse din inmă
vechiul cântec vibra
îmi cânt mie însămi un cântec, pentru propriile mele emoții.

Ca două persoane bolnave de dorul de casă
îmbrățișând spațiul gol
cerul din acea zi
avea o margine de un straniu albastru.

Lumea întreagă
să nu îmi bată la ușă acum
dimineața tandră e amețită.

Este o apreciată poetă din Vietnam. S-a născut în anul 1966, la Châu
Đốc, provincia An Giang, în sudul Vietnamului și locuiește la Long
Xuyên, capitala provinciei. Este redactor șef al revistei Son-son. Printre
volumele publicate de ea se numără: Visând la flori (1992), Cuiva mereu în-
depărtat (2000), Destinul unei frunze (2002), În casa amintitilor (2005), Plutind
(2007), Vocea tăcerii (2011), Culesul (2015), De la râu la ocean (poem epic,
2017), Oameni grijulii susBinându-se reciproc (2018). 

Prezentare și traducere, 
prin engleză, AndreA H. Hedeș

Lê Thanh My
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Literatura dramatică româ neas -
că cunoaște o adevărată tra- 
diIie a dramei istorice, cu im -

por tante realizări atât în plan tematic,
dar și în cel stilistic, în care s-a impus
mai ales modelul romantic cu influenIe
shakespeariene , dar și ale clasicismului
francez. Dramă istorică  cu subiecte din
spaIiul românesc o întâlnim în realizări
nu foarte cunoscute și deloc exemplar în
întreg secolul XIX, de la Bolintineanu la
Boliac sau cele devenite canonice pre -
cum Bogdan Petriceicu-Hașdeu, cu pie sa
în versuri „Răzvan și Vidra” (1867),
urmat de Vasile Alecsandri cu „Despot-
Vodă” (1879) și de Al. Davila cu piesa
„Vlaicu-Vodă”. 

Nu insistăm asupra circulaIiei operei
dramatice shakespeariene în spaIiul ro -
mânesc pentru că subiectul a constituit
temă de cercetare amplă ca să dăm un
singur exemplu proiectul  Prof. Monica
Matei- Chesnoiu, de la Universitatea
„Ovidius” din Constanţa, în perioada
2005-2008, „Shakespeare în memoria
spaţiului cultural românesc”, care s-a
materializat în publicarea unor volume:
„Shakespeare in the Romanian Cultural
Memory“ (2006), „Shakespeare in Nine -
teenth-Century Romania“ (2006), „Shake-
speare in Romania. 1900-1950“ (2000). 

Arta poetică romantică a întregit
prin influenIele sale piese istorice ro -
mânești ce au rămas în patrimoniul
naIional sau - create fără har- au intrat
în meritata uitare. În ordine cronologică
cel mai important dramaturg care a
încercat după Delavrancea o revigorare
a dramei istorice romantice rămâne, deși
cu reușite inegale, unele modeste și par -
Iiale, altele surprizătoare  și rezis tente
estetic, Nicolae Iorga.

Cum era și firesc schimbarea la faIă a
dramei istorice românești se produce
într-un context cultural european favo -
rabil, prin renunIarea aproape totală la
atributele dramei clasice acIiunea și
personajul și impunerea ca fundament
a mesajului. Referirile la problemele
dramei istorice tradiIionale încep cu
opiniile lui Lukács din cunoscuta și
plina de inexactităIi lucrare „Romanul
istoric”. Lukács ignoră probabil cu bună
știinIă marxistă dramele istorice ale
perioadei imediat postbelice sau chiar
antebelice dacă ne gândim de pildă la

Giraudoux. Teza hegeliană a „indivi -
zilor de importantă universală“ pe care
Lukács o preia e subminată de apariIia
în drama istorică modernă a individului
-semn, dar aceasta e o discuIie pe care o
să o reluăm îmntrun capitol separat.

În general, drama istorică româ -
nească respectă linia deschisă de Dela- 
vrancea, pledând pentru solemnitate şi
măreţie. Desprinderea de acest model se
produce treptat, prin încercarea de
actualizare a situaţiei evenimentelor de
referinţă. Istoria, cu faptele și eroii ei, va
intra în formă dramatică nu ca o felie de
realitate determinată temporal, ci ca
dezbatere, mai mult, ca exemplificare a
unui mesaj de care autorul devine din ce
în ce mai conştient. Acesta este şi mo -
tivul principal pentru care în drama- 
turgia noastră drama istorică burgheză,
de care vorbea Lukacs, se apropie mai
mult de domeniul poeticului sau nara -
tivului decât de dramatic. După mode- 
lul Delavrancea, înţelegerea teatralităţii
ca spectaculozitate ne-ar trimite mai
degrabă la asemănări şi corespondenţe
cu producţiile romantice ale genului
decât la cele realiste. 

Nu credem că este bine să uităm că
Delavrancea, dintr-un reflex autohton,
și-a modelat construcIia după o latură a
operei marelui Will, născând situaţii în
care se utilizează vădit  arsenalul de
mijloace ale genului liric și, ca o zbatere
ultimă, a artei oratoriei.

Dramaturgia românească extrage
teme şi motive pe care le exemplifică prin
intermediul personajelor. Statutul perso -
najului este foarte clar. Purtător al unor
semnificaţii istorice interesante, într-un
plan secundar, eleste mai degra bă păs -
trător ale denotaIiilor prezentului. Actua- 
lizarea temelor se produce prin interme -
diul dezbaterilor la care par ti cipă perma- 
nent personalităţi istorice, înţelese ca fiind
contemporanii noştri. Desigur, nu discu -
tăm problema valorii sub acest as pect...
Existenţa unei teme, cum este cea a pu -
terii, frecvent întâlnită, nu se află în raport
de directă cores pondentă cu valoa rea
artistică cum, adesea, s-a înţeles greşit.

S-a vorbit mult în secolul XIX și
secolul XX despre necesitatea morală,
educativă şi intelectuală a teatrului
istoric, despre caracterul de exempla -
ritate pe care-l conIine. 

Desigur, este o realitate pe care cei
interesaţi de sociologia şi psihologia
spectacolului o vor dezbate mai ales că
drama istorică doar rareori mai repre -
zintă teatru-document, dar nu oferă
informaIii nici de reconstituire, nici de
descriere, acestea urmând să fie aduse
de autorii scenariilor dramatice sau de
către romancieri. Utilizarea simbolurilor
şi imaginilor arhetip la scară mare
trimite, aproape violent, la insistenţa pe
mesaj.  Acesta este și cazul lui Nicolae
Iorga.

Nu împlinise 18 ani când Nicolae
Iorga se angaja în bătălia declanșată în
jurul dramei Năpasta, a lui I.L Caragiale,
poziIionându-se în tabăra apărătorilor
prin celebra cronică publicată în  revista
Lupta, fapt ce a condus la obIinerea unei
măgulitoare dedicaIii, din partea acu -
zatului în cauză, pe volumul piesei în
cauză. Oricât de ciudată ar părea afir -
maIia, Iorga intră în viaIa teatrală, prin
această cronică, într-un moment cheie:
momentul unei crize. Alecsandri apar -
Iinea de-acum mai mult istoriei, Dela- 
vrancea nu-și publicase încă dramele
istorice...  Va reveni asupra dramei într-
un articol intitulat, Caragiale, în 1929,
inclus în Istoria literaturii românești con -
temporane. Cu 5 ani înainte de acest
moment, în 1924, într-un interviu acor -
dat revistei Rampa și întrebat care este
autorul dramatic preferat, Iorga răs -
punde: Pe Caragiale ale cărui tipuri nu vor
dispare niciodată.

Am început acest studiu dedicat
dramaturgiei lui Nicolae Iorga, creio -
nând întâlnirea și modul de receptarea
a operei lui I.L.Caragiale, pentru că de -
butul său se leagă de marele dramaturg,
iar această legătură are o semnificaIie
deosebită. ConIinutul cronicii din 1889
rămâne o constantă, cu toate detalierile
ulterioare, iar aceasta ne dezvăluie și
conturează tipul omului de teatru. Iorga
a avut cu teatrul o legătură bidirecIio -
nală: cu teatrul ca literatură și cu teatrul
ca instituIie necesară cu rol educativ. 

Și în domeniul criticii de teatru
Iorga, cu rigurozitatea și cultura sa, a dat
o direcIie. Analiza segmentelor unei
piese, procesul de pătrundere în esenIa,
demontarea mecanismului de cons truc -
Iie ca abia apoi să-i vizualizeze an sam- 
blul ni se pare a fi specificul cri ticii sale

Nicolae Iorga. Studiu de caz
ioAn criSteScu 
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teatrale. Deasemenea nu se poate vorbi
despre Iorga ca fiind un cronicar teatral,
el fiind mai ales un animator și teo -
retician a ceea ce în seamnă instituIia
teatrală sau cuim adesea s-a întâmplat
să ofere studii de literatură comparată
precum cel dedicat lui Ibsen.

Om de cultură plurivalent, a înIeles
imediat că trebuie făcută disocierea
dintre text și reprezentaIie deși, ca for -
maIie, era om al lecturii deci al specta- 
colului mental. Iorga nu a fost un cro -
nicar teatral… A fost mai degrabă un
teoretician al instituIiei  numită teatru
astfel că, fără să fie o exagerare, dar pu -
tând să pară, marele orator se numără
printre primii teoreticieni ai culturii
noastre teatrale și, mai mult, ne oferă
studii de literatură dramatică compa -
rată. El nu a fost ca Hașdeu, un „des- 
chizător de șantiere”, dar a deschis
drumuri pe care teatrologia românească
să poată păși. Ne permitem aici o pa -
ranteză: critica teatrală românească are
deja în perioada interbelică o minimă
tradiIie ce vine din secolul XIX și aici ne
referim la Mihai Eminescu și I.L. Ca -
ragiale în primul rând, dar nu pot fi
ignoraIi cu luări de poziIie, e adevărat
punctuale, nici C.A. Rosetti, V. Alec -
sandri, M. Kogălniceanu, N. Filimon sau
Delavrancea, pomenit mai sus.

FormaIia sa, de istoric, îl va îndruma
în mod logic și legic spre considerarea
teatrului ca școală, ca suport funda -
mental al educaIiei societăIii.  Se înscrie
așadar într-o tradiIie românească care
pornește de la IenăchiIă Văcărescu, trece
pe la Dacia literară și Kogălniceanu, se
afirmă deschis și coerent la Mihai Emi -
nescu, etc. tradiIie care, cu certă referire
la Schiller, intra la noi prin filiera ger -
mană.

În conferinIa Sensul teatrului, Iinută
la Teatrul NaIional și publicată în revista
Datina românească, Vălenii de munte,
1932, referindu-se la teatrul englez,
Iorga spune: Societatea engleză și-a primit
educaBia ei prin teatrul lui Shakespeare și
subliniază, teatrul în totalitatea lui trebuie
să aibă un sens.

Convins de rolul educativ al tea -
trului, el va iniIia cea mai interesantă
experienIă culturală în acest domeniu
de până la el: Teatrul popular de la Vă -
lenii de munte. Nu credem că a fost o
dorinIă de sincronizare cu mișcări
europene similare - de tipul Festiva -
lurilor de teatru în aer liber de la
Salz  burg sau Szeged deși afirmă la un
moment dat că aiurea este multă vreme de
când s-a făcut cu deosebit succes această

încercare- și nicio dorinIă entuziastă de
reeditare a teatrului antic, teatru despre
care tot el afirma în aceeași conferinIă,
Sensul teatrului: El (Teatrul antic grec) era
o școală.”

Argumentele sale pledează pentru
aducerea „poporului acesta la o viaIă
sufletească mai înaltă” și  pentru edu -
carea maselor.

Istoria, pentru Iorga, are tot o funcIie
educativă chiar dacă e vorba de istoria
unui personaj sau a unei teme. De aceea
istoria trebuie adusă în faIa oamenilor
în carne și oase. Discutând despre pie -
sele lui Shakespeare, le numește „isto- 
rii”, termen de la care putem pleca și-i
interpreta drama istorică, dar și pe cele
cu subiect biblic sau pilduitor. E ade -
vărat că va scrie piese cu o febrilitate
uimitoare, fapt ce îi atrage în epocă
persiflarea cunoscutului Caliban (Eugen
Lovinescu), de la Sburătorul. SituaIia
aceasta are însă și o latură amuzantă,
surprinzătoare, ironică pentru că istoria
literaturii române confirmă că, în timp
ce Iorga credea în posteritatea lui Cara -
giale, Eugen Lovinescu se înșeala.
Aceas tă febrilitate începe în 1912 când la
Editura și tipografia Neamului Româ -
nesc, Vălenii de Munte, publică trei
piese : Mihai Viteazul, Un domn pribeag și
Învierea lui Ștefan cel Mare. Această apa -
riIie a fost pusă pe seama conflictului
din epocă cu Al. Davila, recunoscut ca
dramaturg și director al Teatrului NaIio -
nal. Este vorba despre o fatidică zi de 13
martie când Societatea Obolul a pro -
gramat, în scop caritabil pentru săraci,
un spectacol cu trei piese întrun act în
limba franceză și una în limba română.
Iorga a luat foc, a incitat studenIii la
revoltă iar desfășurarea o aflăm de la
Ioan Massoff cunoscutul istoric de tea -
tru: „Ce s-a întâmplat în acea zi fati dică?
Societatea de binefacere Obolul a anunBat
pentru acea zi un spectacol la Teatrul
National, în cadrul căruia trebuiau să se
reprezinte, de către diletanBi, patru piesete,
dintre care una în limba română, PPee  mmaalluull
ggâârrlleeii de Ollănescu-Ascanio şi trei în limba
franceză: IIll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss de André Rivoire,
LLeess  cchhaarrbboonnnniieerrss, operetă de I. Coste şi LLeess
BBoouulliinnggrriinnss de G. Courteline.

StudenBii, stârniBi de către tânărul pro -
fesor Nicolae Iorga, au hotărât să oprească
acest spectacol, care ar fi constituit o sfidare
adusă limbii naBionale.

După ce au ascultat o conferinBă incen -
diară, Binută de Iorga, într-o casă de pe
strada Câmpineanu, în apropierea Teatrului,
conferinBă intitulată «Primejdia înstrăinării
claselor dirigente», studenBii cărora, după

obicei, li s-au adăugat derbedei în căutare de
scandal şi jaf, au pornit să manifesteze în
PiaBa Teatrului. Când au dat să pătrundă în
teatru, s-au lovit la intrare de Alexandru
Davila, pe care l-au huiduit şi l-au îmbrân -
cit; Davila a lovit cu bastonul pe un student
agresiv.

Şi se pornește scandalul. ManifestanBii
încep să lovească pe cei cari aveau bilete
pentru spectacol - sunt loviBi şi membri ai
Corpului Diplomatic - şi când intervine
armata - pregătită, întrucât în legătură cu
acest spectacol atmosfera era tulbure în
ultimele zile - mulBimea evaluată la șapte mii
de inși, nu ezită să lovească trupa, care ne -
maiputând fi stăpânită răspunde agresorilor.
Intervin şi jandarmii călări cari șarjează
mulBimea; soldaBii intră cu caii prin feres -
trele berăriei Cooperativa din PiaBa Tea- 
trului. în colBul străzilor Regală-Academiei
s-au format adevărate baricade, prin răstur -
narea unor vagoane de tramvai.

«RevoluBia» a durat câteva zile. Davila,
învinuit că a ascuns în podul teatrului
cadavre de studenBi, a suportat o perchiziBie,
condusă de chiar prefectul PoliBiei, Moruzzi.
Nu s-a găsit niciun cadavru, iar studentul
socotit mort, cel care-l îmbrâncise pe Davila,
a apărut nevătămat. Spectacolul, care a
prilejuit scandalul, n-a mai avut loc, iar
Davila, care în fond nici nu prea avea legă -
tură cu organizarea acestui spectacol, a fost
socotit, de către tineretul studios, un fel de
dușman al poporului. Şi cum e obiceiul să se
amestece lucrurile, el a început să fie violent
atacat şi pentru atitudinea avută faBă de
Nottara şi ceilalBi artiști plecaBi de la
National.

Dârz şi dispreBuitor a primit Davila
toate aceste atacuri. Dar, pentru ca lucrurile
să se potolească - însăși existenBa guvernului
era în joc - Davila, la îndemnul prietenului
său, generalul Jacques Lahovary, ministru
de Externe, pleacă pentru scurt timp la
Berlin, unde face comenzi în legătură cu
repertoriul stagiunii viitoare pe care şi
începuse s-o pregătească.

După scandalul din ziua de 13 martie,
scandal prelungit şi în zilele următoare,
Teatrul a fost închis până la Paști.

Judecând din perspectiva timpului,
acest 13 martie, zi pe care unii au voit s-o
trans forme în adevărată sărbătoare naBio -
nală, tre-  buie socotită ca o zi nefastă, -
pentru că la 13 martie 1906 s-a inaugurat
la noi, cu urmări dintre cele mai nenorocite
şi înde părtate, huliganismul de stradă. “
(Ioan Massoff, ViaIa lui Tony Bulandra,
Edi tura Socec and Co SAR, București,
f. a., p. 67-68).
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那那烂烂陀陀 NALANDA*
Nalanda sună acum livresc.
După răsunet de milenii, 
Ceea ce s-a prăbușit era doar o clădire tangibilă.
Sunetul cărBilor nu poate fi distrus,
Sunetul de carte este val etern,
RezonanBă continuă peste acea ruină,
Ecou după ecou,
Tu îl auzi?

Am văzut nenumăraBi călugări cântând.
Ei mă priveau,
Știau că-i înBeleg,
Cu toate că ei n-au nevoie ca alBii să-i înBeleagă,
Dar cineva îi înBelegea,
Iată un lucru minunat.

Tu îi auzi râzând, nu-i așa?
Zăbovind întotdeauna printre cărămizile putrede, 
Ca ecoul pe după stâlpi,
Ca aromele duse de ape,
Și ca hohotele înfundate ale femeilor frumoase,
Seamănă mai mult cu un suspin.

La capătul suspinului, la apus, soarele se uită înapoi, 
O femeie visează măreB,
Și nu neapărat e Niguma,
Dar eu mă gândesc
La acest nume ca o rază scânteindă.

Nalanda nu are nevoie de explicaBii. 
Deși incendiul a durat șase luni,
Deși cărBi vechi fără de număr s-au făcut scrum, 
Deși călugării s-au împrăștiat în toate zările,
Deși convertirea strălucea rece, 
Deși au rămas mistere fără de număr,
Dar tu știi,
În înBelepciunea mea, 
Găsești cristal.

Tu chiar înBelegi?
ÎBi mai amintești trecutul ajuns colb?
Cu toate că pare un tablou în apă, 
Într-o altă amintire,
Reeditează întocmai acele istorii.
Acea amintire nu poate fi în nici un fel numită soartă.
Acesta este un timp fals,

Nu e nevoie de cuvinte,
Tu poBi să-i simBi pulsul,
Încă se zbate cu înverșunare, 
Ca broasca pe plita încinsă,
Ca o fată tânără primăvara.
Într-un alt moment,
Ei mai spun că
�ine de povestea lor.

La capătul poveștii nu sunt eu,
Nici tu,
Fiindcă tu și eu
Am creat demult acea poveste.

CĂLĂTORIE ÎN DOI
De neuitat 
Este amurgul acela
Mergeam împreună, tu și cu mine
Mergeam în călătoria solitară a vieBii
Mergeam în Binutul viselor inconștiente
Mergeam în noaptea cu lună, fără vânt
Mersul în doi ne pătrundea în inimă

Astfel, tu ai spus să ne dăm mâna
Mână-n mână, atingem spiritul sorBii
Mână-n mână, prindem timpul de demult
Mână-n mână, laolaltă, deșertul nu mai e singur
Mână-n mână, stăm drepBi în vântul deprimant, râdem

Zâmbetul tău e cea mai frumoasă ondulare a sufletului meu
Lacrimile tale sunt ploaia căzută după o secetă lungă
Iubirea ta este portretul glorios al vieBii mele
Ura ta înseamnă zeci de mii de stări reflectate în praful roșu

Veșnic
Inima mea se roagă 
Fie ca tu, cea mai frumoasă, să fii codul vieBii mele
Fie ca iubirea cea mai pură să pătrundă în inima mea uscată
Hai să privim din nou îngheBul
Glasurile să cristalizeze
Fie ca visele cele mai adevărate să devină nemuritoare
Fie ca momentele cele mai frumoase să îngheBe pentru totdeauna
Din cauza asta, viaBa mea zboară liber
În colbul istoriei
Prin dinastii
Qin și Han, Ming și Qing
Străbat tunelul timpului
Mă opresc la Lacul Apusului
O-ntreb pe Su Xiaoxiao:
Tu sau ea
Care e mai frumoasă?

Xue Mo are câteva inseparabile identităIi: profesor, scriitor, yogist, cercetător al știinIelor esoterice
străvechi, derivate din buddhism și taoism. Chen Kaihong陈开红 pe numele real și-a luat pseudonimul
literar Xue Mo雪漠,  Deșert Înzăpezit. S-a născut în 1963 în Liangzhou, Gansu. Buddhist practicant, cu
studii asupra Marelui Sigiliu Mahamudra etc. A publicat mai multe lucrări privind tehnicile de iluminare
și atingerea stării de goliciune, a predat aceste știinIe la mai multe universităIi din Beijing, Shanghai,
Guangzhou. Poezia și proza sa se află sub semnul perfecIionării omului prin practicarea omeniei și a pu-
rificării spirituale. A început să scrie în anul 1988. Prozele 新疆爷Bătrânul din Xinjiang, 大漠祭Ceremonie de
sacrificiu în marele deșert,白虎关Trecătoarea Tigrul Alb,猎原Câmpul vânătorilor și altele sunt opere de căpătâi
ale scriitorului, dar și în literatura vestului Chinei, ceea ce-i conferă statutul incontestabil de lider. În 2012
a publicat prima sa culegere de poeme, intitulată sugestiv pentru viziunea sa: 《拜月的狐儿——
雪漠的道歌或诗集》Vulpea care venerează luna —Versuri și Cântece de Xue Mo. Poezia sa, a declarat nu o dată,
poate urca direct în inimile oamenilor, este simplă și limpede, hrănește instantaneu, ca ploile primăverii.

traducere de conStAntin luPeAnu

*Renumită mănăstire buddhistă din străvechiul regat Magadha, azi monument
UNESCO. După învăIatul chinez Xuan Zang, care a studiat aici între anii 637 și
642, Nalanda înseamnă „No end in gifts or charity without intermission”.

Xue Mo
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În clasa mea de la Liceul Sanitar, formată din 30 de fete
și 3 băieIi – de parcă eram într-un cârd de gâște – ,
aveam mai multe colege cu care ne povesteam fel de fel,

dar cu Cella era altfel. Deși am început să-mi urmăresc pri-
etenele mai atentă ca să descopăr vreun indiciu despre cea care
mă pârăște, faIă de Cella am devenit cea mai suspicioasă; to-
tuși, ce neplăcută e suspiciunea. Ea, mică de statură, cu o
gropiIă în bărbie și câIiva cârlionIi șăgalnici, eu, înaltă, slabă,
cărând după mine gentoiul cu cărIile de școală, ea, zglobie,
durdulie, cu replici deștepte, eu, mai interiorizată, eram un
duet prea puIin convenIional. Dar când ieșeam pe porIile
Liceului Sanitar din centrul Clujului, în plină stradă Lenin,
amândouă desprindeam numărul matricol de pe uniformă –
nu că ne-ar fi fost rușine de școala noastră, nici pentru că am fi
făcut năzbâtii și să nu se știe unde putem fi găsite, dar de-
sprinderea numărului matricol reprezenta mica noastră
disidenIă, forma de a ne manifesta libertatea, chiar dacă pen-
tru gestul acesta eram admonestate de profesoarele mai severe. 

Ce era aparte în prietenia noastră, erau cărIile citite înafara
programei școlare, discuIiile pe marginea lor plus faptul că
Cella scria poezii, le scria într-o vreme când eu nu recunoșteam
nici faIă de jurnalul meu că scriu poezii, or ea le scria și le
răspândea prin clasă cu o dezinvoltură de părea că era poetul
contemporan peste care am dat noi cu norocul să-l avem
printre noi. Citeam și eu mâzgălelile ei pe bucăIele de hârtie
cât palma, le memoram cu sufletul la gură și, pe drumul spre
casă, le comentam împreună.

De ce am început s-o suspectez că ar putea fi ea pârâcioasa?
Din cauza tatălui ei despre care bănuiam că e securist, ba nu,
mi-era clar că este. De ce mi-era clar? Nu știam.

Apoi a urmat o poveste nebună care m-a convins că am
greșit judecând-o. A început cu îndrăgostirea ei. După în-
toarcerea situaIiei pe toate părIile, ne-am dat seama că Cella
nici măcar nu era îndrăgostită, băiatul, deși era de vârsta noas-
tră, era foarte copilăros și imatur, era mai mult curiozitatea ei
de a seduce.

În condiIiile anilor ̀ 80, Cella și băiatul cel frumos și-au luat
o mică vacanIă, o escapadă de trei zile la Felix. Așa multă lib-
ertate mă făcea să ameIesc. Unde erau părinIii? Cum i-au lăsat
să plece neînsoIiIi? Cum și-au putut rezerva camere la hotel
fiind minori? Băiatul, fiu de ștabi, se pare că avea un spate bine
pus la punct; nu au întâmpinat niciun fel de probleme,
părinIilor fetei părea că le surâde relaIia cu insul suspus, altfel
nu-mi explicam, doar că, după escapada de la Felix, relaIia lor,
încet-încet s-a destrămat. 

Nu, nu sufăr pentru el, mi se destăinuia Cella, dă-l dracu-
lui, a fost doar un răsfăIat dulce, nimic de capul lui, nu avea
cum să dureze, dar știi tu, problema e că... sunt însărcinată. În-
sărcinată? Însărcinată! Da, în-săr-ci-na-tă! Mi se înceIoșară
ochii: un copil în pântecele prietenei mele? Mi-l închipuiam ca
pe un fetus care-și râde de noi, cu faIa șmecherului de fiu de
ștabi, pe care nu-l suportam. 

Acum, în pântecele ei era copilul lui. Ar fi trebuit să am sen-
timente de drag faIă de copilașul nenăscut, înmugurit într-un
pântece de copilă. Dar recunosc neputinIa mea de a iubi in-

trusul. Ce vei face? Ea ridică din umeri de parcă acum era trea -
ba mea să îmi bat capul cu cocoloșul din pântecele ei. Stai, stai,
fată! Ești sigură? Cât de sigură? Doar știi bine că aveai ciclu din
an în paști, nu poIi să te bazezi pe lipsa menstruaIiei. Doar nu
ai fost la doctor!? Ce, ești nebună, care doctor? Doar nu vrei să
mă ia în evidenIă, să mă exmatriculeze, să mă ducă la școala de
corecIie, să îmi anunIe părinIii. Îl și văd pe tata așteptându-
mă în pragul casei cu cureaua în mână, trimiIându-mă marș
în cameră, lovindu-mă până mor. N-ar fi mare lucru, dar parcă
uneori chiar aș vrea să se întâmple asta. Ce altceva ar mai putea
să se întâmple? Doar știi că mă bate pentru lucruri mai mici,
doar știi că trebuie să ascund de el unele cărIi pe care le citesc,
știi că dacă nu aduc notele pe care crede că le merit, adică le
merită el ca tată a unei fete deștepte, nu am ce să caut acasă. Nu
la fel era mama ei, o femeie miculuIă și caldă, parcă plonjase în
polul opus, ca să compenseze preIiozitatea primului, dar în
prezenIa lui, căldura ei sărăcea, se strângea cuminte sub ochiul
lui ca un tăiș. Ce mai familie! îmi spuneam. Dar era într-ade-
văr un tip aparte, un despot arătos, securistul prin excelenIă.

Însărcinată? Sigur că nu poIi merge la doctor! Dar atunci
de unde știi? Stai să-Ii spun, ridică ea un deget în mijlocul po-
dului de lângă Parcul Feroviarilor:  am fost la control, numai
un tușeu vaginal poate să confirme, știi bine. Am cunoscut o
studentă la medicină care face chestii din astea, e ca un medic
de pricepută, vin la ea tot felul de fete cu probleme. Într-o
cameră slab luminată a căminului studenIesc numărul..., aici
ezită, n-are rost să te încarc cu aceste informaIii, am promis
că-mi Iin gura. Mi-a spus din prima că da, sunt intrată în luna
a doua, m-a lăsat să aștept de probă încă două săptămâni și
după aceea a confirmat. 

Speram să nu fie așa, continuă Cella; ieri am fost la control,
dar nici nu mai era nevoie, am toate semnele, le văd și cu
ochiul liber: uite și tu cum mi s-au întărit IâIele – spuse des -
cheindu-și cămașa albastră și trăgând de sarafan, ca să-i văd
sânii Iepeni, tari ca piatra când apăsă cu degetul. Și-apoi
greIurile, vomez aproape zilnic, intru dimineaIa în baie și nu
ies până nu trec de runda greIurilor, ca să nu dau de bănuit.
Noroc că sora mea mai mică merge la școală după masă și
doarme dusă până îmi vomez secreIiile din stomacul chinuit.
Apoi nu mai mănânc nimic până la sandvișul de la școală.
Numai la școală n-am probleme, cum intru aici, parcă și
sarcina știe că sunt elevă și nu-mi dă de furcă. Însă acasă își ia
revanșa cu vârf și îndesat. 

Ce vei face? Cella ridică din umeri. Ai variante? Da, sar în
Someș! Dar uite și tu, cât de mică e apa, sar degeaba. Nu, nu era
Cella fata care să ajungă aici, îmi spuneam, dar poate că nu o
cunosc suficient. El știe? o întreb. Nu, la ce ar trebui să știe? Cu
ce mă poate ajuta? E un copil, un negândit, nici nu știa că ar fi
trebuit să mă protejeze. Dar proasta am fost eu, eu care știam
ce riscuri sunt, dar știi, când te iubești prima oară în viaIă, chiar
nu te gândești că sunt riscuri. ÎIi zici că nu Ii se poate întâmpla
chiar Iie. Că e o chestie care nu se petrece așa ușor, în trei zile
de stat la Felix, atâta cât a fost toată iubirea noastră. Știi cum e
să te iubești? Nici măcar nu pot zice că mi-a plăcut. El era stân-
gaci, eu și mai neștiutoare, mă durea. O fată mi-a spus că rămâi

Trei femei, cu mine, patru
Fragment dintr-un roman în lucru

HAnnA botA
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însărcinată numai dacă ai orgasm, eu nici nu știu ce e aia și
uite că hop, sunt însărcinată! Dar cred că sarcina și orgasmul
n-au nicio legătură. 

Dacă nu te îngrași prea tare, am început eu să socotesc,
poate că nu se află școală, nu te vor exmatricula înainte de ba-
calaureat, da, acum ai intrat în luna a treia, suntem în aprilie,
până în iulie treci în luna a șasea, cam greu să nu se vadă... Ce
spui?, râse ea înveselită, așa mică fiind, o să am o burtă mare
cât un butoi, apoi toIi doctorii aceia care ne predau, plus di-
rectoarea, mama tuturor doctorilor, o mamă a pădurii auten-
tică în răutatea ei – crezi că nici n-o să se prindă că e vorba de
o sarcină? Ești naivă, așa am fost și eu, am socotit de sute de
ori, pe degete, cu creionul pe foaie, cu socotitoarea, cu cartea
Mama și copilul în faIă urmărind perioadele și evoluIia. 

Ce vei face Cella? puneam întrebarea a suta oară, fără să
aștept un răspuns, încercând acum eu să întorc situaIia pe
toate părIile.

Apoi Cella lipsi zile în șir de la școală, motiva cu boala,
avea nisip la rinichi și uneori făcea crize. Când sunam, răspun-
dea mama și-mi confirma boala. 

Era la începutul lunii mai când fata reveni la cursuri;
palidă, slăbită, cu o tristeIe pe care doar eu o recunoșteam, as-
cunsă de replicile deștepte și gropiIa din bărbie. Dar nu mai
avea poezii pe fiIuici. Într-o zi o luarăm spre Someș, iarba cres-
cuse alandala, necosită în Parcul Feroviarilor, cum este până
azi, locomotiva care dădea numele parcului era năpădită de
vegetaIia sălbăticită, băietani de Iigan fluierau după noi. Abia
dincolo de grilajul prin spărtura căruia am trecut, își dădu dru-
mul și Cella: știi, Hanna, era o fetiIă, am luat-o în mână, am
scos copilașul din veceu să-l văd... oh, nu-mi spune, îmi dă-
dură mie lacrimile. Tăcu. Eram din nou pe podul știrb.

Tot studenta a ajutat-o. Fusese la ea într-o dimineaIă când
chiuli de la școală și au pus la punct metoda, sonda vezicală.
Medicinista acceptă s-o ajute doar pentru că Cella, fiind elevă
la Liceul Sanitar, avea o serie de cunoștinIe în domeniu, putea
să-și facă singură injecIiile, apoi putea să-și administreze și an-
tibioticele, fără ca cineva să bănuiască, știa ce înseamnă să lu-
creze aseptic, iar dacă ar fi avut complicaIii, știa cum să
acIioneze, fără să o acuze pe studentă. S-au înIeles și asupra
preIului. Costa! Iar antibioticele și le va procura singură, urma
să primească doar fiolele pentru contracIii, care contribuiau la
curăIarea completă a uterului. Au fixat pentru ziua următoare.

De unde adunase banii așa repede? Îl sună pe băiat și-i fixă
o întâlnire. Scurt, rece, la subiect, îi explică în puIine cuvinte
drama comună. El înIelese ce are de făcut, aducă toIi banii
până seara. De unde? Să-i fi furat de la părinIi, ce contează. Tot
el adusese antibioticele scumpe, mai multe decât era nevoie.
Adusese vitamine și-i lăsase bani pentru cheltuieli nepre-
văzute, părinIii nu trebuiau să afle și să știe nimic. 

Sonda fierbea într-un ibric, gâlgâind zgomotos când ado-
lescenta intră în camera sordidă. Linoleumul scorojit lăsa să se
vadă cimentul de dedesubt, dar se vedeau încercările de a păs-
tra camera cât mai curată, chiar dacă patru paturi, câte două
suprapuse, și teancurile de cărIi arătau că aici se locuiește, se
doarme, se studiază. Medicinista răsuci cheia în timp ce-o pofti
pe fată să se dezbrace, era o bruneIică drăguIă, cu părul tuns
scurt pe care în curând îl ascunse sub o bonetă mare. Era aju-
tată de un tânăr care făcea totul după comenzile ei. S-au spălat
pe mâini îndelungat, dar nu-și traseră mănuși chirurgicale,
probabil nu aveau. Cella se dezbracă până la brâu, burta înce-
pea să se pronunIe de sub tricoul ridicat spre sâni. Nu-i era
jenă de tânărul bărbat, era aici ca s-o ajute, dar nodul din gât
era atât de greu de înghiIit. Își ucidea copilașul, primul ei copi-

laș... Și-apoi, tare îi mai era frică. Nu de ceea ce îi vor face stu-
denIii, știa mersul actului, îi era frică de deznodământ. Va
funcIiona? În multe cazuri nu funcIionează, dacă nu merge, ce
se va întâmpla? Poate își schilodește copilul, poate îi provoacă
niște traume pe viaIă, dacă va fi să-l nască. Cumplit gând, îl
alungă în timp ce-și ștergea cu mâna lacrimile curgând fără
plâns. Dacă funcIionează doar pe jumătate, adică să se
provoace travaliul, dar să nu se desăvârșească avortul, atunci
va trebui să meargă la spital pentru chiuretaj, se va depista nu
doar sarcina, ci și actul. Dar va lua totul asupra ei, fiind deja în
anul patru de liceu va fi credibil că și-a aplicat singură sonda.

Lungită pe aceeași masă pe care o așezase bruneta și data
trecută, își depărtă picioarele. Tânărul o dezinfectă cu un tam-
pon îmbibat în ceva, o soluIie cu miros înIepător, insistând în-
delung printre labii. Acum fata scotea, cu ajutorul unor pense,
sonda de cauciuc din tifonul în care a fost învelit cât fiersese în
ibric. Era o clasică sondă vezicală, dar nu o va introduce pe
căile urinare, ci o va poziIiona în vagin, cât mai sus în uter, cât
mai aproape de locul unde fătul se hrănea inserat de peretele
uterin. Nu dură mult. De-acum Cella trebuia să aibă grijă pen-
tru restul. Primi și o injecIie intravenos, restul și le va face sin-
gură în mușchii fesieri. 

Acasă acuză dureri mari de cap, greIuri – ceea ce nu era
deloc greu de mimat – ca și cum urma să se declanșeze o nouă
criză de rinichi. Trebuia răbdare și atenIie pentru orice miș-
care. Cât mai mult în pat, ca sonda să nu iasă fără să-și fi dus
la capăt rolul de corp străin, până va provoca contracIiile scon-
tate. Și zilnic, exerciIiul de verificare: lungită în pat, cu ge-
nunchii flexaIi și coapsele puIin îndepărtate, introducea două
degete în vagin până simIea sonda încolăcită, nemișcată de la
locul ei. ExerciIiul îl făcea și pentru a verifica o eventuală in-
fecIie; își mirosea apoi degetele pentru a observa schimbări ale
secreIiilor, că dacă apare puroiul, septicemia e doar la un pas.
Iar o septicemie, nu doar că ar duce la depistarea întregii stări,
ci duce la moarte. 

Noaptea începu să aibă coșmaruri, îi era frică și să
adoarmă, mai ales că, stând mai tot timpul în pat, aIipea și
peste zi, nu mai avea somn bun. Se făcu, într-o noapte, că burta
i se umflă cu repeziciune, ca un balon care atârna greu, tatăl ei
o Iinea de încheietură: nu mai scapi, pramatie ce-mi ești! Se
trezi lac de sudoare, simIi că burta chiar îi crescuse mult în
noaptea aceea, dormise cu degetele la nas, cu cele două degete
cu care verificase aseară sonda. Oh, miroseau urât. Se sperie.
Miroseau a putrefacIie. Nu, nu-i posibil, își spuse ea, de-acum
ce se va întâmpla? Trecuse deja o săptămână de la aplicarea
sondei. Nu mai adormi, se simIea foarte ciudat. Nu era nici
ora șase când Cella simIi primele contracIii dureroase. Încă nu
acum, strângea ea cu putere mușchii vaginali, mai stai, să nu
se elimine sonda și-apoi contracIiile să se liniștească. Dar vai,
era dureros, foarte dureros, era bine să nu știe ai casei că e grav,
mama ar fi rămas acasă, apoi bineînIeles, salvarea – erau pașii
urmaIi ori de câte ori se pornea vreo pietricică. Dar Cella știa
să rabde. Nu e mai dureroasă o naștere decât o colică renală,
spuneau femeile, că dacă spuneau bărbaIii nu îIi vine să-i crezi.
Or ea trecuse printr-o severă colică renală. Așa că știa și să
rabde. TranspiraIia udase cearșaful până la salteaua de
dedesubt, gemetele și le înfunda în pernă, trecuse de ora șapte,
în curând părinIii vor ieși pe ușă să plece la serviciu, iar cea
mică va dormi dusă încă pentru câteva ore, nu răzbea niciun
zgomot din camera ei. 

Când auzi cum se încuie portiIa cu cheia, nu așteptă nici în-
depărtarea pașilor părinIilor, se ridică și, voind să meargă la
toaletă, se îndoi căzând pe covor sub un nou rând de contracIii.
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CuIit în viscere, nu altceva. Lung, tăios și nemilos. Acum
gemea fără să-și mai controleze sunetele. Nu se mai gândea la
infecIie, acum se pornește greul. Când contracIiile scăzură, se
târî fără vlagă spre baie. Iarăși dureri. Așezată pe veceu trecea
prin secunde lungi de durere alternând cu sfârșeală. Sonda
lunecă în apa din toaletă cu un plescăit lung, capătul metalic se
lovi cu clinchet de porIelan. Totuși, e mai rău ca o colică, apucă
să gândească înainte de următoarea contracIie; după ce și acest
rând trecu, realiză că, deși sonda a căzut, travaliul continuă. E
bine că nu s-a oprit, va merge până la capăt! Împinse, împinse
cu forIă. Iarăși contracIii, iarăși senzaIie de leșin, apoi umplu
vasul cu sânge. Se ridică pentru un prosop, umplu și baia de
sânge, se umplu pe mâini, încercă să cureIe cu hârtie igienică,
dar dârele au murdărit gresia, întinse mâna spre șnur ca să
tragă apa și să cureIe vasul, apoi își aminti de copil. Rămase
cu mâna crispată pe șnur. Copilul! Se aplecă peste porIelanul
veceului șezând cu fundul gol pe gresia rece. Privi, dar nu era
decât sânge și ceva albicios, apoi văzu ceva cenușiu ca un maI,
da, cordonul ombilical. Dar unde să fie copilul? Căută cu
mâinile împingând masa aceea vâscoasă încoace și încolo, așa,
la suprafaIă. Nu găsea. Își afundă până la urmă mâinile cău -
tând disperată. ContracIiile s-au mai liniștit. Unde-i copilul? Îl
găsi învelit într-o membrană străvezie, avea capul mare și di-
form faIă de trunchi, dar se vedeau mânuIele și piciorușele
subIiri și, uite, era fetiIă, fetiIa ei moartă. Doamne, îi venea să
urle, gemea doar în neputinIă. Un mare dezgust începu să urce
spre creier. Urca împreună cu o greaIă viscerală. Începu să
vomeze, acum secreIiile din stomac și bila verzuie se ameste-
cau cu sângele și apa. Dezgustul de sine se transformă în ură. 

Luă copilașul, îl puse deoparte și, tremurând, începu să
cureIe baia. Puse prosoapele mânjite cu sânge într-un lighean
cu apă rece, ca să iasă petele. Se spălă pe tot corpul, trase pe ea
o pereche de chiloIi ce atârnau pe o sfoară la uscat, puse un
toșon mare de vată între picioare. O să spună mamei, că, odată
cu criza, îi veni și ciclul, altă belea. Când totul era curat, când
toate urmele au fost șterse, merse la bucătărie, luă din vraf un
ziar Scânteia tineretului, la care era abonat tatăl, înveli fetusul,
apoi prinse de toartă găleata cu gunoi, ieși la tomberonul din
curte și aruncă pacheIelul mototol peste care răsturnă și conIi -
nutul găleIii. Se spălă pe mâini cu mare atenIie, se dezinfectă
cu spirt sanitar, apoi luă un somnifer și adormi. Abia la cină se
trezi scuturată de braIele mamei, auzea vocea ei sunând înde-
părtat: Cella, Cella, să chem salvarea? Nu, rosti ea trezită de
întrebare, nu, a trecut, acum o să-mi fie mai bine. Pijamaua și
așternuturile erau pătate de sânge. Văzu și mama. Nu-i nimic,
Ii-a venit și ciclul, lasă că schimb eu, o mângâia femeia pe
frunte. 

În noaptea aceea n-am mai dormit, reluă Cella povestea, o
privegheam pe fetiIa mea împachetată, aruncată la gunoi. Știi
cât este de devastator gândul acesta? Am văzut apoi, dimineaIa,
cum au venit gunoierii și mi-au dus-o, doi Iigănoci murdari au
golit butoiul de fier și au plecat. Atâta tot! M-a scăpat studenta
de belea, dar mi-e sufletul ferfeniIă. Se va vindeca vreodată, ce
crezi? Cum voi trăi cu gândul acesta toată viaIa?

Nu știam cum se vindecă sufletul după un avort autoapli-
cat. 

La vremea aceea, povestea ei m-a marcat: mi-am dat seama
că, dacă a avut curajul să-mi spună despre o atare ilegalitate,
am bănuit-o degeaba, că nu Cella mă toarnă dirigintei, dar nici
nu mai conta, problemele mele erau mărunIișuri pe lângă
povestea asta de viaIă și moarte, care, chiar dacă s-a terminat
„cu bine”, nu era bine deloc. 

NNuu  ppuunnee  mmâânnaa

Te rog, nu pune mâna pe ziua de azi
e a mea
un pahar de lumină aş putea
să-ţi ofer, dar cutremurul de ieri
mi-a spart toate paharele
a luat cu el şi cioburile
să nu mă rănesc, aiurită cum sunt
în compensaţie
mi-a adus ziua de azi, atât
nu-i zâmbi, nu o ademeni, nu-i promite
că-i va fi mai bine cu tine. 

Nu pune mâna pe soare
e al meu
din zori până-n noapte
mi-a uscat lacrimile, aripile
în pădurea întunecată m-am rătăcit 

Victoria 
Milescu

� � �
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n-aş mai fi ştiut drumul înapoi
dacă el n-ar fi pârjolit-o
nu pune mâna pe soare, te rog
nici eu nu o fac
deşi el, pentru o mângâiere
mi-ar da întreg pământul 
cine sunt eu? îl întreb
el îmi răspunde: eşti soarele meu. 

HHooţţuull  ddee  LLuunnăă

Umbra proiectată pe zid
e a unui hoţ
intenţionează să fure Luna
ea aleargă disperată
dintr-o galaxie în alta 
se acoperă cu nori destrămându-se, 
trădători
garajul e o capcană
unde lucesc două steluţe roşii
hoţul de Lună calculează, aşteaptă 
să se stingă zgomotul de fond,
luminile de avarie, strigătul mut
socoteşte că o va vinde la un preţ bun
după care se va muta pe o planetă bogată
să stea cu burta la soare
riscă dar merită
puţini s-ar încumeta
să se avânte pe cablul argintiu
agăţat de Carul cel Mare
în care va transporta Luna
cu toate problemele ei fizice, psihice. 

OO  rruulloottăă  
llaa  ppooaarrttaa  rraaiiuulluuii

Am fost o rulotă luxoasă
acum sunt o rulotă pe butuci
aştept o maşină mare, puternică
să mă remorcheze
să mă ducă la porţile raiului
cu miliardarul meu drag
el va plăti gras să fiu reparată
să am iar aripi strălucitoare, de firmă
şi o inimă neînfricată
miliardarul nu s-a mai urnit din mine
de o mie de ani
la poarta casei lui au înflorit teii
guguştiucii vin pe acoperişul meu verde
vântul îmi acoperă ochii cu ziarele
care încă mai scriu despre 
călătoriile noastre interstelare. 

CCaassaa  ooccrroottiittooaarree

Mergeam spre casă
dar casa mergea şi ea
încercam s-o ajung din urmă
îmi era frig, frică
nu avem acelaşi drum, îmi zice
eu o iau spre cer
şi de acolo mai departe
pe aripile păsărilor lunatice
tu nu poţi să te ţii după noi 
n-ai aripi, n-ai idealuri
nu ştii de unde vii, încotro te îndrepţi
m-am săturat să te ocrotesc
de ploaie, de ger, de animale fantastice
să te apăr de hoţi
am obosit să-ţi încălzesc
sângele vechi de secole, visele nebuneşti
ce-mi zăpăcesc grinzile, căpriorii...

IInnvvuullnneerraabbiillăă!!

M-am scăldat în inima ta
era să mă înec
dar o extrasistolă
m-a scos la mal
în adâncul inimii tale au văzut
sirene, rechini, galioane prădate
m-am scăldat în inima ta
şi am devenit invulnerabilă
de-acum, nicio săgeată a ochilor tăi
nu mă mai poate răni
în afara unui singur loc
lăsat la vedere – inima mea.

AArroommeellee  vvâârrsstteelloorr

Femeia care îmi aduce pâine
miroase a mâine
bărbatul care mă aşteaptă în ploaie
miroase a sărbătoare
copilul alergând înaintea mea
are vârsta anilor mei buni
când fericirea se ridica
din lanul de grâu copt unduind
să vadă dacă sunt acasă, la masă
cu toţi ai mei
cu pâinea şi cuţitul vieţii senine
să-i tai şi ei o felie subţire. 

PPooeemm  ddeezzaaffeeccttaatt

Aici este un poem dezafectat
vă puteţi depozita gânduri, idei
folosite, ruginite
sentimente care nu mai necesită îngrijiri
vise, ambiţii, lacrimi reziduale
lângă o gară veche
se află un poem dezafectat
umpleţi-l cu ce găsiţi când colindaţi  prin
oraş
prin târgurile de vechituri
folosiţi-l din plin
folosiţi-l pe propria răspundere
puteţi chiar să vă adăpostiţi o noapte-
două
între litere desperecheate 
când sunteţi în impas
numai dacă nu vă deranjează
sunetul hodorogit al inimii lui
care încă nu s-a oprit. 

UUnn  ttrreeccuutt  ddee  ssuucccceess

Am trecut
pe lângă trecutul meu
ce mai faci, l-am întrebat
bine, mi-a răspuns, dar
eu nu sunt trecutul tău
acela a trecut demult pe lângă mine
m-a depăşit, 
mergea iute, grăbit, însoţit de 
tineri exuberanţi
cu efecte audio-video
acum sigur a ajuns viitor
era un trecut ambiţios. 

FFăă--ţţii  pprroovviizziiii

S-ar putea să se oprească 
apa, lumina, aerul
s-ar putea să se oprească rostul
picioarelor tale şi e bine să-ţi faci provizii
de drumuri nestrăbătute
în sensul vieţii obligatorii
s-ar putea ca soarele 
să aibă nevoie de reparaţii, de odihnă 
şi e bine să-ţi faci provizii
de lumina ochilor, a minţii
prin câte treci să trăieşti
s-ar putea să se oprească primejdiile
ele doar mai ştiu drumul spre casă… 
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Iubesc norii, îndeosebi când mă aflu în avion și trec
printre ei, nepăsători și puri. Câtă poezie li s-a
dedicat! Și totuși, sunt cu totul indiferenIi – și atât de

simpli, ca niște copii adăstând pe faIa cerului în coșuleIe
invizibile.

Poate că ne îngreunăm cu gânduri, în mod inutil. S-ar
cere să le reIinem numai pe unele – acelea de care nu putem
scăpa și care nu maculează. Apoi, consemnându-le, să le
permitem, la rându-le, să se retragă graIios, asemeni norilor
dragi, pufoși, impenetrabili, în aparenIă nemișcaIi, călători,
de fapt, pe dinaintea obrazului albastru, imobil al părintelui
lor din înalt.

Goana după adevăr pare că se petrece accelerat sub ochii
noștri. Sunt date în vileag tot felul de dede subturi, cercetăm
frenetic, ne informăm febril. În final, însă, vedem că rezu -
ltatul nu a justificat efortul, rodul cules e meschin. Dar așa de
puIini înIeleg că adevărul e ceva infinit de subtil și de
profund, iar nu o sumă de informaIii. Pentru a avea acces la
el trebuie să fii în stare să-l încorporezi. Să fii de aceeași
natură și puritate cu el. Cei neînstare s-o facă rămân
încremeniIi ca în faIa unei entităIi necunoscute, pe care o
răstălmăcesc. Adevăr! Ce lucru preIios vrea să înhaIe im -
pertinenIa plebeiană! Există, prin contrast, ceva ce se poate
căuta de la naștere până la moarte. Desigur, e o neînIelegere
la mijloc. Curioșii numesc adevăr simpla informaIie și se
pregătesc să o folosească împotriva cuiva, afirmând ritos că
este realitatea despre el. Adevărul, însă, nu-l cunoști decât
tu ca subiect implicat, nu-l folosești decât tu. Tu în sensul de
principiu de conștiinIă propriu, intim comunicant, condu -
cător al vieIii tale, nu vreun tu în accepIia de persoană.
IndiscreIii vor picanterii, dezvăluiri de ordin personal, de
aceea nu se edifică nicicum în strădaniile lor. De aici,
necesitatea protejării adevărului, a purităIii lui (ei numesc
asta ascundere, tăinuire faIă de dreptul lor la curiozitate,
deci o taxează drept mârșăvie). Ceea ce văd nu pot și
înIelege, deși pietrele scumpe zac în praful drumului, sub
tălpile tuturor. Din acest motiv, în chip fatal, nu primesc de
la viaIă decât date pe gustul lor, întrutotul digerabile. Până
la urmă, ce este adevărul, pentru care atâta scandal? Îl știm,
de fapt, cu toIii, dar nu-l putem prinde în palmă, are consis -
tenIa aerului. Un aer greu totuși, un ochi neadormit, care,
ignorat, uneori ucide. 

O conștiinIă plată nu-l poate cuprinde, înIelege, inter -
preta pe artist, ci se pierde în interstiIiile marilor sale viziuni,
sentimente, perspective. Și totuși, rămâne – provocare a lui,
esenIială – gestul de a oferi ceva care stimu lează, indică un
Iel aparent foarte îndepărtat, ieșit din spectrul vizibilului.
Pentru asta el capătă puterea de a jertfi siguranIa, comu -
niunea banală... Dar înIelepIii ne asigură: și a fi cu tine însuIi
e o companie sfântă (spune, de pildă, Nisar gadatta Maharaj).
Nu e timp pierdut, nu e înjosire, nici timorare. 

CâIi au îndrăzneala de a fi ei înșiși? Cei mai mulIi se
revendică de la varii grupuri sau grupări, nu trăiesc în
indi vi dualitate, nu au curajul ei. Judecata acestora e,
inevitabil, de clan. Artistul-cugetător are, în schimb,

puterea de a asista la propria viaIă ca la un experiment în
desfă șurare.

Nu am considerat niciodată literatura, scrisul un refugiu,
ci, dimpotrivă, un nod energetic, o con strucIie vitală, stenică,
în care se împletește tot ce este mai bun în umanul ancorat
de omenitate (cu termenul propus de părintele Dumitru
Stăniloaie). 

Scriam în anul 1989: „Terfelirea: mulIi caută în ceilalIi
urâciunea lor proprie. Dacă artistul a citit mult, e decretat
drept pedant, livresc. Dacă se încăpăIânează să creadă în
sine, e taxat de unii ca megaloman, ridicol, nebun. Dacă e
meditativ, i se pune pecetea de filozofard, abstract, preIios.
Dacă se îmbracă bine, i se spune: te-ai făcut burghez. Dacă,
dimpotrivă, e modest, aude: te-ai dat la fund. Dacă este
gospodar și chibzuit, este invidiat, spoliat, judecat ca spirit
meschin; în jur i se adună inși care cerșesc obraznic. Apoi
vin peste el cu forIa, acasă ori la serviciu. Îl sună la telefon
noaptea. Îi dau comisioane.” Astăzi, din câte constat, inte -
lectualii, poate chiar oamenii în genere, nu mai gândesc chiar
așa, sunt mai relaxaIi, mai deschiși. Se admite, în principiu,
un grad sporit de diferenIiere, o plajă mai largă de virtua -
lităIi actualizate. Este și acesta un semn că schimbările
declanșate în 1989, orice semnificaIie de substrat le-am
atribui, nu au fost în zadar. 

O lume ahtiată după autoritate, distincIii, glorie... Până la
un punct, devorată – din raIiunea ușor de înIeles a nevoii de
certitudine. Aceea că vocea i-a fost auzită. Cu toate acestea,
e la mijloc panica, o frică îngro zitoare: presimIirea că tot
efortul a fost în zadar, s-a mistuit fără urmă odată cu
existenIa evanescentă. Și atunci, recu noașterea – o ancoră.
Dar, la o privire calmă, rece, să ne gândim: ce premiu s-ar
putea da unei răvășiri existenIiale oglindite în opera ce se
desprinde nepăsătoare de autorul ei? Ar fi el, însemnul
exterior, mai important decât înIelegerea noastră, a citi -
torilor, decât imersiunea și intensa empatie de a ști să-l
acompaniem pe drumurile prăpăstioase unde, ca un șaman,
a urcat ori a coborât? Pe urmele unei fapte dincolo de scriere,
una cu viaIa, fuzionată cu ea? Acest fel de operă nu se mai
justifică prin nimic exterior, ci începe și sfârșește cu Sinele.

Îmi închipui destinul golind casa, purificând, dăruind.
Să nu Iii nimic pentru tine, să împingi afară peștii grași,
sclipitori, ca să bucure tot universul cu frumuseIea lor. Să nu
rămână în urma ta nicio fărâmă interpretabilă, nicio ambi -
guitate.

Învestim realul imediat cu propria-ne subiectivitate, îl
plasăm sub haloul unui orizont al nostru îndepărtat, parcă în
așteptarea unei bure delicate, insesizabile astăzi, dar posibile
și probabile mâine. În acest fel îl și construim, ne manifestăm
în chip creator faIă de el. Tot astfel, izbândim în relaIia cu
ceilalIi și ne definim, optim, relaIionarea – sub semnul unei
infinite pacienIe și îngăduinIe, sinonime ale încrederii. Cel
pe care îl iubim evoluează așa cum l-am gândit, cum l-am
proiectat. Cel pe care nu îl iubim evoluează la fel, stimulat de
viziunea noastră de adâncime, activă la rădăcinile timpului,
generoasă cu, virtual, oricine. Ea nu este discri minatorie.

Nori fugari pe albastrul ecran 
SiMonA-GrAZiA diMA
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Avem foarte multe resurse. Numai să dorim să le împăr -
tășim, într-un act autentic de generozitate.

Cu aceste gânduri roind în cuget, încep să fac ordine pe
un raft al bibliotecii și dau de o carte pe care nu am citit-o
până acum cu atenIie, am răsfoit-o doar, amânând lectura
sistematică din pricina limbajului hiper scientizant. Iau în
considerare ipoteza de a o dărui. O deschid, totuși, și încep
să citesc, în puncte diferite, îi percep instan taneu, ca pe un
laser, esenIa. Limbajul, da, e știinIific, ba chiar adesea greoi,
obscur, dar pe alocuri sclipitor; pasional, cu certitudine (un
patos al ideilor), dar uimitor este că îmi aflu în ea aproape
întreaga filosofie de viaIă. Și prind să reconstitui clipe uitate,
să le montez în întregul din care fac parte.

Despre cât de necesară e dăruirea citesc câteva rânduri
entuziasmante, în volumul Omul și universul informaBional
(1978) de Ștefan Stössel și Doru Ogodescu, reprezentanIi de
seamă ai școlii timișorene de psihiatrie și antropologie din
anii ‘60–’80: „Trei fraIi legendari din Orientul apropiat
moștenesc unsprezece cai. Jumătate îi revin primului născut,
un sfert celui de-al doilea, o șesime mezinului. CondiIia
principală: caii să rămână vii! După căutări și certuri sterile
moștenitorii cer sfatul unui înIelept. Acesta, pentru a-și
demonstra imparIia litatea și pentru a-i potoli, le face cadou
un cal și îi invită să facă împărIirea în bună înIelegere.
Fratele mai mare pleacă cu șase cai, mijlociul cu trei, cel mic
cu doi. Total unsprezece! ÎnIeleptul recăpăta calul dat
cadou.” 

Autorii își susIin, prin această pildă, încrederea în putinIa
omului de a aduce un plus de informaIie acolo unde ea
lipsește, de a o completa pe cea absentă punând de la el,
dintr-un sentiment de solidaritate cu ceilalIi, izvorâtor de
pleni tudine. Remarcăm aici rolul comunitar al omului ca
demiurg informaBional, cum îl numesc ei, inspirat. Îmi amin -
tesc: de atâtea ori am acIionat în acest chip, din instinct, în
toate împrejurările când comunicarea nu părea cu putinIă.
Rodul nu a întârziat să apară. 

InformaBia (citesc, dar, simultan, completez cu cele trăite)
se transformă în substanIă umană sub imperiul bunătăIii, al
afectivităIii. Astfel, se petrece un fapt esenIial, numit, în
limbajul autorilor (nu știu dacă unul întotdeauna pe deplin
adecvat), transducBia informaBiei, adică urcarea ei la (gradul
suprem de) unitate. Terminologia folosită nu mă satisface pe
deplin: cuvântul transducBie este preluat din biologie, unde
înseamnă la origine „un transfer de material genetic inter -
bacterian, purtătoare ale acestuia fiind bacteriofagele.”
Oricum ar fi însă exprimată, această realitate a in-formării
(puterea umană de a învesti contingentul cu semnificaIie)
are valabilitate. Omul este în stare să infuzeze sens unui
ocean de întâmplări altminteri amorfe, pasive, și, astfel,
metamor fozează în permanenIă lumea. Mi-a încălzit sufletul
descin-  derea în lumea sufletească vastă, complexă a acestor
doi umaniști, amici spirituali ai familiei noastre, alături de
muzicieni și muzicologi, pictori, specialiști în construcIii
civile, medici, fizicieni, alături de care am petrecut momente
de neuitat. Transcriu dedicaIia, notată de Ștefan Stössel,
semnată de ambii autori, și mă confund încă o dată cu ductul
gândirii acestui renascentist interlocutor al meu din anii
adolescenIei, căruia nu i-am uitat învăIăturile generoase,
desprinse din foarte liberele discuIii despre destin, artă,
știinIă, filosofie, psihic (nu aveam de-a face cu prelegeri,
nicidecum, ci abia cu scântei scăpărate de amnar în întu -
nericul distinct de ignoranIă, sinonim cu pacea înfiorată de

așteptarea fertilelor sensuri, pe un teren abrupt; simple
nuanIe prospective, așadar). Spre deosebire de cei pierduIi
în detalii și temători în faIa vieIii, Ștefan Stossel contura, fără
intenIie sau emfază, un nor al nemărginirii, undeva, în faIă.
Departe, dar tangibil. Dincolo de tot ce configura cu exac -
titate știinIifică prin discurs, adăsta ceva inefabil, nedefinit,
foarte real însă, reconfortant de real.): „Stimatei familii
Dima, pentru prezenIa caldă și înIelegătoare faIă de noi,
tacită, dar elocventă. Rămân nu faptele, ci intenIiile, nu
cuvintele, ci ceea ce se află în spatele lor. Niciunul dintre noi
– [cei] care oferă și [cei care] primesc – nu ne ascundem după
paravanul de cuvinte”. Nu am revăzut această dedicaIie de
mulIi ani, nu m-am mai gândit deloc la om, dar acum mă
potopește emoIia, consta tând că eu aș fi scris exact la fel
rândurile cu pricina, că am ajuns, după ani de meditaIie și
vieIuire, exact la înIelesul respectiv. Nu fiindcă i-aș fi urmat
învăIăturile, ci fiindcă viaIa m-a condus întocmai în acest
punct. Noi nu i-am mai cunoscut viaIa de după plecarea din
Iară, suferind, discreIia ne-a împiedicat să aflăm mai multe.
Ne ajunge bucuria împărtășită în numele acelorași valori –
este nepieritoare. De prea timpuria moarte a lui Doru
Ogodescu știm, dar nu și despre parcursul conferenIiarului
Stössel, stins într-un loc străin. Ar fi fost păcat să le înstrăinez
cartea! Regăsesc în ea esenIa discuIiilor pe care le-am purtat;
de pildă, cele despre entropie și negentropie: „omul este mai
asimetric decât realitatea” (p. 128) sau perenele cuvinte
despre afectivitate, ce se referă la o lege universală a exis -
tenIei: „afectivitatea este o funcIie subiectivă negentro pică”
(p. 241). 

I-a plăcut versul meu: „Somnul legat de copaci”. „Pentru
tine nici măcar căderea unei frunze nu este simplă cădere a
unei frunze, tu învestești totul cu semnificaIii”, mi-a spus,
după ce mi-a citit primele poezii. Sau opinia lui: „Tu îIi
fabrici singură citatele”, cu un sens foarte flatant pentru
mine și cu aplicabilitate mai amplă, nu doar la poezie. A
intuit felul meu de a simIi, de a vieIui, deși aveam doar
cincisprezece ani, tensiunea semantică ce mă anima, îndă -
rătnicia de a mă plasa în „cercul de foc al semnificaIiilor”,
cum și-au formulat cei doi crezul în această carte-eseu de
antropologie informaIională. Nu sunt neapărat de acord cu
toate postulatele ei (prea ateiste pentru gustul meu), nici cu
întreg limbajul uzitat, straniu uneori (deși termeni rebar -
bativi precum temporic, nivelic, modelic sunt prezenIi și în
volumul Persoană și devenire, din 1976, semnat de „patriarh”,
adică de profesorul Eduard Pamfil, alături de același catalitic
Doru Ogodescu, întemeietorul psihiatriei antropologice în
Iara noastră; de unde presupun că vor fi fost cuvinte vehi -
culate euristic la faimosul Cerc de bionică și antropologie de
marIi, din anii Timișoara anilor ‘70–’80, devenite deja bun
comun într-o anume comunitate intelectuală), dar cu esenIa
ei, indubitabil, da (se vede că stă în firea adevărului să se
propage indiferent de convingeri, venind, adică, din direcIii
diferite ori chiar opuse!). 

Nu ader, de pildă, nici la suferinIa, mărturisită, conform
căreia cuvintele ar purta o povară tragică, cea a nespusului.
Dimpotrivă, rostirea este, în viziunea mea, un receptacul
luxuriant, debordând de încărcătură și potenIial energetic;
chiar dacă neexprimată, nepusă în act. Este, cred, o fericire,
să ră mână așa, nerostită, fiindcă se împlinește în starea sa
apriorică. Rămâne ca promisiune și se oferă intuiIiei exer -
sate, cea de după cortina vizibilului. 

���
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Cântecul acela îl auzi de pe Dealul Crucii, acoperind
tălăngile. Ciobanul se oprise pe tăpșan, cu fluierul între buze,
și odată cu el se oprise și seara. Peste asprele ziduri ale
mănăstirii se așezase mai întâi pacea, apoi doina aceea cu
gâlgâituri, cu întreruperi din gâtlej, păru a da ocol zidurilor
și a pătrunde printre pietrele vechi. Eu coborâsem cu
hârdaiele la spălat. Să tot fi avut vreo șase anișori, că nu
înIelegeam ce se petrece pe acele meleaguri, dar începusem
a pricepe că acel cântec, fie el venit și de pe buzele cioba -
nului, coboară de fapt din munte, din freamătul bradului,
din povestea acelor locuri. S-o fi întins, probabil, cântecul și
dincolo de culme, spre sat, și poate chiar dincolo de munIii
aceia care n-aveau nume, coborând spre ViIău, pe lângă
Pietrele lui Motrescul, spre Voievodeasa, sau, chiar mai
departe, pe Valea Putnișoarei, apoi a Berchezei, prin Paltinu,
până la SuceviIa, la tătuca.

Mă oprisem, dară, cu hârdaiele în mâini, vrăjit de
cântecul acela fără nume, când mă zări părintele Ghenadie,
arhimandritul însuși. Am crezut că mă ceartă, dar și el,
încercând să alunge cine știe ce doruri de pe frunte, își șterse
faIa și-mi spuse cu gândul dus departe de legănatul
fluierului:

- Copile, termină-Ii trebușoara și vino, după vecernie,
să-Ii spun o poveste.

Cântecul acela nu putea să-l lase nici pe el neatins, cât de
închis în rugăciunea și caznele sale o fi fost, pentru că răscolea
și pătrundea și în fiece ungher al lumii, și-n gânduri, și-n vise.
Dar se opri brusc, și deodată începură să fie vizibile și zidurile
mănăstirii, și umbra tătucului Ghenadie, înde părtându-se, și
Dealul Crucii, și turma, ba chiar prinse cu loare și zumzetul
tălăngilor, și behăitul oilor. Și nu târziu se auzi buciumul
rugător al baciului, chemând oile la strungă.

- Hei, Iraclie, mă strigă fratele Sevastian, ai spălat hâr -
daiele?

- Acușica, spusei, și-o porni spre izvor.
Parcă eram pe altă lume, parcă acel cântec îmi regla

baierele fiinIei, cât să n-o scap să o ia la vale, pentru că n-am
simIit niciodată până atunci o asemenea putere în trupșorul
firav, legat în niște straie largi și nu tocmai potrivite pentru
nevoia mea de joacă și pentru neastâmpărul vârstei.

Când soarele coborî dincolo de Turnul dinspre Apus,
luminând peste Obcini într-o ultimă licărire Brodina și
Falcăul, părintele Ghenadie mă chemă la el, mă scoase pe
poarta mănăstirii în tăcere, apoi ocolirăm Turnul de Răsărit
și zidurile și ne așezarăm cu faIa spre miazăzi, cât să
cuprindem cu privirea întreg Dealul Crucii.

- Copile, îmi spuse, ai auzit de Ștefan cel Mare?
- Mi-a povestit mămuca, părinte, dar să știi că mi-a zis și

tata, odată, când m-a luat cu el la vânătoare. Și mi-a mai zis
despre niște domni ai Iării…

- Despre Alexandru?
- Despre Dragoș…
- AIi fost la pușcat pe aici, pe Piciorul Dragoșinii?
- Am fost, părinte, prin codri, spre Dragoșa. Și mi-a zis

tata că Dragoș a fost primul domn al Iării…
- Bună învăIătură au început să-Ii dea părinIii tăi și bine

că tu ai mintea deschisă și bagi lucrurile astea la cap, că
numai așa am putut să rămânem aici, nestrămutaIi, cu
pomenirea domnilor și a oamenilor de faptă creștinească, și
cu cântecul ăsta. Că te-am văzut cum asculIi fluierul, și
m-am bucurat, pentru că dar de la Dumnezeu este să poIi să
spui povestea Iării în câteva armonii. Știi ce-i cu dealul ista?

- Nu știu, părinte.
- Să știi, copile, că cel mai mare domn pe care l-a avut Iara

a fost Ștefan. Și de aceea lumea i-a zis Ștefan cel Mare. Că a
domnit ani buni, preI de jumătate de veac, și a apărat
Moldova și de turci, și de tătari, și de leși, și de unguri. Dar
Ștefan a fost mare tocmai pentru că a iubit Iara asta și pentru
că poporul l-a iubit pe el. Acum nu știu cât pricepi tu din ce
înseamnă să fii domn și să te iubească Iara…

- Acum iubește acum poporul pe domn?
- Nu, copile, acum Iara a fost furată și are domn străin. De

fapt, nu toată Iara, ci numai partea aiasta de munte, care nu
se mai supune CetăIii de Scaun de la Suceava, ci CurIii de la
Viena. Nu mai e domn al Iării, ci un împărat, de-l cheamă
Franz, e cel care stăpânește locurile. Or, Moldova, săraca,
rămasă fără codrii falnici ai Bucovinei și fără feciorii ei buni
de oaste, a tot fost condusă de domni străini, cărora nu le-a
păsat de biata Iară. S-au perindat în fruntea ei toate familiile
înstărite care au dat bani sultanului, și d-alde Ghica, și
MavrocordaIii, și Calimachii, și Moruzii, și IpsilanIii, dar
aproape nimănui nu i-a păsat de Iară. Iar acum, poate ai
văzut, lumea nici nu vorbește despre asta. Ca și cum soarta
Iării n-ar păsa. Da’ ce vorbesc eu aste lucruri cu un copil ce
încă nu știe ce-i aia domnie? Hai mai bine să ne întoarcem la
Ștefan…

- Părinte, dar cine domnește acum în Moldova, sau cât a
rămas din ea?

- Nimeni, copile, e sub stăpânire Iaristă.
- Ce-nsemnează asta?
- La Răsărit de noi sunt rușii, și ei au pus stăpânire pe

jumătate de Moldovă pe când încă nu erai născut, pe când pe
aceste meleaguri făcea legea haiducul Darie, iar de anul
trecut domnul pus de turci, IoniIă Sandu Sturdza, a fost dat

Despre începutul 
căutării cântecului

AdriAn leSenciuc
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la o parte și dus Dumnezeu Sfântul știe pe unde, iar Iara e
condusă de ruși. Cum să-Ii explic, copile? Ai văzut, când dai
de mâncare la orătănii, cum sar și se bat pe mâncare? Așa și
cu Iara asta, care e bogată. A fost aruncată între imperii, și se
bat pe ea turcii, dinspre miazăzi, și rușii, dinspre răsărit, și
austriecii, dinspre apus. Apoi, cu ceva vreme în urmă,
dinspre apus au mai venit și franIujii împăratului Napoleon,
da’ ei n-au apucat să-și ceară partea. Iar acum, din biata
noastră Iară n-a rămas aproape nimic. Turcii au mai slăbit,
dar au pus bună vreme domni în Moldova, care au trimis
toate bogăIiile la �arigrad. Și au încheiat tot felul de
înIelegeri cu austriecii. Austriecii, cu ungurii împreună, au
furat pământurile astea, cu, iaca, mai bine de jumătate de
veac în urmă, pe vremea lui Grigore Ghica Voievod. Iar rușii
au furat Moldova de peste Prut, adică jumătate din Iară, și
acum văd că au pus stăpânire și pe curtea de la Iași.

- Și noi o să mai fim o Iară?
- O să fim, copile, cu oameni ca tine, care știu ce s-o

întâmplat pe aste meleaguri, că altfel o să vină străinii și o să
tot fure din pământul Iării, și noi o să plecăm capul și o să
lucrăm pentru Împăratul…

- Aha, acum pricep de ce pleacă feciorii din SuceviIa, și se
spune că slujesc la Împăratu’!

- Ai dreptate, copile, da’ nu pleacă, săracii, de bună voie.
- Pe un flăcău din sat, Gheorghe îl chema, l-au luat cu

arcanul. S-au strâns oamenii pe uliIă ca la urs să vadă cum
îl trag jăndarii ca pe o vită…

- Așa își face Împăratul oastea…
Culmea împădurită a Dealului Crucii se înnegrise în

amurg. Pe vale, înspre sat, se auzeau firave sunete. Se făcuse
rece, iar eu mă cuibărisem lângă părintele Ghenadie. Peste
toate numai greierii din iarbă rămăseseră gălăgioși, și numai
stelele, împungând bolta, nu-și potoliseră căutătura.

- Și Ștefan?
- Ștefan? Ehei, flăcăule! Pe vremurile celea, să tot fie mai

bine de trei veacuri de atunci, Ștefan era cel mai mare domn
de pe toate pământurile neamului nostru. Dar dușmanii Iării
erau mulIi și greu de stăpânit. Și au venit turcii în valuri și
l-a învins pe Ștefan cu oastea lui mai jos, cum caIi înspre
culmea asta, într-un loc ce se cheamă Războieni, da’ după
bătălie s-o numit Valea Albă.

- Valea Albă?
- Da, copile, așa s-a numit, că pe valea aia au rămas oasele

ostașilor Iării, și a trecut vremea, și ele au rămas albe în
soare, și străluceau de-Ii luau ochii, și oamenii acelor locuri
au numit Valea Albă.

- Doamne, așa de mulIi?
- Așa de mulIi, copile. Și Ștefan, care a scăpat cu viaIă, a

venit aici, în codrii ăștia adânci. Că știa că printre ei, într-o
stâncă, se ascunde un călugăr văzător cu duhul, unul Daniil.

- Și mai e stânca aia?
- Da, copile, o să te duc într-o zi la chilia pe care a săpat-

o Daniil în stâncă. Să tot fie vreo jumătate de ceas de mers de
aici până acolo.

- Putem merge acum, părinte?
- Nu, copile, că-s codri întunecaIi, și-s multe spurcăciuni

prin codrii ăștia, și de nu ești cu băgare de seamă, îIi sar în
cârcă.

- Da’ mâine mergem, părinte?
- Om merge, copile, da’ să termin povestea.

- Da părinte, ascult…
- Ei, și o venit Ștefan la chilia lui Daniil, așa cum era el

îmbrăcat, în haine de domn pregătit pentru bătălie, și o dat
să intre. Da’ călugărul ista era la rugăciune. Și domnul Ștefan
o dat să intre, da’, zâc bătrânii, Daniil nu s-o smintit, și o
continuat să se roage. Și când o încheiat rugăciunea, l-o poftit
și pe Ștefan, și pe slujitorul lui, cu care a călătorit prin codri,
la vorbă. Da’ Ștefan era așa de negru de supărare, că n-o
putut zice nimic. Și pustnicul s-o uitat la el, și i-o zâs: „Cată,
Doamne, de-Ii strânge altă oaste, că n-o să birui niciodată cu
oastea asta de boieri!”. „Și unde să o cat, Prea-Sfinte?”. „Ia
oamenii locului care vor să-și apere pământul și credinIa, și
dă-le lor pământurile Iării să aibă ce să apere!”. „Da, Prea-
Sfinte, degrabă m-oi duce!” Pasă-mi-te, Ștefan o ajuns la
chilia lui Daniil pe înserat, și soarele deja se ascunse după
vârfurile brazilor. Își pusese Domnul în cap să ajungă,
până-n zori, la Cetatea de Scaun. „Stai așa, Doamne, că nu-i
așa de simplu”, zâse călugărul. „Da’ ce mai e, Prea-Sfinte, că
povaIa ta îi cea mai bună din câte am primit. Nici Sfatul �ării
n-o fost în stare să mă îndrume la mai bine!”. „Ia-n șezi,
Doamne, și pleacă urechea”. Și Domnul plecă urechea lângă
piciorul stâng al călugărului. „Ce auzi?” „Vaiete”, zise
Domnul. „Plânsete aud!”. „Plânge Iara, Doamne! Da’ aici?”,
întrebă pustnicul, „aici ce auzi?”, și îi arătă alt loc, de lângă
piciorul lui cel drept. „Aud cântece, Prea-Sfinte!”, și faIa
Domnului se îmbujoră și privirea i se însenină. „Ei, asta-i”,
zâse pustnicul, „în sara asta rămâi aici la mine, Doamne, de
mas, cu tot cu slujnicul tău, iar mâine în zori, când te-i porni
spre Cetatea de Scaun, unde-i auzii cântec, acolo să ridici o
mânăstire”. Și domnul Ștefan o rămas în cămăruIa aia mică,
în chilia săpată în stâncă, și o dormit legănat de îngeri. Că
îmbucătura de prescură și aghiasma de la pustnic or fost cea
mai bună cină pe care o primit-o vreodată. Și când s-o trezit,
în zori, cu tătă lumina aia care numa-n buza codrului îi, cu
mugurii de brad ca lumănările, o plecat cu slujitorul peste
culme. Și-n vârful culmii ăleia fiind, care azi se cheamă
Dealul Crucii, o auzit un cântec. Un cioban de pe-aici, plecat
cu turma pe vale, s-o oprit în umbra de cetini și-o început a
doini. Și Domnul Ștefan o înIeles că-i același cântec pe care
l-o auzit în chilie, și s-o oprit de s-o închinat, și s-o pătruns
de tătă sfinIenia întâmplării ăsteia. Și după ce cântecul s-o
stins în sunet de tălăngi și-n behăit, și-n ciripit de păsărele,
o prins Domnul Ștefan de o întins arcul și o tras pe vale. Și
de unde o auzit cântecul o pus o cruce, de se cheamă
de-atunci Dealul Crucii, iar unde o căzut săgeata o pus o altă
cruce, și acolo-i amu altarul sfintei biserici din mănăstirea
asta.

- Și o adunat oaste Ștefan?
- O adunat, copile, și s-o întors de la Suceava cu oaste de

Iărani, și i-o bătut pe turci și o avut pace în Iară. Și la oamenii
care or intrat în luptă le-o dat pământuri cam cât poate
fiecare ocoli cu calul preI de o zi pe lumină, și oamenii și-or
apărat pământurile. Iar când s-o făcut pace în Iară, Domnul
Ștefan n-o uitat ce-o zâs, și s-o întors la Putna și o pus de s-o
construit mănăstirea asta. Și cum Ii-am spus, altarul îi chiar
locul în care o căzut săgeata.

- Da’ puternic trebuie să fi fost Domnul Ștefan, de o întins
arcul și o ajuns săgeata din vârful dealului până aici jos, la
mănăstire.

- Amu așa umblă vorba.



www.revistaneuma.ro
Proz[

Nr. 5-6 (31-32) � mai-iuNie  2020
27

- Și pustnicul? Cu el ce s-o întâmplat?
- O devenit sfetnicul lui Ștefan. Și l-o pus Domnul mare

stareI peste altă mănăstire pe care o făcut-o, mai devale, hăt,
la VoroneI.

- Aha, zisei, dând să casc.
- Hai, treci la culcare, copile, că Ii s-o fi făcut somn după

atâtea povești.
Și mă desprinsei de părintele Ghenadie, dar el mă strigă:
- Să știi, copile, că nu-i fără rost cântecul de l-ai auzit în

sara asta. Du-te tu în viaIă și urmează cântecul!
Și am adormit cu un stol de îngeri cântându-mi la fluier

susurul ăla pe care izvoarele și Iara l-au păstrat măcar de pe
atunci, de pe vremea lui Ștefan. Iar când o fost să fie, pe la
1856, când nici atunci Moldova nu avea domn, ci era sub
căimăcămia lui Teodor Balș, iar Bucovina trecuse sub Franz
Joseph, de am fost numit în comisia care a asistat la deschi -
derea oficială a mormântului lui Ștefan cel Mare, mi-am
amintit de seara aceea cu stele și cu părintele arhimandrit
Ghenadie povestindu-mi despre Iară. Doar că părintele se
săvârșise de vreo treisprezece de ani, iar eu am ajuns la
rândul meu preot. Dar am rămas să caut cântecul.

Dacă mă gândesc bine, cântecul acela care-mi rămăsese
în minte nu era numai doina din fluier, ci întreaga natură
înflorind în cântec, cu șopotul izvorului, și al păsărilor, și
mai ales cu cel stins, al buciumului de pe fundal. L-am
plimbat pe prietenul meu, Carol Miculi, prin Obcini, și el s-a
apucat să pună picătură cu picătură toate acestea pe note.
S-a apucat de o treabă serioasă, căci tare l-a fermecat doina,
dar parcă n-a pătruns în inima ei, căci numai acordurile de
suprafaIă, numai învelitoarea în care jalea celor din codrii
Bucovinei se așterne, a putut-o reda cu urechea lui de
maestru. Dar mai e ceva, i-am zis, mai e și buciumul, mai e
stâna toată vibrând în muzică, și el, săracul, degeaba a plecat
urechea spre toate astea, că numai ceva din gâlgâitul naturii
care prinde viaIă a putut să pună pe note. Dar mi-a promis
Carol că va veni cândva să asculte altfel muzica aceasta care
l-a fermecat, pe care el a cunoscut-o numai ca întâmplare,
căci cu siguranIă el n-a simIit piatra vibrând, cum a simIit-o
Ștefan lângă talpa bătrânului călugăr Daniil.

Iată-mă, așadar, chemat dintre huIani, de la Șipotele
Sucevei, de unde aveam parohie, să asist la deschiderea
mormântului marelui voievod al neamului, că umbla vestea
că o mână de pungași ar fi jefuit mormântul. N-am priceput
nici până azi de ce s-ar fi spus una ca asta, pentru că am aflat,
când am pus piciorul în mănăstire, după un lung și anevoios
drum prin Măgura, Paltin, Brodina și Straja, că de fapt un
arhitect de la Viena, care venise pe banii CurIii să renoveze
biserica mănăstirii, voia să deschidă mormintele Domnului
și familiei sale, și pe cel al mitropolitului Teoctist al Mol -
dovei, că așa se cerea. Acum pe bună dreptate era nevoie de
reparaIii la biserică, pentru că zidurile crăpaseră și se
coșcoviseră, dar pe de alta, și știu că am copilărit între zidu -
rile mănăstirii,  se zicea că la temelia bisericii Ștefan însuși ar
fi pus o căldare cu galbeni. Nu puIini erau cei care visau să
pună mâna pe atâta bănet, cu care să iasă din mizerie și ei și
familiile lor câteva generaIii după. Dar mănăstirea era aspru
păzită de călugări, mai ales prin gândul lor curat și prin
rugăciune. Dar nici unele zvonuri, nici altele nu se adeveriră.

Se adunase sobor de călugări și preoIi. Eu fusesem che -
mat de cel ce avea să fie mai târziu arhiepiscopul CernăuIilor

și mitropolitul Bucovinei, părintele Teoctist. Pe părintele
Teoctist Blajevici l-am cunoscut la CernăuIi, iar atunci când
am primit în fundul lumii, la Șipote, scrisoarea lui, el era
asesor consistorial al Episcopiei Bucovinei. L-am îmbrăIișat
cu drag la revedere, chiar dacă ne separau ani buni, iar
părintele mi-a dăruit gramatica sa teoretico-practică a daco -
românei, care e totuna cu vorbirea moldavă și valahă, pe
care o retipărise la Viena cu un an în urmă. Eu o știam de la
prima ediIie, pe care o avea publicată de pe vremea când eu
încă mă plimbam prin curtea mănăstirii Putna cu părintele
Ghenadie, și pe când deprindeam despre vieIile sfinIilor și
eroilor acestor locuri. Dar pe cât mă bucurasem de întâlnirea
cu părintele Teoctist, care îmi povestise că a mai dat la tipar
și cărIi de învăIătură ortodoxă, printre care o Istorie a vieBii lui
Iisus Hristos, cu multe aplecăciuni folositoare pentru întrebuin -
Barea candidaBilor la dăscălie – că doar vorbirăm nu de puIine
ori despre această nevoie de pregătire pentru școală –, dar și
o Istorie biblică a așezământului celui vechiu, spre folosul școalelor
de dăscălie, pe atât de tare m-am întristat ce am găsit sub
pietrele de mormânt.

Iată-mă, dară, la treizeci de primăveri, însurat și cu trei
copii – Emilian, căruia îi pusesem numele după cel al
dragii lui mame, și Ciprian, iar al treilea, căruia i-am spus
Ștefan și în memoria Domnului Moldovei, dar și pentru a
duce mai departe numele socrului meu, tatăl Emiliei –,
venind la chemarea părintelui Teoctist, să asist la cele pe
cale. Totul a plecat de la solicitarea stareIului Putnei,
Artemon Bortnik, către autorităIile bucovinene, care,
constatând în plină vară, de ziua trecerii la cele veșnice a
domnului Ștefan, că lucrurile sunt cam neclare cu
mormintele domnești, a cerut identi ficarea lor și reparaIii
la biserica peste care s-a răspândit arinișul. Tare tulbure a
fost toată această poveste, pe care n-am descusut-o până
la capăt. Am ajuns, cum spuneam, din anevoioasa pere -
grinare de la Șipote cu o zi înainte și am dormit acolo unde
mi s-a cuibărit atâIia ani copilăria cu toate bucuriile
descoperirii vieIii în oase. Au ajuns pe rând și comisarul
tehnic, și inginerul direcIional, și comisarul sanitar, dar și
părintele Teoctist, care era comisar religios, cel care mă
chemase știindu-mă cu sufletul acolo, dar au venit și preoIi
din zonă, și călugării din mănăstire să dea o mână de
ajutor, dar și mare număr de popor. Am asistat în tăcere la
scoaterea la lumină, de la ușa dinspre miazănoapte, a
mormintelor principesei Maria, fiica Domnului, moartă
fecioară și zidită acolo, între cărămizi, apoi a Doamnei
Maria, soIia lui Petru Rareș. Ne-am aplecat în pioase slujbe
asupra rămășiIelor de racle și a pulberii trupurilor celor ce
fuseseră odată os domnesc și am încheiat seara cu multă
îndurerare.

M-am retras, după vecernie, la locul acela dinspre
miazăzi, de unde am privit cu multă vreme în urmă cu
părintele Ghenadie Dealul Crucii, și am găsit, sub aerul rece
de toamnă – o toamnă uscată și aspră, cu brume tăioase și
zile scurte și câinoase – un cer mai plin de stele ca de obicei.
Părintele Ghenadie mă deprinsese la cetitul stelelor, și
puteam urmări, după drumul soarelui, zodiile îngrămă -
dindu-se spre orizont, și puzderia aceea alburie, de i se
spune Calea Robilor, refăcând parcă drumul neamului meu,
și toate constelaIiile tăcute. Dar cântecul, cântecul Putnei
care mi-a mișcat inima, acela, iată, lipsea.
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Am deschis spre a ne convinge, mormântul Doamnei
Maria a lui Petru Rareș, și am găsit, apoi, mormântul
voievodului Bogdan. Peste încă o zi am găsit oseminte fără
sicriu, cine știe cărui os din familia Marelui Domn i-or fi
aparIinut, l-am scos la lumină pe voievodul Bogdan al
IV-lea, și iarăși un mormânt despre care nu se poate spune
nimic, fără boltă, ci doar cu lespezi de piatră, care parcă ar fi
ale lui Alexandru, cel dintâi fecior al lui Ștefan, după hainele
rusești pe care le purta. Când să ajungem în naos, la
mormântul sfântului Domn al Moldovei, părintele Teoctist a
cerut o panachidă cu tragerea tuturor clopotelor, iar clopotul
cel mare, Buga, cum îi ziceam noi pe vremuri, copii de la
mănăstire, a sunat atât de dogit și de gol, încât feIele tuturor
se schimonosiră și se întristară. Și în această atmosferă de
cumplită apăsare, părintele a decis să începem de la mor -
mântul pe care îl știam de copii ca fiind cel al lui Ștefan,
undeva de pe partea dinspre miazăzi în naos. Și după ce nu
dădurăm de nimic, în afară de lespezi, găsirăm o boltă mare
de mormânt. Dar până să ajungem la osemintele Marelui
Domn, ne luptarăm cu arinișul care bântuise acel loc. Și
poate că a fost mai bine așa, căci am lăsat pentru a doua zi
treaba. Dar, sub apăsarea tânguitului trist al clopotului Buga,
amintind de buciumul ce cheamă, pe aceste meleaguri, la
înmormântare, ne-am culcat în rugăciuni și cu temeri. Și am
avut, cu adevărat, de ce a ne teme, căci în mormintele
descoperite acolo, spre miazăzi, am găsit câte o gaura în
fiecare. Așa cum știam și cum am presupus, oasele domnești
ale Mariei, întâia doamnă a lui Ștefan, și a celei de-a doua
doamne, tot Maria, și a copiilor Petru și Bogdan, mici și
neprihăniIi, fură cele ce corespunseră celor crezute de noi.
Iar când am ajuns la mausoleu, dând în lături piatra cea mare
și ciuntită, groasă ca de vreo zece palmace, lucrată numai și
numai din daltă, am dat peste mormânt. Iar inimile noastre
băteau în piept de auzeam vecinului încordarea și bătaia.
Norodul era afară și cred, în inimile lor bătaia era la fel, căci
Iăranii cu cușmele în mâini, și femeile cu pruncii alături
tăceau ca sub tăcerea pecetluită cu lespede. Atunci, după ani
buni, am priceput ce-i cu adevărat tăcerea și m-am rugat în
inima mea, apăsat, auzind parcă și vaietele lespezii, și
cântecul ei, cum auzise cu multă vreme în urmă însuși
Marele Domn.

- StaIi! am strigat atunci, și în liniștea bisericii vorbele
mele tunară. Să nu deschidem mormântul înainte de a face
o slujbă cum se cuvine.

Și traserăm iar clopotele, și Buga cel dogit răsună și mai
grav, iar soborul mănăstiresc, în frunte cu arhimandritul,
îmbrăcaIi în orante preIioase și veșminte vechi, și preoIii de
mir, și diaconii cu cădelniIele la fel de vechi, se adunară
lângă mormânt.

- Domnului să ne rugăm! esclamă însuși arhimandritul,
și cădelniIă mormântul, iar poporul răspunse în glas:

- Doamne miluiește!
Și după ce se gătă ceremonialul bisericesc, opt vlăjgani

coborâră în adâncimea gropniIei și ridicară lespedea. Dar
nu mă pot opri asupra celor văzute fără esclamarea pe
care o folosii atunci, și pe care o scrisei în raportul
amănunIit pe care mi-l ceruse telegrafic Alexandru
Hurmuzachi:

- Oprește-te, aici, nemernică pană, și fă loc, o naIiune
întreagă să simtă, în acest moment sacru și maiestuos, căci a

te putea încumeta tu să-l descrii ar fi o neiertabilă profanare
a cugetului acestuia! Moldovă, Moldovă, veche și nouă, iată
eroul tău, iată părintele tău, iată creatorul cununii gloriei și
al fericirii tale! Dar oare de ce-i faIa întunecată din poziIia ei
cea naturală?! Nu cumva ești tu pentru aceasta de vină!?

Și când dădură piatra la o parte, în cântarea prelungă
„Veșnica pomenire!”, aceeași liniște de dinainte, când ne
ticăiau inimile, se așeză asupră-ne, căci Domnul zăcea cu faIa
întoarsă spre grumaz, înspre apus, iar veșmintele sale
preIioase erau păgubite de pietre și de bumbii de aur. Dar,
după mirarea acestor clipe, când părintele Teoctist ceru să se
caute în actele mănăstirii, ca nu cumva netrebnica profanare
să fie cu oblăduire bisericească, începu murmurul. Și,
într-adevăr, oamenii mănăstirii găsiră că la precedenta re -
stau rare, de la anul 1757, de la facerea lumii 7265, cum se
zice, mitropolitul Iacov al Moldovei ceruse printr-o epistolă
egumenului Venedict al Putnei să scoată șarjele, boldurile și
inelele din mormânt și să împodobească Icoana Maicii
Domnului de pe iconostas, acea icoană înaintea căreia
cântam, de copil, Axionul. Iar corul preoIesc a început să
găsească ba vini, ba scuze că înstrăinarea nu s-a făcut în
scopuri profane, ci tot pentru înfrumuseIarea sfintei biserici.
Dar neliniștea, tulburarea aceea, cu tulburarea din glasul
clopotului cel mare, Buga, nu putură fi șterse.

Zice-se că la douăzeci de ani de atunci, pe la 1777,
clopotul cel mare prinse a bate singur, chipul domnului
Ștefan s-a schimbat la faIă, că s-au aprins toate luminile din
biserică, iar apoi s-au stins toate, dimpreună cu candela de
pe mormântul Domnului, atunci când Grigore Ghica,
domnul Moldovei, a fost înjunghiat și decapitat că s-a
împotrivit cedării Bucovinei către Imperiul Habsburgic. Și
povestea aceasta, a întunecării la chip a icoanei Domnului
Ștefan, a rămas din gură în gură dusă printre slujitorii
mănăstirii, iar acum, când chipul s-a întunecat deopotrivă, o
mare panică s-a abătut asupra călugărilor.

Înainte de a ne despărIi, am transmis onor comisiei,
însuși comisarului politic domnul Șenbach, dar mai ales
părintelui Teoctist și egumenului Artemon, ruga mea ca
lucrurile să nu se oprească aici.

- Trebuie să facem, întru pomenirea Domnului nostru
Ștefan, care e deopotrivă cu sfinIii, prin virtuIile sale
creștinești, prin faptele lui evlavioase, prin iubirea lui de
Iară, trebuie să facem o mare pomenire cu norodul, o serbare
a naIiei noastre. Iar acest prenume „Sfânt”, mai spusei,  e
motivat încă și prin pietatea și reverenIa românului pentru
rugile și parastasele împlinite în sute de biserici.

Dimpreună, înaltele feIe și marii comisari, părintele
Teoctist îmi răspunse că ar fi nimerit ca acea mare solem -
nitate să se proiecteze pentru luna mai a anului viitor, 1857.
Dar după aceea, părintele mă trase deoparte, șoptindu-mi:

- Părinte Iraclie, nu mai spuneIi în public aceste vorbe, că
guvernul va vedea ca o îndreptare spre deșteptarea naIio -
nală. SpuneIi numai celor care vor să audă cu adevărat vocea
Domnului Ștefan, despre neatârnare.

- Și cântecul ce l-a auzit când a pus crucea de altar a
bisericii, spusei, și în acel moment, în zorii zilei de plecare, se
auzi dinspre valea ViIăului un unduios murmur de fluier.
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PPoodduurrii

Am colecBia de ploi 
impregnate în mine,
ca etichetele rochiilor prea scurte,
dăruite de mama cea de toate zilele,
care nu m-a certat niciodată destul,
doar mi-a Binut în palme privirea...
Între răsărit și apus
construim fără să știm, poduri,
pentru stivuit amintiri,
niște cărBi mereu colorate
cu sângele nostru.
Toate ar intra într-un bagaj de mână,
în care oprisem câteva îmbrăBișări,
câteva sărutări irosite,
să ne fie drumul ușor,
fără regrete și fără dor...

VViiaaBBaa  llaa  sseeccoonndd  hhaanndd

Cineva se naște, 
altul moare,
e coadă la poarta deșertăciunii,
o ceaBă deasă, nu ne mai vedem...
cuvintele absorbite
produc cicatrici pe suflet.
În jur nimicul cleios ne îmbracă,
în sfârșit demenBă senilă,
fericirea așteptată,
vine tiptil și-mi fură viaBa,
oricum o dăruisem,
când eram un cadavru încă viu.
Un zero cu trupul rotund,
se rostogolește până ajunge praful
fin de pe fila de carte,
din care poveștile se aliniază la start,
pentru maratonul eternităBii.
Încă un concurs fără spectatori
și fără miză,
poate niște emoBii acolo,
un fâlfâit de aripă
și un înger care plânge.

NNeevvooiiaa  ddee  aa  fifi

Mă dor cuvintele ce nu ajung
rugăciune
și leagă aripile îngerilor,
un trup tot mai greu,
mugure de cenușă pe destin,
lacrima care spală startul,
oricum, întârziat.
ViaBa de la zero,
sau chiar de la minus ce o fi,
doar să mai scriu niște cuvinte
fosforescente,
să mai netezesc niște cărări,
cine știe ce îndrăgostit întârziat,
are nevoie să calce pe sarea
neputinBelor mele, asudate,
când eram Iov și învăBam să alerg
crezând că sunt un înger,
dar eram doi în oglindă....

CCoottrroobbăăiinndd  pprriinn  sseerrttaarree

Piramida eternităBii,
cu baza pe sărutul complice
începutului,
când eram muguri
și credeam că floarea te va Bine
mereu lângă mine, 
anotimp după anotimp,
cu ciorchinii de fructe pe umeri
și lacrimi în șoapte.
Timp răsturnat, energie evadată
din clepsidră,
pașii scurBi
șterg amprenta buzelor de sub claviculă...
Niște Eu, niște Tu,
rătăciBi în pădurea de ceaBă,
o poveste uitată,
ar fi durut prea mult, dacă o exersam
și ne bucuram să o închidem în sertare,
prea triste...

SSăă  ppuunneemm  ddee--oo  ppoovveessttee

N-aș fi crezut că nebunia blândă
își face culcuș sub umărul stâng,
te amăgește să o iubești,
spunând mormane de minciuni

despre neputinBele tale,
ca să le iei drept trofee,
să faci liniște printre frici
și-Bi propune fericirea ca exerciBui
tăcerilor prelungite.
Orice e mai bine decât nimicul,
treptelor lipsă până la capăt...
În cercul strâmt, care se închide 
cu fiecare tristeBe,
sunt liberă să desenez 
cireșii sau merii în rochie de bal cu par-
fum la rever.
Fără primăvară, cum ar fi iubirea?
ÎndrăgostiBilor le-ar lipsi castanii
cu lumânările lor aprinse, în strai de săr-
băroare,
poezia la colBuri de stradă,
măturată dimineaBa de truditori ai gându-
lui,
pe toboganul deșertăciunii,
unde nimic nu șterge singurătatea,
să-mi lumineze privirea.
În camera de la ziuă, te tot aștept
să punem de-o poveste
pentru copilul ce-am fost...

RRoossttuull  

Cuvintele au mereu degetele
udate în lacrimi,
literele decolorate  din alfabetul
cu doruri spovedite
de la facerea lumii, 
de parcă suferinBa
nu se inventase,
deși era în noi, parte din embrionul
în diviziune...

Apoi s-a inventat bucuria,
un toiag cu care pipăiam drumul,
și curăBam determinaBi drumul de spini,
între două picături de rouă,
una pentru mine
și una pentru floarea de cais îmbujorată
în așteptarea sărutului fecund.
Erau toate dintr-o primăvară
care-și făcuse casă,
între firele mele albe de la tâmple,
încercând să înBeleagă rostul...

Constanţa Popescu
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„…Vin! Sosesc! Ajută-mă… Așteap -
tă-mă!”

Se ridică brusc de pe cearșaf. Urma
fierbinte a trupului ei rămase întipărită
pe pânza albă, moale ce acoperea ni -
sipul. Un trup gol, ca o copie fără suflet.

Și porni în fugă hohotind. Acoperi
un val, două, ridicând caraghios picioa -
rele. Se mai zbătu doi-trei metri, dând
din mâini și strigând nebunește. Și apoi
căzu, împroșcând pe de lături stropi și
spumă. Se lăsă cu tot trupul, sub apă,
răcoarea ei o făcu mai întâi să se zgri -
bulească, apoi se destinse toată, nu!
lasă-mă… eu vreau… acum să… Trăia
momentul cu toată incandescenIa tru -
pului ei copt, elastic, plin de viaIă
clo cotită. Apoi, se rostogoli pătrunsă de
fiorul unui val, după care, încă unul și-
ncă unul. Deschise o clipă ochii. I se
păru că zărește prin apa verde ca o len -
tilă ochii lui. „Nu se poate!” Și ieși
zbătându-se, cu apa șiroindu-i pe faIă și
poleindu-i trupul cu arsura de aur a
soarelui torid. Se lăsă un timp pe spate
să plutească, săltată ușor de valurile ce
deveneau, în larg, în mai larg, tot mai
line, perfect rotunde, fără rupturi și fără
zimIi corozivi de spumă și ierburi. Cu
soarele sprijinit în bărbia ascuIită, sor -
bindu-i hulpav stropii verzi ce-i rătă- 
ceau pe faIă. Închise ochii. „Nu se poate.
Nu poate fi el. Ba, mi s-a părut că-l văd
tot, că întinde mâinile spre mine, mâi -
nile lui mari, ocrotitoare, cu degete
lungi, ca niște ierburi negre, întinse spre
mine, chemându-mă, hai! vino, te aș -
tept, te doresc, aici, cu mine, cu totul,
noi, noi doi, pe umerii cărora apasă
responsabilitatea de a fi mereu împre -
ună, juraIi unul altuia, tu mie mereu, eu
Iie totdeauna, dar nu-mi cere impo -
sibilul!...” Îi deschise. Soarele îi fripse
vorace. Și i se păru că-i zvântă broboa -
nele de apă sau… lacrimile coborâte lent
la colIurile ochilor migdalaIi.

„Dar, ce faci, dumnezeule, plângi?
Vino! Vino aici, nu se poate, înIelege și
tu că trebuie! Lasă-mă, cu ochii închiși,
să Ii-i caut pe-ai tăi… mi-e sete!”

În aceeași clipă simIi atingându-i
gâtul ceva moale și – fără să vadă, căci o
clipă fu paralizată, dar în formă kitsch –
albă și rece. Un fior de scârbă o pă -
trunse, străbătându-i corpul istovit. Se
întoarse brusc, dând din mâini, apoi din
picioare și se depărtă. Zări, în stânga,
plutind dusă de valuri, o meduză…
„Dar ce ai? De ce pleci de lângă mine?
Nu voiam decât să te mângâi. Sunt rece,
e adevărat. Unde te duci? …Lasă-mă!...
�i-e mai bine, acum? �i-e faIa umedă și
nu mai plângi. Te-ai spălat. �i-au rămas
câteva broboane de apă pe frunte.
Doamne cum îIi mai place să te bălă -
cești!” Dădea ușor din mâini, înota lent,
se ducea, pleca. („Trebuie! Ajută-mă!
Așteaptă-mă!... Vin!”) 

„Dar trebuie, nu înIelegi, femeie,
trebuie să privești și tu o dată adevărul
în faIă, uită-te la mine, nu se mai poate
așa, înIelege și tu că trebuie… Ah!
Doam ne, cuvântul ăsta stupid, de ce
mereu, când Ii-e lumea mai dragă tre -
buie, trebuie, mereu trebuie, de parcă
lumea, oamenii ar trăi numai din obli -
gaIii, fără dorinIi, fără plăceri, fără
pier dere de sine, ci trebuie! totul este
impus. Trebuie să te naști, trebuie să
mănânci, trebuie să cânIi, să baIi din
palme, să te bucuri!... Și trebuie să faci
dragoste! Ha! Ha! Ha!... Nu râde,
vorbesc serios, lasă-mă, sunt supărată
pe acest trebuie, sunt supărată pe mine,
pentru că trebuie. Și apoi, copilul, da,
copilul, el nu trebuie să aibă un tată?
Hă? Răspunde-mi! De ce taci?... Nu-mi
vorbi de asta!... Care asta, copilul e
asta?... Nu, încurcătura… ăă, vreau să
zic, treaba asta, mă rog, dar, în fond ce
vrei?... Aaa, va să zică aici am ajuns, ce
vreau, păi ce să vreau, stimate domn și
tată al copilului meu, nu vreau nimic

altceva decât să-i fii cu adevărat tată!...
Dar nu înIelegi, femeie că… Că?...
Spune! Că ești laș, că fugi, că vrei să uiIi,
că te retragi ușor, ușor pe locul dinainte
stabilit, încât ajung să cred că totul nu a
fost decât o stratagemă infamă. Și, la
urma urmelor, dacă tot m-ai vrut, acum
ia-mă, trebuie, poftim, faimosul cuvânt,
trebuie să mă vrei și acum. Ia-mă, sunt a
ta! Aaa, nu mai spui nimic, cu alte
cuvinte sunt insuportabilă, femeie da,
dar mamă nu. Asta mă îngrozește mai
mult, că taci, că taci, mereu și… Unde te
duci? Stai! Eu ce fac, ce mă fac acum, ce
trebuie să fac acum, nu închide ușa!...
lașule!... Să nu plâng, de ce să nu plâng?
A fugit. Port în mine, aici, aici, în trupul
meu, sămânIa lașităIii, a neputinIei, a
lipsei de… de… cum să-i spun, de
răspundere, sigur, el trebuie să-mi răs -
pundă la fel cum i-am răspuns eu prima
dată, da, la telefon… poate sună și
acum, cine știe, eu stau, aștept, o să
aștept, ce să fac… și i-am răspuns la
prostiile pe care le debita, era deștept,
era spiritual, coada superbă a păunului
când își uluiește păuniIa, pe care, în
fond, nu vrea decât s-o însămânIeze, mă
uluia, eu râdeam, admiIând că o femeie
singură trebuie să mai și râdă, la urma
urmei, pentru că, e adevărat, eram sin -
gură, simIeam cum trupul mi se usucă,
la fel cum mi se uscau noaptea în somn
lacrimile pe obrazul nefardat și i-am
răspuns râzând, căci plăcerea de a-l avea
lângă mine, de a nu mai fi singură, de a
împărIi aproape totul în două, scizi -
paritatea asta blestemată de care avem
atâta nevoie, plăcerea asta era chiar mai
mare decât aceea pe care o aveam când
îmi simIeam carnea frământată, care
parcă începea să crească, să înflorească,
să se deschidă, celulele Iipau, Iipau de
fericire, creșteau și ele, se uneau, deve -
neau în sfârșit un întreg, întregul, Iipau,
urlau, Iipam, urlam de bucuria miste -
rului pe care nu, nu-l mai împărtășeam

Femeie din mare ieșind
Florin toMA
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singură, în vis, cu lacrimi măcinate în
căușul pernei, printre firele lungi ale
părului meu împrăștiat peste așter -
nutul fierbinte, care mă frigea, mă
frigea, to pindu-mă parcă, era pedeapsa
de a fi singură, mereu singură, fără să
aștept pe nimeni, deși în adânc, înă -
untru, acolo unde ne ascundem te- 
merile, culpele, prejudecăIile, micile
defecte, refulările, acolo știam că se află
aproape stinsă dorinIa de a împărIi, de
a mă împărIi. Și ne-am bucurat amân -
doi, cu disperare mușcând unul din
celălalt, ne-am iubit, ne-am urât, nu
mai era chip să ne des părIim, să ne
dez-unim, eram întregul, eram unul,
eram indivizibilul, inimita bilul, fru -
mosul, iubitul, doritul și du rutul…”

SimIi cum pieptul o doare, nu mai
putea respira, căci valurile i se spăr -
geau acum de faIă, vârându-i cu de-a
sila pungi grele de apă sărată în gură…
„Trebuie, hmm! iată, din nou acest
ticălos de trebuie, să mă întorc, să mă
las pe spate, să mai văd soarele, doar el
îmi dă puterea, să pun gura pe cer și
să-l aspir, să-l sorb, să simt gustul
buzelor lui mari, cărnoase, până când
dinIii mi se vor strepezi unii de alIii și
să mă las furată, dusă pe furiș acolo
unde… unde trebuie, trebuie să-l pri -
mesc, trebuie să-l las să pătrundă la
mine, în mine, în imperiul meu de
singurătate, statuia mea trebuie doar și
ea mângâiată, poleită cu daruri și
cuvinte frumoase, căci simt că mă vrea,
că-l vreau și atunci e păcat, e mare
păcat să nu-i admir coada lui multi -
coloră de păun înfoiat ce dansează în
jurul meu cu rugăminIi, ademeneli și
chemări sfâșietoare, mă sfâșie, îmi
sfâșie carnea care plânge, dar nu mai
plânge de durere, ci lacrimile sunt
dulci, dumnezeule, dulci ca mierea și
eu gata!... trebuie, trebuie să… nasc,
trebuie să râd, să cânt, să bat din
palme, să mă bucur, trebuie…”

Mai apucă să vadă sau să simtă –
nu știa, era prea departe dusă – cum
două mâini mari, cu degete prelungi,
ca niște ierburi, reci, o cuprind, într-un
sens de pierdere sau de câștig, dar ce
mai conta…

Iar pe plajă, atent la totul, curios –
acel animal uriaș, cu mii de capete,
setos de sânge, de victimă, de moarte –
lumea, cu buzele întredeschise de emo -
Iia plăcerii viitoare de a înghiIi, de a
înghiIi…

Astronomia și cadastrul
de la primărie

Gelu neGreA

Ocrâncenă idioIenie ling vis tică umblă în ultimul timp din gură-n
gura ma jorită Iii românilor, de la cavi ta tea bucală a președintelui
Iării până la gura-cască a ultimului vorbitor de limbă maternă,
salariat la radio sau TV: distanBă socială. În închipuirea celor care o

folosesc, această sintagmă semnifică intervalul spaIial – de ordin pur fizic,
carevasăzică – dintre două sau mai mul te persoane care dau nas în nas prin
piaIă la vreme de pandemie. 

S-o creadă pe-aia telectualii în cau ză: semantica și logica ne spun cu totul
altceva!

*
De la Jean Paul Sartre citire: „Să fii liber înseamnă să știi să spui «Nu»”.
Există o întreagă mistică ante și post sartriană a acestei vorbuliIe în care

suntem înclinaIi să vedem semnul so cial concludent și revelator al libertăIii.
Poate chiar mai mult decât atât. Cât de mult? – aceasta-i întrebarea. Marchează
„Nu” momentul cardinal al transfe ru lui primei fiinIe trăitoare pe planeta Terra
din perimetrul animalier către elitistul spaIiu umanitar? A devenit ultimul
Pitecantropus erectus erectus cel dintâi Homo sapiens sapiens atunci când a
rostit primul „nu” sau când a comis primul gest echivalent?. Dacă răspunsul
este „da”, aproape că nici nu mai contează cum și în ce împrejurări s-a produs
faptul.

Dacă „nu”, nu!

*
Din ciclul „Se non e vero, e ben trovato”: Când NASA a trimis primii

astronauIi în spaIiul interplanetar, aceș tia au constatat că, în stare de impon- 
de rabilitate, pixurile nu funcIionează. Pentru a soluIiona problema, oamenii de
știinIă americani au cheltuit două miliarde de dolari și, după 10 ani de încercări
chinuitoare, au reușit, în fine, să realizeze un superpix capabil să scrie în absenIa
gravitaIiei, Iinut cu  susul în jos, sub apă, pe orice suprafaIă și la orice
temperatură.

Rușii s-au mulIumit să folosească pentru asta un pârlit de creion.

*
Din gândirea lui Mircea Mihăieș, contemporanul nostru: „Cultura nu

reprezintă astăzi în Romania mai nimic. E, în cel mai bun caz, un refugiu pentru
vârstnici și o iluzorie șansă de afirmare pentru câIiva tineri ambiIioși”.���
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Fără false puseuri de mizantropie, tare mă tem că, în fond
și la urma urmei, niciodată și nicăieri în lume lucrurile n-au
stat altfel. 

…Apropo de nimic: de câte ori, pe durata coronavi -
rusului, aIi auzit rostindu-se în jurul dumneavoastră
cuvântul „cultură” ?     

*
Badea Ion, herr Franz, ex-tavariș Ivan, sir Patrick trăiesc

și mor de un șir nesfârșit de ani cu convingerea că au stăpânit
câte o bucată mai mare sau mai mică din planeta Pământ, pe
care au mai și lăsat-o moștenire urmașilor lor, ca drept
inalienabil. Să mori de râs, nu alta!

Cu vreo trei veacuri în urmă, Jean Jacques Rousseau
avertiza la obiect, chiar dacă niIel cam lipsit de umor: „Voi
uitaIi că fructele sunt ale tuturor și că pământul nu este al
nimănui”. Aceasta va să însemne că până și o expresie de
genul „teritoriu naIional”, care circulă pe toate meridianele,
include într-însa o viguroasă dimen siune de ridicol planetar.
Ideea că o persoană, un grup sau chiar un popor ar fi

posesorul (legal, of course) unui fragment de corp ceresc este
aberantă pentru că amestecă prostește astrono mia cu
cadastrul de la primărie. Și totuși, câte dușmănii, câte crime
și câte războaie nu s-au consumat sub flamura sângerie cu
deviza co(s)mică „pă mân tul meu”…  

*
Este propensiunea spre imagine ca formă de comunicare

din zilele și nop Iile noastre o întoarcere spre primitiv, spre
era comunicării, pe care eu, unul, o consider semnificativă și
definitorie desenelor de pe pereIii peșterilor de la Altamira,
Lascaux, Chauvet, Trois Frères? Dacă răspunsul este afir -
mativ, pe de o parte, faptul este oarecum în grijorător fiindcă
imaginea este cea mai simplă, mai direct-intuitivă și mai
concretă modalitate de comunicare, iar tendinIa de revenire
de la avionul cu reacIie la cvadrigă nu este O.K. decât,
eventual, ca metaforă retro. Pe de altă parte, însă, același
răspuns afirmativ sună neașteptat de promiIător, fiindcă
saltul minIii umane în epoca în cauză a fost extraordinar,
marcând cel mai substanIial și mai spectaculos progres al
omului pe scara evoluIiei. DistanIa parcursă în dezvoltarea
sa de creierul uman în acea vreme a dominaIiei lim bajului
vizual și intuiIiei este copleșitoare. Orice comparaIie cu
actua lita tea bazată pe limbajul verbal și raIiune umilește
prezentul. Dacă figurăm, de pildă, traseul omului de la
peșteră la  computer în forma unei linii ce mă soară 100 de
metri, atunci de la grotă la colibă el a parcurs 99 de metri.

Restul – adică ceilalIi doar 100 de centimetri – reprezintă
saltul de la cremene și am nar la cel mai performant dintre
ordinatoarele concepute și construite de mintea omenească.
Acei 99 de metri, această evoluIie fabuloasă și, în felul ei,
decisivă, s-a petrecut în era imaginii, nicidecum a cu vân tului.
Comunicarea lingvistică a fost fundătura ademe-  ni toare în
care fiinIa umană a pășit cu cvasi-sinucigașă voioșie. Dacă
ritmul dezvoltării speciei, imprimat în zorii umanităIii, se
menIinea, lumea ar fi fost cu totul alta. Cine a frânat acel
ritm? Cine și unde a greșit? O ipoteză:

S-ar putea ca devierea comunicării dinspre limbajul
vizual al începuturilor către cel verbal să fi fost eroarea fun -
damentală comisă de om. Sau una din-  tre ele. Cert este că
opIiunea pentru verbalitate ca formă esenIială de comu nicare
a coincis cu încetinirea vitezei de evoluIie a omului. Filogenia
a avut de suferit, dar este posibil să se fi întâm plat astfel
pentru că atunci a lipsit (sau a fost ignorată, sau blocată, sau
eli mi nată) tele-viziunea, adică posibilitatea transmiterii
imaginii la distanIă. Chiar dacă și el a durat câteva mii de ani,
scris-cititul a reprezentat o soluIie mai simplă de comunicare
decât inventa rea  transmiterii imaginii dintr-un loc într-altul
și, de aceea, preferat ei. Sau, poate, a intervenit ceva
imprevizibil care a decis alegerea căii pe care ome nirea a
pășit, abandonând cealaltă opor tunitate. În istorie s-au mai
întâm plat asemenea lucruri, acum ele pă-  rându-ni-se firești.
Mai mult decât atât, chiar: naturale, inerente, imanente,
iminente, ineluctabile, inevita bile etc. Ceva de soiul întâlnirii
din 1900 de la ExpoziIia Universală de la Chicago dintre ge -
nialul Nicola Tesla și terestrul con-  structor de automobile
Henry Ford. Primul făcea cunoscute inven Iiile sale
revoluIionare de utilizare a energiei captate din ionosferă și
de transmisie a acesteia fără fir, prezen tând auto mobilul care
se deplasa prin levitaIie și argumentând practic că, din acel
moment, epoca trans portului pe roIi s-a terminat. Al doilea
etala cele brul său model propulsat de motor cu ardere
internă care se deplasa cu vite za, considerată formidabilă, de
40 de km/h. Din păcate pentru omenire, în locul energiei
libere nelimitate, curate și benefice a fost preferată energia
malefică, bazată pe ardere de materie, cu ruperi de atomi și
poluare. Inte resele marilor financiari ai lumii, care deIineau
investiIii uriașe în afacerile cu petrol, cărbune etc. s-au
dovedit mai puternice.

Nu este cu totul exclus ca, în istoria lumii, să se fi păstrat
urme ale unui moment – irosit la  fel ca acesta – a ceea ce
denumim astăzi, cu un cuvânt cu etimologie uitată,
televiziune. Probabil că acele urme nu au fost căutate până
acum. Și n-au fost căutate fiindcă nu au fost găsite.

*
Conform ziselor filozofului ger man Robert Musil, după

primul război mondial, „omul a câștigat realitatea și a
pierdut visul”.

Ce noroc că Musil n-a prins și sfârșitul celui de al doilea
război! Dar timpul le rezolvă, într-un fel sau altul, pe toate.
Nouă, celor contemporani cu câteva decenii de comunism,
de exem plu, ni s-a livrat spre îngurgitare silo-  gismul după
care, dat fiind faptul că nu e altceva decât o utopie, comu -
nismul nu este posibil. Căci, nu-i așa, ce altceva decât
corporalizarea unui vis este orice utopie?

Cât privește realitatea pe care am câștigat-o în schimb la
babaroasele istoriei, noi să fim sănătoși: s-a dovedit că sunt și
lucruri mai bune pe lume!
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Lumea, așa cum o știa el, se
sfârșise de mult. Încă din anii
tinereIii, în care înIelesese că

este doar o rotiIă în angrenajul unui
mecanism căruia nu îi păsa de el nici
cât negru sub unghie. Se sfârșise de
când învăIase ce înseamnă umilinIa și
singurătatea, de când, din pricina oa-
menilor simIise nevoia să se închidă în
el, să se refugieze din calea lor, să se as-
cundă. Să se ascundă într-un sine pe
care nu îl împărtășea nimănui. Fusese
un bărbat frumos dar de când trecuse
de patruzeci și patru de ani timpul în-
cepuse să-i apese pe trăsăturile chipu-
lui. Obrajii i se lăsaseră, străbătuIi de
vinișoare roșii-vinete, și câteva riduri
adânci începuseră să-i brăzdeze faIa și
fruntea. Ca niște tranșee săpate parcă
în calea șenilelor necruIătoare ale tim-
pului. Ochii, încercănaIi, triști, își pier-
duseră din adâncime, lăsând să se
vadă în ei golurile sufletului. Îi carac-
teriza o privire lipsită de substanIă
care părea că nu se uită nicăieri, care
trecea peste chipurile oamenilor fără să
le vadă, prin ele, și se îndepărta de
lumea exterioară căutând cine știe ce
gând pe care l-ar fi avut Joachim. Se
obișnuise să fie singur și renunIase la
orice vis care l-ar fi încadrat, așa cum
susIinea, în turmă. În rândul societăIii
care pretinde ca, la un moment dat,
orice bărbat să își găsească o femeie,
orice femeie să își găsească un bărbat
și, sub pretextul iubirii, ajungând chiar
să se urască, să stea împreună doar de
dragul copiilor. Pentru că și societatea,
indiferent de credinIa ei în vreo divini-
tate, sau de necredinIa ei, se supune
celor ce au fost scrise demult: „Creşteţi
şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l
supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării,
peste păsă rile cerului, peste toate ani-
malele, peste toate vietăţile ce se mişcă
pe pământ şi peste tot pământul!”

Nici cu mulIi ani în urmă Joachim
nu avusese vise de mărire. Nu visase
să stăpânească nimic, cu atât mai puIin
pământul. Poate doar sufletul unei fe -
mei alături de care să-și întemeieze o
familie. Și trupul ei. Trupul ei din care
să răsară vlăstarul iubirii lor – așa își

închipuia, că toIi copiii sunt născuIi din
iubire. Timpul îl contrazisese, însă, și-i
arătase că se înșeală. Și nu numai tim-
pul, ci și femeile. Și oamenii toIi. Copiii
se pot naște din accidente. Din min -
ciună. Din dorinIe ascunse care se pot
manifesta în numele iubirii. Sau în nu-
mele unui statut. În definitiv, din orice,
atâta cât există doi oameni, o femeie și
un bărbat, dispuși să-și ofere trupurile
unul altuia. În cercul său de prieteni,
restrâns, Joachim repeta cu obsesie
aceeași glumă pe care o auzise cândva
și pe care o prezenta ca pe un fel de
principiu: „FiIi atenIi să vă spun...” în-
cepea, frecându-și mâinile și înseni -
nându-se, lăsând ochii să capete expre- 
sie, una asemănătoare focului unei răz -
bunări pe care numai el o putea înIe -
lege. Apoi, când în jurul său se făcea
liniște, deși toIi știau ce urmează să
spună, continua: „cică Dumnezeu i-ar
fi spus lui Adam, ce faci, bă, te zgâr -
cești la o coastă?! Atunci Adam a
răspuns: nu mă zgârcesc, Doamne, dar
am o pre simIire rea”. De multe ori
râdea singur, și cei care îl ascultau
râdeau mai mult de râsul lui decât de
gluma de care erau deja sătui. Joachim
își lovea genunchii cu palmele de fie -
care dată, își cobora bărbia în piept
încercând, cu un pufnet, să stăpâ -
nească hohotul de râs care urma și, în
final, își lăsa capul pe spate și râdea
gâlgâit înspre cer sfârșind, într-un
final, prin a-și șterge cu dosul pal mei
ochii înlăcrimaIi. 

Sunt mulIi bărbaIi care, răniIi de
vreo femeie, încep să le urască pe toate.
Sau să le dispreIuiască. Să se îndepăr -
teze de ele, sau să înceapă să alerge
după ele înșiruindu-le, în timp, ca pe
niște trofee, în paginile unui carneIel
sau doar în memorie. Deși până și me -
moria trădează de multe ori și cel mai
greu blestem pentru orice fiinIă umană
nu este altul decât acela al uitării.
PuIinii prieteni ai lui Joachim, pe care
și-i făcuse în funcIie de circumstanIă,
nu îi cunoșteau rănile. Nu îl văzuseră
niciodată cu vreo femeie. Îi cunoșteau
doar dispreIul visceral cu care vorbea
și le privea pe toate. Deși încercaseră

să-i afle trecutul, nu reușiseră. Se re-
semnau privindu-l cum se închide în
el, cum privirea goală îi devine com-
plet abisală, cum buzele i se strâng
într-un rictus și se destind brusc în -
tr-un rânjet care să elimine povara
amin tirilor și să facă loc unei excla-
maIii scuipate, ne apă rat o răutate la
adresa sexului opus. Ce nu știa nimeni,
era că nici Joachim nu se înIelegea pe
sine în destule rânduri. Sau se înIele -
gea și îl înspăimânta ceea ce vedea. Îl
înspăi mânta dorinIa nestăpânită de a
fi cu o femeie, de a-i atinge trupul, de-a-
i simIi căldura, și umezeala buzelor;
limba ei strecu rân du-se între buzele
lui, în căutarea dezlănIuirii intensităIii.
Se masturba noap-  tea, între așternu-
turi, amintindu-și de căldura umedă
dintre coapsele feme ilor pe care le
avuse. A femeilor care îl răniseră atât
de mult, care îl torturaseră până când
înIelesese că nu le mai poate avea decât
în minte, în imaginaIie. Joachim se
lupta cu frustrările sexuale în fiecare
noapte, în fiecare zi, de fiecare dată
când vedea o femeie care să-l atragă.
Dar ce era cel mai rău, trebuia să se
lupte cu el însuși. Să-și înfrâneze do -
rinIa de apropiere, să aștepte adăpos-
tul nopIii în care să se gândească la cea
care îi atrăsese atenIia pentru a-i șopti,
după ce își trimitea gemetele să se
spargă de tavan, „te-am avut și pe
tine”. De ceva timp nu se întâmpla des
ca vreo femeie deja maturizată să-i
atragă atenIia. Se justifica spunând că
nu mai au mult până să se ofilească.
Dar secretul lui era altul. Îi era teamă
de ele. Se temea nebunește de reacIiile
lor, de atitudinile lor, de faptele lor.
Oricât și-ar fi dorit să se întâmple, pe
Elena nu ar fi putut să o uite niciodată.
O femeie frumoasă, căreia îi dăruise tot
sufletul său, căreia fusese decis să-i în-
chine întreaga lui viaIă. Femeia căreia
i-ar fi făcut copiii și i-ar fi crescut ală-
turi de ea, fără să ajungă să o urască
vreodată, dimpotrivă, să o iubească
din ce în ce mai mult văzând-o cum
din tânără devine mamă și din mamă
bunică. O bunică plină de viaIă, cu
zâmbetul pe buze și cu ochii plini de

Virgo (1)

răZVAn niculA
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fericire când își privește și nepoIii, și
copiii, și bărbatul. Așa își închipuia el
iubirea, nestinsă, nepătată de greu -
tăIile vieIii, ascunsă de ochii tuturor
muritorilor pentru a putea supravieIui.
Nu putea uita nici șocul pe care l-a
avut când, întorcându-se într-o zi
acasă, o găsise în pat cu alt bărbat. Pe
ea, pe Elena lui, cu ochii căprui încă lu-
cind de plăcerea orgasmului, cu trupul
ei gol cuprins în braIele altuia, cu părul
ei șaten răsfirat neglijent pe pernă. O
privea înmărmurit din cadrul ușii, in-
capabil să mai scoată vreun sunet. Îi
vedea buzele pătate de săruturile altu -
ia. Sânii mânjiIi de atingerile bărbatu-
lui care, la rândul său, îl privea în- 
 curcat, gata să se apere dacă va fi ne -
voie. Joachim nu a fost în stare decât
să-i arunce, mârâit, un cuvânt: „Pleacă”!
Pe Elena a așteptat-o în bucătărie,
așezat pe un scaun, fumând Iigară
după Iigară. O aștepta degeaba, ea
murise în el în clipa în care a văzut-o
goală în braIele celuilalt. În locul ei a
apărut o femeie ca toate femeile. Una
pe care nu o mai iubea. Una care nu-i
mai apar Iinea deloc. Nu a mai putut
să-i spună nimic. Doar un cuvânt:
„Curvo”! Oricât și-ar fi dorit, Joachim
nu putea să uite nici răspunsul ei sec,
de gheaIă, care îi năruise pentru tot-
deauna încrederea în iubire: „ce să-Ii
fac dacă ai pula prea mică”?! NopIi de-
a rândul, ani întregi, îi urla în gând, ca
răzbunare: „ce să-Ii fac dacă ești largă
ca o vacă?!”, dar știa că minte. Că se
minte pe sine. 

După Elena, încercase să se arunce
în vâltoarea vieIii. Chipul frumos îl
ajuta. Femeile îi acordau atenIie. În
scurt timp de când le cunoștea, îi ofer-
eau mai mult, mult mai mult – trupul
lor, intimitatea lor, cerându-i să se con-
topească cu ele. Dar chiar când dorinIa
era pe cale să devină faptă, tot visul se
năruia, intensitatea se transforma în
stupoare și încheia, mereu, în derizo-
riu. Joachim deși atrăgător, nu putea
impresiona femeile decât cu mintea sa
și cu chipul său. Al doilea Joachim, cel
din pantaloni - așa spunea și el luân -
du-se, în adolescenIă, după cei care din
lipsă de imaginaIie își botezau bărbăIia
cu propriul lor nume - era un sfrijit. Ar
fi fost mai fericit dacă celălalt ar fi fost
mort de-a binelea. Dar nu era, în el
abia licărea o scânteie de viaIă care,
oricât de mare ar fi fost pasiunea, îl
ridica la dimensiunile degetului mic al

unei mâini omenești normale. Când îl
vedeau, cele mai multe femei începeau
să râdă. Altele încercau să-l consoleze.
Unele, puIine, erau curioase cum se
simte, dacă se simte. Dar orice atitu-
dine ar fi fost adoptată, Joachim își dă-
duse seama că apropierile fizice îi sunt
interzise. Îl torturau și hazul, și mila, și
curiozitatea. Îl tortura gândul că fe-
meia încearcă să fie politicoasă. Că,
dacă nu râde, se abIine cu mari efor-
turi. Iar curiozităIile îl torturau pentru
că nu se simIea cu nimic mai bun ca un
handicapat, ca o abominaIie a naturii
care intrigă. Femeile îl făceau să se
simtă un eșec total, o batjocură a lui
Dumnezeu. 

Când se masturba, se gândea la
Alexandra. Pe ea nu o putea uita nicio-
dată. Suferise din cauza ei. Condu -
cerea liceului la care preda mușa- 
ma lizase scandalul, dar îi ceruse să
plece. Altfel, ziarul local ar fi scris cu
litere mari, pe prima pagină: „Profe-
sorul de latină, corupător de eleve”.
Urma să împlinească optsprezece ani
cu câteva zile după tabăra pe care o or-
ganizase școa la. El, unul dintre profe-
sorii supraveghetori, ea, unul din ze- 
cile de copii care trebuiau supraveg-
heaIi. Era o elevă silitoare, maturizată
prematur. Spunea mereu că atunci
când va veni vremea, vrea să facă or-
dine în lume. Să-i dea, dacă nu un alt
curs, măcar un alt sens. O gândire re-
belă de care i se făcea milă, imagi -
nându-și-o sufocată de mizeria cu care
va avea de-a face. Schimbarea lumii nu
avea nimic de-a face cu materia lui.
Dar, hotărâtă să urmeze facultatea de
drept, Alexandra petrecea mult timp
alături de el sub pretextul că vrea să
știe cât mai multe expresii în limba lat-
ină. El, însă, îi simIea, dincolo de in-
teresul pentru educaIie, ochii mari,
căprui, adăstând asupra lui când părea
că nu e atent. Îi vedea sclipirea din
privire atunci când ochii li se întâl-
neau. Îi vedea timiditatea cu care îl
aborda în unele momente, fără vreun
motiv justificat. Îi simIea atingerile ca
din greșeală, pe care fata le căuta
sfioasă și de care se înfiora de fiecare
dată. Avusese suficiente experienIe cu
femeile ca să-și dea seama că Alexan-
dra, acea femeie-copil, era atrasă de
bărbat. Într-o seară, după lăsarea în-
tunericului, o sărutase. Nu mai știa de
ce, nu își dădea seama cum se întâm-
plase. Își amintea că îi arătase o stea iar

ea, lăsându-și capul pe spate să o ză -
rească, îi atinsese umărul cu tâmpla. Îi
simIi parfumul în nări. Aroma dulce a
pielii de femeie în devenire. În urmă-
toarea secundă buzele li se striviră.
Săruta timid, dar se dezlănIui repede
sub îndrumarea buzelor bărbatului ex-
perimentat. Se ascunseră de ochii ce -
lorlalIi în camera lui. Ar fi dorit doar
să o sărute și să o strângă la piept.
Alexandra, însă, dorea mai mult. O
dezbrăcă și, depărtându-se puIin de
ea, îi privi trupul. La început, ea
încercă să se ascundă, fără prea mare
convingere. Văzându-l însă, citindu-i
uimirea din ochi, plăcerea, se destinse
și ea. Îl lăsă să-i vadă sânii mari, plini,
prea dezvoltaIi pentru vârsta ei, cu
sfârcuri ro zalii ridicate în sus. Abdo -
menul putin bombat, coapsele ro-
tunde, ferme, cu pielea perfect întinsă.
Feminitatea îmbietoare pe care, aproa -
pe cu jenă, îi mărturisi că nu o mai
atinsese nimeni până atunci. Deși do -
rinIa creștea în el, Joachim simIea
spaima strecurându-i-se în oase. Își
amintea de reacIiile tuturor femeilor
de dinainte. „Și totuși, e doar un copil,
e virgină”, își spunea, dar nu reușea să
se liniștească. Îl liniști Alexandra. Se
apropie de el, se strecură în braIele lui,
își lăsă capul pe spate încercând să-l
sărute și, când ochii li se întâlniră, îl în-
trebă: „O să mă doară”? Îi simIi încor-
darea trupului. Îi simIi teama. Îi simIi
dorinIa de a deveni femeie și spaima
de durere. Și lui, își simIi puterea. Se
simIi bărbat. Bărbatul capabil să-și pro-
tejeze femeia, pregătit să o aibă, să o
posede fără a se simIi inferior. Tâm-
plele îi pulsau și în el se trezea instinc-
tul. Îi șoptea promisiuni de neînIeles în
timp ce îi săruta sânii. O liniștea
lăsându-și mâinile să-i alerge pe trup,
să-i frământe carnea, să-i mân gâie
pielea. Îi șoptea numele, se oprea să o
privească în ochi doar ca să se asigure
că îi este ei bine. Alexandra zâmbea.
Chipul i se îmbujorase, respiraIia îi de-
venea tot mai precipitată. Joachim îi
simIi umezeala când își strecură mâna
între coapsele ei. Se dezbrăcă de haine
complet. SimIea că dacă nu intră în ea
nu o să-l mai încapă nici pielea. Se
întinse deasupra ei, sprijinit în mâini și
o privi în ochi. Citi în ei emoIia. Teama
împletită cu nerăbdare. Și încrederea
în el. Zâmbetul ei încordat îi dădu și
mai mare încredere. Se împinse înce -
tișor în ea. Alexandra strânse ochii.
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Gemu. RespiraIia i se intensifică. Joa -
chim se îm pinse cât putu de adânc. Îi
simIea vul-  canul dintre coapse. Ume -
zeala. Își în chipui firicelul de sânge
care se prelin gea urmând să păteze
așternutul. „Doare puIin”, șopti Ale -
xandra întretăiat. Joachim își temperă
mișcările. Le doză, simIind cum încor-
darea ei scade tot mai mult. Ea, într-un
acces de hotărâre, se împinse violent în
el. Își încolăci picioarele în jurul lui. Iar
el începu să o posede nebun, flămând,
de neoprit, ca un bărbat care are ca
unic scop în viaIă satisfacIia femeii.
Alexandra începu să geamă. După o
vreme începu să tre mure sub el și,
într-un final, se liniști. Ochii îi erau
plini de strălucire. Joachim vedea în ei,
cu bucurie, luciul mat al orgasmului.
Se simIi bărbat. O luă în braIe și o
strânse tare la piept. Îi venea să plângă.
Și îi promise recunoștinIă veșnică, pen-
tru că-i oferise lucrul la care tânjise cel
mai mult. Avea deja douăzeci și șapte
de ani. 

Întâlnirile lor au continuat pentru o
vreme foarte scurtă. Alexandra deve -
nise femeie. Și, într-o zi, îi dovedi acest
lucru, adoptând reacIia caracteristică
celorlalte de dinaintea ei. Fericirea lui
Joachim dispăru. Dispăru și mândria
lui care părea că renaște, când fata pe
care o făcuse femeie povesti altora că
orice încearcă, nu îl mai simte. Și îi dis-
păru și locul de muncă. Dispăru și el,
în alte zări, căutându-și liniștea pe care
o pierduse între coapsele acelei eleve.
Orice făcea era, însă, în zadar. Nu Ale -
xandra îi devenise drog, ci senzaIia pe
care i-o oferise. Se angajă din nou, la
un alt liceu, în alt oraș. Și începu să
caute o nouă Alexandră. De-a lungul
timpului, găsi câteva, destule. ÎnvăIase
însă să se ascundă și reuși să se fe -
rească de probleme. Nu mai avu parte
de scandaluri, doar de bucurii. Bucurii
de scurtă durată, pentru că rupea re-
pede orice apro piere de fete. El doar le
făcea femei. Și, parcă în ciuda adoles-
centului lipsit de imaginaIie, Joachim
al doilea fu rebotezat: Dezvirginatorul.

ViaIa lui Joachim deveni mai blân -
dă. Frustrările, chiar dacă existau, nu
mai reprezentau o tortură. Rareori mai
privea cu atenIie femeile. Le aprecia
doar din punct de vedere estetic. Le
pri vea ca pe opere de artă sau nu le
dădea atenIie deloc. Își găsise calea și
își afla scăparea, chiar dacă sporadic,
între coapsele fetelor inocente. Pe

unele, persecutându-le, reușea să le
aducă în patul lui. Pe altele, le făcea
să-l placă insinuându-le în minte in-
clusiv senzaIia fructului oprit – o re-
laIie între elevă și profesor, din care,
bineînIeles, fetele obIineau, le spunea
el, cele mai multe avantaje. Dar, ca și
cum i-ar fi citit sufletul, timpul deve-
nea din ce în ce mai neiertător cu
Joachim. Ca și cum cineva necunoscut
care decide totul ar fi vrut să-i joace o
festă, întunecimile sufletului începură
să i se citească pe chip. Se urâIi. Ele -
vele, în loc să-l privească, așa cum se
întâmpla înainte, ca pe profesorul
atrăgător care le făcea inimile să bată
mai repede, îl vedeau doar ca pe un tu-
tore capricios, care pentru cine știe ce
motive era capabil să le facă viaIa un
calvar. Acestei nemulIumiri i se adău -
gă alta, una care pe când avea spre pa-
truzeci de ani începu să-l chi nuie. Pe
măsură ce societatea căuta să lupte cu
orice tip de prejudecată, sexualitatea
devenise afișată. Nu mai era subiect
tabu de multă vreme, devenise ceva
obișnuit, un lucru la ordinea zilei. Iar
elevii săi, în virtutea acestei deschideri,
își pierdeau virginitatea la vârste tot
mai fragede. Elevele din anii terminali
deveniseră femei în toată regula. Chiar
dacă nu complet dezvoltate trupește,
mental, în atitudine, erau femei. Iar
oroarea lui Joachim faIă de ele creștea
vizibil odată cu timpul. Cu ceritorul
care oricum ajunsese să se ofilească se
văzu pus în faIa unei pro -bleme căreia
nu-i găsea soluIia. Încercă să-și coboare
standardele. În loc să-și aleagă, ca
preferate, fetele frumoase, ajunse să se
mulIumească doar cu cele mai urâIele.
Sau cu cele neinteresate de nimic
altceva decât de cine știe ce vise pe care
el oricum le prevedea năruite. Aven-
turile sexuale ale lui Joachim deveniră
din ce în ce mai rare. În sinea lui, tânjea
după o luptă. Una pe care să o câștige
în faIa unei fete căreia îi fuseseră ino -
culate principii solide, morale, religi -
oase, de orice natură. Dar principii care
să o facă să Iină de virginitatea ei cu
încăpăIânare. Nu mai găsise așa ceva
de foarte multă vreme. Parcă de o eter-
nitate. Elevele, în loc să-i devină vic-
time, erau din ce în ce mai eliberate de
pudoare, și în limbaj, și în atitudine, și
în vestimentaIie. Le privea cu silă cău -
tându-le inocenIa. Închipuindu-și-le
tremurând în faIa lui, și de teamă
nedefinită, și de dorinIă. Se vedea pier-

dut între coapsele lor, auzindu-le
mereu gemând: „Doare puIin”. Și
atunci, el, bărbatul, ar fi devenit mai
tandru, ar fi avut grijă de ele, de plă -
cerea lor și abia după aceea de a lui.
Ocazia, însă, i se arăta din ce în ce mai
rar până când frustrările îngropate
izbucniră ca din măruntaiele unui vul-
can. Începu să-și umilească elevele, nu-
mindu-le în diverse feluri. Le arunca,
scrâșnind, „nu ai avut timp să înveIi
pentru că ai avut altele de făcut! Pun
pariu că nu mai ești nici virgină”! Pe
numele lui se strânseseră zeci de recla-
maIii, până când, sătul să-l tot apere,
directoarea școlii îl rugă să-și schimbe
atitudinea sau să plece. Ca un om în
ago nie care își dă încet sufletul, activi-
tatea profesorală a lui Joachim dură
până la încheierea anului școlar. Apoi
fu anunIat că nu mai este nevoie de
serviciile lui și că are de ales dacă
pleacă de bunăvoie sau în baza unui
dosar stufos care îi purta numele.

Dădu în patima băuturii. Nu de-
venise alcoolic, dar începu să bea mult.
Din ce în ce mai mult. Își tempera ex-
cesele făcând pauză săptămâni întregi,
timp în care nu se atingea de niciun
strop de alcool. Dar și acest viciu în-
cepu să i se citească pe chip, asemenea
întunecimilor pe care nu reușea să le
mai ascundă în el. Fusese un om
cumpătat. Pusese ceva bani deoparte.
Râdea în barbă spunându-și că nu tre-
buise să-și cheltuie salariile pe mof-
turile femeilor. Nu trebuise să le cum- 
pere cadouri. Nu avusese grijă să în-
treIină pe niciuna și nici fericirea ei. Nu
trebuise să-și ducă nevasta în concedii
în care să-și fi prăpădit agoniseala
strânsă în timpul anului. El trebuise
mereu să se ascundă. Să facă orice să
nu se afle că, de fapt, el dădea lumii în-
tregi femei. Copilele pe care le trans-
forma el nu aveau decât să mănânce
zilele și resursele materiale ale altora.
El era mai presus de atât. Doar că nu
mai găsea în jurul lui fete pe care să le
facă femei. Auzise de foarte multe ori
că orice om are preIul său, că trăiește
într-o societate în care totul este de
vânzare. Și se convinse că absolut
totul. Află că există locuri virtuale în
care fetele tinere, mai ales din familii
sărace, își scot la licitaIie virginitatea.
La început se arătă stupefiat. Apoi
dezamăgit. 

(Urmarea în numărul viitor)
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Căutând printre cărţile edi-
tate de-a lungul timpului
de Fundaţia Academia Ci-
vică, spre aducere aminte şi

omagiu pentru truda unuia dintre men-
torii săi, regretatul Romulus Rusan, am
dat peste aceea care, la data apariţiei,
mi-a trezit o emoţie deosebită : Exerciţii
de speranţă – România în care aş vrea să tră-
iesc. Totodată, am revăzut şi însemnarea
pe care am scris-o după citirea cărţii, şi
care a apărut în volumul meu de publi-
cistică Sens interzis, în anul 2003.

Pentru că şi cartea, şi comentariul
meu sunt, din păcate, prin problematica
consemnată, atât de actuale după aproa -
pe două decenii, m-am gândit să reiau
acest subiect, desigur, cu câteva adăugiri,
semnificative pentru prezent.

Scrisă de adolescenţii de atunci din
România şi Basarabia, ca temă a con-
 cursului de admitere la Şcoala de vară de
la Sighet, ediţia 2000, cartea este o lecţie,
necesară şi astăzi, pe care aceşti tineri ne-
au predat-o nouă, celor care, fie am uitat,
fie am obosit să sperăm, să luptăm cu
răul şi urâtul unor timpuri încremenite,
cu gândurile noastre îngenunchiate, fără
orizont, cu spaimele noastre paralizante,
cu resemnarea şi lipsa de încredere în
propriile puteri şi convingeri.

Cu responsabilitate şi luciditate,
aceşti adolescenţi analizează o stare de
lucruri de care, în grade mai mari sau
mai mici, suntem toţi vinovaţi, identifi-
când cauzele răului, condamnând indi-
ferenţa, arivismul, lăcomia, oportu nis-
mul, lichelismul, slugărnicia, bădărănia.
Adică, tot ce caracterizează, în linii mari,
o mare parte din societatea noastră de ieri
şi de azi, pentru însănătoşirea căreia ar
trebui inventat singurul partid care ne-ar
mai putea salva: „Partidul Bunului-Simţ”,
aşa cum propune „adolescenta veghe-
toare” Nela Rusu. 

Angajarea acestor tineri pentru salva-
rea unui ţări copleşită de neputinţă este
impresionantă, în măsură să retrezească
în noi, ceilalţi, obosiţi şi resemnaţi, acel
inert resort interior, acea energie în-
gheţată, atât de necesară în clipe de cum-
pănă.. Mă gândesc cât de greu le era lor,
neatinşi de miasmele comunismului, să
trăiască şi să-şi gândească viitorul în mij-
locul unui popor cu atât de mulţi nostal-

gici ai vremurilor trecute, redevenit după
miracolul din decembrie 1989, nu „un
popor vegetal”, ci mai degrabă „mineral-
amorf”, ţinând cont că plantele „posedă,
totuşi, energia sevei şi temelia rădăcinii
pentru regenerare”, cum atât de plastic şi
adevărat scrie Oana Maria Şerban.

Diagnosticul şi tratamentul pe care
aceşti lucizi adolescenţi îl propun, cu bun
simţ şi responsabilitate, sunt confirmarea
unei gândiri mature, aplicate, dar, în
egală măsură, sensibile şi visătoare, cum
este normal să fie la această vârstă : „Ro-
mânii au nevoie de un transplant de lu-
ciditate” pentru eliminarea „fantasmelor
trecutului şi a năravurilor încremenite”
care încă, din păcate, ne bântuie. Numai
aşa, „prezentul steril ar avea posibilitatea
să se transforme într-un spaţiu viu, al tu-
turor posibilităţilor”, pentru eliberarea
spiritelor lucide, implicare, îndrăzneţe,
creatoare, cum îşi doreşte aceeaşi adoles-
centă de 16 ani.

Este nevoie de o „igienizare” a ţării,
observă, pe bună dreptate, Ioana Calen,
care a „învăţat că atunci când vrei să îm-
bunătăţeşti o casă faci mai întâi curat, ae-
riseşti, scapi de toată mizeria şi praful
acumulate în timp, dezinfectezi şi apoi
instalezi mobilier, covoare, draperii noi…
Pentru a renaşte din propria cenuşă, este
nevoie de foc purificator”.

De fapt, ei nu ne cer să trăiască într-o
patrie pogorâtă din basme sau pe-o mio-
ritică „gură de rai”, cu minuni cotidiene
la fiecare colţ de stradă, ci, aşa cum vrea
Letiţia-Cristina Fâcă,  într-o „ţară nor-
mală, cu oameni ce-şi respectă semenii şi
preţuiesc, în egală măsură, dreptatea, bu-
nătatea, credinţa în Dumnezeu”. 

Pentru Irina Săvulescu „România în
care ar vrea să trăiască” se transformă în
„Românii printre care ar vrea să trăias -
că”, adică acei români care „ au învăţat să
trăiască în prezent şi să-şi facă destinul
prin voinţă şi curaj, străduinţă abilă, in-
teligenţă şi mai ales prin tărie de carac-
ter”.

„A aştepta să dispară generaţiile în-
glodate în mentalităţi comuniste fără să
luptăm, înseamnă o nouă alterare a ge-
neraţiilor, ceea ce  va duce la o perpetuă
anomalia în România”, trage un semnal
de alarmă aceeaşi Letiţia-Cristina Fâcă,
iar Filip-Lucian Iorga cere „acea reformă

morală, des invocată, dar la fel de des
ocolită”, atât de necesară pentru ca „so-
cietatea românească să înveţe să nu mai
refuze măsurile de igienizare a mentalu-
lui colectiv, aşa cum a făcut-o, la începu-
tul anilor ‘90, cu Proclamaţia de la Timi- 
şoara sau cu restaurarea Monarhiei”.

Nu putem să schimbăm lucrurile
„fără să ne luam în serios, să păşim ferm
pe „calea trezirii şi raţionării”, altfel „nu
facem decât să trecem de la dictatura ti-
raniei şi a aberaţiei la dictatura haosului
şi a neprevăzutului”, scrie Amina Udilă. 

Simplul titlu sub care aceşti adoles-
cenţi îşi pun însemnările este edificator
pentru modul matur şi responsabil în
care gândesc: „Viitorul depinde de mine”
(Petre Bogdan), „Să începem cu noi
înşine” ( Eusebiu Varga), „Patriotismul,
ca povară” ( Cristina Costea), „Să renun -
ţăm la indiferenţă” ( Andra Gabriela Sfo-
roi), „Depăşirea complexelor” (Alexan- 
dru George Nădăşanu), „Puterea de a
spune ce gândeşti” ( Andra Gherghi-
ceanu), „Totul porneşte de la educaţie”
(Cristina-Veronica Aiacoboae), „Cea mai
mare problemă suntem noi înşine” ( Mir-
cea Grindei).  

Este încurajator pentru toţi românii
chinuiţi de îndoieli şi resemnare în ceea
ce priveşte tristul destin al Basarabiei, să
citească, din partea unor adolescente,
aceste rânduri: „Eu cred într-unul, stră-
bunul, creştinul Dumnezeu şi în puterea
de unire a Neamului Românesc  al meu”
( Vera Caracaş – Republica Moldova) sau
„Nu pretind să trăiesc într-o ţară de sfinţi
sau genii, ci într-o ţară creştină. O Româ-
nie creştină înseamnă o Românie mân-
tuită” ( Oana Maria Şerban).

Pentru Mihaela Herbel „România e
casa mea şi oglinda în care privesc pentru
a mă vedea pe mine”. De aceea, pentru o
„democraţie autentică şi o cultură demo-
cratică, consultarea societăţii civile prin
referendum asigură dinamismul siste-
mului politic şi social, iar societatea civilă,
prin multitudinea de organizaţii non-gu-
vernamentale şi fundaţii, trebuie să echi-
libreze balanţa populaţie-clasă politică”.

Un veritabil „inventar” al modului în
care ar trebui să arate România în viitor
face Constantin Spătaru: „ România de
mâine trebuie să fie una a educaţiei, a spi-
ritului activ, a exprimării libere, a dialo-

România (mereu) visată
liViu cAPșA
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gului, în care legea să fie respectată iar
justiţia să nu fie un paravan în spatele că-
ruia să se producă fărădelegi, în care min-
ciuna şi făţărnicia să fie judecate cu
asprime”.

Toţi cei care şi-au aşternut gândurile în
această carte sunt, cum spunea Ana Blan-
diana, „obsedaţi de ţara lor nefericită, iar
această obsesie este, de fapt, cea mai im-
portantă dintre şansele României”. Cu atât
mai mult, cu cât aceste gânduri au fost
aduse la lumina cărţii, în realitatea ime-
diată a acelor ani, care este, în bună parte,
şi cea de azi, dintr-o istorie înţeleasă. O is-
torie pe care aceşti copii urmau s-o apro-
fundeze, matur şi responsabil, în zgudui- 
toarea reconstituire a ororilor comuniste
de la Memorialul Sighet ; o lecţie pentru o
întreagă viaţă !

Este important că ei au văzut pe viu o
parte din memoria istoriei noastre reale, o
parte întunecată, traumatizantă, e adevă-
rat, dar cu atât mai edificatoare pentru a
pătrunde sensul avertizării care ne rea-
minteşte că cine nu-şi cunoaşte trecutul
este în pericolul de-al repeta. Iar ceea ce ei
au realizat este un veritabil document care,
armonizând eventualele diferenţe cultu-
rale, vorbeşte despre trecut, dar mai ales,
despre un prezent care, cum spunea Paul
Ricoeur, „anticipează un viitor”.

Scriind această carte, ei şi-au aflat şi
limpezit, totodată, identitatea, într-o vre -
me în care, ca şi astăzi, mulţi tineri încă
şovăiau, nu ştiau şi nu puteau să facă di-
ferenţa între istoria reală şi istoria mani-
pulată. Cu atât mai de apreciat este dorinţa
lor de a converti într-un act creator o dis-
ponibilitate reală de a înţelege şi învăţa din
absurdul istoriei comunismului. O carte
care le adună gândurile serioase, respon-
sabile, într-o vreme când alte „urgenţe” ale
vieţii i-ar fi putut cotropi, alte „priorităţi”
la acea vârstă i-ar fi putut abate pe o di-
recţie paralelă, într-un plan secundar.

Îmi place să cred că mulţi dintre cei
care îşi aşterneau atunci gândurile spre
publicare, sunt, astăzi, absolvenţi de facul-
tăţi prestigioase, cu masterate şi cariere
apreciate, în ţară sau în străinătate, pasio-
naţi de ceea ce fac, cu locuri de muncă im-
portante în diverse domenii, care vor
aduce un suflu nou în viaţa ţării, adică
acea generaţie nu numai „aşteptată”, ci
deja implicată pe măsura potenţialului ei
deosebit. Şi, totodată, mă gândesc, ducând
mai departe lecţia lor, cu riscul de-a fi acu-
zat de patetism, că acum mai mult ca ori-
când, ar trebui să-i încurajăm şi sprijinim
pe tinerii de azi să nu-şi abandoneze nici
ei obsesia de a-şi salva ţara. De-a ne salva,
de fapt, împreună…

În fiecare miercuri de la ora 12 pe pagina de Facebook
a Editurii NEUMA are loc întâlnirea on-line cu lite -
ratura română contemporană și scriitorii care o aduc
mai aproape de iubitorii de literatură.

Una din recentele cărIi apărute la editură, chiar înainte de
izbucnirea pandemiei, este Puterea secretă a cărBilor, o remarca-
bilă carte de cronici literare a scriitorului MenuI Maximinian.
Cartea nu a avut destinul firesc al unei cărIi (lansări de carte,
în special) din cauză că, așa cum spune o expresie consacrată,
Pământul s-a oprit în loc. În astfel de situaIii ne putem resemna
sau putem încerca să mergem mai departe, în ceea ce se con-
turează a fi o nouă normalitate. Așa am început rubrica on-line,
lansată de Buna Vestire, în care, pentru 5 minute, un autor
NEUMA citește din propria creaIie. AflaIi în auto-izolare, scri-
itorii au răspuns cu entuziasm acestui proiect. Un smartphone,
ajutorul unui membru al familiei sau al unui suport pentru
telefon, o pagină de literatură, uneori o melodie în surdină, pe
fundal, multă emoIie în lectura creaIiilor literare, multă emoIie
în receptarea lor de către public și așa s-a născut un proiect al
cărui succes, dar, mai cu seamă, al cărui efect pozitiv, de
susIinere și încurajare de ambele capete ale comunicării (au-
tori și public) a depășit așteptările noastre. Aflat al șaselea
episod, fără reclamă, promovare, complet nou, a ajuns la circa
2 500 - 2 700 de vizualizări, la care se adaugă cele de pe paginile
pe care episodul a mai fost distribuit, ajungând la iubitori de
literatură din Iară și din afara ei și fiind așteptat cu entuziasm
săptămână de săptămână. InvitaIii de până acum au fost scri-
i torii: MenuI Maximinian, Flavia Adam, Petre Ioan CreIu, Angi
Melania Cristea, Radu-Ilarion Munteanu, Gela Enea.

Calde mulIumiri autorilor pentru efortul depus și emoIia
și frumuseIea împărtășite precum și iubitorilor de literatură
care, în aceste timpuri întunecate s-au întors către speranIa și
lumina pe care și literatura le întreIine. Aceasta este puterea
secretă a cărIilor. (Andrea H. Hedeș)

� � �

Puterea secretă a cărIilor. 
Efectul bulgărelui de zăpadă
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La  cincizeci și șase de ani împliniIi, Ion al Anei își
bănuiește sfârșitul aproape. Gânduri depresive
îl însoIesc peste zi; visuri coșmarești îi tulbură

nopIile...
Bărbatul suferă de o maladie rară, căreia medicii nu-i dau

de capăt. PuIin curaj i-a insuflat preotul cel bătrân, la ultima
spovedanie. Cuvintele părintelui i s-au părut  înIelepte:

„De moarte ne temem toIi, fiule, nu o putem evita. Mai de-
vreme sau mai târziu..., indiferent de vârstă și rang..., acolo
mergem. Moartea deschide calea domniei spiritului, vieIii
adevărate: mors ianua vitae, moartea poartă a vieIii, ca să înIe-
legi.”

Ion al Anei  a crezut că înIelege. Din ziua aceea, reflectând
la cuvintele preotului, încearcă un sentiment amestecat de bu-
curie reIinută și de teamă. Întins pe patul de scânduri, în gră-
dina din spatele casei, se simte disputat de cer și pământ, în
egală măsură...

Moartea – o necunoscută, în schimb, viaIa lui alături de
Ana ascunde și mai multe necunoscute. Cea mai chinuitoare:
l-a iubit Ana cu adevărat ?... De-a lungul celor aproape 20 de
ani de convieIuire domestică, femeia i-a oferit puIine certitu-
dini. Fată săracă, fără prea multă școală, s-a îndrăgostit de la
prima vedere de „domn director” al Centrului de achiziIii a
materialelor refolosibile din sat și după nici o lună i-a venit în
casă, soIie aproape copil, surprinzând comunitatea rurală.
Curba imprevizibilă a existenIei lui, marcată până atunci de o
burlăcie fără nicio perspectivă de a scăpa de ea prea curând
sau niciodată îl proiectase, pe neașteptate, în rândul oameni-
lor „așezaIi” din satul său. Avea o familie și o nevastă iubi-
toare, chiar dacă mult mai tânără decât el. Se putea considera
norocos...

Iat-o pe Ana... Îmbrăcată în rochiIa ei înflorată, cumpărată
de la târg cu doi ani în urmă și o bluziIă puIin decoltată - zi-
lele de toamnă sunt calde -, se strecoară printre tufele de li-
liac spre locul unde Ion contemplă cerul, încercând să scape
de gândurile prăpăstioase sădite, involuntar, în sufletul lui de
cuvintele scripturii, invocate, apocaliptic, de preotul cel bă-
trân:

„Din pământ venim, fiule, și-n pământ ne vom întoarce,
fiecare la vremea lui... Voia Domnului...”

Ana, numai zâmbet, cald, matern, ascunzând, în faIa so-
Iului, starea de îngrijorare, așază lângă el o plasă cu puIină
mâncare și un ulcior cu apă:

„Mă reped la mama. A trimis vorbă că nu se simte în pu-
tere. Îi fierb o ciorbiIă de legume și mai deretic prin casă... Mă
întorc spre seară...”

„Dar...”, încearcă Ion un protest vag, însă renunIă repede.
„Să mănânci, Ioane... Și să-Ii iei boabele... Cum a zis doc-

torul. Boabele verzi, înainte de masă. La sfârșit, celelalte.”
„Bine, bine...”
Femeia se îndepărtează fără ca el s-o urmărească cu privi-

rea... În schimb, imediat după ce ecoul pașilor femeii se stinse,
în mintea bărbatului reveniră vechile temeri. Unde plecase
Ana ?... Soacra lui locuia în partea opusă a satului, trei rân-

duri de case mai încolo; sat mic de luncă, lesne de străbătut cu
piciorul în mai puIin de-o oră. Or, Ana ieșise din curte fix la
ceasul sosirii  cursei în staIia Căminului cultural, unde se îm-
barcau cei care aveau treabă la oraș sau în satele învecinate.
Bănuia că femeia așteptase sosirea autobuzului... Ca o confir-
mare a sumbrelor prezumIii, în același moment, auzi uruitul
motorului mașinii. Făcu eforturi să se răsucească înspre uliIă,
deși n-avea nicio șansă să zărească autobuzul și, cu atât mai
puIin, să se convingă că Ana se afla în mașină, spre oriunde:
la oraș, sau numai într-un sat învecinat... Reveni pe spate, fi-
xând cerul. Acolo, sus, cineva vede și judecă, i se spusese. Dar
tace. Nu-și avertizează fiinIa creată de El însuși: Ioane, nevasta
ta, luată cu cununie și împărtășită din poruncile mele legate
de sfânta legătură a cununiei, te înșală și ignoră ceea ce Eu am
hotărât pentru căsnicia voastră... Și, ca să-l liniștească oare-
cum, duhul sfânt mai adaugă ceva, ceea ce, după părerea lui
Ion, ar fi gândit chiar Domnul: La Judecata de apoi, voi avea
Eu ac de cojocul ei, dar, până atunci, tu ești lipsit de putere
asupra femeii tale, omule !...  Suferă, fiindcă frumuseIea tru-
pului femeii Ii-a întunecat mintea. Nimic nu trebuie luat
după aparenIe, căci aparenIele ucid iar duhul lui Dumnezeu
este un prag greu de trecut de oameni... Sunt, de fapt, cuvin-
tele bătrânului preot, pentru a-l liniști, ignorând gura lumii
care de la început n-a agreat unirea lui Ion cu Ana, o copilă cu
mult mai tânără decât el; ceea ce-i va cere ea, el nu-i va putea
oferi, izgonind din casa lor  ce a provădăduit înIeleptul Isaia:
duhul înBelepciunii și al înBelegerii, duhul sfatului și al tainei, duhul
cunoștinBei și al bunei-credinBe... Bătrânul preot a încercat, în
schimb, să-i alunge temerile:

„Duhul Domnului trezește în om stări trecătoare... De-am
putea face în așa fel încât ceea ce e rău în noi să nu urce spre
Dumnezeul pe care îl slujim... Dar nu !... Ochiul Domnului
este pretutindeni și este în noi. Nu te poIi ascunde în tine în-
suIi...” 

Ion ascultă în tăcere cuvintele părintelui. I-ar spune: Îm-
părtășește învăIătura ta și Anei. De ce n-o faci ? Ea are mai
multă nevoie de sfaturile tale. Mie, îmi oblojesc rana din su-
flet, atât. În rest, nimic nu se schimbă... Însă cum să-i ceară
acest lucru părintelui, duhovnicul său ?... N-o face...

Târziu, către prânz, Ion se ridică din patul de lemn, face câ-
Iiva pași prin grădină; prin ceea ce a fost odată grădină, as-
tăzi numai un teren îngrădit, în care pomii și puIinele flori
rămase în viaIă agonizează. Lui Ion în schimb, gândul acesta
nu-i trece prin minte.

„Ca și omul – i-a spus preotul – grădina îmbătrânește, își
pierde prospeIimea și coloritul. Nimic nu e veșnic. Așa e
firea...” 

În primul an de căsnicie cu Ana, femeia lui adora grădina.
Își petrecea toată ziua aici, mângâind florile, îngânând păsă-
rile, ciugulind din fructele pomilor. În zilele calde, prânzeau
în grădină, la măsuIa joasă cu trei picioare. Atunci aduseseră
patul fiindcă Anei îi plăcea să aIipească la umbra nucului, as-
tăzi, un schelet lemnos care nu mai înfrunzește. Ceea ce-l
pune pe gânduri...

Florin loGreșteAnu

Clipa de sinceritate
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Ion și Ana au iubit nucul falnic, puternic și plin de viaIă
mai mult decît pe ceilalIi pomi fructiferi din mica lor grădină.
Mărul, părul și cei doi cireși existaseră și înainte ca el, direc-
tor la Centrul de achiziIii din sat și ea, absolventă de opt clase,
cu perspective de a suplini în fiecare an chiar pe fosta ei în-
văIătoare, detașată în interesul învăIământului, la școala de
centru din orășelul învecinat, să hotărască să-și unească des-
tinele și să trăiască în casa bătrânească a domnului director.
Pe-atunci, hotărâseră să planteze chiar în mijlocul grădinii un
puiet de nuc fiindcă – auziseră amândoi -, nucul aduce noroc
și plozi unei familii. Copii n-au avut, dar fericirea nu i-a oco-
lit... Așa crezuse ea, așa crezuse și el... N-au prevăzut ce avea
să se întâmple mai târziu: din motive cărora nu le-au găsit
noima, nucul s-a îmbolnăvit și s-a uscat. Cei doi soIi și-au pro-
pus să-l scoată și să-l înlocuiască cu un alt nuc. N-au mai
făcut-o. Ion s-a îmbolnăvit, s-a pensionat iar femeia lui se des-
curcă cum poate, îngrijind doi oameni bolnavi: soIul șubrezit
de o maladie ciudată și mama, văduvă și becisnică...

De obicei, seara târziu, Ana se întoarce acasă, epuizată de
grija mamei bolnave. Așa îi spune lui Ion. El observă că e îm-
bujorată la faIă, ea motivează că afară s-a răcorit, deși, peste zi,
soarele a fost generos. Nu-și explică de ce și nici Ion nu insistă
pe aceest subiect. Este sfârșitul verii, aproape toamnă și vre-
mea devine capricioasă. Probabil, și boala lui careia nici doc-
torul navetist din sat nu-i găsește leac...

În bucătărie, pregătind o cină frugală, Ana cântă. Bărbatul
ciulește urechile, dă aparatul de radio cu tranzistori pe silen-
Iios... Chiar cântă... Îngână ceva, o melodie populară, proba-
bil...  Iat-o pe Ana, intră în camera lui cu boabele pentru
înainte de masă și o cană cu apă. Ar vrea s-o întrebe de ce
cântă, dar n-o face. Evită s-o tulbure. O bănuială mai veche
devine un vierme care-l roade pe dinăuntru. O bănuială ni-
ciodată confirmată...

„Mă-ta se simte mai bine ?...” întreabă.
Cu siguranIă, Ana se poate bucura de semnele de însănă-

toșire ale mamei... Ar cânta și dacă el s-ar simIi mai bine. Deo -
camdată, maladia inexplicabilă care-i macină lui, pe zi ce
trece, sănătatea, nu-i poate aduce femeii zâmbetul pe figură...

„Da de unde, Ioane ! îl surprinde nevasta. Nicio amelio-
rare... Mâine, mă întorc să-i spăl câteva trenIe. E mama mea,
totuși...”

Atunci, de ce cântă Ana ?... Întrebarea îl sâcâie mai rău
decât boala necunoscută care s-a cuibărit în el în acest al cin-
cizeci și șaselea an al vieIii...

Într-o altă noapte, mamei i-a fost mai rău. Ana nu s-a în-
tors acasă și nici în ziua următoare. Ion s-a descurcat cum a
putut. Nu e căzut la pat, chiar dacă se simte lipsit de vlagă.
Mai ales, când i se năzare c-o aude pe Ana cântând prin casă...

Medicul de familie continuă să-l viziteze la două-două
zile. Nu anticipează diagnosticul, dar i se pare că starea băr-
batului este mai bună. Ion îl contrazice de fiecare dată:

„Simt eu, domne doctor, că nu e bine... Mi-a revenit sân-
gele în obraji și a dispărut paloarea, spui dumneata. Dar nu și
slăbiciunea, care mă Iintuie la pat cât e ziua de lungă.  Abia
dacă mai pot face câIiva pași să-mi iau o cană cu apă...”

Despre deplasarea la oraș, la policlinica pentru care i s-a
făcut trimitere, nici nu poate fi vorba. Cum să se deplaseze cu
autobuzul în halul în care se află ?...

„Doamna Ana...”, încearcă medicul de familie să-i suge-
reze.

Ana l-ar putea însoIi la oraș, dar în ultima vreme plecările
de-acasă la mama ei sunt tot mai dese. Bătrâna trebuie ajutată

să supravieIuiască, să-și trăiască zilele câte i-a mai lăsat Dum-
nezeu. Ion ?... Deocamdată se descurcă și singur, are o vârstă
când nu e totul pierdut. La 56 de ani nu te gândești la moarte.
Și totuși...

Bărbatul a început să piardă în greutate, dar asta fiindcă
nu prea mănâncă, crede Ana. De multe ori, când se întoarce
acasă, găsește mâncarea neatinsă. Își ia boabele, bea ceaiul din
infuzie de plante și doarme cât e ziua de lungă. Asta bănu-
iește nevasta. El îi spune că nici nu a închis ochii, se teme să
adoarmă fiindcă atunci începe coșmarul... Tot felul de vise
care-i tulbură somnul. Îi mărturisește și vecinului dinspre gră-
dină, preotul, temerile. Părintele îl ascultă răbdător iar la sfâr-
șit îi repetă aceleași cuvinte pe care, probabil, le spune și
enoriașilor la biserică:

„În orice făptură omenească, Ioane, moartea și viaIa co-
există, altfel spus, apare o tensiune între două forIe opuse.
Moartea, la un anumit nivel,  poate însemna condiIia unei
vieIi superioare, la alt nivel...”

Ion nu înIelege ce vrea preotul să spună, dar nu pune în-
trebări lămuritoare Probabil, dacă Ana ar fi fost acasă și l-ar fi
ascultat pe părinte, ar fi priceput tâlcul acestor cuvinte... În
schimb, nevasta n-a mai ajuns acasă, de la mama ei, de două
zile și nici vorbă nu i-a trimis prin cineva din sat. Cu sigu-
ranIă, bătrâna se simte mai rău ca înainte. La vârsta ei de
aproape 80 de ani, boala nu cedează...

În singurătatea casei, bărbatul rătăcește cu gândul de la
una la alta. E foarte bolnav și, cu siguranIă, are zilele numă-
rate Totuși, o speranIă îl încearcă: dacă Ana i-ar fi aproape, ca
pe vremuri, trupul lui s-ar putea întrema și și-ar redobândi
vigoarea... Știe că nu-i va cere s-o facă. Nu din mândrie. Vrea
s-o menajeze, Ana să nu bănuiască ce-l roade...

Dar iat-o întoarsă acasă. Nu pare deloc obosită după nop-
Iile nedormite, veghindu-și mama. O mătușă i-a dăruit un șal
lung din mătase. Îl poartă în jurul gâtului fiindcă în încăpere
e frig, a venit cu adevărat toamna și, cât a fost ea plecată, Ion
n-a făcut focul în sobe. Când se retrage în bucătărie sau tre-
băluiește prin prispă, Ana cântă... Sau numai lui i se pare că
nevasta fredonează o melodie populară despre dorul de iu-
bire. În dimineaIa următoare, când ea îi spune că se întoarce
la mama bolnavă, Ion izbucnește:

„Și eu sunt bolnav, Ană, poate mai grav decât soacră-
mea...”

„Știu, Ioane, dar ce pot face ?... A încercat și doctorul...
Numai Dumnezeu mai poate să te ajute...”

„Ai să mă găsești mort în casă... Fără lumânare...”, bâlbâie
bărbatul.

„Doamne ferește !...” se adumbresc privirile femeii.
„Cum îi va fi voia, șovăie Ion. Dar, Ană... Să nu te mânii...

Vreau să-mi spui ceva... Dar sincer...”
„Ce să-Ii spun, Ioane ?... Hai, că trebuie să-i duc mamii

boabele...”
„M-ai  înșelat vreodată ?...” reușește bărbatul să-și mărtu-

risească temerile.
Femeia tresare. Se sprijină de masă, îl privește mută. Pe

urmă, abia îngaimă:
„Ce-Ii veni, omule ?...”
„Oricum, ne va despărIi Dumnezeu... E păcat să ascunzi

unui muribund... Ană... Trebuie să-mi spui !...”
Nevasta își frământă palmele. Își privește bărbatul cu ne-

încredere și în cele din urmă se hotărăște:
„Nu știu ce să zic, Ioane... Zău, nu te-aș minIi... Dar dacă,

până la urmă, te faci bine ?...” � � �
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Tiggy este motanul familiei
noas tre, iar strămoșii lui spiri -
tuali au fost PiIu cel Mare și

Bun și ruralul Gălbenuș, adoptaIi de Doi -
na și Valeriu Cristea și transformaIi în
per sonaje, de către criticul literar, în ulti -
ma sa carte antumă, Bagaje pentru paradis.

Cum îmi lipsește talentul de scriitor
al lui Valeriu Cristea și al oricărui alt
scriitor, nu voi face din Tiggy, la rândul
meu, un personaj memorabil. Nu voi
ficIionaliza și nu-l voi pune în situaIii
flatante, după cum nu-l voi face nici să
traverseze experienIe dramatice, numai
bune să Iină cititorul cu sufletul la gură.

Un motan adevărat nu are nevoie de
ficIionalizare, literaturizare, epicizare și
dramatizare. El este; și e suficient să-l
observi și să faci apoi suma observaIiilor,
pentru ca portretul în mișcare să fie
veridic și convingător.

Tiggy este, cum i-o arată și numele,
tigrat, de un galben bătând spre porto -
caliu și roșcat și cu un medalion auriu cu
care s-a obișnuit greu, dar pe care acum
pare că-l expune cu pieptul bombat. Pe
medalion scrie Tiggy și e dat numărul
de telefon al stăpânei casei, astfel încât
dacă odorul se pierde să putem fi sunaIi;
ori dacă este răpit și ni se cer răscum -
părări, negocierea să se poarte direct cu
șefa Trezoreriei.

De când s-a obișnuit cu medalionul
la gât, Tiggy a căpătat sentimentul că nu
numai casa noastră este a lui, ci și curtea,
apoi curIile vecinilor, strada, alte și alte
spaIii familiale ori comunitare pe care
le-a luat în posesie simbolică. Culmea

suveranităIii s-a înregistrat într-o zi de
primăvară ce părea ca oricare alta, dar în
care Tiggy stătea fix în mijlocul străzii și
privea spre mașinile care-l ocoleau, cu
atenIia distributivă cu care un tigru
urmărește mai multe antilope haotice. 

Deși e castrat, tigrul nostru avea îna -
inte de accident tot felul de prietene cu
care își făcea vizite. Plecând cu mașina
vedeam la zeci de metri de casă un
motan galben frecându-se de niște pisici
cenușii și negre, care-l celebrau ca pe un
fiu al Soarelui. După accident, de când
zeul dungat este închis în casă ca Ulti -
mul Împărat al lui Bertolucci, câte o
veche amică vine și amușină pe la porIile
Orașului Interzis. Tiggy o privește și
zvâcnește, suferă și ar da să iasă la
plimbare cu ea - după care se uită scurt
înspre noi și se așază, cuminte ca un
căIel, în faIa ușii deschise.

Uneori, îl suspectez că este un câine
deghizat. Are un atașament neobișnuit
la o felină pentru toIi membrii familiei,
în special pentru mama lui bipedă (fata
noastră), care îl poartă prin casă ca pe o
poșetă îmblănită. Îi place să exploreze,
să vâneze, dar și să iasă la plimbare exact
ca un căIel, dus în lesă de aceeași Iulia
de care este nedespărIit. 

Unde suntem noi, apare și el, insta -
lându-se în centrul de greutate al tri un- 
ghiului sau pătratului familial. Stă acolo
nu mai puIin decât stăm noi și nu mai
mult, ascultând cu atenIie ce vorbim.
Când unul dintre noi este la un etaj, iar
altul, la cel inferior ori superior, Tiggy se
plasează, strategic, pe scară, și anume pe

Animalele de companie ale scriitorilor

Ave:i/a:i avut un animal de companie? Ce specie și rasă? Cum se numește? Care crede:i că a
fost și este „locul și rolul” unui animal de companie în via:a și opera dvs.? A influen:at vreo
scriere a dvs.? L-a:i folosit ca personaj?

Revista Neuma vă propune să participaIi la o nouă anchetă. Vom merge pe urmele 
chino fililor Tudor Arghezi și Ion Barbu ca și ale marilor pisicari Ion Creangă și Mircea Ivănescu

�� Daniel Cristea-Enache �� Olga Delia Mateescu �� Șerban Tomșa �� Florica Bud 
�� Radu-Ilarion Munteanu �� Ana Dobre �� Alexandru Jurcan �� Maria Grădinaru �� Liviu Capșa 

�� Nicolae Nistor �� Alina Jurj �� Mihai Gligan �� Andrea H. Hedeș �� Horia Gârbea

��  Tiggy �� Tisa �� Coni:a �� Gogu �� Tom �� Bill �� Mielușel �� Cuca �� Dodo �� Dolce �� Graser �� Nera 
�� Blacky �� Ralf �� Bobi:ă �� Puf �� Boris �� Tedy �� Brumi �� Chi:u �� Rita �� Fredy �� Tim �� Kuki �� Hera 

�� Mitică �� Ciulică �� Maya �� Donna von Hund �� Mujdei �� Pepsi �� Ho:u �� Alizé �� Dosia �� Crocus �� �i:i

Daniel 
Cristea-Enache

Tiggy

Iulia Cristea-Enache cu Tiggy, 
tablou de Laurențiu Midvichi
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Olga Delia
Mateescu
Un dar viu

cea „aerisită”, cu spaIii între trepte, prin
care se poate vedea tot. Când plecăm de
acasă, ne conduce. Când venim, ne
întâmpină. Când îl mângâi, mă mușcă
ușor de mână, ca pe un șef al unei ima -
ginare haite. Când copiii apar în cadru, îi
„atacă”, ridicând ca un steag de luptă
coada. Când dă din coadă, această felină
curioasă e de fapt veselă ca un câine, iar
nu cu nervi și ifose de pisică.

Abia când Tiggy a fost la un pas de
moarte, am realizat cât de mult Iinem la
el și cum a devenit, pe nesimIite, un
membru cu drepturi depline al familiei

noastre. Într-o zi de duminică, l-am găsit
jos abia respirând și, crezând că a fost
otrăvit, am fugit cu el la veterinarul de
cartier. Era mai rău decât o otrăvire:
căzuse de undeva de foarte sus ori fusese
lovit violent, și numai o inter venIie
chirurgicală rapidă și dificilă l-ar mai fi
putut salva. ViaIa tigrului nostru a
atârnat de un fir de păr; și firul a fost
rezistent. După o operaIie lungă și com -
plicată și după alte două zile de pur- 
gatoriu, în care ne mișcam ca niște
fantome prin locuinIa ce părea goală,
Tiggy a scăpat.

Acum stă în casa pe care iar o umple
cu prezenIa lui și când se întinde pe
spate, se vede o burtă aurie, cu blana
tunsă, în care niște oameni buni au lucrat
cu pricepere și dragoste de animale.
Încet-încet, blana lui crește la loc în zona
calamitată și pe galbenul ei solar începe
să se întrezărească desenul.

Desenul de tigru.

august 2015

Text preluat cu acordul autorului
din volumul Aproape liber

Când eram mică i-am cerut
Moșului un dar viu. Mama
s-a speriat crezând că vreau

un frăIior sau o surioară dar i-am
explicat că vreau o pisică sau un căIel.
Deabia în liceu am avut prima pisică iar
de atunci casa mea are două-trei pisici și
un câine, chiar dacă o vreme am locuit la
bloc. Acum am doar un motan, o pisică și
un collie. Un timp, până au crescut un
pic copiii, casa era văduvită de prezenIa
unui animal de companie dar toIi (în
afara soIului meu!) ni-l doream. 

Într-o zi am plecat cu fetiIa la piaIă să
cumpărăm  gulii pentru că promisesem
o mâncare ca în Banat. Gulii nu erau de
vânzare și, trecând prin târgul de
animale mici, am găsit un pui de pisică
birmaneză pe care fiica mea nu l-a mai
lăsat din braIe. Așa că l-am cumpărat!
Unde-s guliile a întrebat Eugen, noi
explicându-i că dacă nu sunt gulii în
piaIă cumperi, cumperi ce găsești!  O
minune mică, Tisa, pisicuIa care a cres -
cut la mine în buzunar, iubită de toIi cei
din casă. SoIul meu, a trebuit să cedeze
în faIa farmecului celor mici - fetiIa
noastră cu pisicuIa ei - obișnuindu-se cu
ideea că poIi avea la bloc și așa ceva.

Nu a durat mult și noi, băiatul, fata și
eu, am hotărât că ne trebuie  obligatoriu
și un căIel. Lupta cu soIul meu a fost
cumplită, el se arunca în pat și decreta că
doar peste cadavrul lui va veni un câine
în casa noastră. Așa că am luat un collie!
Adică, copiii și-au spart pușculiIele, au
venit cu banii  lor și cu mii de promisiuni
care vizau responsabilitatea creșterii și
îngrijirii unui căIel și l-au convins. Dar
am dat toIi banii pe care-i aveam atunci
în casă pe acel pui, ConiIa, un collie
tandru pe care l-am avut 15 ani alături
de Tisa! Copiii erau mândri  că deși

bănuIii lor nu au fost de ajuns totuși au
dat tot ce aveau pentru acel căIel. Repede
ConiIa a devenit iubirea și mândria
soIului meu care apăra drepturile ani -
malelor mai abitir decât altele: o plimba,
o dresa vorbindu-i, puiul deve nise un
membru al familiei. La plimbări, în parc,
collie ne anunIa dacă fetiIa noastră era în
vârful uni copac, dacă pleacă mai de -
parte, nu puteam sta decât împreună,
toIi membrii familiei aproape, altfel lătra
și ne aduna la un loc, acasă ne jucam
v-aIi-ascun selea; la Iară sau la mare (ple -
cam toIi cu pisic, căIel, pucel!)  iar ea avea
grijă de fiecare: știam în ce pom este Tisa,
cu care motan alb cu negru s-a împrie -
tenit, unde joacă fotbal băiatul  și cu cine
se pitește fetiIa prin curIile de la Iară. Ori
de câte ori vreunul dintre noi ajungea
acasă, după școală, spectacol sau chiar
după cumpărături, euforia cu care ne
întâmpina era atît de reconfortantă încât
am hotărât cu toIii ca atunci când unul
dintre noi se întoarce acasă să-i acordăm
mai mult decât acel„bună!”, să ne bucu -
răm  că suntem împreună. Întoar cerea
acasă era o bucurie pentru fiecare: orice
s-ar fi întâmplat în afară se rezolva mai
ușor pe urmă!

Scriind puIin despre ele, animăluIele
cu care trăit alături, mi-au răsărit mii de
amintiri despre cei nouă pui ai ConiIei,
despre pisoiașii mici care ne-au doborît
perdelele și pomul de Crăciun, despre
copiii mei care-și doreau să fie pisici sau
căIei ca să nu mai aibă lecIii ci doar să
doarmă și să se joace! Acum copiii mei
au și ei copii iar unele dintre animăluIele
pe care le-au achiziIionat (motanul și alt
coliie) sunt alături de pisica mea alb cu
negru care are 22 de ani, fata Tisei. ToIi
sunt la mine! Așa că și nepoIii sunt aici
foarte des! ���
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Totul a început când fiica mea a
apărut în poartă cu un pisoi
tărcat care se freca afectuos de

picioarele ei. O însoIea bătrâna care avea
grijă de fată când noi eram plecaIi la
școală. Pisicul era foarte stingherit și își
ridica spinarea, plin de umilinIă, sub
privirile noastre. Fusese, probabil, bătut
și alungat de undeva.

— Întreabă-l pe tati dacă te primește
cu pisoiu’, a îndemnat-o bătrâna pe
Nicolle.

— Tatiiii! Mă primesti sî pă mine cu
pisoiu’ ăsta?

Nici nu se punea problema, nici nu
trebuia să mă întrebe. Am luat în braIe
mica felină și am mângâiat-o.  Dacă am
un adevărat cult pentru câini, simt o
dragoste nesfârșită pentru căprioare,
iepuri și pisici. Sunt fragilitatea întru -
chipată. Cu timpul, sentimental acesta
copleșitor s-a extins faIă de tot ce este viu
și respiră, indiferent că sunt șoareci,
broaș te sau șerpi. Din acel moment,
pisicile au devenit membri cu drepturi
de pline în familia noastră. Bătrâna îl bo- 
tezase pe motănel Gogu. Gogu a trecut
prin multe perioade de cumpănă. A fost
ars cu acizi sau sodă pe abdomen și l-am
Iinut lângă patul meu, în faIa unui reșou,
până s-a vindecat. Cineva i-a rupt un
picior și soIul bătrânei,  un fost jandarm
care folosise de multe ori pistolul în viaIa
sa (și nu pentru a împușca iepuri!), o
Iinea una și bună, că trebuie să-l omo -
râm, fiindcă nu se mai face bine.

— Lu’ Gogu, moartea! Gata! La
tocător cu el, că nu se mai face bine!

Bătrânii aceia mâncau din porcul de
Crăciun, în mod curios, mai ales jumă -
rile și baba îl striga pe Gogu să-i dea
friptură. Așa se face că într-o zi abia am
smuls cotoiul din mâna bătrânului Iicnit
care ducea animăluIul la un butuc să-i
taie capul, pe motiv că piciorul nu i se va
vindeca. Gogu s-a întremat și mă aștepta
în continuare pe acoperișul holului, cu
ochii mijiIi în soare. Când apăream pe
poartă, se căIăra și el jos, pe tulpinile de
viIă-de-vie. Nicolle avea câIiva ani și
mergea la grădiniIă. În anotimpurile
reci, când venea acasă, mă anunIa tristă: 

— GoguIu, Iaculu’ dă el („săracu’ de
el!”), avea ochii plini dă frig. 

Mă grăbeam să ies afară și să-l aduc
pe GoguIu lângă sobă.

Apoi motanul a dispărut fără urmă.
A urmat legendarul Tom. O pisică

fătase în podul casei noastre. Împreună
cu Nicolle, l-am ales pe Tom să fie al

nostru, iar pe ceilalIi pisoi i-am dat spre
adopIie. După câIiva ani, văzând că
toate pisicile dăruite altor oameni erau
călcate de mașini sau o duceau greu, am
refuzat să mai dau cuiva vreun pisoi.
Tom avea spatele și capul negru, iar
burtica și botul erau de un alb imaculat.
Era uriaș, frumos și liniștit. Farfuria cu
carne friptă stătea pe masă, dar Tom nici
nu se gândea să fure ceva. A trăit peste
zece ani. N-am văzut niciodată o pisică
mai viguroasă decât Tom. Iarna, când
zăpada era mare, Tom îşi croia, jucăuş,
drum pe sub nămeţi. Era sănătos, puter -
nic şi fericit. Pe vremea aceea însă nu
știam cum să tratez animăluIele și nici
nu aveam în zonă un cabinet specializat.
Acum funcIionează, la Videle, cabinetul
minunatului doctor Pantale. Lui Tom i
s-au adăugat Bill, care se supăra când îl
dădeai jos de pe un scaun, și Tucu, care
avea o boală infecIioasă ereditară. Au
murit toIi trei în același an, 2007, când
începusem să-mi revin din depresie. Bill
a fost prins într-o cursă, pe Tucu l-a do -
bo rât o răceală, iar Tom a venit într-o zi
obosit și a stat în pat șase săptămâni, fără
să bea apă sau să mănânce. L-am găsit
întins pe covor, când am venit de la
școală. Fusese otrăvit sau îl terminaseră
paraziIii intestinali.

A urmat Maya. La prăvălia noastră
nu se mai găsea pâine, așa că m-am dus
în alt cartier. Chioșcul era închis, dar de
sub el a ieșit un pisoi necăjit și înfometat,
semănând cu Tom, care își ridica stin -
gherit spinărușa și se uita la mine. Un
elev s-a oprit cu bicicleta și mi-a spus:

— Au fost mai mulIi pisoi, dar îi
omoară unu’  când se îmbată.

— E motănel sau pisicuIă? am între -
bat eu.

Băiatul lăsase bicicleta și stătea cu
pisoiul în braIe.

— E pisicuIă, a răspuns copilul. O
luaIi, dom’profesor?

Ezitam. Mă temeam că soIia va deza -
proba gestul, cum avea să se și întâmple.

— O luaIi, dom’ profesor? m-a între -
bat din nou copilul și atunci m-a cuprins
o milă imensă faIă de fiinIa vădit sub -
nutrită care își aștepta sentinIa, cu ochii
Iintă la mine. Am credinIa fermă că
animalele abandonate sunt copii fără pă -
rinIi.

În mașină s-a tot agitat și când a
văzut că nu are pe unde să iasă, a oftat și
s-a culcat pe banchetă. În treacăt fie spus,
am observat că toate animalele aban -
donate oftează. Secretara Editurii Cartea

Șerban Tomșa
Pisicile mele
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Românească, între timp conce diată și
decedată, îmi spusese același lucru. O
vreme Maya a mâncat și a dormit
continuu, cel mai adesea în șapca mea.
Din Maya au ieșit apoi zeci și zeci de
pisicuIe și de motani care m-au impre -
sionat cu afectivitatea lor, dar și cu
suferinIele prin care au trecut. M-a
răscolit agonia lui Mirel și a lui Tucu, pe
care n-am știut cum să-i tratăm. Au
murit lângă mine, în chinuri groaznice,
deși li se făcuseră injecIii cu întăritoare.
Le cumpăr pisicilor pui congelaIi și
hrană pentru pisici și le facem supă cu
carne. Când îi chem la masă, bat toaca
într-un gard metalic și acoperișurile de
tablă ale câtorva case încep să zuruie sub
salturile pisicilor mele. Am asistat la
moartea și la agonia multora dintre ele
și lucrul ăsta m-a marcat puternic. Am
încercat să le ajut, dar  pe aici nu se știa
că injecIiile cu calciu întăresc paraziIii.
Am avut o pisicuIă că reia i-au dispărut
puișorii, dar i-a hrănit pe ai alteia până
la epuizare și moarte. Le-am administrat
Rombendazol, vitamine, antibiotice, dar
destinul i-a pierdut pe toIi. Fiecare avea
numele și persona litatea sa: Mirel, Șo -
goru, TigruIu, Gus, Martinică, Cumin- 
Ielu, Tudorel, Șoricel, Ohi-Aurii, Gyan,
Firicel, Mitea, Jim, Auraș, Jenică-Blaji -
nică, Ionică, Ochișor, PrinIesa și atâIia
alIii. Pe aici, oamenii cresc porci și vaci și
se miră că noi ne folosim o mare parte
din venituri pentru a îngriji cârduri de
pisici. În ultima vară, cineva le-a pus
capcane și le-a făcut dispărute pe foarte
multe. Am suferit cum plit pentru fiecare
dintre ele. Patru mo tani erau negri ca
tăciunele: Gyan, Ochi-Aurii, Firicel și
Jim.  În toamna trecută muncisem o lună
să astup, cu spumă poliuretanică și cu
vată minerală,  toate orificiile podului și
să le fac culcușuri confortabile pe lângă
coșurile casei. Toată iarna îi Iinusem, în
timpul zilei, în casă, pe un cearșaf  întins
pe pat, lângă sobă, să doarmă și să se
încăl zească, în vreme ce eu stăteam pe
un scaun și citeam.  Abia la ora unu sau
două, mult după miezul nopIii, mă
înduram să le iau în braIe și să le duc la
locurile lor, în pod. Abia după aceea mă
culcam și eu. Cât timp îmi rezolvasem
problemele cu somnul, le Iineam și
noaptea în casă și mă trezeam de câte ori
o pisică voia afară. Mă ridicam din pat
de mai multe ori până ce toate ieșeau și
intrau din nou în casă. Peste ani, din
cauza insomniei, n-am mai putut să le
bag decât ziua în camera mea. Încă am

destul de mulIi, băieIi și fete, și mă
confrunt cu un fenomen care mă
copleșește. Pisicile au ajuns să fete de
patru ori pe an, lucru de neimaginat pe
vremuri. Am avut și douăzeci și cinci de
animăluIe. L-am „tăiat” pe Creangă,
vorba unui amic. Recent, fiica mea a
găsit o soluIie pentru a le steriliza, dar au
intervenit evenimente care m-au pus în
imposibilitatea de a face acel lucru atât
de util.

Anul trecut a început o adevărată
Apocalipsă a pisicilor mele. Mai întâi s-a
îmbolnăvit TigruIul și a fost nevoie să-l
tratez. Am învăIat, cu acest prilej, multe
lucruri utile despre bolile pisicilor. Apoi
Tudorel mi-a fost furat de cineva. Avea
un căpșor luminos și dulce, iar blana
avea diferite nuanIe de gri. Era cel mai
frumos pisic pe care l-am avut și mai
fusese răpit de două ori. Așa e pe aici : se
fură orice, de la gunoiul de grajd, la
pisici și cai.

Pe urmă, Gus a fost rănit grav de
niște câini. L-am salvat cu vitamine.
Firicel era un motănel negru, de aproape
trei ani, negru ca pana corbului. Era
blând și curajos, nu fugea de străini, nu
se ferea de nimeni - era un chin să scot
mașina din curte! - și avea cel mai în -
duioșător glăscior atunci când cerea
mâncare.  Era inocenIa întruchipată.
Într-o dimineaIă a fost văzut zăcând în
drum, cu capul sfărâmat de o mașină.
Când am ajuns acolo, mai era doar
sângele care acoperea o bună parte din
asfalt. Sunt șoferi care vânează câini și
pisici, mai ales dacă animăluIele sunt
negre. Ce satisfacIii demne de un om!

La un an după ce au dispărut Gyan,
Mitea și Ochi-Aurii, l-am găsit mort pe
Mielușel.

Era un motan tărcat, mic și greu, ca
un iepure de câmp, bine hrănit. În copi -
lăria mea așa erau toate pisicile. Mai
târziu au apărut, în Iinut, felinele cu
blană neagră, pătată cu alb.

Când era mic, Mielușel a dispărut
două zile și am lăcrimat pentru el.
Când a reapărut la geam, inocent și
flămând, l-am răsfăIat cu un cârnat
prăjit. De atunci știam când vrea să-i
dau ceva bun. Mă privea cu blândeIe și
cu o anumită lumină în ochi, apoi își
îndrepta capul către bucătărie. Între
timp, familia de pisici s-a mărit, iar
Mielușel a ajuns veteran. Avea șapte
ani și a început să-i prigonească sis -
tematic pe Gyan, Mitea și Ochi-Aurii,
motani mai tineri, iar aceștia au

dispărut pe rând. În urmă cu doi ani
am vrut să-l dau pe Mielușel spre
adop Iie unei fetiIe, mare iubitoare de
pisici. Am mers să-l ducem cu mașina
și soIia Iinea motănelul într-o sacoșă,
însă îi scosese capul afară. Când am
oprit mașina și am deschis ușa, Mie -
lușel a rupt sacoșa și a fugit. L-am
descoperit în șanI, în dreptul mașinii.
De teamă, avea botul și urechile indigo.
Pe urmă a traversat drumul și s-a as -
cuns în gră mada de lemne din curtea
fetei. Aceasta l-a observat și mi-a spus
că lungea „urechiușile” când îl strigam.
N-a fost chip să mai iasă. La școală,
eleva mi-a spus că nu mai era nici în
lemnele ei. O săptămână încheiată l-am
căutat prin împrejurimi. Am luat la
cercetat albia râului, care era o junglă
de nepătruns și l-am strigat vreo trei
zile pe la dispen sarul veterinar, însă
totul a fost în zadar. În fiecare după-
amiază ploua torenIial, tuna și fulgera.
Lunea următoare l-am găsit la ușă,
bolnav și slăbit. Cum trecuse râul?
Cum răzbise prin hăIișurile de arbori și
de arbuști, de case și de grădini? Era un
mister. I-am dat antibiotice, vita mine și
l-am hrănit. Și-a revenit repede și a
reînceput să-i bată din nou pe ceilalIi
motani. Am zis că nu-l mai dau totuși
nimănui. FetiIei i-am dat două pisicuIe
gemene, cărora le-a mers de minune în
noul cămin.  Mielușel a avut mai multe
necazuri. I-a puroiat o rană la gât și
l-am tratat cu succes. Apoi a fost îm -
pușcat în creștet și infecIia îi cuprinsese
tot capul. L-am salvat și atunci. Mie -
lușel dispărea câte o săptă mână, dar se
întorcea mereu la casa lui. Ultima dată
a lipsit mai mult și s-a întors într-o stare
jalnică. Nu mânca, nu bea apă, dar
stătea lângă farfurioară, muin du-și
limba din când în când. Aveam eu
însumi gripă și am plecat să-i iau vita -
mine după două zile. Când m-am
întors, ceruse afară și dispăruse.

L-am așteptat și l-am strigat o lună.
Apoi am descoperit că pisicile nu se mai
culcă în adăpostul construit de mine în
podul casei. Am urcat să văd care e
motivul. Mielușel zăcea inert, lângă o
cadă nouă, nefolosită. Avea furnici în
gură și m-a înduioșat peste măsură.
Foarte tulburat, am reușit să-l cobor și
să-l îngrop sub nucul cel mare, răsărit
chiar în anul în care s-a născut Nicolle.
Alături de Mielușel se odihnesc pentru
vecie Mirel, Tucu și Tom.
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Mă gândesc, ar fi suficient să
enumăr toIi prietenii patru -
pezi, ca articolul să fie gata;

ei fiind cei ce ar duce greul. Voi începe
cu pisicile. Până la vârsta de paisprezece
ani, când am plecat la liceu, distracIia a
fost: tupăritul, șotronitul, cititul și pisică -
ritul. Ultima era cea mai complexă, adică
hrăneam pisicile, le mângâiam și mă
ocupam de educIia puilor speriaIi,
proas  păt coborâIi din pod de către pisica
mamă. În general pe pisici le chema:
�iIu, �iIiI, �iIică ori �iIișor. Mă simt
vino vată că în acele vremuri nu dădeam
prea multă importanIă numelor.

Câinii au intrat în viaIa mea târziu,
dar o dată intraIi au avut grijă să mi-o
schimbe total. Cadoul canin mi l-a făcut
fiica mea, în jurul anilor 2000, când mi-a
adus doi pui din rasa Ciobănesc german,
Cuca și Dodo. Stăteam la bloc, așadar
după ce i-am Iinut o săptămână la ma -
gazin, i-am dus la Ulmeni la părinIii mei.
Mergeam săptămânal cu toIii la bunici,
așa că am avut ocazia să vedem lupii,
crescând. Deoarece Dodo a atacat o raIă,
a fost declarată persona nongrata și avan -
sând pe scara socială, ca orice păcătos, a
ajuns la sora mea la Cluj, ea locuind la
curte. La Ulmeni a rămas Cuca, legată pe
lanI și locuind la cușcă. Mă durea sufle -
tul să o văd priponită, dar a fost singur
soluIie de moment. Cuca a avut doi pui,
pe Dolce și pe Dodo2. Niciunul din ei nu
a reușit să se împrietenească cu pisicile
din curte.

Când locuinIa mea a devenit locui -
bilă, primele locatare au fost Dolce și
Cuca. Dolce semăna cu lupii din pădure,
avea mărimea Cucăi, urechile drepte,
dar nu avea culoarea ciobăneștilor ger -
mani. Le-am dat la dresaj, ca să poată fi
scoase la plimbare. Nu se știe cum și
când s-a întâmplat pocinogul dar, ne-am
trezit că, Dolce aduce pe lume patru pui
din flori, ea fiind la rândul ei tot din flori.
Urmașii săi: Nera, Sabrina, Hachi și
Graser, nu au semănat unul cu celălalt.
Nera a fost de talie medie și arăta ca un
metis, ciobănesc german cu rottweiler.
Sabrina și Hachi au avut talia și culoarea

câinelui Husky, iar Graser tot de talie
mare, era poza câinilor japonezi, Tosa
Inu. Pe scurt, până ne-am socotit pe cine
să dăm, pe cine să castrăm, la niciun an,
Nera s-a cuplat cu Graser și ne-au făcut
șase pui. Așa că în vara aceea am avut
patru câini mari și șase pui. Am reușit să
dau dintre ei. Pe parcursul unui deceniu
și jumătate am avut constant cinci: Cuca,
Dolce, Graser, Nera și Blacky. Dolce a
murit prima. Am adus-o înapoi, după
doi ani de viaIă grea pe Briana, sora lui
Blacky. După Dolce au plecat dintre noi:
Cuca, Blacky, Nera și Graser. Am rămas
doar cu Briana. I-am adus doi tovarăși,
pe  Sașa, o Shar pei, rebotezată Bela și pe
Ralf, un Teckel rebotezat BobiIă. Nu pot
să nu îi pomenesc pe prietenii ce nu au
vrut să plece de la magazinul meu:
Nana, Negro și Lia. Au trecut multe pa -
trupede pe la magazin, măcar să bea
apă, unii fiind prea speriaIi să mănânce.
Reveneau aproape zilnic, până îi prin -
deau hingherii. Cei trei au rămas până
când,obligată fiind i-am dat la stăpâni
buni. Acum am acasă pe Briana, bătrână
și bolnavă, dar dornică să trăiască, pe
Bela și pe trubadurul BobiIă. Mai trec,
măcar o dată pe săptămână pe la câinii
din vecini, cu lapte și delicii plăcute lor.
Linda s-a întors în �ara Oașului. Au
rămas, Lola sub geamul meu, Eda,
Demon, Aldo, Pichi și Rochi. De numele
acestea nu sunt responsabilă. Desigur
lapte primesc și pisicile din curtea Lolei.
ToIi au fost și sunt minunaIi, dar tre -
săresc mereu când văd un Ciobănesc
german. Dacă aș fi să plec pe o insulă și
ar trebui să aleg între o pisică și un câine
aș alege câinele ciobănesc german. Pisi -
cile au însemnat copilăria și adolescenIa
duse la extreme, iar câinii o maturitate
venită prea târziu. Din motive neînIe -
lese, câinii mei nu suportă pisicile, dar
mereu am avut pisici în jur: în Ulmeni,
cât timp au trăit părinIii, la magazin și
pe strada mea. Venind și plecând nu
le-am dat nume. ToIi câinii mei ori cei
adop taIi, precum și pisicile au fost eroi
ai scrierilor mele.

Florica Bud
De la Cuca la Bobiță
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Am avut mai multe. Un ie -
pure, 2 pisici, mamă și fiu.
Au murit. Acum am un al

treilea motan, maidanez rasă pură. Pre-
luat de la nepot. Cel mai mult a trăit
Mozart. Născut în locuinţa familiei.
Unde a adunat peste 18 ani. 80% siamez.
Ca maică-sa. 

Nu ştiu dacă rolul şi locul unui ani-
mal de companie diferă la un scriitor faţă
de alt posesor oarecare de animale. Pre-
fer expresia animal de casă. Iar ca prin-
cipiu, acest rol e în general pozitiv.
De spre pisici se spune că ar avea o influ-
enţă medicală. Absorbind aşa numita
energie negativă. Noţiune cu care sunt
în total dezacord. Cred că ceea ce absorb
piscile sunt semnalele bioelectromag-
netice perturbate de disfuncţii organice.
Un soi de biorezonanţă activă. Cam ceea
ce face bioenergoterapeutul. Evident,
pisica o face instinctiv şi inconştient. Dar
experienţa acumulată, nu doar obser -
vând propriile pisici, m-a convins că
există o mare spre foarte mare variabili-
tate a efectelor influenţei pisicii.

Da, am scris două proze scurte ale
căror eroi sunt doi motani. Prima e în-
corporată în volumul de debut, Glissando
(Napoca Star, Cluj, 2001). O parodie de
western sui generis. Centrată pe con-
fruntarea dintre motanul Vasile şi bul-
dogul colonelului. A doua e din ultimii

ani. Caracteristică manierei practicate în
anii mai vechi. Evident, punctul de ple-
care e fostul meu motan, Mozart. Naraţi-
unea lunecă în fantastic. Iar cititorul
avizat recunoaşte lesne trimiterea lite -
rară. N-am publicat-o. Pe semne nu i-a
venit rândul. Savurez toate piesele în
care apar motani. De la basmul fraţilor
Grimm, reluat de Petre Ispirescu la
Totóro, din desenul animat japonez.
Trecând pe la E.T.A. Hoffman. Fără a-l
omite pe Behemot, al lui Bulgakov. Dar
nici pe mai puţin cunoscutul Svartalf, al
scriitorului SciFi Poul Anderson. 

Am participat la toate anchetele
Neuma. Cred că aceasta e cea mai in-
teresantă şi-mi iau libertatea s-o consider
o provocare. Un oportun impuls pretex-
tual de a mai scrie cel puţin 2 proze ale
căror personaje să fie motani. De data
asta strict inventaţi. 

De ce motani? Păi toate personajele
literare pisiceşti sunt motani. Nu poate
fi o întâmplare. Dar spaţiul unei anchete
nu e propice pentru a analiza motivele.

În fine, dintre scriitorii care au avut
personaje canine, cel mai apropiat îmi e
(nici pe departe doar din acest motiv) re-
gretatul Leonida Neamţu. În mai multe
dintre romanele sale apare pitorescul şi
misteriosul Lup şchiop. Însoţitor al celui
mai frecvent personaj al său. Lupul
şchiop era un câine.

Radu-Ilarion
Munteanu

Biorezonanță 
activă

1. Am crescut la Iară. Animalele do-
mestice erau în fiecare curte. Câinele și
pisica erau de nelipsit. Prima pisică de
care îmi aduc aminte este un motan gal-
ben, Bălănel îi spunea mama, care îl
iubea enorm pentru că era vrednic, asta
însemnând că prindea șoareci și chiar
șobolani. Bălănel se Iinea numai după
ea, noi, copiii, îl necăjeam, de aceea, bi-
etul de el, ne ocolea. Nu mai știu cum a
ieșit din viaIa noastră Bălănel. Într-o zi
nu a mai apărut. Cum mereu erau mai
multe pisici, Bălănel a fost uitat. Doar
mama își mai amintea de el, o face și
acum, pentru vrednicia lui: „Cât a fost
Bălănel nu am știut nici de șoareci, nici
de șobolani”, spune ea cu nostalgie.
Acesta este singura nobleIe a unei pisici
într-o gospodărie Iărănească.

2. Prin 2004, impresionată că familia
care-l deIinea voia să-l abandoneze, am
luat un pisoi. Abia făcuse ochi. Era o
mogâldeaIă de puf alb și negru. Dan,

fiul meu, i-a spus Puf și Puf i-a rămas
numele. A rămas cu noi opt ani de zile.
S-a stins fiindcă făcuse diabet. Nu l-am
putut salva, cu toate eforturile noastre și
ale medicului veterinar. Nu a fost foarte
prietenos, poate fusese agresat, poate se
simIea ameninIat. Oricâtă dragoste i-am
arătat, foarte greu răspundea. Nu-i
plăceau oamenii. Când venea cineva la
noi, se ascundea. Nu-l puteai convinge
să se arate. Era frumos, dar rece ca un
aristocrat. După Puf, a venit Boris, un
pisoi tigru cenușiu, foarte jucăuș și afec-
tiv. A plecat la București cu Dan. Și el a
pierit repede, mai repede ca Puf...

3/4. Nu m-am gândit, încă, să le fac
un loc în creaIia mea, dar nu e timpul
pierdut... Deși era, cum am spus, rece și
se atașa greu de cineva, l-am iubit pe
Puf. Și cred că, în felul lui, și el ne-a iubit
pe noi. Locuim la etajul 3. Când soIul
meu intra în imobil, Puf era la ușă. Îl
aștepta. La fel, cu Dan. Cred că la fel mă

Ana Dobre
Despre pisici 

și pisiceli...
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aștepta și pe mine... Animalele de casă
ne fac mai buni, mai înIelegători cu
ceilalIi. L-am plâns pe Puf cu toIii. Apoi
s-a întâmplat cu Boris, pe care l-a lovit o
mașină... Nu am vrut să mai repetăm
acea durere. 

M-aIi făcut să deschid o ușă la care
nu mă gândisem. Mă gândesc la Haruki
Murakami, mare iubitor de pisici, cred,
pisica e prezentă în toate romanele. AlIii,
Ion Creangă sau E. Hemingway, deși
le-au iubit nu le-au inclus în opera lor...

Pisoii și pisicelile lor, torsul lor liniștitor
ne fac viaIa mai frumoasă. Dumnezeu a
lăsat omului pisica, cea mai frumoasă fe-
lină, spunea cineva, ca omul să aibă un
tigru de mângâiat...

Îmi face plăcere să scriu despre
Tedy. A fost prietenul meu zece
ani de zile, apoi s-a mutat… pe

altă planetă, lăsându-mi un gol inde-
scriptibil. Era un teckel curat, tolerant, in-
teligent, care mi-a înIeles desele ple cări,
așteptându-mă cu înIelegere tonică. Nu
se poate descrie bucuria lui sinceră la
apariIia mea, ceea ce mă făcea să cred că
sunt și eu iubit necondiIionat. L-am
folosit adesea ca personaj în foarte multe
proze de-ale mele (Câinele meloman, Balul
câinilor, Sunt câine de scriitor etc).L-am
afișat și pe coperta cărIilor mele (nu pe
toate…). SimIeam nevoia să arăt că el e
prietenul mut, descins din Micul PrinB. La

finalul volumului După ce mă ucizi, stinge
lumina am așezat proza Tedy în onoarea
lui – da, un dureros memento ! Cine nu
are animale de companie nu poate pri-
cepe mare lucru din atașamentul absolut
special, din fascinaIia necuvântătoarelor.
Tedy mi-ar fi putut spune: „Tu ai antura-
jul tău, prietenii tăi, dar eu nu te am decât
pe tine”.  Uneori, când ieșeam la plim-
bare cu el, unii vecini se uitau strâmb.
Mi-am amintit de o replică de-a lui Kun-
dera: „Dragostea ce-o ai pen tru un câine
poate scandaliza”. E adevărat. Doar că
dra gostea dezinteresată a câinelui poate
învinge depresii, oferind o lumină spe-
cială, de o tandreIe durabilă.

Alexandru
Jurcan

Tedy

Până să mi se propună să ră -
spund la această anchetă, nu
m-am aplecat asupra legăturii

dintre operele scriitorilor și animalele de
companie. Cunoaștem cu toIii celebrele
pasaje ale lui Ion Creangă din Amintiri
din copilărie, în care pisicile se jucau „la
stâlpul hornului unde lega mama o şfară
cu motocei la capăt”. Cine nu a auzit
despre căIelul ZdreanIă, a lui Tudor Ar -
ghezi sau de faptul că mormântul că Ie-
lului devenit celebru, se află în curtea
Casei Memoriale „Mărţişor”? Nu cumva
acesta este secretul marilor scriitori? Să
existe oare o corelaIie între numărul
animalelor de companie și frumuseIea
operelor literare? Citisem mai demult un
interviu în care Mircea Ivănescu, autorul
celebrului Mopete, povestește că ar fi
avut la un moment dat vreo 12 pisici. Nu
mă miră. Ca să poIi iubi animalele ai
nevoie de o sensibilitate aparte, iar poe -
tului Mircea Ivănescu nu îi lipsea. De
câte ori mă gândesc la poezia lui, îmi
vine în minte acest final de poem: După
aceea, cu pisica în braţe,/ să te aşezi la
fereastră şi să priveşti/ cum se decolorează
grădina – îmi generează o stare aparte.
Este cât se poate de evident că există o
influenIă a acestor companioni asupra
literaturii sau măcar asupra calităIii vieIii
scriitorului.

Zece ani din viaIa mea și a familiei
mele au fost marcaIi de existenIa lui de

Brumi, un poodle toy alb, cumpărat din
Italia, de la cineva care îl aducea din
Ungaria. L-am plimbat peste tot, în va -
canIe, excursii. Era o prelungire a
noas tră. Ajunsesem să vorbim între noi,
la fel cum făcea Ion Barbu cu familia lui,
despre câini. Ce pozne a mai făcut
Brumi, ce a mâncat Brumi, cu cine s-a
întâlnit Brumi. La un moment dat
remarcasem că nu puteam rosti cuvântul
,,frumos”, deoarece venea imediat lângă
mine, de parcă el ar fi fost singurul
frumos din casă. Așa se întâmpla și când
foloseam cuvântul ,,afară”. Trebuia să
vorbim codificat, căci altfel ne trezeam
cu el pe preșul de la intrare, gata de
plimbare. Inteligent căIel! Dar și el,
precum ZreanIă a lui Arghezi, s-a apucat
de furat. Nu ouă, pentru că locuim la
bloc, ci batoane de ciocolată. Într-o zi,
când ne-am întors acasă, ce să vezi?
Brumi devorase buburuzele și albinuIele
de ciocolată, expirate de câIiva ani, pe
care le Iineam ca decor în camera Ale -
xandrei. Și nu fura doar dulciuri. Iată ca
mărturie, această poezioară pe care am
scris-o după ce Brumi a scotocit în punga
cu resturi pentru căIeii de la bloc: Brumi
căBeluș de rasă, / și-a ales tronul de gală / pe
fotoliul alb din casă, / când eu sunt dusă la
școală. // Toate bune și frumoase / dacă hoBul
alb de aBă / n-ar fi scotocit prin oase / ca un
vânt turbat în ceaBă. // Pe covor găsesc mi -
nunea / și din ochi caut făptașul, / îi surprind

Maria
Grădinaru
Nemuritorul
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confesiunea / și-i șoptesc: - �i-ai găsit nașul!
Îmi amintesc că în vremea aceea mă tot
gândeam să scriu o carte cu poezie
pentru copii. Nu am mai scris, însă trag
nădejde că voi scrie cândva.

Brumi a petrecut cu noi doar 10 ani.
Hipotiroidismul și diabetul au adus
transformări cumplite în viaIa lui și a
noastră. Ultimul an a fost dramatic.
Toată această perioadă a purtat pam -
pers. Suferea de incontinenIă urinară.
Pentru că nu vedea, se lovea de pereIi.
Am vorbit cu medicii. Aveam de ales: să
așteptăm sfârșitul sau să îi curmăm
suferinIa. Am ales a doua variantă. Am
plecat vii către spitalul veterinar și ne-am
întors morIi. Un animal de companie nu
este o jucărie. Este o responsabilitate care
implică bucurii, dar și tristeIe. 

Ne-am promis să nu mai avem ani -
male de companie, să nu ne mai atașăm,
să evităm durerea. Când, în sfârșit, eram
cumva împăcaIi cu gândul, Alexandra
ne-a adus acasă un șoricel alb. Ea a plecat
în lume, iar noi am rămas cu micul
ChiIu. Ne-am împrietenit. Cum simIea
că suntem în preajmă urca pe mica
platformă și așteapta să-l luăm în palmă.
Se pare că în dragoste stă totul. Da, chiar
și șoriceii au nevoie de ea, deși sunt așa
mici și trăiesc atât de puIin. După doi ani
jumătate s-a dus și el. O nouă traumă.
Mie îmi place liniștea aceea  relaxantă,
nu liniștea care vuiește precum un
uragan, iar la noi în casă se instalase cea
din urmă. După două săptămâni de la

dispariIia lui, cineva, nu spun cine, a
venit cu un alt șoricel acasă. Au urmat
pești, alIi doi șoricei albi și Tom. Tom,
marea noastră iubire de astăzi. Cine ar fi
crezut vreodată că voi iubi pisicile? Două
zile a stat ascuns atunci când l-am adus
la noi. Nu a băut apă, nu a mâncat, nu i-
a trebuit nimic. În prima oră a inspectat
casa, ne-a „pus” să deschidem ușile, apoi
s-a făcut nevăzut. Știam că stă ascuns în
canapea, dar nu am insistat. Auzisem că
pisoii sunt precum femeile, adică nu
prea ai cu cine să te înIelegi, pentru că fac
cum vor ei și când vor ei. Nu îmi surâdea
foarte tare ideea să mă împrietenesc cu
el. Mă teroriza gândul că e posibil să mă
întâlnesc cu mine în varianta pisicească.
Până la urmă am cedat. M-am „înarmat”
cu un penson de pictură mai lung și i
l-am întins în semn de pace. Am testat
terenul. S-a jucat atât de frumos, că l-am
poreclit Tom pictorul, când de fapt el
este actor. De ce spun acest lucru? Păi,
când își dorește ceva, „cade” brusc pe
spate și se întinde să ne arate cât este de
frumos, poate-poate ne înduplecă. Nu
i-a luat mult timp să ne „dreseze”.

Am uitat să vă spun că Tom face
parte din marea familie a pisicilor euro -
pene. Este gri, tigrat, cu pieptul alb și
șoseIele albe. Un pisoi cuminte și fru -
mos. În loc să smotocescă jucăriile lui,
îmi toarce lâna din covor. Sunt convinsă
că în scurt timp va trebui să înlocuim
covorul, dar acest lucru este mai puIin
important. Tot ce contează este Majes -

tatea Sa Tom. Ne bucură, ne amuză, ne
îmblânzește simIurile. Vorbim cu el de
parcă ar fi un copil. Ne așteaptă în faIa
ușii când venim de la serviciu. Ne umple
zilele. Ce să vă mai povestesc? Îi place să
privescă șoriceii. Când se obrăznicește și
aleargă bezmetic prin casă, îl lăsăm să
intre în camera în care sunt cuștile cu
șoricei. Acolo se cuminIește brusc. Se
urcă pe gratiile de deasupra și îi observă.
Nu cred că se simte vinovat pentru că
le-a luat locul. E doar curios. Îi place să
privească pe fereastră, mai ales acum,
când aude ciripitul vrăbiilor.  Îi place să
doarmă mângâiat de razele soarelului și
cum găsește un ochi de lumină, se
tolănește în el. Îi place să mă tragă de păr
în timp ce dorm, asta ca să mă trezesc să
îi dau mâncare. Un egoist, la fel ca mine.
Eu vreau să dorm, iar el vrea să-și
potolească foamea. DimineaIa, când îmi
beau cafeaua, sare în braIele mele, își
face cuib și toarce pe genunchii mei, iar
eu îmi imaginez că sunt pe o plajă cu
nisipuri albe și fine. Uneori îmi face
masaj cu lăbuIele. StaIi liniștiIi. Nimic nu
e gratis. Acesta este felul în care se face
plăcut pentru a obIine ce vrea. Nu așa
facem și noi? Îl iubesc! Aceasta este
minunata stare de bine pe care Tom mi-
o dăruiește zilnic. Un fel de „pilulă
anti stres”, așadar, dacă vă doriIi un pisoi
trebuie să aveIi grijă! Creează depen -
denIă și vă pune în situaIia de a scrie
cândva despre el. Nu e suficient că are
nouă vieIi, vrea musai să fie nemuritor.

Un lucru e sigur: alături de
părinţi, primii mei paşi în
viaţă mi-au fost vegheaţi de

Rita, căţeluşa noastră de rasă incertă, dar
mai isteaţă şi mai devotată decât multe
din nobilele ei surate.

Se spune, şi nu am nici un motiv să
pun la îndoială, că am învăţat să merg
sprijinindu-mă de Rita. Mai târziu, când
umblam singur pe propriile-mi picioare,
Rita mă însoţea până la poarta şcolii,
urându-mi inspiraţie la ore şi abilitate la
fotbalul din recreaţii. Multe coclauri am
mai colindat cu Rita, la scăldatul prin
canale, la pădure, la pescuit. Despre
despărţirea de „îngerul meu păzitor” nu
vreau să spun nimic ; m-aş întrista şi
…(şi doar sunt băiat mare).

Când ne-am mutat la oraş, pentru că
aveam şi curte, n-o puteam lăsa fără un
stăpân canin. Aşa a apărut Simon Fre -
derick St. George, pe numele de „sce- 
nă”, Fredy. Numele i s-a tras de la
pasiunea lui pentru lătratul cântat şi

venea de la un component al unei trupe
rock la modă, nu mai ştiu care. Mi-a
plăcut cum suna şi i l-am făcut cadou.
Drept mulţumire, Fredy a învăţat şi
câteva trucuri cu care mă mândream în
faţa prietenilor: aducea băţul, mergea în
două labe, iar când veneam seara mai
târziu acasă mă întâmpina la poartă ca
să-mi comunice că totu-i în ordine:
părinţii dorm, deci am scăpat  de ceartă.

După Fredy, urcaţi la bloc, în urma
demolării casei (victime ale imbecilei
sistematizări ceauşiste), a venit rândul
lui Tim, alintat de toţi Timiţă, un ca -
niche „croit” pentru joacă şi frică de
tunete. Teama asta, de care nu l-am
putut lecui niciodată, i-a dezvoltat şi un
instinct aparte, meteorologic, de care
am profitat din plin: simţea ploaia cu
câteva ore înaintea tuturor. Pentru
această utilitate l-am răsplătit cu o
poezie care a şi apărut într-o carte
pentru copii. O citez integral, că merită:
Micul Tim e un căţel / Cu blăniţă ca e miel,

Liviu Capșa
Prietenii mei, căţeii
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Ciulica este birmanezul meu
bătrân și drag, de fapt îl chea -
ma Alin, este amicul meu și al

soIiei mele când ne bem cafeaua! El îmi
demonstrează în fiecare clipă că iubirea
și devoIiunea sunt cristale în viaIa
noastră!... El ne iubește sincer și ne con-
ditionat. Ca orice vietate care se re specta
are mofturi și pretenIii la o gustărică

bună și la aceeași dragoste care ne-o
ofera!... Este fericirea noastra, este un
bun prieten, un bun terapeut, nu vrea
onorariu! Poate un mic ciubuc!.. Poate
nu știe că este felină ori află numai
atunci când simte fripturica în bucătărie!
Este mai bun decât orice om, chiar tantoș
și boieros cum este! Astăzi Ciulică mi-a
dat de înIeles că bunătatea și dragostea
sunt esenIiale în viaIa noastră! Am fugit
catre birou și am vazut un cateluș
mulIumit că îi oferise cineva o felie de
parizer oca zional, nu permanent! Un
mic cadou picat de la cineva care nu îl
cunoaște dar îl iubeste... mi s-a parut ca
este puIin faIă de ce are birmanezul meu
și am hotarat să-i găsesc un om să-l
ocroteasca! A apă rut o doamnă. ca din
senin, și l-a luat acasa. Cu puIin timp în
urmă soIia mea a salvat un cateluș lovit
de mașină, l-a dus la medic și acolo a
găsit un prieten pentru el care l-a luat.
Ciulică nu este numai amicul meu de
cafea este și sfătuitorul meu în ce
privește vietătile pe care le reprezinta.
Când mă întorc acasă mă aștepată cu
alte obligaIii pe care trebuie să mi le
asum. Ciulică, bătrâne, astăzi am făcut o
faptă bună! ÎIi mul Iumesc!

Birmanezul meu este Om! 
Astăzi l-am privit pe Alin, birma -

nezul meu, de parcă vedeam partea
tăcută a unui om. Sentimentul meu este
că nu are idee de vârstă, nu are proble -
mele specifice unei feline, pare mai
de grabă un terapeut al meu, un per -
manent medic. Este mănușa lui Dum- 
nezeu, o simt prin acea privire pătrun -
zătoare, care te acaparează total. Lângă
el pot să lucrez, pot să fiu liniș tit. Citim
împreună cărIile acestei lumi, el stă
așezat pe umerii mei precum un fular al
lumii și eu primesc căldura lui, energia
lui. Adoră muzica ambientală și cânte -
cele de leagăn.Când doarme, devine om,
dimineIile le petrece alături de mine și
soIie la o cafea, este sigur că face parte
din familie! Există o fericire reciprocă
între noi și acest minunat pisic. Pare să
aibă tabieturile soIiei mele, o mică aris -
tocrată faIă de mine, un tip venit dintr-o
Colonie. Este prietenos cu oaspeIii mei,

el se comportă asemenea familiei din
care face parte, unde nu există agre -
sivitate de nici un fel. Doamne, ce bine
să ai lângă tine o asemena fiinIă sinceră,
devotată, pentru care a trebuit să renun -
Iăm la multe călătorii, pentru că nu
avem cu cine să-l lăsăm, așa am ajuns să
călă torim prin rotaIie. Noroc că are un
prieten bun, pe fratele meu, și putem și
noi să mai plecăm împreună într-o mică
vacanIă. Uneori vorbesc cu el la telefon,
nu exagerez! Am scris aceste rânduri,
pentru a vă spune că nu trebuie să ne
ascundem după umbre șoptite în sin -
gurătate, că putem să avem un ase- 
menea prieten, care poate este flămând
pe străzi și de care avem fiecare nevoie.
Nimic nu este mai frumos decât grija
faIă de o asemena fiinIă, care îIi umple
de bucurie viaIa.

Partea din mine
Pisicul meu trăiește viaIa prin mine

privește pe geam cum cad clipele ca un
om la maturitate el știe mai bine ca mine
locul unde timpul doare se așează ca un
doctor pe respiraIia mea de parcă știe că
pleacă primul un simbiot care vrea să
mai salveze ceva din noi... noaptea se
uită la mine cum dorm știe când se va
deschide poarta prin care eu voi respira
mai puIin cafeaua va păstra biscuitele iar
eu voi plânge peste cuvinte fără fularul-
doctor care va pleca nu știu când, numai
el știe atunci voi privi pe geam partea
din mine care nu mai vine!

Terapia torsului de pisic
Pisicul meu mă iubește indiferent ce

cuvinte rostesc în gând el mă aprobă și
stă cocoIat pe inima mea ca un fular
uneori nu știu cine vorbește din mine
viaIa este o toarcere de fericire o terapie
pentru zilele noastre ce se îndreaptă
cândva spre sfârșire liniștea care merge
prin casă se leagănă în nopIile de veghe
el este străjerul care nu crede că nemu -
rirea este cioc de noapte și face cercuri să
te păstreze în ceasurile înalte când ai
plecat în somn spre astre un film la care
mă privește și apoi stă așezat pe capul
meu care nu doarme privind imaginile
care pleacă din mine departe...

/ Botul mic, ochi de mărgele / Peste care
curg inele / De păr negru şi lucios, / Zău că
e tare frumos ! / Jucăriile din casă / Nicio
clipă nu le lasă, / Roade tot ce întâlneşte / Şi
se zbate ca un peşte / Dacă vrei să-l ţii pe
loc. / Nu-i pasă că stă la bloc / Şi din zori
până în noapte / Uită ca să latre-n şoapte, /

Încât azi, vecii toţi / Cred că blocu-i plin de
hoţi”

Acum, revenit după mulţi ani la
curte, mi-am luat un nou prieten, de
fapt o prietenă, pe Hera, o „ciobăniţă”
ger mană. În ciuda numelui, este cel
mai blând şi mai cuminte câine de pe

pla netă. Nici nu latră, ca să nu sperie
vră-  biile cu care împarte mâncarea.
Pentru caracterul ei ales, i-am luat o
jucărie: pe Kuky, o căţeluşă cât o
pisicuţă. Aşa că Pat şi Patacheon, se
joacă toată ziua, vegheate de Mitică, un
motan adevărat.    

Nicolae Nistor
Mulțumesc,

bătrâne

���
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Am văzut-o întâia oară în acea
seară cuminte de ianuarie.
Avea blăniIa amestec de

abanos cu spumă de albuș. Cu o ure -
chiușă ușor pleoștită, căpșorul și-l rotea,
curioasă, la fiece sunet ce-l scoteam. Mă
topeam, de-a dreptul! Deasupra ochilor
albaștri îi cădea masca albă în formă de
frunză de cannabis sativa. Mi-a lins
degetele prin gardul de sârmă și codiIa
ei a prins ritmul unui metronom. Bătrâ -
na ce-o îngrijea nu-i dăduse un nume.
Mi-a pus-o în braIe în timp ce îi șoptea
să ne aducă bucurie cum și ei i-a adus în
acele trei luni de când venise pe lume. 

Copilul nostru Husky Siberian, a
tremurat în mașină tot drumul până
acasă. SoIul meu o mângâia în timp ce
eu îi găsisem numele perfect: Maya. În
timp, acesta a cunoscut diferite varia -
Iiuni – Măyun, Măyunimea ta, Mămă- 
yun – pe care căIelușa le recunoștea
negreșit. 

Obișnuiam să-i citesc povestioare
scurte din Minte de dovleac, cartea pe care
o scriam când ea era în fașă. Căsca atunci
cu o graIie de academician. Prefera
Pescărușul lui Cehov, și aIipea adesea cu
lăbuIa dreaptă pe câte-o carte. Dormea
mult. Se plictisea repede, chiar și de
filmele educative si le rata semnificaIia
fără regrete. O admiram (și) pentru asta.
A urlat la lansarea romanului Un bipolar
răspunde la numele meu, cu siguranIă voia
să îmi completeze frazele. Fără să o știe,
m-a învăIat cum e să fiu mai prezentă în
viaIa mea, m-a ajutat să-mi dezvolt

simIul responsabilităIii, mi-a arătat cum
să fiu cea mai mare pofticioasă, cum să
rămân încăpăIânată până nu apărea
ceva suficient de convingător pentru
a-mi abandona ego-ul. Pentru că așa
făcea ea. Totul până la o plimbare și papa!

Maya stătea la picioarele mele când
găteam, de trebuia deseori să fac echili -
bristică peste dânsa; stăteam cap în cap
pe aceeași pernă fiindcă locul meu, evi -
dent, era și al ei. Sărea în poala mea când
conduceam și, o dată, chiar a adormit cu
capul pe volan! Maya mică, piticania, îi
mai ziceam, mi-a trezit un alt fel de
dragoste, și astfel, mi-a insuflat starea în
care pot alege viaIa cuvintelor. 

Mi-e dor de ea. Am trecut peste re -
proșurile stupide ale vecinilor de bloc –
puIini înIeleg că și un câine poate juca
De-a v-aBi ascunselea, poate plânge ca un
copil, poate să se trezească în miez de
noapte și să umble pe hol, poate avea
colici. Dar o alergie păcătoasă m-a răvă -
șit la nici un an de când am adus-o la noi.
I-am găsit prin intermediul unui prieten
drag o căsuIă la curte. Am plâns când a
trebuit să o lăsăm acolo, îmbrăIișând-o
și având pe buze acele cuvinte ca bătrâ -
na – Să aduci bucurie, mama! Da? Să aduci
bucurie cum ne-ai adus și nouă! Suntem
norocoși fiindcă ne e permis să o
vizităm. O revedem în fotografii și-n
înregistrări video, prin care retrăim
perioada cât a crescut la noi. Ne-am
consolat cu gândul că e iubită acum de
încă o familie. Și știm că împarte bucurie.
Măyunul nostru drag. 

Alina Jurj
Maya

Familia mea de căIeloni e mereu
în creștere. Ce fel de patru -
pede? Cei din rasa amărâIilor și

necăjiIilor, păduchioșilor și homleșilor și
cei părăsiIi. Cu alte cuvinte sunt un
iubitor devenit de câini. Din tânără
pruncie până în final de adolescenIă a
existat o ruptură. Dar iubirile ratate, de -
zamăgirile cotidiene, terminaIiile de cale
ferată, căutarea pietrei filosofale și stră -
zile fără prieteni, m-au adus din nou în
faIa unei declaraIii de iubire lătrate. A
curs poezie în jurul bandei mele de va -
gabonzi; aveam cenacluri tonice în drum
spre magazinul de pâine; publi caIii cri -
tice în decursul plimbărilor de seară și
chiar pamflete în perma nentele dumi -
nici pandemice. 

Zile toride de vară, părinIi ocupaIi,
început de copilărie la 2 ani... Mi-am
găsit loc în cușca proaspetei familii a

Donnei von Hund, o damă DalmaIian
mai inteligentă decât multe bipede.
Acolo am început jocul și joaca; de acolo
mi se trag visele în care sunt salvat de un
câine roșu, în momentele de criză. Mo -
mentul actual mă plasează la o altfel de
manifestare: ador o stradă de câini liberi
și mă oftic la câini legaIi cu lanIuri, la
împărtășirea de artificial cu prietenii
patrupezi. Mujdei, Pepsi și HoIu sunt
iubirile pe care le regăsesc la o poartă
distanIă când am nevoie de inspiraIie,
de speranIa că totuși nu ne-am com -
promis de tot. Zona mea de căutări
consideră natura și animalele ca fiind
suficient de frumoase ele însele pentru a
le mai include în ficIiuni. 

În ritmul în care evoluăm/involuăm,
nu m-ar surprinde să fim salvaIi de câini,
precum în animaIia lui Wes Andersen, Isle
of Dogs. Închei cu replica lui Chief: I bite.

Mihai Gligan
Familii și familii
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În multe privinIe copilăria mea
seamănă cu cea descrisă de Olga
Perovsakaia în mult îndrăgita

carte Noi și puii animalelor, în contextul
permis de un alt timp dar și de o altă
geografie. Pe atunci protecIia animalelor
nu era un concept în trend, însă, în
familie, începând cu cei mai în vârstă și
continuând cu noi, copiii, am salvat și
îngrijit orfani de tot felul: lup, veveriIă,
stăncuIă, uliu, bufniIă... Pe lângă noi au
existat întotdeauna animalele așa-nu -
mite de companie: câini și pisici, dar și
porumbei. Am fost, din câte știu, printre
primele și puIinele columbofile de la noi,
cu reușite la concursurile de profil. O
dragoste bine așezată în suflet o am însă
pentru pisicile albastre. Ele sunt perso -
naje în două din cărIile mele pregătite
pentru publicare, când timpurile vor fi
mai favorabile. Una din cărIi, un roman
pentru copii, are, printre eroine, o pisică
albastră, de splendoare aristocrată. Cea -

laltă carte, un roman scris în perioada
magică a trecutelor sărbători de iarnă,
are printre personaje tot o pisică albastră,
inspirată de Alize. Alize este o pisică din
rasa chartreux, a doua cea mai mare rasă
de pisici, albastră, cu ochi de culoarea
chihlimbarului și despre care se spune
că este aproape mută, preferând, în loc
de mieunat, să scoată un fel de tril, ca de
pasăre, spun iubitorii ei. Conform le -
gendei, aceste pisici au fost crescute de
călugării mănăstirii Le Grand Chartreux,
de fapt, de către cavalerii cruciaIi retrași
în viaIa monastică și care luaseră cu ei
aceste pisici tocmai din Siria . Alize este
de o inteligenIă uimitoare, o frumuseIe
aparte și o personalitate preIioasă. Per -
sonajul din romanul pregătit pentru
acest an înglobează multe din trăsăturile
sale de caracter. Sper să fi reușit să
captez și o parte din farmecul ei în acest
avatar literar.

Andrea 
H. Hedeș

Pisicile abastre

Horia Gârbea
Motanii noștri,

stăpînii noștri

În prima copilărie, familia mea a
avut multe pisici pe care nu le
îngrijeam în mod special. Mîn-

cau cam orice, cu predilecIie pentru
pește. Ieșeau libere pe terasa aparta-
mentului și în curIile imobilului. Nu le
sterilizam. Uneori dispăreau. Cînd am
împlinit 16 ani, iar fratele meu avea
aproape 12, am primit un ciobănesc
german, Nero, care a devenit un dulău
superb, campion: „România Prim Ju-
nior”. A trăit 14 ani, pînă în 1992. Si-
multan cu Nero și după el am mai avut
ciobănești germani: Fetizzone și fiica ei
Johanna. Nu mi-aș fi dorit altă rasă. Și
acum tot un ciobănesc aș lua. Casa
mare, cu terase și curIi, permitea pre-
zenIa cîinilor. Apoi, fratele meu l-a
adus din Ungaria pe Buk, din rasa Ko-
mondor, un uriaș alb. Era feroce, m-a și
mușcat odată, cînd nu m-a recunoscut.
Buk a fost și el campion și ne-a însoIit la
Iară unde a avut și urmași. Apoi opIiu-
nile s-au scindat: fratele meu a rămas
cu părinIii și a adoptat un west-higland
terrier, Stich, care a trăit 13 ani. Eu și ai
mei am plecat cu pisica noastră minu-
nată, Dosia, cea care ne-a bucurat zilele
pînă ce a împlinit 21 de ani. Dosia m-a
vegheat în nopIile primelor traduceri
din Shakespeare. Mă înIelegea și îmi

răspundea, era afectuoasă fără a fi abu-
zivă. Cu fiul meu, Huppy, nu comu-
nica. Era o gelozie tăcută. Cînd Dosia
era bătrînă și cam greoaie, o vrabie a in-
trat în balcon. Pînă s-o ajut să iasă, che-
stie de 15 secunde, Dosia era cu ea în
gură. Cum? N-am să înIeleg. Am elibe-
rat-o cu greu și i-am dat drumul pe
geam. A fost singura dată cînd am sim-
Iit că Dosia e supărată pe mine. După
ce Dosia s-a dus în raiul pisicilor, pe
schelele reabilitării termice a venit de
bunăvoie Crocus. A ales să devină pro-
prietar peste casă și noi toIi. E și acum
lîngă mine, cu mai tînăra sa colegă, �iIi.
Cînd nu am inspiraIie la scris, mă pre-
fac că trebuie să-i mîngîi, să le schimb
apa și, cînd revin la scris, totul merge
bine. La Iară, Nero, Tommy, Bela, Flo-
rică ne însoIesc în plimbări, dar noap-
tea sau în zori, în orele mele de scris,
stau pe rînd sub birou și participă afec-
tiv la creaIie. Uneori Iîșnesc afară lă-
trînd după vreo vulpe sau un arici și se
întorc triumfători că au alungat intru-
sul. Dar nu ei, ci alte animale, din pluș,
au devenit personaje în Cîntecele lui
Huppy, cu numele lor diverse: dihorul
Kopikuk, Bonul-Gibonul, Hipo cel Ves-
tit și alIii.

���

���
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Îți mulțumesc frumos pentru aceasta ocazie de a discuta.
Îmi plac fotografiile tale, sunt fascinante! Ai putea să-mi
vorbești despre tine, despre familia ta, ce te-a inspirat să
devii artist?

M-am născut la ConstanIa, în vara anului 1977, eu fiind
copilul mijlociu al părinIilor mei, Cătălina și Traian Mircea
Boie. Mama, originară din ConstanIa, a avut înclinaIii artis-
tice întotdeauna; ea a urmat liceul de arte, iar tata a fost in-
giner de meserie, dar și un fotograf amator. Am petrecut
nenumărate ore cu tata și cu fratele mai mare, într-o cameră
obscură improvizată de noi, developând filme de 35 de mm
și imprimând fotografii alb-negru. Amintirile și sfaturile
tatălui meu despre arta fotografică sunt încă foarte prezente
în memoria mea.

de când locuiești în Statele unite?

M-am mutat în Statele Unite, cu mama și sora mea mai
mică, pe când aveam 19 ani. După o lună, am decis să mă
înscriu în marina americană - zilele pe care le-am petrecut
la mare, la Mamaia m-au inspirat să iau această decizie.
După ce am absolvit antrenamentul obligatoriu, la Chicago,
am fost trimis în prima mea misiune, la Virginia Beach, unde
am lucrat la escadrilele de luptă pentru aviaIie navală Black
Aces. Am început sa lucrez ca mecanic și, apoi, mecanic de

aviaIie, după care am fost trimis pe un portavion, în teatre
active de operaIiuni, la sfârșitul anilor ‘90. Munca m-a Iinut
destul de ocupat, dar mi-a îngăduit, de asemenea, să-mi
cumpar primul meu aparat de fotografiat Canon. A fost
nevoie de trei luni de rate pentru a putea pune mâna pe el,
dar a fost un vis devenit realitate. Tot atunci am decis să mă
întorc la școală și să-mi urmez cealaltă pasiune: calcula-
toarele.

cu ce te ocupi?

Sunt consultant IT, lucrez pentru mai multe corporaIii
cunoscute, ca arhitect în tehnologia informaticii (IT), spe-
cializat în tehnologia IBM. Sunt foarte pasionat de meseria
mea, care merge mână în mână cu pasiunea pentru fo-
tografie, câtă vreme camera digitală se află exact într-un
computer, în zilele noastre. 

Îți amintești de ceva anume care te-a atras să devii artist
fotograf? cum ai devenit fotograf?

De când eram mic copil fac poze și sunt pasionat de fo-
tografie, părinIii mei m-au susIinut și m-au încurajat tot tim-
pul - nu-mi pot imagina viaIa mea fara fotografie. Foto- 
grafiez de cind eram copil - iniIial, am avut un aparat de

Orasul Middleburg, situat la o oră distanIă de Wasington DC, este un orășel
istoric, din 1787, care pe vremuri a aparIinut unui văr al lui George Washington
și a fost vândut unui locotenent în timpul revoluIiei americane. Treptat, orășelul
a devenit o destinaIie preferată pentru vânătorii de vulpi și jucătorii de polo
ecvestru, de unde și-a dobândit faima de “�ara Cailor” și “Capitala Vânătorilor”.
Președintele John F. Kennedy însuși și familia sa au fost rezidenIi ai acestui orășel
chic, stil European, care se aseamană cu sătucurile franceze din zona alsaciană.
Robert Duvall, câstigator al premiului Oscar, Viltard Scott, și alte personalităIi
americane locuiesc aici. Tot aici a fost și reședinIa lui Elisabeth Taylor.  Peste 160
de cladiri din Middleburg sunt considerate monumente istorice.  Middleburgul

este o feerie, deschide porIi de poveste cu vinăriile superbe din munIi, o moară străveche, numita Aldi, Biblioteca și Muzeul
National al Sportului, un peisaj pitoresc de o frumuseIe greu de imaginat, copaci de sute de ani care își împletesc crengile
deasupra drumului întîmpinând nostalgic trecătorii.

Cafeneaua Middleburg Common Grounds, una dintre cafenele locale cu mult charm și eleganIă găzduiește fotografii de
excepIie, ale artistului de origine română, Gabriel Boie, artist din Middleburg. Gabriel surprinde în fotografiile lui, cu
multa măiestrie și talent, feeria orășelului în care locuiește. Imagini de poveste, culori de excepIie, emoIia cuprinsă în lu-
crările lui derulează povestea Middleburgului, a experienIelor artistului, a voiajelor sale, surprinde într-un amestec mira -
culous de culoare peisaje de basm: izvor, aproape îi auzi sunetul, o amenajare extraordinară de culoare; compoziIii de bărci
plutitoare într-un peisaj tablou bine încadrat, palmieri oglindiIi în nori argintii echilibraIi în culoare și nuanIe, adevarate pic-
turi care par să aibă o poveste de spus, jucatori de polo ecvestru, cai, o artă fotografică memorabilă, momente surprinse cu
o măiestrie perfectă de poveste și culoare. Limbajul pictural trasformat în tablouri remarcabile din care izvorăsc culori
unice, excepIionale.  Artă absolut fermecătoare, fotografiile lui Gabriel reflectă frumuseIea orașului lui, a plimbarilor ro-
mantice pe malul apei; pasiunea pentru polo, o frumuseIe sufletească reprodusă în imagini spectaculoase.

Gabriel Boie: 
Văd culorile înainte 

de a vedea contururile
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fotografiat de plastic cu care am început sa fac poze... călă-
toream cu tata care făcea multe poze... Îmi amintesc cum
mergeam în parc...

cum găsești timp pentru fotografie?

Îmi place să călătoresc și mă dedic cu totul fotografiatu-
lui, atunci când mă aflu în locuri noi. Acest interviu îl fina -
lizez în timp ce mă întorc dintr-o excursie de weekend la St.
Moritz.  Înainte de a pleca în ElveIia, am decis să ies din zona
mea de confort și să-mi împachetez doar noul aparat Fuji-
film, pe care l-am primit doar cu o zi înainte de plecare.
Mi-am zis să încerc să fotografiez câteva peisaje și fotografii
de acIiune de la turneul meu preferat de polo de zăpadă. A
trebuit să mă apropii foarte mult de acIiune pentru a obIine
câteva fotografii bune. Acesta nu este o rutină pentru mine
și niciuna dintre lentilele avute cu mine nu a fost proiectată
pentru acest fel de captură, dar după sute de poze, am una
care îmi place și care, probabil, va fi și tipărită.

Ai un artist fotograf preferat?

Am multi artisti preferati, care sint, în mare parte ne-
cunoscuIi publicului larg, dar întotdeauna mă inspiră cu
entuziasmul lor pentru fotografie. Isabella Wolf este una
dintre cele mai bune jucătoare de polo, dar este, de aseme-
nea, un fotograf sportiv de exceptie (Juliet Wolf, artist din
Middleburg, Virginia). Raluca Cohn este un fotograf am-
ator fantastic, român, cu un stil modern foarte special. De
curând am avut oportunitatea sa-l cunosc pe cel mai con-
sacrat fotograf argentinian, Federico Frangi, la Barcelona
și am cum părat una dintre fotografiile sale. Îmi place mult

să chel-  tuiesc bani pe fotografiile artiștilor care mă in-
spiră. Cumpăr artă fotografică din orașul Middleburg
unde locuiesc, de la AsociaIia Artiștilor din care fac parte
și din toată lumea, când am ocazia.

cum luminezi fotografiile ca să realizezi aseamenea
pasteluri de culori - miraculos?

Am încetat să mai folosesc și instrumente sofisticate de
procesare pentru fotografia mea. Încerc să reduc la mini-
mum acest pas, dar îmbunătăIesc culorile necesare pentru a
crea acel echilibru idilic de paiete și bucurie.

Ai o preferință de a fotografia peisaje, oameni?

Îmi plac peisajele, dar sunt intrigat de portrete. Din pă-
cate, am ratat multe ocazii, deoarece sunt prea timid ca să
cer oamenilor să pozeze pentru mine, mai ales atunci când
sunt într-un sat îndepărtat, într-o Iară străină. În cele din
urmă, trebuie să trec peste asta, pentru că sunt fascinat de
oameni bătrâni, de poveștile lor nespuse, pe care pielea lor
întunecată o sugerează mereu.

ce sfat ai avea pentru un artist în devenire care pentru
prima oară pune mâna pe un aparat foto?

În primul rând, nu așteptaIi ăa achizitionaIi primul
aparat profesional: folosiIi telefonul ca să faceIi poze și nu
renunIati la fotografiat. Un fotograf profesionist local mi-
a spus cândva că cel mai bun aparat foto este cel pe care îl
ai cu tine când te cheama natura. UrmaIi fotografii talen-
taIi de pe reIelele sociale, consultaIi site-urile lor.
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Fotografiile tale expun o realitate de poveste; culori
unice, vii, armonioase, pastelate cu nuanțe deschise
creează o atmosferă de bucurie, reflectată în simfonii de
culori, o cromatică foarte complexă și sensibilă, o comu-
nicare prin culoare. cum descoperi culorile?

Una dintre mantrele mele care mă motivează în arta fo-
tografică este faptul că văd culorile înainte de a vedea contu-
rurile și acesta este, în mare parte, factorul decisiv pentru o
imagine bună în experienIa mea, indiferent de subiect. Culo-
rile ne îmbogăIesc viaIa, ne pun într-o dispoziIie mult mai
bună. Vivacitatea culorilor ne invită să ne trăim din plin viaIa
și să fim mai fericiIi. În ciuda faptului că iubesc foarte mult fo-
tografia alb-negru, o rezerv doar pentru ocazii speciale.

Ai tematici la care te gîndesti inainte sa fotografiezi, sau
esti spontan, te inspiri pe moment? ce consideri semni-
ficativ ca sursă de inspirație, ce te intereseaza în mod spe-
cial să surprinzi în arta ta (peisaje, portrete, sport,
evenimente)?

Sunt spontan, las natura și firul vieIii mele să mă sur-
prindă și să mă inspire.  Mi se întâmplă foarte rar să plec de
acasă în mod intenIionat sau să merg într-o excursie special
pentru a face fotografii. În schimb, aleg să-mi trăiesc viaIa și

las subiectele fotografice să mă surprindă pe măsură ce-mi
ies in cale. Cea mai mare frumuseIe este în peisajele, câmpi-
ile și cascadele întâmplătoare pe care le descopăr sau în
străinii pe care îi întâlnesc în oraș sau la Iară.

O parte din bucuria și plăcerea fotografiilor mele este să
descopăr lucruri noi, să le documentez și să le împărtășesc
lumii și, sper, ca unele dintre aceste imagini vor impresiona
și pe alIii, pentru a ne reaminti că viaIa este plină de promi-
siuni și frumuseIe, uneori când ne asteptam cel mai puIin. 

ce te inspiră cel mai mult?

Natura, frumuseIea naturii, a culorilor și măreIiei ei.

ce îți place să faci și te pasionează în mod deosebit?

Iubesc caii, sunt pasionat de cai. Aceast entuziasm a început
când m-am mutat la Middleburg și, de atunci, nu a încetat să
facă parte din viaIa mea de zi cu zi. Sunt un polo „aficionado”;
eu și prietena mea jucăm polo în fiecare săptămână, pe tot par-
cursul anului. Avem trei cai extraordinari, Merengue, Fiona și
Gizmo, și probabil vom aveam mult mai mulIi.

draga Gabriel, îti mulțumesc foarte mult pentru bucuria
acestui interviu.

interviu realizat de cătălinA noVAc, Middleburg, Virginia, SuA
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Dintre personajele literaturii
române, o parte se ilustrează
prin contactul cu teatrul sau

alte forme de spectacol. Mediul teatral
stimulează personalităIile și fascinează
autorii. Otilia lui G. Călinescu studiază
la Conservatorul din București pianul,
dar nu ajunge să concerteze. Ideea de a
studia drama i-a trecut totuși prin minte
și-i recită un distih din Eminescu lui
Felix, precizînd că a fost descurajată în
teatru din pricina vocii. „Artistă” este și
Georgeta, din același roman, dar numai
cu numele, nu a ieșit nici măcar „din -
tr-un șantan de marinari”, cum o calom- 
niază Stănică. Ioana, amanta Bietului
Ioanide, cîntă însă la Operă unde e an -
gajată prin ajutorul altui iubit, ministrul
Pomponescu. Ea se ilustrează și cu pri -
lejul unei recepIii la Ambasada FranIei
unde interpretează Marseilleza ambilor
protectori, invitaIi cu acel prilej. 

Mult mai spectaculos e, în același
roman, destinul teatral al actorului-le gio -
nar Carababă, care visează să joace
„tea tru real” și moare pe scenă. În finalul
unei drame ieftine și „senzaIionale” inti -
tulată pe măsură: Banditul care n-a cu- 
noscut femeia el este împușcat de restul
membrilor bandei (toIi mascaIi) pentru că
s-a lăsat sedus de cea pe care o răpise. Un
agent de siguranIă îl identifică, în ciuda
măștii, după înălIime, obiceiul de a mînca
seminIe de floarea-soarelui și, în final,
după amprente. Se infiltrează în figuraIie
ca figurant-bandit și, în scena finală, trage
efectiv în Carababă ucigîn du-l. Fiul lui
Ioanide, legionar și el, împrumută de la
Carababă un gladiu pen tru a juca, zice el,
Iulius Caesar într-o montare cu amatori.
Însă, cu altă armă și cu alIi complici, ucide
un profesor deloc cezaric, pe ambiguul
Dan Bogdan, sim Iindu-se Brutus.  

La Camil Petrescu teatrul este o veri -
tabilă obsesie pentru autor și pentru
personaje. Alta Gralla, din Act veneBien
este o mare actriIă cu destin palpitant.
Sedusă de un tînăr fără scrupule, ajunge
prostituată, se aciuează într-un teatru
unde mătură cabinele și accede pînă pe
scenă devenind vedetă. I se spune „divi -
na”. Abandonează însă teatrul pentru o
viaIă alături de proveditorul flotei vene -
Iiene. Întîlnirea cu primul iubit o face să
încerce a-și ucide soIul, pe Pietro. Acesta,
părăsind-o, o sfătuiește să se reapuce de
teatru. Culmea că și amantul, fluștiu -
raticul Marcello Mariani, e schim bat de
întîlnirea cu gravul Pietro Gralla și o
abandonează. El recunoaște că frecventa
teatrul pentru a flirta și a privi trupul
artistelor. E de presupus că îndreptarea
subită îl va face spectator serios. 

Patul lui Procust, al aceluiași Camil,
este romanul cel mai ancorat în teatru și
în culisele sale din literatura română.
Pasiunea pentru teatru a autorului și
cunoștinIele lui în legătură cu teatrul
românesc interbelic îl conduc la perfor -
manIe remarcabile. Un fir esenIial al
acIiunii îl reprezintă îndrăgostirea totală
a unui poet și ziarist, care face și cronică
teatrală, de o actriIă foarte slabă în me -
seria ei. Emilia Răchitaru habar n-are de
teatru, nu-și dă seama că n-are inte li -
genIă și talent, dar nici n-o prea inte- 
resează asta, căci teatrul e pentru ea un
loc de unde-și racolează amanIii ce-o
întreIin, ca o veritabilă prostituată.
Totuși, ea visează să primească un rol

mare, caz în care „le-ar trînti o creaIie –
uite-așa”! Singura ei regulă de aur: să nu
te culci cu colegii de scenă pentru a nu
stîrni invidii între ei. Poetul Ladima nu
suspectează nimic. O consideră pe Emi -
lia nu numai castă, dar și o mare actriIă.
E un punct slab aici: cum de Ladima,
bine orientat în literatură și artă, cronicar
exigent de-i sperie pe toIi actorii, nu
observă nulitatea Emiliei, în timp ce
superficialul Fred Vasilescu, amant pe
bani al aceleiași Emilia, o vede perfect
just, deși e de înIeles că frecventează
mult mai rar sălile teatrelor. Cazul ob -
sesiei lui Ladima este oricum unul
in teresant. De altfel, spre lauda auto -
rului, acesta se dezmeticește. Din păcate,
nu pentru a-și vedea de viaIa și de opera
lui, ci ca să le pună capăt împușcîndu-se. 

În Jocul ielelor, al aceluiași Camil, un
alt văzător de idei, Grigore Ruscanu, se
sinucide pentru o actriIă obscură. Aceas -
ta, Nora Vasilescu îi trimite anume pis- 
tolul „ca dar de despărIire”. Mai tîrziu,
fiul lui Grigore, Gelu Ruscanu, aspiră s-
o posede pe de-acum bătrîna actriIă,
retrogradată la dus tava. Gusturi!

Teatrul nu e numai un „lăcaș de
muze”, ci și un loc de întîlniri mon -
dene, frecventat cu indiferenIă faIă de
textul rostit, uneori în limbi ininteli -
gibile unor spectatori chiristigii. ZiIa
vrea să „iasă în lume” și o face cu folos
căci „norocul” îi surîde cu giuben și
sticlele-n ochi la varieteul lui Ionescu.
Și Chiriac știe ceva despre rosturile
scenei pentru că o suspectează pe Veta
că s-ar ”curta cu amploaiatul”. 

În Suflete tari, Andrei Pietraru vrea
să ajungă la locul lui din sală și are un
conflict cu prinIul Șerban care refuză să
se ridice și să-i faciliteze trecerea. Se
ajunge pînă la duel. E o întrebare dacă
modestul bibliotecar își putea permite
un loc pe același rînd cu prinIul. 

Unele spectacole sînt gratuite pre -
cum cel oferit, în I. L. Caragiale, de
îm  părat tuturor iubitorilor de muzică
dornici să audă un măgar cîntînd Car -
navalul din Venezia din gură și cu va- 
riaIiuni. Poate dacă ar fi fost cu plată,
Ion nu s-ar fi dus la reprezentaIie, nu
și-ar fi exprimat critic părerea prin flu 
ierături și scăpa de un necaz. Ca și
locotenentul Lefterescu dacă absenta
de la circ curtînd în văzul lumii pe
rivala Măndicăi.

O trupă de teatru ambulantă este
tocmită de un colonel să ofere program
artistic generalului care va sosi în urbe
însoIit de consoartă, conform unei po -
vestiri de Gh. Brăescu. Șeful trupei se
plînge de lipsă de bani cauzată de tim -
pul nefavorabil și oferă un repertoriu
de o sută de piese. Tot el le alege pe cele
două care vor fi reprezentate. Dar ge -
neralul nu mai vine, spectacolul se
suspendă, iar colonelul rămîne cu banii
daIi. La Al. Cazaban însă, un călător
ajuns într-un orășel de provincie află
stupefiat că nu poate mînca nimic la
hotel, că prăvăliile sînt închise, că pînă
și scaunele lipsesc, fiind mobilizate la
un spectacol ad-hoc cu Dama cu camelii.
Pînă și așternuturile au fost rechizi -
Iionate ca decor pentru scena decesului
Margueritei. Călătorul narator pri meș -
te cearceafurile și restul accesoriilor
după reprezentaIie și are coșmaruri: sil -
fida tuberculoasă ar fi lăsat între perini
microbii fatali!

După intrarea în comunism, litera -
tura se ocupă mult mai puIin de teatru.
Romancierii preferă decis acestor „mof -
turi” ceea ce se numea cu avînt „marea
scenă a Iării”. Adică oIelăriile, cocse -
riile, hidrocentralele. Teatrul însuși se
orien tează către realizările făurite cu
secera și ciocanul, nu cu masca teatrală.

Personaje 
pe scenă 

HoriA GârbeA
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Narcotice în cultura română. Istorie, religie și literatură
(Editura Polirom) de Andrei Oișteanu a ajuns la cea
de a patra ediIie. Noul volum are peste 700 de

pagini și este poate cea mai interesantă carte a autorului. Prima
ediIie (2010) avea doar 500 de pagini. Actualul volum este o
versiune „revăzută, adăugită și ilustrată” a celor anterioare. Au-
torul se referă în capitolul final la scriitorii contemporani mai pe
larg decît o făcuse la prima ediIie. Dar nu ilustraIiile în plus
adaugă multe pagini acestei culegeri de informaIii și inter-
pretări, deși ele sporesc cam cu 25 la sută, nici notele copioase,
care și ele cresc, la partea a doua a sumarului, cu mai bine de
jumătate faIă de prima ediIie. În mod justificat
și lăudabil, extinderea cea mai însemnată se
face pe seama conIinutului.

Putem afirma că și atractivitatea noii ediIii
este pe măsura celor anterioare, dar și a sur-
plusului de text, adică foarte mare. Contribuie
la asta și stilul autorului, foarte relaxat, dar în
mod sigur și mulIimea și calitatea informa -
Iiilor, ineditul acestora. Oricine a frecventat li -
teratura noastră știe cîte ceva despre legătura
unora dintre scriitori și personajele lor cu „mi-
ambalul și magiunul”, cum le numea eufe -
mistic Gore Pirgu. Dar Andrei Oișteanu știe
totul despre asta și ceva pe deasupra, de unde
extinderea volumului. Astfel că, deși cercetarea
lui este serioasă și amănunIită, ea se parcurge
cu ușurinIă și plăcere, cele șapte sute de pagini
trec aproape prea repede, lăsînd regretul că
s-au încheiat, așa cum se întîmplă cu orice carte valoroasă.

Putem bănui că autorul s-a lăsat fascinat de un domeniu
care l-a pasionat și care are, în orice caz, aroma delicioasă a fruc-
tului oprit. Ceea ce nu ne spune Andrei Oișteanu este dacă a
gustat și el, la propriu, din acest dulce și toxic domeniu de cer -
cetare, ori s-a limitat la experienIe livrești, istorice, docu-
mentare. 

În lucrarea lui Andrei Oișteanu, intrată din cîte știu și în bi -
bliografia universitară, la partea de etnologie, citatele care aso-
ciază drogul cu domeniul erotic, afrodisiacele în special sînt
destul de numeoroase și, în orice caz, bine alese, savuroase, de
la „Cînticul de rușine” despre pezevenghea lui Ion Barbu care
se constituia ca „doftoriIă la moșnegi” ca să-i „împicioron -
gească”, „piciorul” fiind, firește cel de-al cincilea membru din
cele patru. 

Să observăm că nu toate toate pasajele au o legătură directă
cu narcoticele. Aa sînt acelea care se referă tocmai la fenomenul
opus: trezirea din leșinuri reale sau simulate. Autorul descrie cu
precizie „sărurile antileșin” de la jumătatea secolului al XIX-lea,
indispensabile unei domnișoare/doamne delicate care ma ni-
festa simptome de „năbădaică”. Acestea - „sărurile” care va să
zică - ar fi fost o sare în sensul clasificării din chimie: carbonat
de amoniu - (NH4)2CO3 - aromatizat cu camfor și fenol, și
avînd miros puternic, după cum  consideră Andrei Oișteanu.
Trebuie să adaug un fapt extras tot din cunoștinIele de chimie
ce mi-au mai rămas prin creier: de fapt mirosul apărea pentru
că numita sare se descompune ușor în amoniac gazos cu miros

neplăcut (NH3) și CO2. Secolul nostru a prefăcut „sărurile an-
tileșin” în ceva mult mai practic. Este chiar „agentul de
dospire”, pe care chimia alimentară l-a botezat E503, unul din-
tre E-urile inofensive, dintre cele cu 5 în faIă. Îl găsim adesea pe
ambalaje, scris mic, ce-i drept. 

Iată cîte lucruri interesante pot fi găsite pornind de la un
mic pasaj, chiar puIin depărtat de tema propriu-zisă. Indis-
cutabil off-topic, dar nu mai puIin savuros, este leacul pentru
trezirea din leșin (cînd năbădaica vine) a femeilor, după Matei
Milu: Să aibă bărbatul un biciu bun la sine/ Și la cur să-i deie una sută
bine. O sută par cam multe, dar sigur că depinde și de pacientă

și de dimensiunile părIii vătămate.  
Toate capitolele lucrării au părIile lor atractive

și chiar captivante. Unele depășesc media, cum e
și firesc. Astfel, de mare interes este capitolul 5,
Prozatori. Perioada interbelică, care începe cu obse-
vaIia că stupefiantele sînt destul de prezente în
viaIa personajelor prozei din acea epocă. După
război, în perioada comunistă, chiar dacă o mai fi
continuat consumul, tăcerea s-a lăsat adîncă peste
aceste substanIe și obișnuiIii lor. Personajele au în-
ceput să se drogheze cu solganuri sau, eventual,
cu „puterea și adevărul”. Societatea românească
permisivă și epicureică din interbelic a fost nu
numai raiul toxicomanilor, dar și al literaturii. Pe-
rioada aceasta este tratată și în capitolele urmă-
toare (6-10) pe 245 de pagini, poate cele mai
delectabile și mai bogate în informaIii ale volu-
mului. Capitolul final 11 (De la Cărtărescu la Co-

drescu) produce un salt de la interbelici direct la contemporanii
imediaIi direct la contemporani. Deceniile de comunism au
reprezentat, vorba cîntecului, o narcoză pentru chiar tema nar-
coticelor. Altfel zis, sub comunism nici „iarba” păcătoasă nu
creștea. Subiectul era tabu, chiar și excesul alcoolic și tabacic nu
era văzut bine de cenzură, de aceea, cu excepIii, autorii îl evi-
tau. 

Volumul reeditat acum de Andrei Oișteanu poate fi doar o
etapă pentru o carte susceptibilă la noi adăugiri. Ne aflăm după
treizeci de ani de libertate care au îngăduit experienIe variate în
domeniul narcoticelor. Iar cărIile care încă nu s-au scris pentru
a sintetiza și a transfigura aceste contacte cu periculoasele și
atrăgătoarele substanIe se vor scrie cu siguranIă. Poate și alte
categorii de artiști de la noi: muzicieni, pictori, actori, regizori
vor putea să-și ia îndrăzneala de a ne relata dulcile sau amarele
lor extaze. Iar dacă ei nu au supravieIuit întîlnirii, atunci bi-
ografii lor. Pentru toIi aceștia, condeiul neobosit și plin de vervă
al lui Andrei Oișteanu mi se pare a fi gata să sistematizeze tot
ce este de știut. De altfel autorul înșiră nume și titluri pe care nu
a avut răgazul să le descrie în specificul și diferenIele lor. 

Chiar și limbajul a evoluat în sensul numirii nuanIate a acIi-
unilor cu frecvenIă mereu în creștere: a trage pe nas a-și băga
în venă, biluIe, a băga un cui, iarbă, a băga bani în pill, a înghiIi
calmantul etc. Doar cu ele, Andrei Oișteanu ar putea scrie încă
un capitol. EdiIia a patra a preIioasei cărIi este o lectură care,
pentru cineva la care cititul constituie un narcotic agreabil,
poate provoca plăcere, chiar dacă nu narcoză. 

Dulce și toxic
HoriA GârbeA
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Varujan Vosganian este unul
din puIinii scriitori români
care au public. Un public au-

tohton dar și un public internaIional,
prin urmare, vast și complex. Există în-
totdeauna un orizont de așteptare atunci
când vine vorba de cărIile sale iar lirica
sa nu face excepIie.

Ei spun că mă cheamă Varujan este cel
mai recent volum de poezie al său, apă -
rut la Editura Art, în colecIia Malul al-
bastru, în 2019. IlustraIiile Mihaelei
Șchiopu intră în dialog cu poemele per-
miIând irizate descifrări.

Dacă sculptorul vede Ideea în blocul
de marmură și folosește ciocanul și dalta
pentru a o scoate la iveală, dacă pictorul
o traduce în imagini zămislite cu penelul
și culoarea - iar imaginea, așa cum știm,
face cât o mie de cuvinte, compozitorul/
muzicianul încarnează Ideea în sunete,
aduse la viaIă prin nenumăratele instru-
mente muzicale, poetul își construiește
opera din cuvânt, care e sunet încărcat
cu semnificaIie, semn și simbol în același
timp, pe care trebuie să îl decupeze din
limbajul cotidian pentru a-l investi cu
lirism, pentru a avea textură, culoare,
chiar viaIă, care devine imagine odată
așternut pe hârtie și sunte, odată citit cu
voce tare dar care se impregnează în
conștiinIă, în suflet, citit în gând. Punctul
comun al artistului, indiferent de forma
de expresie, este exprimarea Ideii, a Fru-
mosului, a ceea ce este mereu dincolo de
mode, de timp, perenitatea valorii. Ast-
fel, fire nevăzute, leagă aceste creaIii,
fără a Iine cont de epoci sau forme de
manifestare.

În volumul său Varujan Vosganian
redă cu măiestrie volumul, perspectiva
imaginilor pe care amintirea le recheamă
în prim plan, adâncimea figurii prin
folosirea contrastelor lumină-întuneric:
un pumn de piper mai scump ca argintul/ o
salbă când șarpele cu pene albe/ iese din val-
uri și mai departe e noapte și plutim peste
acoperișuri/ vine prima zăpadă și nu înBeleg/
cum de cerul întunecat lasă să cadă/ o nin-
soare așa luminoasă, fie, atunci când spa -

Iiul poemului o cere, prin folosirea gra-
dată a umbrelor și a luminii: deodată cu
mine universul stă nemișcat// cele ce-au fost
înainte sunt umbrele/ soarelui ce răsare/ cele
ce vor urma sunt umbrele soarelui/ la apus
sau deasupra cerul are culoarea cenușii/ din
prăpăstii urcă năluci/ de o gălbuie mireasmă.
Poetul aduce clar-obscurul în spaIiul
poeziei.

Ce anume aduce poetul în faIa
ochilor cititorului, dar, mai cu seamă, în
mintea și în inima acestuia? O înlănIuire
de poeme, precum cursul firesc al an-
otimpurilor, reliefează chipuri: chipul
unui Varujan copil, al unui Varujan ado-
lescent, un Varujan îndrăgostit, sau spe-
riat, obosit sau sărac, un Varujan me- 
di tativ sau un Varujan în floarea vârstei,
dubitativ ori presimIind apropierea
iernii. Iată, același nume dar câte chipuri
diferite! Nu o serie de portrete ni se în-
făIișează aici ci munca de introspecIie,
rezultatul sondării unor profunzimi ce
coboară dincolo de eul poetic, înscri-
indu-l într-o constelaIie familială, mai
apoi într-un arbore, genealogic și, în cele
din urmă, arhetipal. Nu sunt simple fo-
tografii care captează momentul ci auto-
portrete încărcate de simbol, lucrate pe
hârtie de calc și care, suprapuse alcătui-
esc o imagine în 3D, un portret complex:
m-am uitat în oglindă, un chip/ cu care nu
mă obișnuisem/ și care semăna tot mai mult/
cu al tatălui meu, mă privea; a fi liber e una
dintre amintirile mele/ o, dar iată-mă la
treizeci de ani,/ cu părul negru și barba-n
inele,/ portretul artistului în tinereBe; eram
un copil pe care bunicul/ îl Binea strâns de
mână/ nimic nu e mai înBesat de amintiri
decât începutul/ și căpitanul Ahab a fost
odată copil și Isus; sunt omul vitruvian por-
porBia perfectă/ distanBa de la creștet la tălpi
e egală/ cu cea dintre victimă și călău

Un fir nevăzut apropie lirica din Ei
spun că mă cheamă Varujan de autopor -
tretele unuia din vechii maeștrii, Rem-
brandt. Aceleași căutări și încercări de
răspunsuri, o siguranIă de sine dar și o
fragilitate timid ascunsă, privirea care
urmărește interlocutorul de-a lungul
trasnformării în timp, din tânărul plin de
speranIe în adultul care întrevede ceva
din capătul drumului. Cu rol de amorti-
zor armonic, asigurând înălIimea poe -
ziei și atenunând amplitudinea vibra- 
Iiilor unei lumi care pare să-și fi pierdut
Steaua Polară sunt înIelesurile capodo -

perei lui Rembrandt Portretul unui tânăr
cu lanB de aur. Un lanI de aur, metaforic în
poezie, împodobește artistul, strălucirea
acestuia este un semn al recunoașterii
publice a valorii, dar, nepercepută de
către ceilalIi, greutatea acestuia redă și
cealaltă semnificaIie, dincolo de aceea de
premiu sau podoabă, aceea de legătură
simbolică între subiect și un patron, de
un superior, de un înaintemergător, în
cazul poeziei lui Varujan Vosganian, de
înaintași. Greutatea, nepercepută de
celălalt, este aceea a conștiinIei depline
de a fi o verigă într-un lung lanI, de aur,
și de îndatorirea de a păstra continui-
tatea și strălucirea clipei prezente și vi-
itoare, de a nu rupe ori slăbi această
legătură. Un rol acceptat și asumat. E o
metaforă ce modelează structura volu-
mului cu forIa unui ADN liric: poporul
meu poartă, în loc de chipuri, oglinzi/ un
labirint de oglinzi în care eu sunt peste tot/ și
totul se năpustește asupră-mi.

Acest chip ce se formează din po-
emele volumului poartă pentru ceilalIi,
un nume, dar în viaIa și în limbajul co-
tidian, ieșit din starea de graIie, de săr-
bătoare, acesta e redus la un tag, la o
etichetă. Dar Nomen este omen iar la omul
profund, care există, nu se ascunde în
spatele unui nume, se poate ajunge prin
gracila cale a poeziei. 

Gracilă și rafinată, arhitectura volu-
mului se realizează din strălucirea de
aur patinat a sacrului și suspinul elegiac,
din perle rostogolite din Cântarea Cân-
tărilor și cuibărite în carnea volumului.
O lirică a profunzimilor și complexităIii
topite într-un elixir de o limpezime de
apă de izvor, ce poate induce sentimen-
tul că simplitatea este obIinută cu ușu -
rinIă. Din nou, un autoportret al lui Rem- 
brandt, prin corespondenIe ce transced
timpul și forma de exprimare artistică,
reverberează înIelesuri ce se răsfrâng
asupra poeziei. Autoportret cu două
cercuri, reamintește legenda conform
căreia, pentru a-și dovedi măiestria, Gio -
tto a făcut imposibilul posibil: a desenat,
cu mâna liberă, un cerc. Ce poate fi mai
simplu de atât? Rembrandt o reinterpre -
tează, într-o notă modernă și personală,
desenând jumătăIile unui cerc și deschi -
zând drumul interpretărilor posibile. Ca
un astfel de cerc este poezia lui Varujan
Vosganian din acest volum.

Autoportret cu două cercuri
AndreA H. Hedeș
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„Poezia înseamnă, după mine, o con-
centrare formidabilă de energie. E ca un
bob de orez, o fărâmă de materie care ar
aduna în ea şi ar emana atâta energie,
atâta lumină cât o stea mare de pe cer. Şi
ar mai fi ceva: poezia înseamnă a reda
memorabil stări, sentimente care capătă
prin ea corp şi devin un fel de obiecte
sculptate. Sculpturi nu în piatră, în lemn,
în metal,în marmură, ci într-o substanţă
de natură subtilă, în cuvinte. Iar proza,
de fapt romanul, în cazul meu, ce să
spun?... Sensul existenţei sale trebuie
căutat în ideea de divinitate, da, o di-
vinitate periferică, degradată, care este
autorul. Acesta descrie condiţia umană,
reconstruieşte verbal lumea, aplicând di-
verşi factori de corecţie, de îndreptare,
cu scopul de a o face mai plauzibilă, mai
utopică, mai uman-utopică şi de aceea
mai suportabilă.” Este  o mărturisire a lui
Gabriel Chifu, prin personajul Gabriel
Lazăr, din romanul său În drum spre
Ikaria (Editura Art, 2019, p. 328), despre
care Nicolae Manolescu afirmă în textul
escortă de pe ultima copertă că „este
unul dintre cele mai bune romane din
proza noastră”. Nu am insista asupra
acestor definiri, fie ele şi metaforice, dacă
în jurul autorului, consacrat mai întâi ca
poet şi perceput ceva mai târziu ca ro-
mancier de forţă, nu ar exista o perma-
nentă discuţie în numeroasele texte
critice care i-au fost consacrate în presa
noastră literară şi care să propună o
limpezire a celor două ipostaze de cre-
ator ale autorului. Ele sunt prilejuite,
cum era de aşteptat, şi de apariţia acestui
recent roman, amintit mai sus. De pildă,
Horia Gârbea, într-o cronică din revista
Neuma (nr. 1-2, 2020), sub titlul Insula
dumnezeiescului urcuş, lansează din nou
tema discuţiei şi provocarea totodată:
„Ar fi de scris cu atenţie despre modul
în care temele şi obsesiile poeziei lui
Gabriel Chifu se regăsesc în această
proză complexă.” Un posibil răspuns,
fără să fie o replică la cronica pomenită,
pare să îl propună Angelo Mitchievici în
România literară (nr. 5, 2020, Între Noima şi

Ikaria): „Este surprinzătoare reinventarea
ca redutabil romancier a unui poet apre-
ciat cum este Gabriel Chifu, cu atât mai
mult cu cât lirismul nu-l urmează nicio
clipă în roman, ca şi cum scriitorul ar
duce două vieţi paralele, separate.” În
acelaşi număr al României literare, Răz-
van Voncu se mărgineşte la a constata că
„a fost perceput mai degrabă ca un poet
care scrie proză, decât ca un romancier,
ba chiar unul dintre cei mai valoroşi din
ultimele trei decenii.” (Epifanie şi hiero-
fanie) Subiectul acesta, cu referire la
poeţii-romancieri nu poate să fie ocolit,
de vreme ce fenomenul  a luat o am-
ploare surprinzătoare în ultimele dece -
nii, prin opere de calitate, aşa cum poate
arăta o simplă enumerare de autori,

chiar incompletă: Mircea Cărtărescu,
Nichita Danilov, Liviu Ioan Stoiciu,
Adrian Alui Gheorghe, Varujan Vosga -
nian, Horia Bădescu, Horia Gârbea,
Radu Sergiu Ruba, Adrian Popescu,
Marta Petreu, Emilian Galaicu Păun,
Dumitru Crudu, Matei Vişniec, Radu
Vancu, Dan Coman, Radu Ulmeanu,
Ovidiu Nimi gean, iar lista ar putea con-
tinua. Suntem în faţa unei realităţi de
luat în seamă, nu a unor cazuri izolate, a
unor creaţii complementare, aşa cum au
existat mereu în literatură. Doar o lectură
atentă, în contextul unor tendinţe ale lit-
eraturii de azi, ar da şansele unor clari-
ficări în legătură cu contribuţia poeţilor
la o eventuală înfăţişare nouă a romanu-
lui, dacă nu pre tindem prea mult.

În cazul lui Gabriel Chifu, acest din
urmă roman, venit după o consacrare în
poezie, dar şi după romanele sale ante-
rioare (mai comentate, ultimele două:
Punct şi de la capăt, 2014 şi Ploaia de trei
sute de zile, 2017), În drum spre Ikaria, în-
cepe precum o proză în buna tradiţie a
unui realism de început de mileniu.
Naratorul, personaj principal totodată,
Andrei Gotea, un tânăr emigrat cu fa-
milia sa în Canada încă de copil, absol -
vent de studii economice, dar licenţiat şi
în litere, trăieşte o poveste de iubire ală-
turi de Norna Jorgensen, o norvegiancă
licenţiată în antropologie la Montreal şi
care, colecţionară de masterate şi doc-
torate, călătoreşte cam prin toată lumea,

Forţa poematică a romanului 
lui Gabriel Chifu 

Andrei MoldoVAn
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ceea ce îl ispiteşte pe tânărul român să o
însoţească. El renunţă la o situaţie con-
fortabilă în Canada, oferită de familie şi
de pregătirea sa, se mută la Bucureşti,
dar îşi urmează iubita mai peste tot. Aşa
se face că este în drum spre o insulă gre-
cească (Ikaria), pentru a-şi întâlni iubirea
nordică, ce se află acolo într-o docu-
mentare. Călătoria lui se întrerupe acci-
dental şi petrece o vreme pe o altă insulă
(Noima sau Ombilicos), într-un sanato-
riu oarecum ciudat, întemeiat de călu -
gări de la muntele Athos, sanatoriu în
care există şi un pavilion cu pacienţi din
România, pentru a facilita comunicarea
personalului de îngrijire cu cei care nu
vorbesc decât româneşte. E vorba de un
grup eterogen, o adevărată societate
românească la scară mică: un jurnalist, o
ţărancă, un medic, un profesor, un scri-
itor, o personalitate a vieţii civile, un
procuror, un şef de partid, un funcţionar
guvernamental. Este un bun prilej de a
zugrăvi aspecte specifice ale societăţii
româneşti ante şi post decembriste (pre -
zentul naraţiunii este anul 2017). Nu lip -
seşte evocarea unor episoade ale pri- 
melor atitudini anticomuniste, cu rezis-
tenţa celor din munţi, dar şi cu torturile
din beciurile securităţii; supravegherea
strictă a populaţiei în regimul comunist şi
metodele de a-i supune pe cei care ma ni-
festau tendinţe ceva mai independente;
împărţirea dreptăţii în regimul Ceau -
şescu; oportunismul politic şi co rupţia
după 1990; hoţia, demagogia, dezmă ţu -
rile, eclipsarea vieţii intelectuale şi a edu-
caţiei din aceeaşi perioadă. Lor li se adau gă
dramele personale ale personajelor, bine
ancorate în contextul social şi politic.

Numai că realismul lui Gabriel Chifu
este al unei „divinităţi degradate”, cum
singur o spune, ameninţat mereu de mu-
tarea limitelor, aproape tot timpul pe
cale de a deveni altceva, într-un demers
na rativ care pleacă de la mici nedu -
meriri, de la neputinţa de a explica logic
o seamă de amănunte, până la a accepta
realitatea într-un univers nou, de natură
să îi confere alte înţelesuri. Aşa se face că,
în călătoria pe mare spre Ikaria, vaporul
de ocazie se defectează şi acos tează
într-o mică insulă, pentru reparaţii. Aici
se produce prima abatere de la limitele
impuse de o realitate comună, conven -
ţio nală. Andrei întâlneşte un om fără
vârstă (părea de 50-60 de ani, în realitate
fiind centenar!) şi află de la el că insula
poartă orice nume pe care îl primeşte de
la cei care se întâmplă să o calce cu pi-

ciorul (naratorul o va boteza Noima).
Mai mult, Stavros, persoana întâlnită,
care se dovedeşte a fi primarul unicei lo-
calităţi din insulă, proprietarul hotelului,
preot la nevoie şi multe altele, îi destăi -
nuie că notorietatea insulei Ikaria (unde
s-ar fi prăbuşit în mare Ikar), vestită pen-
tru proprietăţile ei care fac miracole,
locuitorii acesteia fiind feriţi de boli şi
longevivi (mulţi centenari), este una
falsă, creată intenţionat, pentru a proteja
de turişti insula Noima, cea care are de
fapt calităţile miraculoase căutate de
străini în Ikaria. Este o mutare a legen-
dei în altă parte, nu lipsită de o accentu-
ată doză de mister. Schimbarea de
perspectivă propusă de Stavros îl deter-
mină pe Andrei să nu îşi mai continue
călătoria spre Ikaria, ci să rămână în in-
suliţa care ar fi cu adevărat cea a mira-
colelor, apoi să dea o mână de ajutor
celor care îngrijesc bolnavii din pavi -
lionul românesc al Casei de Sănătate (o
altă realitate altfel!) aflate pe versantul
muntos şi abrupt al micii insule, despre
care probabil că nici locuitorii Noimei nu
ştiau nimic cu precizie. Lucrurile în-
văluite în mister încep să se aglomereze
pe principiul bulgărelui de zăpadă. Casa
de Sănătate este, cum am amintit, un
aşezământ fondat de călugări, dar care
nu are lăcaşuri de rugăciune, biserici, iar
bolnavii nu sunt trataţi prin modalităţi
de terapie tradiţională: „Aici e vorba de-
spre corpuri omeneşti, învinse, despre
frică şi despre sentimentul sfârşitului in-
exorabil, despre suferinţă, eşuare şi
moarte.” (G. C., Op. cit., p. 368) Se con-
turează tot mai puternic şi unele trăsă-
turi ale personalităţii lui Andrei Gotea,
cel care, la început, pare un tânăr fără
probleme materiale în existenţa sa, per-
miţându-şi capriciul să fie altruist, pen-
tru ca, treptat, să realizăm că opţiunea de
a face bine semenilor săi o dobândeşte
prin educaţie, nu e starea naturală a fi-
inţei sale, ceea ce îl duce deseori spre o
luptă interioară marcată de îndoieli, care,
pe parcurs, ia proporţii dramatice. Pasi-
unea cu care se lasă prins în jocul bol-
navilor fără tratamente din pavilionul
românesc trădează şi o tentaţie, mai
puţin destăinuită, de a-şi asuma iden-
tităţile altora, cu tot dramatismul lor, ca
formă de umanitarism, dincolo de apa -
renţele unei vădite curiozităţi.

Cursul vieţii pacienţilor din Casa de
Sănătate se tulbură şi mai mult când, în
pavilion, apare comisia de examinare
compusă din doi medici total diferiţi

fizic şi comportamental (un fel de cuplu
Pat şi Pataşon sau Stan şi Bran, ne spune
autorul), dar care se dovedesc cunoscă-
tori în detaliu a existenţei fiecăruia şi o
veritabilă instanţă de judecată a conşti-
inţelor în cadrul interviurilor (terapeu-
tice?) în care pacienţii istorisesc mo- 
men te pe care le consideră importante
din propria lor viaţă. Profesorii medici
Maxim (cel scund, şeful) şi Mic (cel înalt)
se dovedesc, surprinzător, cunoscători ai
finiţei profunde a fiecăruia şi judecători
neînduplecaţi totodată. Aşa se face că
povestea vieţii doctorului Vlad Popa (pa-
cient şi el), marcată de persecuţii din par -
tea securităţii comuniste, determi nân-
du-l până la urmă să emigreze în Ger-
mania şi să îi ajute apoi pe cei năpăstuiţi
de soartă, nu e de natură să impresio -
neze comisia: „Suferiţi de trufie. Ajutorul
dat oamenilor acelora nefericiţi era dat
cu bună intenţie, dar curând, repede, se
transforma în altceva: devenea o formă
la îndemână ca să vă alimentaţi trufia,
încântarea de sine.” (Op. cit., p.248) Pe
ziaristul Tiberiu Bonar, cel care seamănă
cu Alain Delon, vedetă de televiziune,
omul care cunoaşte aproape orice, ex-
trem de comunicativ şi amabil, gata
oricând să dea o mână de ajutor, îl de-
voalează ca fiind un colaborator al ser-
viciilor secrete care i-au facilitat ascen- 
siunea în carieră şi bunăstarea materială,
„un amăgitor de clasă”. Se pare că nimic
nu poate fi tăinuit comisiei. Profesorii
Maxim şi Mic, uimitor, cunosc cele mai
tăinuite subterane ale fiecăruia. Profe-
sorului Petre Mareş, ajuns la o vârstă re-
spectabilă, un fel de simbol al luptei
pentru libertăţi democratice, participant
la protestele din Piaţa Victoriei, îi impută
greşelile politice pe care acesta încearcă
să le ocolească în mărturisirea sa. Scri-
itorului Cristian Lazăr i se reproşează ex-
cesul şi sacrificiile. Grupul celor trei,
veniţi ulterior la Casa de Sănătate „cu
pile”, este mai puţin comunicativ şi mar-
cat în primul rând de ifosele Sandei
Dobre, funcţionară la Departamentul
Cultelor: „Aveţi idee cumva cât ne-a co-
stat pe noi gluma asta medicală proastă?
Ştiţi? Am plătit fiecare câte douăzeci de
mii de euro ca să fim primiţi, ha, ha, în
aşa-zisa grozavă, miraculoasă clinică!
Da, am dat o groază de bani unui con-
silier al patriarhului, ca să ne pună pe
listă…” (Ibid., p. 189) Aceste personaje ies
din sala comisiei trântind uşa, obişnuiţi
de fapt cu un tratament diferit, privile-
giat. Ion Dorel Stanciu, şeful de partid,
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după ce i se refuză tratamentul, nu poate
să creadă că există oameni care să îşi per-
mită o asemenea atitudine faţă de el.
Pleacă furios a doua zi cu un hidroavion
pus la dispoziţie de ministrul apărării,
prilejuind comentarii în rândul celorlalţi
pacienţi: „E de necrezut neruşinarea
celor care ne conduc astăzi, cu ce discurs
anti-european vin şi e de necrezut cum
a ajuns statul ăsta pe mâna unor netreb-
nici.” (Ibid., p. 380) Valeriu Manea, pro -
curorul, profitor fără limite în epoca
ceauşistă, politician al stângii radicale
după 1990, amator de orgii cu alcool şi
femei, cu o familie în care fiul este trafi-
cant de droguri şi exmatriculat, iar fiica
rămâne gravidă încă din liceu, până la
urmă se îmbolnăveşte de angoasă ne-
tratabilă, cum îi precizează comisia:
„Noapte de noapte, nelegiuirile pe care
le-aţi făptuit cu atâta nepăsare vi s-au în-
tors în minte sub formă de coşmaruri.”
(Ibid., p. 354), ceea ce duce la o reacţie
dură şi tipică în acelaşi timp din partea
personajului: „E intolerabil ce se întâm-
plă. M-aţi adus aici, chipurile, pentru te -
rapie şi-n loc de îngrijiri medicale, mă
trezesc pus la zid. Asta n-o să rămână fără
răspuns, o s-aveţi de-a face cu mine.”
(Ibid.) Toate aceste cazuri nerecuperabile,
şi nu doar ele, îşi transferă înţelesurile în
valori de simbol. Până la urmă, este vorba
de maladii ale societăţii româneşti de azi,
dramatice, pentru că sunt greu de vinde-
cat, iar soluţii în acest sens nu se prea gă -
sesc. Nu de puţine ori, în roman, apare
tentaţia cititorului de a identifica situaţii
din realitate, dar mai ales persoanele-pro-
totip care au dus la realizarea persona -
jelor. E drept, există momente când ai
putea arăta cu degetul, dar forţa naraţiu-
nii constă tocmai în capacitatea de a rea -
liza o lume aidoma celei din realitate, nu
de a prezenta doar o fotografie a acesteia,
ceea ce ar anula durabilitatea operei. Dacă
şeful de partid care l-a inspirat pe Gabriel
Chifu, in realitate nu pare să fie bolnav,
cu siguranţă că personajul îi poate des -
coperi maladia ascunsă de care suferă el
şi alţii asemeni lui.

Un loc aparte printre personaje îl are
Cristian Lazăr, scriitorul. Pe seama lui
sunt puse numeroase aspecte ale scrisu-
lui creativ, rostul pe care acesta îl are,
menirea scriitorului, încât, dacă ne-am
încumeta să facem un decupaj, am putea
obţine o cărţulie despre literatura ca artă,
din perspectiva autorului. Nu lipsesc
adevărate crezuri literare: „Dacă ne ho -
tă râm să judecăm ratarea sau neratarea

şi după sentimentul acesta al unei stări
târzii de împlinire, asta ca să ocolesc ter-
menul prea stânjenitor de fericire, stare
de împlinire la care am ajuns prin scris,
am ajuns târziu, da, da, norocos, întor-
tocheat, dar am ajuns, atunci nu pot să
mă plâng: pe mine, în fond, scrisul m-a
salvat! Iar dacă măsurăm ratarea după
succes, succesul de public, ei, da, atunci
sunt un ratat, căci n-am cucerit niciodată
publicul cititor, marele public. De altfel,
nici nu m-a interesat. Tot ce m-a preocu-
pat a fost succesul de critică, recunoaş -
terea venită din partea iniţiaţilor.” (Ibid.,
p. 310) Modalitatea aceasta, de a pune pe
seama personajelor o seamă de convin-
geri despre literatură, despre relaţia au -
tor/ operă – cititor – critic, adică de a
amplifica nota subiectivă în acest sens, nu
poate să fie decât una binevenită, ba chiar
aşteptată, mai vie faţă de analizele rig-
uroase din cărţile de specialitate care
diminuează mult factorul emoţional în
receptare, agreat şi el. Printr-o astfel de
grilă de receptare se vede altfel şi o radi-
ografiere spontană a vieţii noastre liter-
are: „Astăzi, literatura s-a retras la locul
ei, în albia ei, pe teritoriul ei, care este, din
păcate, îngust, tot mai îngust. Nu cred
neapărat că această stare de lucruri e val-
abilă în toată Europa sau în Americi, cred
că e mai degrabă un caz particular
privind literatura română. Această dis-
cordie, şi ură, şi ticăloşie din societatea
românească, în întregul ei, sunt prezente
şi în viaţa literară. Contestarea perma-
nentă a celorlalţi şi atacurile violente fac
parte din normalitatea românească. E
vremea demolărilor. Generaţioniste şi nu
numai. Într-un astfel de vacarm destruc-
tiv, nimeni nu scapă neatins. Iar publicul
de literatură, şi aşa împuţinat, sfârşeşte
prin a nu mai avea aşteptări de la scri-
itorii locali şi le întoarce spatele.” (Ibid.,
p. 175)

Datele ecuaţiei în roman se modifică
radical când, printr-o întâmplare uşor
kafkiană, Andrei devine el însuşi pa-
cient, diagnosticat cu o maladie foarte
gravă şi, mai mult, selectat de comisie să
fie printre cei trei care vor fi transferaţi
la Centru pentru continuarea tratamen-
tului, alături de Angela Câmpean, ţă -
ranca din ţinutul Rodnei, simbolul
rezistenţei anticomuniste din munţi, şi
Dan Cosma, profesorul care s-a auto-
mutilat pentru a ispăşi vina unei exis-
tenţe imorale, care a împins-o pe soţia sa
la sinucidere. „Calificarea” tânărului
An drei Bonar pentru a fi transferat (cu

elicopterul) ca pacient la Centru duce la
frământare lăuntrică, la o trecere bruscă
într-o altă stare şi la refuzul de a urca în
elicopter: „Un gând mă chinuia, ca şi
cum cineva invizibil îmi bătea un ţăruş
în cap. Gândul acesta, că venisem aici
sănătos şi senin, iar acum, brusc, eram
declarat bolnav incurabil, creştea în cre -
ierul şi în întregul meu corp, ca o piatră
care se transformă în munte.” (Ibid., p.
441) O altă lumină începe să se reverse
asupra întregii naraţiuni în mica insulă
numită de Stavros Ombilicos, poate pen-
tru că se dovedeşte a fi locul în care se
intersectează sau se unesc două lumi.
Însă ar fi eronat să vorbim despre fantas-
tic în roman, atâta vreme cât avem de-a
face cu un demers ce porneşte dintr-o re-
alitate cât se poate de comună şi care,
prin percepţie şi aprofundare se redi-
mensionează, îşi depăşeşte limitele care,
şi ele, ar putea fi considerate simple con-
venţii. Toate acestea sunt susţinute de
scrisul lui Gabriel Chifu, care porneşte
mai întâi precum nişte notaţii de jurnal
despre întâmplări obişnuite, pentru ca
apoi să lase tot mai mult teren comenta -
riului despre firescul sau nefirescul lu-
crurilor, comentariul care suplineşte nu
de puţine ori dialogul. Recursul la o frază
poetică uneori („M-am învăţat cu dure -
rea şi cu beteşugurile ca bolta cerească cu
stelele”) exprimă în mod fericit o diver-
sificare graduală a modalităţilor, în acord
cu tensionarea narativului.

Forţa poematică a romanului, augu-
mentată de o puternică notă profetică,
este dată de final când, pe plajă, Andrei
îi vede pe cei doi membri ai comisiei (sau
crede că îi vede) într-o transformare ha -
lu cinantă, crescându-le aripi şi luându-şi
zborul. Momentul nu este de natură să
constituie doar un episod al naraţiunii,
ci propune un alt înţeles întregului ro -
man. Ruptura între cele două orizonturi
care se conturează este una dramatică.
Fiinţa nu mai este aceeaşi, fie că ceea ce
a văzut pe plajă e adevărat („Voi plânge
de dragul părinţilor mei şi al Nornei, pe
care n-am ştiut s-o păstrez, şi voi plânge
de întristare pentru viaţa mea ome-
nească prea scurtă, cât o scăpărare de
amnar.”), fie că a fost doar o închipuire
(„Să uit poveştile care ne smulg din uni-
versul nostru cumsecade.”), finalul îl de-
termină pe cititor să redeschidă cartea de
la prima pagină, pentru o lectură dife ri -
tă, în căutarea propriei fiinţe. În aceasta
constă, cred, forţa poematică a romanu-
lui lui Gabriel Chifu.     ���
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Mereu tânăr, mereu îndrăgostit de
viaIă, de femei și de poezie, nu mai
puIin de teatru, ca reprezentare a exis-
tenIialităIii, cine și l-ar fi putut imagina
vreodată pe Ion Cocora ajuns să-și
savureze bătrâneIea („ah viaIă de
bătrân…” cu variante: „În această viaIă
de bătrân/ mai inutilă decât un tonomat
în care nimeni/ nu mai azvârle o mon-
edă” – Cură de istorie), poetizându-și
cu luciditate și cinism, cu anume au-
toironie, stările de angoasă în preajma
apropiatei (?!) morIi: „voi muri astăzi
spre seară nu-mi fac griji îmi ajunge să
știu/ că afacerile oamenilor politici
prosperă/ că scaunale cu rotile au
căutare și nu vor intra în șomaj” –
Pipota privighetorii; sau, mai melan-
colic:„zilele îmi sunt pe sfârșite înghe-
suite în saci cu moloz/ trăiesc cu
senzaIia că nu le aparIin că nu-mi
aparIin/ am obosit în jocul de a fi o
barcă scufundată” (Alte teme), de-
pănând meditativ, reflexiv și dramatic,
poeme ce se definesc printr-o cinică,
persiflantă mărturisire a regretului de
a fi martorul trecerii timpului peste
propria-i viaIă:„Regret că nu mai sunt
tânăr/ mă întreb cu mâhnire de ce m-
am născut atât de devreme/ cine știe
poate că societatea de consum mi-ar fi
scos în cale/ o fiică de corupt cu sili-
coanele bine așezate acolo unde tre-
buie/ iar dacă nu aș fi avut norocul să o
întâlnesc aș fi scris un mesaj/ pe face-
book «caut păpușă gonflabilă cu veni-
turi sigure/ cu sâni siliconaIi cu buze
siliconate cu pistrui siliconaIi/ cu fese
siliconate lipicioase ca o gumă de mes -
tecat/ care după atâta molfăit să se
întindă pe degete pe mâini/ pe ochi pe
capota mașinii»” (O fiică de corupt). 

Cel mai recent volum al său: Măș -
tile frigului (Editura Palimsest, Bu-
curești, 2019), reunește poeme marcate
obsesiv de o stare polemică a poetului,
cu timpul său, cu epoca sa, cu moda lit-
erară în perimetrul căreia refuză a se
alinia:„Eu aș fi vrut să fiu poetul nativ
al mileniului trei/ pe care voi îl dis-
preIuiIi și spuneIi că nu se va mai
naște/ că poeIii aparIin astăzi postmo -
der nismului/ și despre el trebuie vorbit
ca despre un viciu al scriiturii/ în care

cuvintele fac flotări după flotări/ în care
sensibilitatea și emoIia se prizează în
doze” (Poetul nativ). Din această per-
spectivă, moartea nu mai apare nea-
parat ca o condiIie a unui sfârșit
biologic, Iinând așadar de o vârstă
cuantificabilă în ani, ci mai degrabă de
o metaforică retragere (?!) a scriitorului
într-un sine aparent expiat ca expresie
artistică („sunt un neadaptat”) în vi zi -
unea celor din generaIiile mai tinere
(nci ele generaIii biologice, firește), cu
alte cuvinte preferând, acceptând să
rămână consecvent prorpiului fel de a
fi, de a scrie, cu sinceritate și emoIie au-
tentică, despre lumea atât de maculată
în care trăiește:„nu vă pot spune ceva
nou despre mine/ e un noiembrie
aniversar cu lapoviIă și viroze/ învăI să
respir învăI să umblu să nu am am-
intiri/ dezolările cresc în umbra a ceea
ce sunt cuvintele/ într-un ochi în-
lăcrimat când îl atinge gerul (…) sunt
un bătrân dresor de cuvinte obsedat că
liliacul/ va înflori la primăvară într-o
vârstă care nu e a lui” (Noiembrie cu
lapovi:ă). Poezia lui Ion Cocora devine
astfel un balans meditativ despre
moarte și viaIă, un lamentou privitor la
prorpia-i existenIă („Ce bătrân și singur
sunt azi /…/ ce bătrân și dezolat sunt
astăzi /…/ ce bătrân și mâhnit sunt
astăzi” – Departe de arta cerșitului) în
condiIiile unei realităIi diurne rapace și
dezolante:„Vine apocalipsa anotimpuri
nu mai există naIiuni nu mai există/ ex-
istă doar peștele mare și peștele mic
fiecare îngite cât poate (…) e blestemul
pe care-l urmez o iniIiere în cunoaștera
a ceea/ ce va fi o artă care-și lichidează
secretele pe propria-i cenușă” (Bles -
temul), o realitate pe care o recep -
Iionează cu cinism în imaginea ei
derizorie:„În fiecare dimineaIă câinii
cartierului/ își pun coada între picioare
și o iau la goană/ cu cei grăbiIi să nu în-
târzie la serviciu/ se gudură în faIa lor
se opresc odată cu ei la stopuri (…) sunt
gata să-și dovedească utilitatea pu -
blică” (Câinii cartierului). Pare cu totul
opresat de aceste detalii obtuze ale
vieIii de fiecare zi și bravează (deobicei
bravura sa e poetică) căutând un soi de
consolare în singurătatea unei morIi

virtuale, fără îndoială, ironizându-i, în
cele din urmă, pe cei care l-ar putea
crede că a venit vremea să părăsească
lumea aceasta, ca într-o tragedie shake-
speareană:„bâjbâi singur printre cruci
să-mi caut groapa/ în care vă grăbiIi să
aruncaIi pământul/ ănainte de a vă în-
treba dacă sunt sau nu în ea//voi fi un
mort fără groapă fără mort (…) nu vă
încredinIai în afgoniamorIii fără
groapă” (Poem penal). O lirică ce os-
cilează dramatic, într-un balans al
stărilor existenIiale, între un cinism cu
halouri de lamentaIie („O sărace zilele
mele /…/ ca vorbele chircite într-o voce
de plastilină /…/ ca o pajiște cu pămân-
tul fugit de sub picioare/ ca o capelă
așteptând la vecernie credincioșii/ ca o
ușă pe a cărei clanIă nu apasă nimeni/
să o deschidă și să fie poftit înîuntru/ ca
o bucurie ascunsă în clapele pianului/
ca o mimare a castităIii unei trambu-
line/ ca o exorcizare pe un pat cu saltea
de cuie/ ca o mătură care se mătură pe
sine” – O sărace zilele mele), și ges-
turile tandre cu care își întâmpină fiinIa
iubită:„În dimineaIa asta nu am re-
mușcări/ nu am regrete nu am orgolii
deșarte (…) știu ce am de făcut îIi voi
oferi la masa de prânz/ viaIa mea să te
înfrupIi pe săturate/ tristeIe vei găsi
câtă vrei singurătate câtă vrei/ adultere
câte poIi înghiIi/ fericire dacă îi suporIi
gustul/ e de asemenea câtă vrei/ de
moarte fată să nu te atingi/ moartea
este încă a unui bărbat viu” (Adop:ie
eșuată). E un poet ce-și aliniază creaIia
la o realitate dezolantă, realitate care-i
produce stări angoasante într-un destin
al său, implacabil, pe care îl evocă, tot
așa, cu un soi de abandonare de sine,
cu o resemnată tristeIe, senină  to-
tuși:„E greu de trăit cu gândul că ai un
destin/ că nu-l poIi convinge oricât te-ai
trudi să-și ia mâna de pe tine/ că nu-l
poIi împiedica să scoată capul din text/
să sufle în lampă să o stingă să sfărâme
ochiul luminat/ să te azvîârle din șa
când îIi este lumea mai dragă” (Copac
și vâsc). E mâhnit și pentru că nu află
prezenIa Creatorului lumii, mai aproa -
pe de lumea pămînteană, în care di-
avolul își face de cap:„lui Dumnezeu
nu-i stătea capul la mine/ poate se ruga

Despre moarte și viaIă
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sieIi să scape el însuși de singurătate/
poate dormea cu dopuri înfundate în
urechi/ și nu te auzea diavol afurisit în
sertarul/ noptierei că râzi  de se crapă
pereIii” (Abandon eretic). Evocarea
lui Dumnezeu se face tot așa, într-o
adresare puIin pioasă, mai degrabă re-
proșându-i acestuuia indiferenIa faIă
de suferinIele umane („Nu ascund
doamne nimănui/ că mi-ai dat ce ai
putut/ tu să-mi dai mai bun// voce să
cânt/ picioare să scriu și să pictez/
inimă să te slăvesc// de ce nu mi-ai dat
doamne/ și mâini ca să-mi pot/ șterge
lacrimile” – Lorelai fata fără mâini).
Ceea ce nu înseamnă că nu-i cere îngă-
duinIa de a-și putea continua viaIa,
mizerabilă, așa cum o resimte, adre -
sându-i o rugăciune mărturisitoare dar
nu lipsită de reproșuri:„Cele mai
fericite morIi sunt cele în somn/ dar te
rog doamne nu te grăbi să te arăIi
milostiv/ ai răbdare nu te abate asu -
pra-mi/ cu o fericire pe care nu-mi
doresc s-o cunosc// poate că ar trebui
să te simIi obosit ca omul/ după atâtea
zile și nopIi de privit în catastiful/ în
care ne-ai înghesuit vieIile de-a valma/
să te asiguri că sunt în mâinile tale//
mă rog doamne să te prindă și pe tine
somnul/ ori să te rogi Iie însuIi să Ii se
ierte păcatele/ ori să-Ii treacă prin faIă
văduvă cu decolteul deșănIat/ tocmai
atunci când ai ochii fixaIi pe numele
meu” (Cele mai fericite nop:i). Ase -
menea acorduri sunt departe de a re-
zona într-o poezie religioasă. Ion
Co cora, ajuns la o vârstă de la care își
permite să privească ironic și zeflemi-
tor lumea din preajmă, scrie o poezie
de un tragism persiflant, sondându-și
trăirile abisle („să ne privim din când
în când pe noi înșine/ să nu ne îndoim
că existăm” – Cel de al treilea ochi),
reflectând zeflemitor asupra propriei
condiIii existenIiale într-o lume aflată
în degringoladă, lume în care sens are
doar moartea și fiinIarea, ca variantă,
ambele reprezentând „concubinajul
dintre două blamate intersecIii ale
vieIii” (Ciufulită doamnă). Invocând
moartea, în diferitele ei ipostaze, pe
care le exacerbează metaforic, poetul
își afirmă, în fond, marea vitalitate și
febrila sa contnuă investigare a sinelui,
penrtru a se defini astfel, cu cinism
bonom:„trăiesc ca și când ași fi testa-
mentul/ prorpiei mele vieIi”

Cînd cuvintele sunt obosite („Doamne, cuvintele au devenit aproape stră-
ine,/ Aşteptînd la capătul fie cărui poem;/ Cadenţa şi ritmul obosesc între
rime,/ Cum obosesc sub umbra unui blestem“, se spune în poemul Nu fără
emoţie, nu fără po veste) şi, încă mai mult, bolnave („Bolnave sunt cuvintele
acum/ Respiră greu în patul lor diform/ Și-n loc de pernă, pe norul cel de
fum/ Pun capul peste noapte şi adorm“, scrie poetul în Baladă pentru 50 de
arginţi), Stere Bucovală, în cea mai recentă carte a sa, Întoarcerea la umbre
(Editura CronEdit, 2020), caută jocul, lu dicul, ca o „incantaţie“ din copilărie
şi în orizontul mito-poetic, unde e salvarea cuvintelor golite de sens; (re)des-
coperind în poezie spaIiul de identificare, protector şi, în aceeaşi măsură, re-
formator, Stere Bucovală deschide această carte cu unul dintre cele mai

frumoase poeme, pe care le voi fi citit în introduce-
rea unui univers liric, a constelaţiei sale simbolice:
„Într-o noapte-au să rit gardul/ Trei salcîmi, cu ei
şi-un plop;/ Au sărit precum ghepardul:/ În picioare.
Uite-i, hop!/ Și s-au dus drept la fîntînă,/ De-au băut
trei zile-n şir.../ Soarele purtase-n mînă/ Umbra lor
pre cum un fir./ Aş fi vrut să stăm de vorbă,/ Dar ei,
tot cum au ve nit,/ Gardul l-au sărit în trombă/ Duşi
sub ceruri s-au pitit./ N-a fost zi de-atunci încoace/ Să
nu las poarta deschisă/ Pentru pomi sau dobitoace,/
Dar fîntîna-i deja stinsă...“ (Drept la fîntînă); salcî-
mii, plopul şi fîntîna configurează ceea ce se numeşte
axis mundi, ceea ce uneşte teluricul cu înaltul, cu
cerul sub care s-au pitit copacii mitologici, marcînd
o cale de ieşire, una dintre ele, din drama poetului
de azi care simte cuvintele bolnave sau, măcar, obo-

site. În aceeaşi logică a explorării orizontului mito-poetic scrie Stere Bucovală
despre creanga de pe cer, iar creanga (sleită, ruptă, înflorită, stinsă, verde, us-
cată) e una dintre metaforele ob sedante ale cărţii; creanga de pe cer e aceea
care conduce poetul prin întunericul infernului, printr-un univers crepuscu-
lar, în sur pare, unde speranţa e cît „un pui cu aripile de ceaţă“: ca în acest
Colind, unde credinţa şi tăgada se adună în tonalităţi elegiace, în tîngă, cum
îi spunea Grigore Vieru: „Dar ce fel de colind ai vrea de-acum să-asculţi/ Și
care dintre noi ţi-ar fi mai drag să-l spuie?/ Din creştetul cîmpiei, din vîrful
cel din munţi/ Credeam că-n pal ma ta zăpezile învie./ Că de-ai veni la poartă
cu ce ne-ai colinda,/ Cînd Lerul nu mai ştie să fie astăzi Ler,/ Cînd gazda care
coşul cu stele ni-l umplea/ Le culesese toate din creanga de pe cer.../Ce veste
vrei s-aduci la fel de minunată/ Cînd de Hristos spuneai, cum încă n-ai mai
spus,/ Că îngerii din staul sunt încă fără pată/ Și-n Viflaim pe Domnul plîn-
geau cînd l-au adus/ Mai crezi că vei putea s-aduci prin noi lumina/ Sub ce-
tini să aşezi un trup înalt de brad/ Cu globurile dalbe umflate ca răşina/ Din
cer pînă-n pămînt să le vedem cum ard/ Nu mai veni, întoarce-te de unde ai
plecat!/ Ce rost mai are ca noi să te urmăm,/ Cînd nici zăpezi, nici vînturi,
nimic n-ai înviat/ Nici lacrima de-atunci nu ştim s-o lăcrimăm“.

Creanga de pe cer nu e singura meta foră care organizează structura de
profunzime a poeziei lui Stere Bucovală; i se alătură ceaţa pentru că, iată, tru-
pul şi păsările, simbolurile ascensionale din Întoarcerea la umbre, au con-
sistenţa „aburului în van“, dar şi una dintre cele mai puternice figuri din
mitologia noastră, cocorul, de la care poetul reţine primul înţeles, al despărţirii,
toamna, în ţipetele triste ale plecării: cocorul lui Stere Bucovală nu se va mai

Poeme din vremea
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întoarce, primăvara: „Pe cîmpuri,/ se descompune/ cadavrul
ultimei ploi./ De astăzi, fericirea e un artefact./ Tratatul de
despărţire deja a fost scris/ de peniţa unui cocor./ Soarele îşi
înfige în pămînt/ ultimele raze/ ca pe nişte cuie ruginite./ De-
odată,/ mă trezeşte sentimentul răstignirii;/ o umbră sînge-
rează peste orizont,/ iar inima/ cade în adîncul meu,/ cum ar
cădea/ o piatră în adîncul fîntînii“ (Peniţa unui cocor).

Creanga ruptă, ceaţa, cocorul în ţipătul despărţirii se ală-
tură, în tonalităţi, uneori, minulesciene, gării şi peroanelor pu-
stii (Cîntec de gară, Marea îmbarcare), dar şi motivului
umbrei (Spovedanie, Steaua Antares, Întoarcerea la umbre,
Un alt fel de potop, La orele fixe, la orele trei), sfîrşind într-
un admirabil autoportret liric, în care se cuprind modalitatea
poetică şi unele dintre temele importante ale cărţii; şi nu e
deloc întîmplător faptul că acest poem e aşezat, strategic, la
capătul aventurii lirice din Întoarcerea la umbre: „Totuşi me-
lancolia nu era de ajuns./ Un peisaj căuta autorul sau un por-
tret,/ Amestecînd în culori pînă dincolo de apus/ Pe spa tele
pămîntului, pe şevalet./ Nu era de ajuns, nu era prea tîrziu,/
Uneori întinde lumina, precum o baltă/ Sub pensulă, înecat,
e un soa re cărămiziu/ Cu o rază destul de viu colorată/ Fără
să ştie, ajun ge de unde-a plecat/ Strînge în grabă covorul de
frunze uscate/ Pînza de pe rama zilei întinsă acum la uscat/
Și grafica reuşită din tre crengile moarte/ Totuşi, melancolia
nu era de ajuns:/ Autorul căuta un drum către casă/ Către
pînzele pe care încă nu le-a întins/ Către culoarea în tuburi
rămasă...“ (Culoarea rămasă).

Stere Bucovală, care îşi lucrează în filigran poemele, ase-
meni giuvaergiului, aurul, introduce în litera tura noastră de
azi un topos nou, Comorovca, în chiar textul care dă titlul vo-
lumului, marcînd revenirea în illo tempore, eterna reîn toar-
cere în spaIiul de identificare al unei vieţi ce pare să nu fi
fost, strecoară, de la malul brăilean al Dunării, un discret aer
balcanic, în foşnetul mătăsos, lasciv al seraiului din imagi-
narul poetic (După călcîiele şi după gleznele ei, Ca o ghi-
citoare), pen tru a-şi spune povestea fiinţei interioare în
poemul antologic Steaua Antares: „Aşa striga către noi că-
pitanul:/ «Pentru că aţi ros destul,/ ca nişte cîini zgribuliţi,/
din ciolanele frigului/ să nu vă lăsaţi amăgiţi:/ la capătul cli-
pei, oricînd vă poate aştepta des părţirea!/ Cele mai adînci şi
mai întunecate prăpăstii/ nu le veţi găsi urcînd către munţi,/
le găsiţi coborînd înspre oameni./ Strîngeţi velele,/ plămînul
acesta obosit,/ vom ancora în apele tulburi ale neantului/ şi,
într-un tîrziu, veţi coborî pe uscat!/ Ştiu că în locul femeii/
aţi mîngîiat goliciunea stelei Antares./ Lăsaţi marea (oglinda
în care astrele,/ precum Narcis, se privesc/ pînă dimineaţă),
lăsaţi-o în seama curenţilor,/ a valurilor/ şi a furtunilor!/ Ui-
taţi de adîncurile ei!/ Păşiţi pe uscat,/ cum aţi păşi pe urmele
unei sălbăticiuni:/ bine ar fi să o ademeniţi, iar nu s-o aba-
teţi!/ Mulţi dintre voi,/ la ora întoarcerii,/ nu veţi lua drumul
către corabie/ şi nu veţi călca aceeaşi covertă/ şi nici paşii nu
se vor opri la marginile ei./ Poate că soarele, uneori, se va
lăsa jefuit de razele lui,/ însă luna, după cum bănuiţi,/ nu
poate fi pernă în patul fiecăruia./ Încercaţi-vă soarta:/ numai
ea v-ar putea limpezi/ paşii pe-care încă nu i-aţi făcut...»/ Tot
mai încet striga către noi căpitanul,/ smulgîndu-şi lacrima/ ca
pe un ghimpe de pe obraz./ Strîngeţi velele, plămînul acesta
deja obosit,/ vom ancora aici, în apele tulburi ale neantului!“.

Stere Bucovală e un poet deplin.

Un nou volum de cronici literare, Puterea secretă
a cărBilor (Editura Neuma, 2020), ne arată truda
scriitorului MenuI Maximinian pe terenul

mereu mișcător și atât de alert al actualităIii literar-cul-
turale. Jurnalist și etnolog, MenuI Maximinian este direc-
torul cotidianului Răsunetul din BistriIa, dar și un activ
colaborator al diverselor reviste literare din Iară, poet și
critic literar constant preocupat de promovarea valorilor
spirituale, nu doar la nivel local, ci și naIional sau chiar in-
ternaIional. Despre acest aspect, avem ca mărturie premi-
ile numeroase obIinute de scriitor în diverse colIuri ale
lumii. Lectura, chiar și lapidară, a cărIii menIionate, nu
poate să nu evidenIieze numărul impresionant de cronici
dedicate de autor diverselor apariIii editoriale, precum și
actualitatea acestora, fiindcă vorbim, în marea majoritate
a cazurilor, de producIii recente.

În mod cert, cărIile au puterea lor de seducIie, așa cum
ne arată MenuI Maximinian, în paginile lor găsim energia
și imboldul necesare pre-facerii vieIii și cititorului însuși,
căci, înainte de toate, criticul este un cititor atent și asiduu
angrenat în descifrarea mesajelor unui text. Și prin volu -
mele anterioare de critică literară, ca și prin cel de faIă, au-
torul își dovedește disponibilitatea de cititor vigilent,
preocupat să așeze cartea lecturată într-un context de re-
ceptare mai larg, incluzînd aspecte teologice, etnologice,
sociologice și de istorie literară. Urmând acest principiu
călăuzitor, autorul a reușit să întregească volume de cri tică
literară precum Vremea sintagmelor (2010), Pomul cu litere
(2011), Cronica de gardă (2013), CărBi și contexte critice (2017),
dar și studii de etnologie sau monografii: Rugăciunea cân-
tată (2010), Riturile de trecere (în colaborare cu Vasile V.
Filip, 2012), Poveștile Paștelui. TradiBii vii din Sărbătorile ci-
clului social și calendaristic sau Munci și zile în �inutul
BistriBei și Năsăudului (în colaborare cu Vasile V. Filip,
2016), Poteci de dor (2016), �inutul BistriBa-Năsăud (2019).

Paleta generoasă și diversitatea titlurilor recenzate
vorbesc despre actualitatea literară românească, despre
multitudinea studiilor și demersurilor editoriale, precum
și despre incursiunile scriptice în trecutul apropiat pe care
scriitorii îl evocă, aducând în lumina paginii informaIii de
netăgăduită valoare și importanIă. A glisa pe această axă
a detaliilor și a datelor culturale nu este o îndeletnicire
ușoară, fiindcă presupune capacitate de sinteză și selecIie
a elementului particularizant. Cu experienIa de jurnalist
care notează meticulos replici, întâmplări sau mărturisiri
prilejuite de felurite evenimente culturale, MenuI Maxi-
minian reușește să articuleze discursul critic adecvat
fiecărui volum în parte. Astfel, autorii la care face referire
au parte de o prezentare complexă ce adaugă analizei cri -
tice elementul de istorie literară, detaliul bio sau biblio -
grafic. Toate aceste cronici rezultate pot reprezenta, peste
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ani, o sursă temeinică de reconstituire a perioadei literare pe
care o trăim acum, fiindcă oferă elementul de ordin docu-
mentar, precum și situarea necesară în context.

Cronicile lui MenuI Maximinian fac adeseori trimitere la
evenimente aniversare sau la întâlniri ce prilejuiesc, prin
natura lor, o interacIionare benefică între oamenii de cultură,
literaIi și teologi, scriitori și critici, coagulând efortul elitelor
spre puncte de convergenIă literară. Tocmai de aceea, autorul
inserează firesc amintiri legate de întîlnirea sa cu anumite per-
sonalităIi ale culturii contemporane. Cronicile includ, cu acest
prilej, impresii de lectură, secondate totodată de prezentarea
lapidară a diverselor ocazii comemorative, festive, literare, în-
deosebi din zona BistriIei și a Năsăudului. De fapt, volumul
lui MenuI Maximinian facilitează o perspectivă de ansamblu
asupra vieIii literare din acest colI de Iară, aducând în atenIia
lectorului nume de cărIi și de autori profund legaIi de Iinutul
BistriIei, fie prin origine, fie prin afinităIi culturale. Însă, aria
preocupărilor autorului nu se restrânge la această zonă,
cuprinzând, în spectrul său larg, discursuri academice și
studii de istoria presei, memorialistică și corespondenIă, cri -
tică și eseistică literară, proză și poezie.

Însăși structura cărIii în discuIie se construiește pe aceste
coordonate, eșalonând cronicile literare în funcIie de genul
abordat de autori: Mode și modele. Arc peste timp, Despre gene -
raBii și receptări în literatură, Lumea, dincolo de ambalaj. Printre
prozatori, Timpul poeziei și, în final, răspunsuri la câteva an-
chete literare, strânse generic sub titlul CărBile, la pensie. Astfel,
textul care deschide volumul îl prezintă, cu eleganIa și res -
pectul cuvenite, pe noul președinte al Academiei Române,
academiacianul, profesorul și istoricul Ioan-Aurel Pop, autor
a peste 50 de cărIi și personalitate de primă însemnătate a cul-
turii contemporane. Salba cronicilor așază în centrul atenIiei
nume dintre cele mai sonore (istoricul și criticul literar Nico-
lae Manolescu, filosoful Mircea Platon, jurnalistul Dan
Ciachir, criticul literar Gheorghe Glodeanu, istoricul și proza-
torul Ovidiu Pecican, editorul și prozatorul Niculae Gheran,
istoricul și cercetătorul literar Andrei Moldovan și mulIi alIii),
în majoritatea lor profesori universitari și scriitori, editori și
traducători, cercetători ai fenomenului cultural românesc de
ieri și de azi. Nu-i putem omite nici pe Aurel Pantea, Ion
Buzași, Constantin Cubleșan, Irina Petraș, David Dorian,
mulIi dintre ei universitari cu preocupări multiple și o operă
pe măsură, dar nici pe Theodor Codreanu, Gabriel Chifu, Răz-
van Voncu, Liviu Ioan Stoiciu ș.a., nume la fel de cunoscute.

CărIi recente și foarte recente (apărute în 2018 sau 2019) îi
permit autorului incursiuni exegetice destul de ample și mi -
nuIios documentate ce apropie cititorul de subiectul propus.
Deși cu un conIinut dens, cronica lui MenuI Maximinian se
păstrează în zona discursului definit de seriozitate și claritate.
Sunt evitate formulările stufoase care pur și simplu nu-i vin
autorului la îndemână, fapt remarcabil dacă avem în vedere
că simplitatea e un prag greu de atins. Din această postură a
comentatorului echilibrat, MenuI Maximinian privește cu so -
lidaritate realizările colegilor de breaslă (Cornel CotuIiu, An-
drea H. Hedeș, Carmen Ardelean, Olimpiu Nușfelean, Icu
Crăciun etc.), fiind dornic să ofere, în oglinda sa critică, o
imagine cât mai fidelă a prezentului literar, cu figurile sale
memorabile. Sub pana lui, se mișcă și fiinIează o lume în per-
petuă căutare de sens, căci fiecare creator în parte adaugă un
surplus de culoare și trăire universului.
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Câte pagini, atâtea munci și zile cu-
prinde acest volum. Cunoscut scriitor, et-
nolog, jurnalist,mișcându-se cu erudi*ie pe
teritoriul teologiei, Menu* Maximinian
folosește instrumentarul acestor domenii
de competen*ă în abordarea operei literare.
Adăuga*i la acestea convingerea schimbării
în bine a societă*ii prin intermediul ra*iu-
nii, luminii, culturii - o asumată filia*ie ilu-
minist transilvană și ob*ine*i una din căile
de acces la Puterea secretă a căr*ilor.

ANDREA H. HEDEȘ

Decăderea căr*ii în societate este doar
aparentă. Există o putere ascunsă a căr*ilor,
aceea de a-l preface pe cel care le citește.
Menu* Maximinian reușește să identifice
for*ele secrete, magice ale căr*ilor, scriind
despre ele. Astfel difuzează în lume, prin
hermeneutica sa, fluxul nevăzut transmis
de volume și primește el însuși efluviile
benefice. O carte transformă cititorul, dar
pe cel care o și interpretează îl face de zece
ori mai puternic.

HORIA GÂRBEA
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o cititoare fidelă

MenuI
Maximinian, 

un spirit tânăr
nicoletA MileA

Întâlnirea cu cartea unui scriitor profund preocupat
de sensul existenIei pe care o trăiește, condeier de
inconfundabilă atitudine, are întotdeauna un im-

pact și o înălIime de simIire exemplare. O echilibrată ple-
doarie pentru învăIătura din cărIi și, în egală măsură, din
viaIă! Cine îl citește simte vibraIia spiritului în cuvânt,
căci substanIialitatea și densitatea sunt calităIi funda-
mentale ale eseurilor de atitudine pe care polivalentul
MenuI Maximinian - jurnalist, scriitor, etnolog, poet, co-
mentator dinamic al fenomenului cultural și literar – le
evidenIiază în cadrul proiectelor care mizează pe efectul
unor solide organizări, dar și pe baza știinIei armonizării
materialului faptic.

Pe MenuI Maximinian l-am întâlnit cu poezii, eseuri
de etnologie, journalism, critică literară, articole reli-
gioase, interviuri, în revistele Apostrof, Caiete Silvane,
Conexiuni, Convorbiri literare, Dacia literară, Litere, Lucea -
fărul de dimineaBă, Mișcarea literară, Neuma, Nord literar, Pro
Saeculum, Renașterea, România literară, Steaua, Tabor, Tim-
pul, Tribuna.

Prin universul ei bogat și diversificat, prin valorile
etice și estetice, creaIia de autor de până acum este o evi -
dentă sursă de cunoaștere. Amintim în acest sens volu -
mele publicate: Poveștile Paștelui. TradiBii vii din �inutul
BistriBa-Năsăud, Ed. Lumea CredinIei, 2019; Crucea nopBii-
poezii, Ed. Școala Ardeleană, 2018; CărBi și context critice-
critică literară, Ed. Tribuna, 2017; Trenul vieBii/ Treni i
jetes-poezii, Ed. Amanda Edit Verlag, 2016; Sărbătorile ci-
clului social și calendaristic sau Munci și zile în �inutul
BistriBei și Năsăudului (în colaborare cu Vasile V. Filip) - et-
nologie, Ed. Școala Ardeleană, 2016; Poteci de dor-studii de
etnologie, Ed. Charmides, 2016; Muchia malului-poezii,
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Ed. Tipo Moldova, 2013; Cronica de gardă-critică literară, Ed.
Karuna, 2013; Riturile de trecere-etnologie (în colaborare cu
Vasile V. Filip), Ed. Eikon, 2012; Noduri în haos-poezii, Ed.
Eurobit Publishing House, 2012; Pomul cu litere-critică lite -
rară, Ed. Karuna, 2011; Vremea sintagmelor-critică literară,
2010; Rugăciunea cântată-monografie, Ed. Eikon, 2010. 

Puterea secretă a cărBilor. Cronici literare, (Editura Neuma,
2020. ColecIia Arcadia), nu este doar volumul unor uimiri
despre înIelesuri deduse în urma lecturilor aprofundate. În
realitate, ne oferă rodul  unor superioare interpretări cu
privire la cărIi, autori, tendinIe, pe  care le explorează cu o
profundă cunoaștere și recunoaștere, dar și cu o sensibilitate
rafinată, dublată de o inteligenIă acută.

Viziunea despre carte/ cărIi - sublimare și spiritualizare
prin cuvânt - este legitimarea lui MenuI Maximinian în faIa
cititorului. În concepIia lui, cartea nu este doar întemei-
etoare, ci și liant între generaIii. Și mai este ceva. Acel ceva
fundamental, care stă la baza cărIii: „Critica este un gen li te -
rar, iar criticul, un scriitor cu propriile viziuni.”

Volumul este structurat în cinci părIi, fiecare promovând
cărIi care au devenit fundamentale în literatură și cultură:
Mode și modele. Arc peste timp; Despre generaBii și receptări lite -
rare; Lumea, dincolo de ambalaj. Printre prozatori; Timpul poeziei;
CărBile, la “pensie”.

MenuI Maximinian cultivă, cu egală voluptate creatoare,
idei îndrăzneIe, surprinzătoare și prin mesaj, și prin spon-
taneitatea rostirii. Este riguros și tenace în dezvăluirea esen -
Iei valorilor netăgăduite. Aplecarea asupra unor concepte
identificate și comentarii pe marginea lor ne ajută să înIe -
legem mai bine cum se realizează impresia de autenticitate
pe care o degajă eseurile sale la nivelul relaIiei dintre parte
și întreg. O primă edificare în acest sens este mesajul de reîn-
toarcere la valorile naIionale și cunoașterea istoriei netrucate
a Iării, teme fudamentale exprimate de universitarul Ioan-
Aurel Pop, Președintele Academiei Române,  în amplul eseu
Academicianul și Bara.

Deosebirea/diferenIierea între intelectualii de portbagaj și
elita de altădată, care a înfăptuit actul Unirii de la 1 Decem-
brie 1918, reîntoarcerea într-un trecut care să ne dea șansa
întâlnirii cu marile personalităIi care și-au dovedit disponi-
bilitatea de a plămădi o Românie modernă, sunt numai
câteva subiecte selectate din eseul Intelectualii de portbagaj/
elitele trecutului, realizat pe baza volumului universitarului
Mircea Platon, Elitele și conștiinBa naBională. 

Puterea secretă a cărBilor este un proiect temerar. Entuzi-
asmul său în faIa personalităIilor pe care ni le prezintă este
impregnat de o uimire respectuoasă, precum și faIă de uni-
versul unei culturi la scenă deschisă, pentru că, și CărBile au
suflet, cum argumentează cu probitate titlul omonim al unui
volum scris de  consacratul critic literar Nicolae Manolescu. 

În realizarea eseurilor, MenuI Maximinian, de cele mai
multe ori, are în vedere o remarcă, o constatare relevabilă,
îmbină amănunte de ordin particular cu cele privind stilul,
diverse caracteristici fundamentale care conduc la realizarea
unui portret obiectiv al personalităIii creatorului respectiv.
Ilustrativ, în acest sens, este portretul realizat în Însemnările
unui ziarist, în urma prezenIei academicianului Nicolae
Manolescu la BistriIa: Deși apare ca un critic de temut, mulBi
scriitori având reBineri în a intra în dialog cu Nicolae Manolescu,
puBini știu că, dincolo de peniBa ascuBită, se ascunde și un spirit

solar, un om întotdeauna cu umorul la el acasă, care este dispus di-
alogului cu cei cu care are, într-adevăr, ce vorbi. 

Atmosfera timpului/timpurilor noastre este adusă în
prim plan utilizând izvoare diverse, pornind de la surse bi -
bliografice, de la comportamentul scriitorului/omului în so-
cietate, de la problematica responsabilităIii morale, de la
concepIia despre cultură, de la năzuinIa de a pătrunde în
misterul existenIei umane, prin intermediul cărIilor, care
sunt tot atâtea răspunsuri la orizontul de așteptare al citito-
rilor. Și nu o face oricum, ci folosind instrumentele specifice
domeniilor din care își selectează materialul de lucru: presă,
critică și istorie literară, traducere, istorie și literatură, roman,
poezie, sentimentul limbii în care scriem.  Trebuie să mai
menIionăm că este interesat, în mod deosebit,  de creaIiile în
care primează valoarea literară, nu cea comercială.

MenuI Maximinian scrie pagini de mare rafinament int-
electual, rezultat inefabil al erudiIiei sale, datorat pe de o
parte lecturilor propriu-zise ale operelor marilor scriitori, pe
de altă parte scrierilor dedicate în timp acestora. Amintim
Liviu Rebreanu și contemporanii săi, un eseu dens care con-
centrează aprecieri critice pe marginea unor volume precum
Liviu Rebreanu între contemporanii săi, sub semnătura măiere-
anului Icu Crăciun; Monografia Lucian Blaga la BistriBa 1938-
1940, scrisă de JeniIa Naidin, cu un studiu introductiv și
Addenda de Zenovie Cârlugea, în CăsuBa de la BistriBa și „ade-
văratul spaBiu mioritic”; ViaIa românească surprinsă de repu-
tatul universitar Ovidiu Pecican prin pchii intelectualilor, fie
ei din Iară sau de peste hotare, în eseul Ce spun intelectualii de-
spre revenirea la normalitate!;

Nu trece cu vederea nici vieIi trăite pe tărâmul făgă-
duinIei, în America, dar mereu cu gândul la Iara de origine,
din perspectiva unor apărători ai bisericii străbune, Theodor
Damian, în ViaBa scriitorului roman în America și Dorin Nă-
drău, în Incursiunile sentimentale ale unui româno-american,
care promovează în America spiritul și cultura poporului
român.

Despre generaBii și receptări în literatură este o parte sub-
stanIială a volumului care pune în lumină însemnătatea re-
vistelor și a grupărilor literare, a editurilor și a promotorilor
culturali, a manuscriselor și documentelor inedite, a jur-
nalelor și a dicIionarelor fundamentale, a evocărilor și a in-
cursiunilor, a releIiei dintre arta scrisului și gândirea critică.

Punctual forte al cărIii lui MenuI Maximinian îl deIin
scriitorii Transilvaniei și Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din
România, mare și activă prin proiectele ultimilor ani, reali -
zate sub directa coordonare a Președintei Filialei, doamna
Irina Petraș, criticul exigent, mereu de veghe întru apărarea lim-
bii române. Scrisul Transilvaniei este reflectat în antologia
aniversară a 70 de ani de existenIă a Filialei clujene și a re-
vistei Almanahul literar/ Steaua, apărută la Editura Școala
Ardeleană și intitulată sugestiv 70. Filiala Cluj a Uniunii Scri-
itorilor din România. Almanahul literar/ Steaua. 1949-2019, an-
tologie alcătuită de Irina Petraș.

La Biblioteca JudeIeană George Coșbuc din BistriIa-
Năsăud, a fost sărbătorir criticul și istoricul literar Nicolae
Manolescu, prin apariIia albumului Amurgul manuscriselor,
la Editura Școala Ardeleană, ediIie alcătuită de Ioan Pintea și
David Dorian. Cu acest prilej a fost inaugurată și sala Nico-
lae Manolescu, ce găzduiește manuscrisele criticului și is-
toricului literar.
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Aniversările literare sunt un prilej de mulIumire, sub
sigla regeleui Cuvânt, tuturor acelora care îl slujesc în
deplinătate cu har și devoIiune. La aniversarea lui Niculae
Gheran, autorul singurei ediIii integrale Opere – Liviu Re-
breanu, în 23 de volume, aici criticul literar Horia Gârbea
afirmă că scriitorul stăpânește această lume, graIie, probabil,
memoriei sale excelente și sigur darului de a “auzi” limbajul per-
sonajelor despre care mărturisește că le-a modificat numele, în-
trucât, așa cum bănuiam, structural or tipologică le-a depășit cu
mult, ficBional, profilul real.

Constantin Cubleșan, spirit critic cu o foarte puternică
personalitate conturată, energic, cu un creion ascuBit și mereu
pregătit să întâmpine noile apariBii literare, cu momente de evadare
din sfera critică în poezie și proză, la cei 80 de ani de viaIă și de
rodnică împlinire în cuvânt este sărbătorit ca un reper de re-
ceptare, analizare și cercetare valorică a producBiei de carte curentă,
80 de cărIi de autor, cât anii vieIii.

Un apărător al culturii adevărate în faIa vicisitudinilor
vremii, cum pe bună dreptate-l numește MenuI Maximi nian,
este Andrei Moldovan, care până la 70 de ani a trăit O viaBă
printre cărBi. În Fragmente critice, Andrei Moldovan realizează
o adevărată hartă a geografiei literare românești de azi, in-
cluzând scriitori din toate zonele Iării.

Amplitudinea valorică a cărIii lui MenuI Maximinian
este sporită de imaginea cuprinzătoare asupra scrisului li -

terar românesc sub prodigioasele  condeie ale scriitorilor:
Gabriel Chifu, dăruit cu duhul povestirii, Dan Cristea este un
exemplu de coerenBă și consistenBă creatoare, comentează cu o abor-
dare inedită, riguroasă și echilibrată, Olimpiu Nușfelean pro -
pune cititorului sunetul interior al unor fin armonizate interogaBii
asupra sensului, Daniel Cristea Enache scrie curat, sănătos, cu
miez, Horia Gârbea, un poet post-modern prin ceea ce creează,
dar păstrând moștenirea spirituală a înaintașilor, Răzvan Voncu,
imun la subiectivism, clișeism, trenduri și orice alte repere facile,
Liviu Ioan Stoiciu, un imprevizibil, un adevărat personaj,
reușind să șocheze prin modul de relaIionare cu confraIii și
cu publicul, Aurel Pantea, un promotor al culturii, Ioan Es.
Pop, un poet a cărui lirică este proeminent filozofică, Ion Cristo-
for e un scriitor harnic, viaBa lui se confundă cu cea a cărBilor, An-
drea H. Hedeș, gândirea critică este prezentă și ea în poezia
Andreei H. Hedeș, cum prezentă este și în revista Neuma și
în activitatea pe care o desfășoară ca director al Editurii
Neuma.

Puterea secretă a cărBilor este o remarcabilă alternanIă a
reprezentării universului cărIilor cu percepIia acestora de
către conicarul literar, dar  și a complexităIii reacIiilor lui. O
carte a intelectului, dar și a spiritului, aflate într-o relaIie sub-
tilă.

Recenta carte ce poartă semnă-
tura lui Horia Bădescu se in-
titulează, în chip sugestiv,

Căderea din Rai (Editura Școala Arde-
leană, Cluj-Napoca, 2020). Volumul
constituie un demers al rememorării
copilăriei, un efort eminamente recu-
peratoriu. Nu este întâmplător titlul,
așadar, dacă ne gândim că vârsta
copilăriei este una a fericirii, a desco -
peririi lumii, a curiozităIilor modela-
toare. 

Reconstituirea lumii copilăriei de-
butează cu fotografia unui copil, râ zând
senin într-o grădină. Utilizarea imaginii
are scopul de a oferi nu doar un punct
de plecare evocărilor ce vor urma, ci și
un punct focal, dacă pot spune așa, un
reper imagistic ce condensează întreg
demersul rememorării. Zâmbetul șă-
galnic al copilului, natura, lumina cap-
tată de aparatul de fotografiat, toate
acestea reprezintă motive ce apar în
mod recurent în volum. „Băietyelul din

fotografie stă drept în fatya lumii; fără să
știe de fapt ce e lumea. În clipa aceea,
lumea e grădina de flori, omul cu
aparatul, aflat undeva dincolo de
spatyiul în care se înfăIișează și, desigur,
cei ai casei. Soa rele îi cade în faIă, dar
asta nu-l face să-și plece privirea, abia
dacă își strân ge putyin pleoapele,
căutând un sprijin iluzoriu în firul de
iarbă pe care îl tyine strâns cu mâna
dreaptă. Pare foarte hotărât, atent poate,
nicidecum sfidător, cum avea să i se re-
proșeze ades peste ani acest prost obi-
cei de a privi spre cer, nu spre pământ.”
(pp. 7-8) De altfel, finalul cărIii, marcat
tot imagistic, aduce în faIa cititorului fi-
inIele semnificative, cele care au marcat
existenIa copilului, completând în felul
acesta sumarul fotografic, într-o ma -
nieră esenIializată.

Mai mult, memoria funcIionează în
cazul acesta cumva tot fotografic. Chiar
dacă sunt redate evenimente semnifica-
tive din viaIa familială (nu întotdeauna

Roman

Memoria dincolo de timp
VASile VidicAn
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fericite, trebuie spus) miza scrii torului
nu constă în suprinderea numaidecât a
curgerii timpului. Timpul este mai de-
grabă suspendat, textul lui Horia Băde-
scu ieșind din chingile sale, conferindu-i
o mișcare lentă uneori, sau suspendân -
du-l în clipe de intensă și autentică bea -
titudine. Nu în tâmplările sunt impor- 
tante în demersul recuperatoriu, ci stă -
rile  și trăirile copilului în faIa lumii și a
oamenilor din viaIa sa. Se creează în
felul acesta impresia că întreaga copilă -
rie este o clipă prelungă, un moment
fragil recuperabil doar prin intermediul
memoriei, prin redepănări ale ei, așa
cum se întâmplă în volumul acesta.

Areful copilăriei, leagănul fericirii
inocente, devine topos mirific, magic și
mitic în egală măsură. Nu doar oamenii,
ci și tărâmurile vin parcă în sprijinul ter-
menului utilizat în titlu. Un adevărat
paradis pare locul copilăriei, încărcat de
lumină, viu, idilic. Este locul de care se
leagă indicibil traseul iniIiatic al copilu-
lui ce începea să descopere lumea. ,,E
ceva care trece dincolo de realitatea lu-
crurilor și faptelor, ceva mult mai put-
ernic și mai adânc, ecoul unei legături
care se hrănește din izvoarele secrete ale
transcendentyei, căreia abia mai târziu
i-am simtyit atingerea, căci transcendentya
nu poate fi decât resimtyită în armonia și
pacea unui amurg de Paști copleșit de
ninsoarea pomilor înflorityi și de cântecul
mierlelor care suiau, în lumina aurie,
treptele cerului. Tot ceea ce știu despre
lumea mirifică dăruită nouă, atât de
măiastru alcătuită, atât de perfectă în
rostuirile și rostul ei, lumea pe care
modernitatea se trudește cu obstinatyie și
orbenie s-o slutyească, acolo, în Areful
copilăriei și adolescentyei mele am în-
vătyat. Cu legările și dezlegările ini mii.”
(pp. 17-18)

Lumina este un aspect deosebit de
important în felul în care este redată
viaIa în textul lui Horia Bădescu. Vor-
bim aici nu doar de lume, așa cum o
vede copilul, ci și de interioritate, de su-
fletesc. Memoria recurge la imaginile
copilăriei cu o delicateIe aparte, în chip
blajin, cu religiozitate parcă. Căci stă rile
copilăriei sunt invariabil senine, lumi-
noase. 

Poate nu despre o cădere propriu-
zisă (din Rai) putem vorbi aici. Demer-
sul mnemonic este unul viu, iar  amin- 
tirile aparIin prezentului în ace eași mă-
sură în care ele aparIin trecutului și,
firește, viitorului. Scriitorul reconstituie

o lume făcând-o să devină, graIie inten-
sităIii procesului, parte a unui prezent
amplu. Sunt rare ocaziile, de altfel, în
care autorul exprimă regret faIă de tre-
cerea timpului, cu atât mai puIin melan-
colii incurabile sau nostalgii apăsătoare. 

Iar încorporarea aceasta, naturală și
firească a amintirilor într-un prezent
amplu, continuu, face ca paginile să aibă
valoare nu doar biografică, ci chiar bi -
bliografică. Interpretarea și analiza
operei lui Horia Bădescu primește noi
valenIe din perspectiva aceasta bio -
grafică. Unele indicii le primim chiar
aici. ,,Iar mierla, o, iubita mea mierlă!,
cum urca ea în amurg pe treptele ceru-
lui, trecând prin inima mea pregătită să
primească botezul transcendentyei! Peste
ani avea să mă amuze unul dintre acei
critici sursieri, cum îi numeș Theo dor
Codreanu, care lega prezentya mierlei în
poemele mele de o contaminare trak-
liană!” (pp. 68-69)

Desigur, lectura constituie un ele-
ment esenIial în traseul autorului, încă
din copilărie. InteligenIa și curiozităIile
copilului de atunci își găsesc corespon-
dent în lumile imaginare ale literaturii.
,,Citeam cu frenezie, la lumina zilei ori
seara la lumina lămpii, o lampă numă -
rul doisprezece, pe care o mai păstrez și
acum, al cărui responsabil pentru șterg-
erea sticlei, mult prea ades afumată,
eram. (…) Citeam fără niciun criteriu.
Cine ar fi avut timp în vremurile acelea
precare să-mi orienteze lecturile? Ci -
team tot ce-mi cădea în mână, tot ce
ajungea la mine, pe căi ocultate de
memorie.” (p. 46)

Căderea din Rai este o rememorare
senină a unei copilării vădit fericite, lu-
minoase. Cu toate acestea, evenimente
fulgurante evocate aici nu sunt dintre
cele care să îndreptăIească la o primă
vedere o atare constatare. Arestarea
tată lui, grijile materiale ale familiei, in-
certitudinile, toate acestea ar fi mai de-
grabă prilej de apăsări și de amintiri
eminamente dureroase. Dacă lucrurile
nu au stat așa, acest lucru i se datorează
mamei, fără îndoială, femeii care a
reușit, nu fără sacrificii, să își ocro tească
familia.

Cu dragoste, cu lumină în suflet,
Horia Bădescu scrie această carte dintr-o
suflare, parcă, dintr-o nevoie recupera-
torie de nestăvilit. Actul scrierii se con-
fundă aici cu benigna rememorare
salvatoare, dar care conferă sens în ace-
lași timp. 

Volume Neuma

Pe Nicoleta Milea am desco -
perit-o în revista Neuma,
i-am citit cronicile literare,

apoi poeziile. Profesoară de limba şi
literatura română, cu un doctorat în
filologie, a fost răsplătită cu Ordinul –
Medalia „Meritul pentru Învăţă mânt”
în grad de Cavaler pentru activitatea
didactică. Membră a Uniunii Scriito-
rilor din România Filiala Bucureşti –
Poezie, este în prezent  cola boratoare
la mai multe reviste apărute sub egida
Uniunii Scriitorilor. Are publicate opt
volume de poezie. Ultimele trei: Um -
bra lui Midas, 2016; Grota cu fulgere,
2017 și cel la care mă voi referi în con-
tinuare au apărut la Editura Neuma.

De curând i-a apărut volumul
Ochiul lui Horus.  Lansarea a avut loc
la sediul Uniunii Scriitorilor şi a fost
moderată de Horia Gârbea, cel care a
realizat şi o scurtă prezentare pe co -
perta a patra a cărţii.

Ochiul lui Horus. Un titlu puternic
pentru un volum de poezie, ducând
cu gândul la una dintre cele mai im-
portante civilizaţii ale antichităţii, cea
egipteană. Şoimul Horus, zeul, fara -
onul, purtând dubla coroană a Egip-
tului antic unit. Horus, simbol al bine-  
lui divin, este, de asemenea, parte ne -
rul imaginar pe care poeta îl ia ca mar-
tor al propriilor nelinişti: tu nu ştii/ că
eu sunt/ cu un ochi orb/ şi cu unul
viu/[…] întunericul unuia/ este lumina
celuilalt (Mă mai ştii, Horus...). Poeta
explorează o lume a văzului interior
în care poezia o locuieşte: alerg prin
carnea cuvintelor/ cale de întoarcere nu-i/
alerg prin mine însămi/ şi nu-i aud/ pe cei
ce spun/ c-am luat startul prea târziu...
(Alerg prin mine însămi).

Sonoritarea învăluitoare a poeme -
lor trimite la fonogramele egip tene des-
cifrate de Jean Francois Champollion.
Patimi, speranţe, avânt, dezamăgiri,

Monolog 
în simboluri

eVelyne MAriA croitoru
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sunt exprimate doar prin sugestii, prin
echivalenţe aluzive transparente – o
modalitate lirică de a-şi limpezi pro-
priile trăiri: În stânca/ bo tezată cu nu-
mele tău/ trăieşte o pasăre/ la un zbor/ de
umbra mea/ dimineaţa/ îmi ascunde visele/
în iarba încolăcită/ pe semnul cuielor/ din
palme.../ între apusul de ieri/ şi răsăritul
de mâine/ clipa ne prinde/ ostatici.../ val
după val/ frământă/ şi ultima îngăduinţă/
a bucuriei/ de a ne avea/ unul pe celălalt...
(La un zbor de umbra mea). O simfonie
interioară, bine orchestrată, într-un
limbaj de o maximă concizie. 

Poeziile nu sunt uşor accesibile,
pătrunderea lor presupune descifra rea
simbolurilor specifice culturilor şi ci -
vilizaţiilor antice egiptene, greceşti şi
ebraice. 

Astfel, Poem de început este pro iec -
ţia unor stări sufleteşti, cu filiaţii şi di-
fuziuni în Egiptul antic. Puternicul
Horus este „singur şi trist”, Osiris,
zeul morţilor, filozofează despre ros-
tul vieţii; în contrapondere, cocoşul,
definit de dimensiunea sacrală ca un
aducător de ordine, ritmează scurg-
erea timpului.

Uneori, un singur cuvânt este cheia
care defineşte întreg poemul. Iată în
Dimineţi de noiembrie cum este sugerat
spleen-ul poetei prin  tristeţea legen-
darei Sappho pe stânca Leucade: vine
tiptil-tiptil/ se risipeşte/ ca o tăcere ne -
poftită/[...] precum ceaţa/ în dimineţi/ de
noiembrie/ când trenul/ aproape gol/
opreşte/ în gara/ aproape goală.../ livresc
mă întreabă/ care-i diferenţa/ între Leu-
cade/ şi inima mea”. Sau, Lilith, din

poezia cu acelaşi nume, fascinantă
crea tură a nopţii, după cum o definesc
Manuscrisele de la Marea Moartă –
astăzi considerată un model de femi-
nism -, sugerează înfrângerea deznă -
dejdii: Lilith…umbra/ mă duce/ de mână/
la tine/ […] pe tine/ Lilith/ nedeghizat/ in-
orogul/ te-aşteaptă/ în caleaşca/ de nuntă.

Se pare că antichitatea a început să
fie retrăită cu o pasionantă participare
simpatetică, ca o imagine compensa -
torie pentru lumea modernă descen-
trată. Legendarele nimfe din Arcadia
sunt martore ale „zborului sălbăticit”
la „singura slujbă de cununie” în alta -
rul din grădina Hesperidelor (Poemul
zborului sălbăticit).

Cenzurate în confesiunea directă,
poeziile Nicoletei Milea îşi dezvăluie
tensiunea afectivă cu măsură şi dis-
tincţie. Sunt sugestii suspendate între
metafore ce dezvoltă o lume a văzului
interior prin lentilele sufletului. Din-
colo de un perimetru cultural consis-
tent, se proiectează un discurs mobil
în planul compoziţiei. Sunt poeme în
care autoarea relativizează simboluri,
modifică semnificaţii, se încarcă de
sugestii expresioniste: Un înger păgân/
cu aripi de piatră/ [...] cu spaimă/ priveşte
la mine/ nici viaţa/ nu mai e viaţă/ nici
moartea/ nu mai e moarte/ pentru noi am
învăţat/ să zidesc iubirea (Zidiri). Se-
cretizarea iubirii, cauzată de limitări
inerente, oferă poetei terenul pentru
cultivarea stratului ascuns, încifrat,
apetenţa pentru abstractizare: Am/
iubit/ întâi/ un pom/ la/ marginea/ timpu-
lui/ a crescut/ o pădure/ spune-mi/ tu/ ai/
curajul/ să-i/ retezi/ inima/ cu/ sabia/
unui/ singur/ cuvânt (Ai curajul…). 

Sunt diferite ipostazele erosului în
poezia Nicoletei Milea. Unele, proiec -
tează gândul nespus, în accente roman-

tice, pe un fond de senzualitate discretă:
Degeaba vreau să despart iubirea de ură
[…] nimic nu mai ştiu despre tine, totuşi,
speranţa răsare timid şi hipnotică pen -
dulează o zare pe mări. Altele, umplu de
lumină întreaga fire şi în sufletul poetei
este duminică, se ascunde un înger/ verde-
albastru. Lumina din ochii iubitului
„dez leagă carnea”, sângele ei „încercuie
ţărmul”, gândul nu se mai supune
(Facem pactul). Amintirile, „herghelii
zăvorâte şi mute”, cresc vibraţia erotică
şi trupul îi devine o „ţintă-pădure”
peste nelinişte în timp ce „cai albi” îi
zvâcnesc în gleznă (Armura cuvântului).
Timpul iubirii este vestit de sonerie: la
intervale egale/ aud soneria […] mă strecor/
prin fiecare impuls/ aproape/ tot mai
aproape/ simt cum îmi bate/ inima/ în ochi/
în palme/ în tălpi în rotumjimea/ unui
gând/ deschid/ nu mai văd/ nimic/ dincolo
de ochii tăi (Intrare în timp). 

Drama existenţială, căutarea sine -
lui, dezamăgirile, se regăsesc într-o în-
lănţuire simbolică, nuanţată sorescian.
Asemenea pescarului Iona – cel care,
în căutarea luminii absolute, recurge
la sacrificiul suprem – poeta încre -
dinţează cuvântului propriile stări de
spirit printr-o metaforă conceptuală
de o frumuseţe şi un tragism demne
de simbolul sugerat: Stânca se coace/
până la rumeneala/ curcubeului/ după
ploaie/ .../ în timp ce eu/ fac ordine/ în
scrisorile/ de pe muntele marin/ Iona se
miră/ cum am ajuns/ din urmă/ călăuza
furtunii. (Scrisoare de pe muntele marin).

Scris cu inteligenţă şi talent, volu-
mul Ochiul lui Horus este o caligrafie a
trăirii, a libertăţii de spirit exprimată
pe deplin. Cu fiecare volum publicat
Nicoleta Milea se impune ca persona -
litate literară distinctă în peisajul cul-
tural românesc.
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Editura NEUMA

Nicoleta Milea

ochiul lui
HORUS

POEZIE

Poeta Nicoleta Milea continuă aventura
conceptuală în lumea mitologiei proprii. După
Umbra lui Midas și Grota cu fulgere (Premiul
Filialei București-Poezie a Uniunii Scriitorilor),
acest al treilea volum publicat laNeuma este cel
mai elaborat al „trilogiei”.

Autoarea își asumă cu îndrăzneală con-
strucţia miturilor personale în polemică faţă de
cele consacrate. Cartea sa este o auto-iniţiere
sub semnul regal al lui Horus și al poeziei.

HORIA GÂRBEA
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Ghici cine-i Lilith!
O poetă cu experienIă și posesoarea

unui univers liric original este Gela Enea.
Cele mai recente volume publicate de
poeta craioveană au arătat o inspiraIie și
o forIă deosebite care au atras atenIia
multor critici și îi conferă cu siguranIă un
statut cât se poate de stimabil în peisajul
liric actual. În consolidarea acestei po ziIii
de top, Gela Enea publică un nou volum
intitulat Eu sunt Lilith (Editura Neuma).

Insolitul tiparelor lirice este de ase -
menea, cum spuneam, o calitate a artis-
tei, ajunse la maturitate și etalând nume- 
roase mijloace de expresie. Un flux de
libertate și de îndrăzneală străbate po-
emele unei autoare de indiscutabil ta -
lent. Există poeIi dintre cei mai cultivaIi,
rafinaIi în cunoașterea artei lirice pe
calea unei instruiri superioare, la care, to-
tuși, calitatea care impresionează citi-

torul este o înzestrare nativă pentru arta
cuvântului. Gela Enea intră în această
categorie. Abilitatea sa tehnică și bunele
deprinderi în scriere nu pot trece înain-
tea talentului. 

Totuși, ca o poetă cultivată și atentă
la predecesori, Gela Enea și-i alege cu
grijă, după afinităIi: n-am cunoscut-o pe
Silvia Plath/ nu m-a primit în moartea ei/
gazul n-a fost de-ajuns pentru o ardere
dublă/ sau cine știe/ cu Aglaia Veteranyi nu
m-am întâlnit/ deși/ eu sunt copilul care
fierbe în mămăligă/…/ Virginiei Woolf/ i-
aș fi pune o singură-ntrebare/ când drumul
spre far nu e pavat cu pietre/ ce-i mai rămâne
unui misfit// Anne Sexton a crezut cu tărie
că arta e neagră/ albă e tăcerea lui Dum-
nezeu/…/ fiecare ar trebui să stea acolo/ca
într-o placentă/ măcar o vreme. În același
poem, autoarea le mai convoacă pe An-
gela Marinescu, Nora Iuga și Ana Blan -
diana într-un text simpatic, de tandru
răspăr. Când revine la sine, în ipostaza

asumată de Lilith, poeta păstrează ace -
eași temeritate a asocierilor și „obrăzni-
cie” a dezvăluirii sinelui:  nu-mi rămâne
decât să mă uit în oglindă/ să-mi rescriu on-
togeneza la scara 1/n/ eu sunt lilith/ m-ai
auzit/ eu sunt lilith/ repetă după mine cine
sunt eu. Obsesia identităIii și a sinelui
schimbător, incert se difuzează freatic în
tot cuprinsul volumului.  

În mod straniu, tot în poemul citat
mai sus, apărut în 2019, înainte de „pan-
demie” Gela Enea are, parcă, premoniIia
izolării, a pierderii libertăIii:  voi primi pa-
chet/ alimente săpun pastă de dinBi/ poate și
niște cărBi/ de la ruda mea îndepărtată/ lumea
în camere obscure/ libertatea se developează/
sinucigaș/ confidenBa/ înmugurește în ure-
chile microfoanelor/ uită-te la degetele  mele
cum cresc/până la/  fire de înaltă tensiune/
uită-te la inima mea cum descrește/ încât/ se
face punct/ eu sunt lilith. Poeta se regăsește
în mitica Lilith, cititorii se pot regăsi cu
succes în poezia ei complexă.

Două autoare în căutarea sinelui 
HoriA GârbeA

În imaginarul popoarelor, care a tre-
cut cu ușurinIă în literatură, muntele este
mitizat, de la greci, ca un spaIiu locuit de
zei, ca și la japonezi de altfel, iar ascensi-
unea este adesea o încercare iniIiatică,
plină de primejdii și dătătoare de satis-
facIii supreme. Muntele nu se bate cu
pas de promenadă, ci se cucerește cu sac-
rificii. Pe munte acostează Arca, au loc
întâlniri cu divinitatea care oferă tăbliIe
cu legi. Izolarea montană conferă mun -
telui vrajă. Folclorul românesc consacră
și el muntele, iar civilizaIia pastorală a
munIilor noștri bine înierbaIi face din
vizitarea lui ciclică un ritual cosmic.

Toate aceste aspecte mitico-magice
ale reliefului montan impregnează cu
sau fără voie conștiinIa oricărui autor
care scrie despre munIi. Poveștile care se
Ies în jurul munIilor au un farmec indis-
cutabil. Din punctul meu de vedere,
acest farmec apare mai ales când istoriile
sunt citite în fotoliu și mai puIin când ar
fi relatate în jurul unui foc de tabără
după un urcuș de mai multe ore, sub
capriciile vremii. 

Cartea Ramonei Müller (Muntele din
noi, Editura Neuma) este foarte priel-
nică unor călători de tipul meu, care
iubesc colIurile de stâncă și povârni -
șurile cel mai mult atunci când sunt ac-

cesibile cu telecabina. Nu mă îndoiesc
însă că ea ar stimula și aventurieri ai
zimIilor din piatră, ai brânelor călcate
cu bocanci și ai pereIilor de urcat
numai cu coarda. Descrierile se carac-
terizează prin plasticitate literară, au-
tenticitate, fiind clar că autoarea a trăit
fiecare aventură descrisă, atașament
absolut faIă de peisajul alpestru. Chiar
și un iubitor al mării, ca mine, dornic să
se ajute cât mai mult de legea lui Arhi -
mede ca să-și simtă corpul în levitaIie,
care nu a înfipt niciodată un piton
într-o stâncă sau gheIar, se poate gândi
că într-o zi, cine știe, va pune mâna pe
piolet și va birui inerIia.

Ramona Müller este o scriitoare
atipică: ea combină foarte lejer iubirea de
munte, mișcare, aer liber cu o privire ce
îi conferă o satisfacIie încă și mai mare.
Ea știe să vadă muntele în ceea ce el are
cu adevărat cuceritor, înainte de a fi el în-
suși cucerit de drumeI. Așa fiind, urmă-
torul pas este să comunice asemenea
experienIe în scris și să le agrementeze și
cu imagini despre care știm că fac, fie -
care dintre ele, cât o mie de cuvinte. 

FaIă de alIi cutezători care nu se în-
curcă la vârfuri sub 7-8 mii de metri, Ra-
mona Müller e dedicată reliefului mon- 
tan românesc. Îi dau dreptate și cred sin-

cer că un peisaj fermecător nu are cota de
atractivitate direct proporIională cu înăl -
Ii mea stâncilor și nici cu unghiul pe
care-l fac cu verticala. O pantă înverzită,
presărată eventual cu brazi, un lac gla -
ciar sau o fereastră naturală într-un
perete de gresie pot fi la fel de atrăgă-
toare și descoperite la două mii de metri.
Și chiar mai jos. Iar zăpezilor și gheIu -
rilor veșnice le este de preferat o potecă
prin iarbă și flori, un pârâu din care se
poate sorbi apă.

MunIii Ramonei Müller sunt pri-
etenoși, de-ai noștri, nu fioroși. În ei poIi
întâlni alIi călători, niscai baci, dar niciun
Yeti. Cel mult un urs care s-a săturat de
meniul tomberoanelor și a urcat să mai
culeagă zmeură. Cartea Ramonei Müller
este și o premieră, cu ea editura Neuma,
îndrăgită de mulIi autori inaugurează o
colecIie nouă care a primit numele călă-
torului prin excelenIă: Odysseus. Care,
precum știm, deși s-a preumblat pe mări,
visa la Ithaca lui muntoasă, unde putea
urca până la 800 de metri. Acesta era
„muntele din el”, cel de acasă. Ramona
Müller ne convinge că fiecare purtăm în
noi câte un munte pe care îl putem urca.
În escaladarea muntelui literaturii, ea
arată că are aptitudini și curajul necesar.

Ascensiune spre eul lăuntric
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După o bună bucată de drum parcursă în fizica și metafi -
zica vieIii, nu de puIine ori, omul are impresia că a pierdut de-
finitiv ceva extrem de important, iar durerea care însoIește
această descoperire provine din conștientizarea imposibilităIii
de a-l mai recupera. Acest tărâm pierdut devine un topos spre
care gândul se îndreaptă, după acest tărâm sufletul jinduiește.
Atunci este momentul când omul conștientizează linia subIire
ce desparte viaIa de moarte. Și atunci, ca acel tânăr samurai,
Asano Naganori, obligat să-și facă seppuku la 33 de ani, gân-
dul ia forma poemului. Iar poemul reIine singurătatea și tris-
teIea omului în faIa vieIii și a morIii: Mai mult decât florile de
cireș/ invitând vântul să le spulbere/ mă întreb ce să fac/ cu restul
primăverii. 

Într-un asemenea punct nodal al existenIei, omul devine
poet. Pe Florin Burtan nu-l obligă nimeni dintre oameni să-și
facă seppuku, excluzând timpul care ne obligă, în miliarde de
feluri, să de confruntăm cu limita, cu inexorabilul. 

Cu restul primăverii, Florin Burtan face poezie, o șansă pe
care o valorifică mereu și care se concretizează într-un nou
volum, Tărâmul pierdut (Editura Neuma, 2019) . Ca Făt-Frumos
din TinereBe fără bătrâneBe..., trecând prin Valea Plângerii, el are
nostalgia acelui minunat tărâm al tinereIii veșnice, acceptând,
totodată, mioritic, condiIia umană. 

Căutarea este febrilă, întorcându-l spre labirintul interior,
labirintul din noi. Întrebările tulburătoare, dureroase: Unde sun-
tem? Nu ne aude nimeni?/ Cât labirint s-a prăbușit în noi?, iau
forma afirmaIiei, afirmaIie care-l aduce pe poet în cercul strâmt
al lumii, al condiIiei umane: Umblăm ca orbii, ne lovim de aer,/ Îm-
povăraBi de pasul înapoi. Întunericul pe care-l simte pretutindeni,
izvorând din haosul greu de ordonat, poate fi străbătut doar cu
lumina unei credinIe: AprindeBi o făclie, de aveBi,/ Să alungăm
pustiul din secunde Oboseala existenIială pe care o clamează po-
etul apare ca o consecinIă a conștientizării situaIiei de criză a
umanităIii înseși. Eul se include în pluralul colectivităIii: Am
obosit, cu toBii, vom pieri,/ Ca de o nesfârșită, lungă boală,/ Chiar
înainte de-a îmbătrâni/ Și-a provoca destinul la răscoală... Un pe -
simism copleșitor îi închide drumul speranIei: De vom ajunge,
unde vom ajunge?/ Drumul acesta duce nicăieri,/ În urma noastră se
zăresc, trufașe,/ Cete însângerate de hingheri... Este atâta tristeIe în
această poezie de început, încât efluviile ei se răsfrâng din
imaginarul poetului și umplu lumea cititorului, contagiindu-l
de irepresibila melancolie...

Sunt în acest volum poeme de odinioară, organizate pe trei
secIiuni: Ultimul poștalion, Crin înflorind în zăpadă și InvocaBii,
un potop de gânduri, de stări, trăiri reverberate în poezii de
meditaIie asupra rostului omului în lume, asupra iubirii,
asupra femeii ca personificare a polimnicului și uranicului pla-
tonician, reunite în metafora ordonatoare a volumului, tărâmul
pierdut, stări poetice din care se înalIă, ca o flacără, ardenta dor-
inIă de clarificare a poetului în reIeaua complexă de simboluri
ale lumii.

Imaginarul poetic al lui Florin Burtan are elementele lui
definitorii: râul cel negru – panta rhei, așadar, timpul care curge
ireversibil, dar și râul care desparte, ca Lethe, tărâmul acesta de
tărâmul pierdut. Vin apoi podul, simbol al trecerii, metronomul

din inima mea – durata personală ce-și face loc străbătând tim-
pul obiectiv, mare al istoriei. Lumea se decantează și ea: lumea
aceasta, lumea de vis. Poetul trăiește într-o dublă dimensiune,
prins în „cușca iluziei”, conștient că din fizica vieIii, din lumea
cea aievea, nu are unde fugi: N-am unde fugi. Văzduhul mă latră,/
�ărâna, și ea, stropită cu var,/ Orașul e o stană de piatră,/ LaBul
se-ntinde, sclipitor și amar. Printre oameni, sentimentul este ace-
lași: Mă strecor printre oameni ca printre/ Lungi garduri de sârmă
ghimpată...

Ultimul poștalion îl poartă ca pe un aparent ales al soartei,
deschizându-i poarta comunicării cu divinitatea. În faIa porIii,
el înfruntă singur incomunicarea: Cât mai am, Doamne, de în-
durat?/ Unde s-o fi dus bătrâna mireasă?/ Poștalionul, iată, s-a de-
stră mat,/ Caii s-au topit în Bărâna pufoasă. Florin Burtan nu
clamează, nu acuză. El doar înregistrează imaginile, lăsându-se
multiplicat de ele, de plăcerea călătoriei, „călător spre nicunde,
mereu călător”, în mișcare permanentă, așadar. Iar mișcarea
înseamnă viaIă.

Poetul este prins între fizica și metafizica vieIii, în duali-
tatea fiinIei sale – materie și spirit, conștient de limite, dar și
de puterea gândului care îi oferă posibilitatea dezmărginirii.
Atunci, el are orgoliul de a afirma beatitudinea revelaIiei, ca
un halucinat al ideii: El vede gândul, el fiind, desigur, sinele pe
care eul are șansa de a-l regăsi. De aceea, singurătatea este
benefică: Singurătatea lui n-are pic de tristeBe,/ Umblă îmbrăcat în ea,
de o viaBă,/ O multiplică în o mie de feBe,/ Îi piaptănă părul lung, o
răsfaBă. 

Imaginile au o concreteIe fragrantă. Una din ele – crin în-
florind în zăpadă, răsfrânge, ca în stampele japoneze, fru-
museIea, puritatea cu acea graIie inefabilă, pentru a sugera atât
de tulburător efemeritatea vieIii și condiIiile vitrege în care tre-
buie să se manifeste și să evolueze. În crini nu e beIia cea rară.
În crin, se culcă imaginea dorită a iubitei – Trupul ei murea și
învia în braBele mele –/ Crin răbdător scânteind în zăpadă, iubita
răbdătoare care-l așteaptă și care-i oferă acea fericire spre care
accede orice pământean. 

Între polimnic și uranic, trăirile poetului au arderea mistu-
itoare a flăcării ce refuză să moară: Ardeam tot – seducător și
flămând,/ Îi cerșeam gura, s-o întreb ce mai face,/ Sânii tăcuBi, abia
respirând,/ Ca un soldat în primele clipe de pace. Iubirea este, pen-
tru Florin Burtan, rug și flacără, trăire mistuitoare și contem-
plare înfiorată. Peste această iubire, trăită la intensitatea flăcării
dogorâtoare, adie implacabil timpul, iar poetul se simte ca un
copac care se desfrunzește: Și ne vom desfrunzi, îBi spuneam,/ Ni
se vor scutura crengile, toate,/ Ape negre vor năvăli din demult,/ Pașii
vor dibui puduri surpate...

Povestea de iubire nu are sfârșit, continuă într-un lung di-
alog imaginar, în cele 22 de invocaBii adresate unei iubite care,
spiritualizată, acum, este chemată pentru a reface fiinIa origi-
nară, ca-n mitul Androginului, cei doi devenind „îmbrăIișate
lumini”. Iubirea s-a eliberat de tirania cărnii, aspiră la înălIimea
spiritului spre a se înveșnici.

ViaIa ia pentru Florin Burtan ritmurile poeziei, în care se
regăsește făcând din tărâmul pierdut un tărâm câștigat pentru
a-și afirma credinIele, speranIele, visurile.

Nostalgia tărâmurilor pierdute...
AnA dobre 
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Petre Ioan CreIu își intitulează
volumul, recent publicat la
Edi tura Neuma, în cadrul co -

lecIiei Arca, foarte sugestiv: Recviem
pentru o roată bolnavă mintal, incitând
lectorul la realizarea unor conexiuni,
pentru cel puIin doi termeni ai titlului,
anume roata și recviem. Una dintre sem -
nificaIiile simbolice ale roIii  este aceea
că ea împarte lumea în componenta
mișcării de rotaIie și în cea a imobilităIii,
prin centrul său. Simbolul roIii vine din
istorie, de la vechii celIi și este prezent în
ornamentarea bisericilor românești, fi -
ind  asociat cu  alt simbol, floarea. Cer-  
cul, adică forma rotundă, reprezintă
perfecIiunea.

Ce înseamnă însă o roată ”bolnavă
mintal”? Și căreia i se oficiază o slujbă?
Întrebarea ultimă aproape că pare im -
pusă de al doilea termen în discuIie,
recviem. Evident că principiul mișcării
ordonate se exclude. Roata bolnavă min -
tal poate fi o ipostază a repaosului. Însă
ideea aceasta pare neconformă cu ade -
vărul unei slujbe și atunci trebuie să
în Ielegem că roata a încetat să mai pro -
ducă mișcare ori o face haotic, așa cum
inima produce fibrilaIii.

Volumul are în structura lui o dedi -
caIie, cu a doua parte ușor ironică, pen- 
tru că versurile se  dedică nu doar nepo -
tului, ci și ”roIilor de rezervă din sat”, iar
mottoul  O, roBi, angrenaje, r-r-r-r-r-r-ul
etern, citat din Alvaro de Campos, indică
o trimitere înspre (ne)fireasca alcătuire a
lumii.

Tematica  acestui volum este diversă:
solitudinea celui care se vede părăsit de
toate lucrurile, senzaIia că moartea este o
iminenIă, doar liniștea care îBi doare auzul
(Poem de intenBie). Vine apoi imaginea
distorsionată a morIii, prin  roata  din
suflet, roata cea bună, care tot crește, dar
nu știu cum se face că poetul, n-a mai
putut să-i arate lumea și consecinIa se
întrevede în finalul elegiac:  hai s-o în -
gropăm cât mai repede/sub un cireș tur- 
men tat/că e lună plină și e mare păcat.

Sub pretextul roIii există un soi de
negare a divinităIii, argheziană în me -
lan colia ei, în nevoia de certitudini, o
străfulgerare a unei comuniuni pierdute:
cineva Bi-a aruncat umbra/ fix sub roata
mașinii/și nu era Dumnezeu. (Recviem
pentru o roată). Orașul, comunitate com -
plexă, la Petre Ioan CreIu  se transformă

într-un lavoar al vicisitudinilor, autobu -
zele dorm, gândacii invadează spaIiile,
nimeni nu mai are curaj să miște/ să
respire să înjure să bea/ să fută o târfă sus la
șosea. ViaIa, câtă a mai rămas de trăit,
este încapsulată în lătratul câinilor, une -
ori ca avertisment, alteori ca manifestare
a unei frici iremediabile: câinii lumii urlau
de frică. 

Testamentar, poemul Triumful nepu -
tinBei asupra garofiBelor de câmp relevă
destinul creatorului care se autocontem -
plă: cât e ziua de lungă mă privesc pe
fe reastră/ cum se umple strada cu mine apoi
lumea întreagă.

Arte poetice are mai multe acest vo -
lum, evidenIiez, dintre acestea, și poezia
Cei mai talentaBi sfârșesc, pentru dimen -
siunea telurică a celor ce sunt făuritori de
versuri, ...poeBii/ devin umbre/ devin
carcase/ pline cu stihuri, între care unii
produc ”poezii”, unde versurile băltesc
până devin ”apă de ploaie”, în timp ce altă
categorie include  cei mai talentaIi poeIi
care, evident, sfârșesc prin a fi singuri/ și
abstracBi/ ori se sinucid în adoraBie/ plini de
extaz/ unul câte unul/ mereu pe înserat.

Nu putea să lipsească din evantaiul
de teme și motive, gravitând în jurul roIii
primordiale, dragostea, sentiment ple -
nar al fiinIei, care, pentru autor, se disi- 
pează în puzderie de trăiri minimale: un
vals, o îmbrăIișare, un sărut, o partidă de
sex, etc. Tot dragostea îl aduce în preaj -
ma unei roIi în jurul căreia poetul, ame- 
Iit de intensitatea sentimentului, se în -
vârte ca un titirez și înghite aerul venit în
rotocoale dinspre calafat, curios cum Cala -
fatul are această aură, doar Petre Ioan
CreIu ne poate limpezi nedumerirea.

Etape în care istoria se încăpă Iânează
în a devia traseul indivizilor, alarma
produsă de eficacitatea uneltelor morIii,
revolta/revoluIia/lovitura de stat oricare
dintre aceste aspecte sunt retrăite de PIC
cu o acuitate extraordinară, cu un ase -
menea impact asupra cititorului, încât
obligă la o re-lectură, sub lupă, pentru o
re-semantizare a mesajului.

Viziunea  transcendentală, imagina -
Iia asimptomatică produc, spre deliciul
degustătorului de poezie, limuzine cu
părul bălai, limuzine verzi, în dungi;
dungile sunt zăbrele la ferestrele ospi -
ciului, sunt desenele de pe uniforma
deIinuIilor, dungile sunt, în final, semne
ale libertăIii sustrase cândva undeva,

mai ales dacă orizontul este locuit de
ciori: ciorile  îmi vor ciuguli ochii căprui/mă
vor smulge din rădăcini/și mă vor lovi cu
tâmpla de vânt. 

Demitizarea celestului ori poate dis -
perarea alimentată de certitudinea că
totul va fi, până la urmă, întuneric, îl
determină pe autor ”să facă” gesturi
teatrale, imaginând universul ca pe o
scenă: azi-noapte am legat luna cu sârmă/să
nu cadă de pe cer/i-am pus și două roBi să o
împing lejer/ în prăpastie. La Petre Ioan
CreIu  Zburătorul e unul trecut în rezervă
deja, după cum sună zgomotul mâinilor
femeii care-i cotrobăie prin suflet după
ceva firimituri de dragoste, dar ce gă -
sește are nevoie de tramadol, ketonal și
insulină. 

Cuplul adamic pare doar o anexă a
însingurării, așa cum se deplasează el
fără aripi și fără vreun rost, într-un ritm
aiuritor, tot Bopăind  din astru în alt astru.
Gesturi nonritualice, precum trasul
reciproc al unor călugări de bărbi, sub
efectul, probabil, al beIiei și exact lângă o
școală de fete, în care se fabrică ”femei
isterice”, se adaugă recuzitei desacra -
lizării acestei lumi atinse de boală. În
dialogul/ solilocviul cu Dumnezeu, poe -
tul pune și o întrebare aproape retorică:
de ce Dumnezeu a vrut ca bărbaBii/ să fie
defecBi. Insinuată în toate fibrele exis -
tenIei este boala aducătoare de moarte,
alimentând o singurătate atroce. Până la
urmă, înIelegem că roata acumulează
tot, chiar și sufletul poetului, așa încât
”câinele eu”, împins de această neiertă -
toare roată se rostogolește în ritmul ei,
până se făcea lumină între dinBi. Non -
șalant, Petre Ioan CreIu mărturisește:
Chiar am visat că sunt zeu, dar nu orice
zeu, ci unul dotat cu obsesivele roIi, un
zeu care umblă, cu tramvaie, în loc de
picioare și în care creștea o foame adâncă/
multe prezoane și o roată năucă. Introvertit,
când ploaia spală ferestrele, poetul  ar
dori s-o îmbrăIișeze, doar-doar îi va
spăla și lui ”sufletul bolnav”. 

Să-l credem pe autor când spune că se
locuiește doar pe dinăuntru, că, la naștere,
tatăl său i-a cusut pe umeri un fel de
etichetă în care a scris habar nu am cum îl
cheamă/ dar e fiul meu, iar noi să adăugăm
răspunsul la întrebarea din titlu și anume,
Recviem pentru o roată bolnavă mintal este
oficiat de un poet în adevăratul sens al
cuvântului: Petre Ioan CreIu!

Cine oficiază  Recviemul?
GelA eneA
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Legăturile indisolubile ale cu vântului cu bogăIia de
inventi vitate artistică pe baza unor idei, teme și
aspecte încă neexplorate sunt dovada abordării

creaIiei literare în noi dimensiuni estetice de către Liviu Capșa,
autor a peste 20 de volume de versuri, publicistică, note de
călătorie.

Cea mai nouă carte a sa, Animale-fantezii adunate-n poezii, a
apărut în Co lecIia PUCK, la Editura NEUMA, 2019, 67 p.
Editor: Andrea H. Hedeș. DTP: Gelu Iordache. Coperta și ilus -
traIiile: Dan CăsuIă.

Structura și compoziIia par a fi tradiIionale. Trecând însă la
o lectură aplicată, constatăm că  “prefaIa” dobân dește noi
valenIe estetice. Ea este în fapt o InvitaBie la lectură și, în același
timp și o atractivă, îmbietoare familiarizare a copilului - cititor
(dar nu este exclus nici adultul) cu tipologia și universul cărIii:
ÎndrăzniBi, copii, deschideBi/ Poarta unei lumi aparte/ Cu-animale
combinate/ Adu nate într-o carte.// Vom străbate continente,/ Savane
și preerii,/ Cei care citesc să vadă/ Animale – jucării.//E și zoo, e și
junglă,/ MunBi înalBi, dar și câmpii,/ E o lume ce ne-așteaptă/ Cu
minuni și fantezii.

În ultimul catren al InvitaBiei, este pusă în evidenIă prezenIa
unui anumit univers în consonanIă cu o categorie estetică -
umorul - aparIinând sferei co micului, a cărei esenIă constă în
sublinierea incompatibilităIii și absurdităIii aspectelor unor
situaIii considerate fi rești și pe care le vom descoperi, din plin,
în toate poemele: Așadar, pășiBi în carte/ Ca-n pădure-un vânător/
Și-o să ieșiBi peste-o oră/ Cu o tolbă de umor.

Dacă tălmăcim titlul cărIii, deja sun tem pregătiIi să
admitem, fără nici un fel de restricIie, cele 29 de de noi ipostaze
create, cu care poetul se simte solitar. Prin sublimare și po -
tenIare, autor și cititor, însufleIiIi de generozitatea re ceptivă,
sunt copleșiIi de cuceritoarea emergenIă a ilustratorului.

Gândirea iese din tiparele presta bilite, imaginaIia intră în
funcIiune, distincIia își are punctul de plecare în opIiunea
poetului și astfel este deter minată stilistic: Maimu:apul
(Maimu:a și :apul); Delfinuliul (Delfinul și uliul); Cămilama
(Cămila și lama); Rinocerbul (Rinocer și cerbul); Flamingorila
(Fla mingo și gorila); Pisicanarul (Pisica și canarul); Cămilama
(Cămila și lama); Rinocerbul (Rinocer și cerbul); Flamin gorila
(Flamingo și gorila); Pisicanarul (Pisica și canarul); Știucastorul
(Știuca și castorul); PanteraIa (Pantera și raIa); Focapra (Foca și
capra); Muscatârul (Musca și catârul); Elefantaurul (Elefant și
taurul); �ânIariciul (�ânIar și ariciul); Scoicarasul (Scoica și
carasul); Puma rmota (Puma și marmota); Zebracul (Zebra și
racul); Furnicalul (Furnica și calul); Șarpeleul (Șarpele și leul);
Cro codilupul (Crocodilu și lupul); Broas-  cangurul (Broasca și
cangurul); Bale nagâIul (Balena și nagâIul); Liliacvila (Liliac și
acvila); Flutureptila (Fluture și reptila); Girafazanul (Girafa și
fazanul); Râmangusta (Râma și mangusta); Anti lo panda
(Antilopa și panda); Egretapirul (Egreta și tapirul); Bibilicame -
leonul (Bibilica și cameleonul); NurcaracatiIa (Nurca și cara- 
catiIa); Lăcustatuul (Lă custa și tatuul).

Cu câteva excepIii, în titlul nou  descoperim un joc al silabei
cheie, prin repetare, care ne ajută să urmărim pe tot parcursul
poemului raporturile de contiguitate și opoziIie:

Umblă veste pe la zoo/ Și se face tărăboi/ C-o maimuBă africană/
Vrea un soB de pe la noi.// Spune c-ar fi fost prinBesă/ În pădurea cea
umbroasă,/ Dar și Bapu-ales ca mire/ Este dintr-o stirpe aleasă.//Unde-

a urcat el cu turma/ Prin munBii lipiBi de cer,/ MaimuBica poate
ajunge/ Numai cu-n elicopter. (Mai mu BBaapul)

Potrivit acestor compozite din con tra geri bipolare, este
evident incontestabil aportul în materie de limbă și lite ratură
al poetului. 

Titlurile poemelor sunt și exerciIii de fonetică, vocabular, dar
și de semantică și stilistică, iar funcIia modelatoare a lim bii - în
care tradiIia, conjugată cu ino-  vaIia tind să stabilească un
echilibru - este evidentă: Capra are barbișon,/ Foca este mustă cioasă,/
Una umblă prin ocean,/ Cealaltă, pe lângă casă.//Foca se târăște greu/
Peste Bărmul plin de stânci,/ Capra peste gardul curBii/ Singură își face
brânci.// Dacă-aș spune că, de azi,/ Foca sare, capra-noată,/ Voi, copii,
să nu îmi spuneBi:/ - Ce minciună gogonată! (Foccaapra)

Egal proporIionate, toate poemele sunt construite din câte
trei catrene, dense, care evidenIiază caracteristici și comporta -
mente dintr-o perspectivă a determinantelor geo - comporta- 
men tale, dar și interrelaIionale. O constantă a sensibilităIii,
devenită ipostază a perma nenIei cu care se simte solitar în
spaIiu poetul, este dialogul viu cu interlo cu torul pe care-l
constituie parte din carte: Racul merge înapoi,/ Zebra umblă-n pija -
male,/ Nu-I așa că putem spune: - Ce ciudate animale!?//Zebra strigă
sus și tare/ Că are costum de bal,/ Racul peste tot susBine/ Că al lui e
mers normal.// Încât îBi vine să-ntrebi:/ - Ei sau noi suntem ciudaBi?/
La această ghicitoare/ Voi, copii, ce răspuns daBi? (Zebrraacul)

Pe bună dreptate, recunoaștem cali tatea în privinIa inova -
Iiei, contribuIia  la îmbogăIirea și împrospătarea expresi vităIii
limbii, într-un mod propriu și sugestiv de exprimare a unor
idei.

ConIinutul bogat în idei, selecIia detaliilor, topica și sintaxa
catrenelor,  fluiditatea și diversitatea mijloacelor stilistice, cu
siguranIă, contribuie nu numai la bucuria lecturii, ci și la sesi -
zarea și înIelegerea așezării în pagină a poeziilor în raport cu
ilustraIiile cores punzătoare. 

Unitatea dintre poet, ilustrator și cititor generează o
atitudine pozitivă, întregește viziunea de ansamblu, extrage
esenIele din planul efemer al contin genIei și le înscrie în
structura perenă a imanenIei: Antilope-i se mai spune/ Și văcuBa
africană,/ Panda-i ursuleB din China/ Cu ochelari negri de blană.//
Antilopa paște iarbă/ Cu atenBia mereu trează,/ Rotofei precum o
minge/ Panda bambus devorează./ Antilopa și cu panda/ Desenate pe
hârtie/ Vin din două continente/ ÎnfrăBite-n poezie. (Antiloppaanda)

VieIuitoarele prezentate aici au tră sături pregnante, sur -
prinse cu o deose bită sensibilitate,  prin interpretarea contra 
dicIiilor din existenIa lor. Liviu Capșa le transfigurează într-o
poezie care îmbină perfect configurarea știin Iifică și lirismul
tematic, trăsătură ce îl particularizează în evoluIia genului:
Acvila plutește-n zare/ Peste munBi și văi adânci,/ Cuib își face lângă
nouri,/ Printre crestele de stânci.// Șoricel micuB ce zboară/ Și
se-ascunde de lumină,/ Liliacul se arată/ Numai noaptea, prin
grădină.// Dacă acvilei i-ar crește/ DinBișori mărunBi, vreodată,/ Am
putea să-i spunem sigur/ AcviluBa roade piatră.

VocaIia lirică integratoare a lui Liviu Capșa este reflectată
atât prin conIi nuturi, cât și prin tehnicile și modalităIile folosite
în nuanIarea proble maticii propuse. În egală măsură im-  pre -
sionează erudiIia funcIională, pre cum și alegerile inspirate,
calitatea esen Iială a limbajului artistic, aceea de a crea imagini
multiple. Toate acestea determină necesitatea unui dialog
lă untric, din plăcerea decodării subtilităIilor poetice.

Animale-fantezii adunate-n poezii
nicoletA MileA 
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E interesant de remarcat echilibrul între mijloacele expresive
și ideea poe tică, susIinând armonios o adevărată gimnastică a
gândirii. 

Creator autentic, Liviu Capșa empa tizează cu cititorul  de la
primul până la ultimul poem, astfel interacIiunea ver bală își
atinge din plin Iinta: Cred c-aBi înBeles, copii,/ Că totul a fost doar o
glumă,/ Animale ca acestea/ Nu se găsesc nici pe lună.// Am vrut doar
să ne-amuzăm/ Cu puBină fantezie,/ Născocind din vers și linii/ O

altfel de zoologie,// Care n-are lecBii, ore,/ Unde nu se-aude pâs,/ Aici
note mari iau toBi/ Care au citit și-au râs. (În loc de încheiere)

Cu această carte, amuzantă și rela xantă, Animale – fantezii
adunate-n poezii, a cărei axă este umorul, fantezia și “logica”
poeziei, Liviu Capșa îmbogă Iește  literatura pentru copii, cu o
viziune inedită, care-i asigură admiraIia și aprecierea întregului
edificiu în con textul creaIiei contemporane.

Lectura poeziilor Nicoletei Stă -
vărache creează o fuziune în tre
orizonturile de așteptare și nă -

zu inBa de a anula singurătatea cu orice
preI. Volumul Mireasa fără nuntă nu re -
prezintă altceva decât realitatea celei care
scrie, o realitate care îmbracă faIe tele fe-
meii-copil - copilului-femeie, un eu ce stă
cuminte în așteptare, un eu ce supra vie -
Iuiește prin rememorare. Asis tăm așadar
la permanenta nevoie a reechilibrării
hrănite din amintire, din ex perienIe ce
par când reale, când ima -ginare, dar ori -
cum ar fi susIin moralul celei care le scrie:
Te ador, îmi spuneai. Te voi însoBi / Prin toate
bucuriile și dezastrele lumii / […] De dragul
tău, îmi spuneai, / Voi răbda de foame și sete,
/ Îmi voi înlănBui orice rană, / Să nu se atingă,
vreodată, de tine.

Poeta rămâne fidelă temei titulare
prin infiltrarea subtilă a unui tu menit să
susIină inventarul gradat al iubirii în de-
scripIii minuIioase, pline de pedanterie și
rafinament, în jindul întregirii vieIii sau
într-o chemare a fericirii care nu există
decât în vis: Tu nu ești decât partea resem-
nată / a trupului meu.; Golul dintre braBele
mele / năzuind să se umple de tine…; Tu ești
la un zbor de privirile mele; Poate că tu nici
nu exiști. Iubirea supusă „perimarii“ nu o
împiedică pe Nicoleta Stăvărache să re-
nunIe la dorul perechii: Amândoi – pe ace -
eași balanBă. / Amândoi – în aceeași oglindă, /
Două inimi într-o singură inimă / SimBind
același sânge cum o colindă. În umbra aces-
tui vis prin care „ni se livrează“ Nicoleta
Stă vărache se întrezărește protecIia ma -
ternă care ia chip de mamă-înger, mamă-
durere, mamă-regenerare. RelaIia pă rin- 
te-copil trădează respectul imbatabil pen-
tru cea care capătă rolul unui axis mundi
în caruselul procesului „devenirii senti-
mentale“ abia după ce se dovedește a fi o
eșuare din motive subiective sau nu, din
alegeri greșite sau decizii luate în pripă,
din motive prin care copilul caută să-și ia
revanșa considerând că trecerea probei de
foc este o etapă de scurtă durată: Beau
rouă din palmele mamei, / Și, într-o clipă, simt
că-nfrunzesc [...] Beau rouă și mă simt și mai
frumoasă. / Mama mă îmbracă în privi rile ei.
[…] Beau rouă și totuși mi-e sete / Mi-ar tre-
bui o întreagă fântână. / Mama înBelege și, din

palmele ei, / Se ivesc lacrimi de femeie bătrâ -
nă...; Mama mi-a dăruit o oglindă. / I-o cu
tine, a zis, să vezi și tu / Cum trec anii!... / Dar
nu oglindă era, / Ci chiar ochii ei / Din care
nu aș mai fi plecat niciodată. / Ai grijă la tren,
a mai zis: când cobori, / Să nu te împiedici de
lacrima mea, / Care te însoBește, te ocro tește....
Trecerea probei de foc, a reciprocităIii
sentimentelor este singurul motor care o
determină pe îndrăgostită să își menIină
discursul, să își susIină pledoaria apelând
la o serie de motive din arealul romantic;
poeta  își alcătuiește decorul preferat din
imagni hibernale (doar ei doi în ninsoare, în
vânt; ,Iarna e pe-aproape, poate va să-nceapă;
Mă vindec de tine cu o rană / �inută la păstrat
într-un sertar, / Vorbesc cu ea în nopBile de
iarnă, / Când viscolește și în calendar...; Și va
începe să ningă, / Și vom rătăci prin ninsoare,
Fără să ne cunoștem, / Fără să ne fi văzut vre-
odată.) până când iarna devine doar o
metaforă a spaIiului frec ventat de închi -
puita pereche (Amândoi – flăcări albastre /
Topind zăpada dintre zile și nopBi, / Zăpada
singurătăBii - / Vreau să spun!). Constantele
dragostei în care ,,neodihnește, cu târ -
ziul“ se regăsesc în jocul combinatoric al
nopIii și al cafelei, al năzuinIelor și al
singărătăIii, al golului și al umplerii, al
tristeIii și al visului fără a fi respectată o
măsură exactă a acestor ingrediente care
menIin o scriitură echili brată, cu accente
de melancolie similare cântecelor de
dragoste unde miza nu e finalul fericit:
Sunt versul tău și nici nu știi că sunt, / De-o
viaBă stau pe-un jar întunecat. / Pun de
cafea...E liniște...E seară...

În acest periplu al dragostei există și
poezii insulare despre copilarie din care
nelipsita năzuinBă transpare fără dificul-
tate să prindă ultimii cocori, să adune stelele
arzând în fântână. Visul de copil și visul de
femeie vibrează cu aceeași intensitate,
dar poate că fericirea face parte din cate-

goria năzu inBelor irealizabile atunci cînd
o cauIi în direcIii greșite.

Subtitlurile care alcătuiesc volumul,
Răni călătoare și Alte singurătăBi, rămân în
aceeași sferă, care diferă doar în ceea ce
privește prozodia, pentru că din punctul
de vedere al fondului textual e remarca-
bilă recrudescenIa din cel de-al doilea
ciclu referitor la sentimentele fragilizate
de gânduri și dinamica ima ginilor ce au
coloratură doar în cazul privirii înapoi;
prezentul îi repugnă Nicoletei Stăvă -
rache din cauza singurătăIii: Îmi împă-
turesc veșmintele / Îmbâcsite de întâmplările
/ De peste zi. / Patul se uită la mine și tace. /
Știe că iarăși îl voi pedepsi / Cu vise zbu -
rându-mă / Peste ape și munBi de tristeBe. / În
clepsidră, firul de nisip / Se curăBă de ce nușa
clipelor. / Sunt singură. Sub fereastră, /
Bătrâ nul cireș a uitat / Să-nmugurească, să
înflorească... / Mă răsfrâng în oglinda înaltă
/ Și nu pricep de ce trupului meu / Îi vine să
plângă.... Așadar, bucuria se manifestă
episodic și numai în momentele din pe-
rioada copilăriei reprezentând doar co-
agulări parIiale de susIinere, întrucât
motivul lor se șterge din memorie (Coro-
niBa de premiantă / AgăBată de o bucurie ui-
tată). Chiar și-atunci când se întrezăresc
mici licăriri, voit sau nu, ,,posibila vinde-
care“ e „mereu amânată...“

Nicoleta Stăvărache alocă o deose bită
grijă pentru distincIia detaliului uzitând
de motive repetitive și cuvinte obsolete
de bun gust (deretic, odaie, odi nioară,
veșminte, zadarnic)  dintr-o pro pensiune
care nu încarcă textul, ci îi conferă muzi-
calitate și simplitate.

Prezentul în care vrea să rămână
poeta, deloc încurajator, e substanIializat
de discursul aparte în care singurătatea e
surprinsă acut în rama golului sufletesc:
Am văzut un zid plin de păsări / Pictate atât
de frumos / Încât, atunci când am întins
mâna, / S-au speriat și au început să zboare.
/ Sufletul meu seamănă cu acel zid, / Pe care
iubitul meu / A scris cele mai tandre cuvinte.
/ În clipa când el a plecat, / Literele s-au
preschimbat în cenușă.... 

Poate că pentru versuri ca acestea sin-
gurătatea are o noimă. Cum ar fi arătat
poemele de dragoste ale Nicoletei Stă vă -
rache de n-ar fi fost trăite cu dor?

Combustie
afectivă

MiHAelA StAnciu
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Lilith, o reinterpretare a sinelui

„Eu sunt Lilith”, își intitulează Gela Enea cel mai nou
volum de versuri, apărut recent la Editura Neuma. Etimo-
logic, cuvântul Lilith, în forma sa iniIială, lilitu, își are originile
în credinIa sumeriană, fiind numele dat unui demon de sex
feminin, un demon al furtunilor. În Talmudul babilonian,
Lilith reprezintă un spirit malefic, întunecat, periculos, sen-
zual, liber, cu o sexualitate puternică, debordantă, care a dat
naștere câtorva mii de alIi demoni. Numele este adesea întâl-
nit în culturile hitite, egiptene, grecești, ebraice, romane, chiar
și nord -europene, fiind menIionat inclusiv în poemul lui Gil-
gameș, scris în jurul anului 2100 î.Hr., dar și în textele vechi
evreiești.

Conform unei legende ebraice, una respinsă de Sfânta
Scriptură, Dumnezeu a creat-o pe Lilith, prima femeie, soIia
lui Adam. Ea nu a fost creată din coasta lui Adam, ci pămân-
tul a fost amestecat cu gunoi și murdărie, rezultând o femeie
mândră, independentă, cu înaltă conştiinţă de sine, care a re-
fuzat să se supună soţului său. În Biblie, denumirea Lilith,
dată unei zeiIe-demon de noapte, despre care se credea că
bântuie în locurile pustii din Edom, poate fi întâlnită în Cartea
lui Isaia, 34:14: Animalele pustiei se vor întâlni cu hienele, iar ţapii
sălbatici se vor chema unul pe altul. De asemenea, Lilit se va culca
şi îşi va găsi un loc de odihnă acolo. Așadar, este vorba despre un
spirit al întunericului, al haosului, un spirit al pustiirii și al
dezechilibrului, al tulburării spaIiului edenic. 

Ulterior, Lilith a devenit subiect de inspiraIie în artă sau
literatură, Joyce introducând-o pe Lilith în filosofia feministă,
ca zeiIă a femeilor  independente și libere, din secolul al
XX-lea. La acest aspect cred că face referire și poeta Gela Enea,
când își asumă o astfel de identitate. Eu sunt Lilith, ne spune
ea răspicat, în titlul volumului, dar și în poem, identificându-
se astfel cu acest simbol al puterii femeilor din lumea întreagă:
eu sunt lilith/ m-ai auzit/ eu sunt lilith/ repetă după mine cine sunt
eu/ spune-mi ceva despre care să tac (Lilith).Vârfuri ale literaturii,
precum Sylvia Plath, Aglaia Veteranyi, Virginia Woolf, Anne
Sexton, Angela Mari nescu, Nora Iuga sau Ana Blandiana,
reprezintă repere ale calităIii literare superioare, scrierile aces-
tora fiind pretexte ale unor întâlniri imaginare între autoare și
modelele sale, minunate femei/ celebre femei, triste femei,/ grozave
femei/ pe care nu le-am cunoscut, după cum reiese și din Iden-
tităBi, primul poem din volum.

Schimbarea e generată simultan cu actul deliberat al conș-
tientizării, al eliberării de trecut și de spaimele lui, de tiparele
stabilite de societate. Cu toate acestea, trecutul nu dispare con-
comitent cu asumarea, el rămâne o rană tăcută, vizibilă din-
spre interior, la fel cum victima/ păstrează pe chip/ ultima expresie
a asasinului. Schimbarea înseamnă calm și ignorare, acceptarea
firească a modificării constante și inegale a gradului raportării
la divinitate: să ignor/ (...) pro-  porBia/ schimbătoare a prezenBei lui
dumnezeu, înseamnă o identitate nouă, un nume nou, un trup
nou, un spirit nou: nu mă mai cheamă precum știBi/ mi-am făcut
operaBie estetică/ nu e ce credeBi/ mi-am ridicat moralul/ ambalajul
ăsta frumos/pentru-o existenBă/ minimalistă. Trecerea prin mai

multe stadii ale dezvoltării spirituale generează și o criză a
identităIii de sine, un sentiment al confuziei, al indeciziei, al
imposibilităIii autentificării în faIa propriei conștiinIe: am avut
mai multe cărBi/și/ mai multe identităBi/ nici nu mai știu care e cea
adevărată (ДОСВИДАНИЯ ЧЕЛОВЕК).

Iubirea ca formă de apropiere de semeni, iubirea ca strate-
gie de acceptare a noii identităIi și de găsire a unui echilibru
între toate celelalte umbre identitare, iubirea în cadrul tri-
unghiului conjugal parental, iubirea ca dorinIă de manifestare
a afecIiunii faIă de sine și de ceilalIi, iubirea ca nevoie de
atenIie din partea altora și de afirmare personală, reprezintă
un punct nevralgic al existenIei, un nucleu compoziIional în
jurul căruia gravitează teama și curajul, speranIa și deznăde-
jdea, adevărul și minciuna, numele de cod și numele adevărat,
deopotrivă: mă trezesc adesea cu dorinBa expresă/ de a-i spune
cuiva că-l iubesc/ eu/  sunt/ lilith/ verifică unghiul/ din care/ toate
oglinzile mint/ speranBa crește din celelalte unghiuri/ rămase
(Lilith).

Disimularea nu e în permanenIă un procedeu cu efect ime-
diat, ci, mai degrabă, un efort volitiv, susIinut în mod con-
stant. Promisiunea schimbării în seamnă planuri și direcIii noi
de abordare, menite să producă modificări ale corpului, spir-
itului și atitudinii, în con diIiile în care contextul existenIial își
păstrează coordonatele obișnuite. Eva da rea îmbracă forma
poeziei, ajustarea nivelului fonic permiIând ieșiri și intrări
succesive, fluctuaIii ale intensităIii co nectării cu sinele: la poezii
dau vocea foarte-ncet/ să m-aud numai eu/ca și cum/ cearșaful și
perna ar disloca sunete,  (...) dimineaBa e cel mai greu s-o iau de la
capăt/ mă schimonosesc în oglindă/ imaginile/ sunt un fel de răni ale
aerului, (...)și se face seară/ și-mi citesc tot felul de chestii/ și la poezii
dau vocea foarte-ncet/ seara/ orașul moare (Între pereBii acestui oraș).

Sfârșitul nu se reduce la moartea corpului fizic, ci mai de-
grabă la incapacitatea de exprimare, lumea se sfârșește/ când se
vor sfârși cuvintele în carcera gurii, mecanismul dureros al uitării
plasând individul într-o criză identitară a spai mei de a nu mai
ști cine este, de unde vine, încotro se îndreaptă: viaBa se sfâr -
șește/ când îBi vei aduce aminte că Bi-a murit cineva/ dar nu vei mai
ști cine (***). 

Imaginea tatălui apare selectiv. Același tată care s-a iubit și
cu nina de la parter și apoi s-a mutat pe șantier (Lilith), are puterea
unui foc: când vorbește tata aerul se umple de scântei, ca mai apoi
să fie surprins în momente de instabilitate, de clătinare: tata se
clatină/ micșorat/ în durerea livezii/ are pungi vineBii pe sub ochi/
când se vor sparge/ ochii se vor închide (Picioarele scurte ale minci-
unii).

În Forever, autoarea ne spune: sufletul meu/ un motan neîm-
blânzit/ mă zgârie pe dinăuntru/ linge sângele și se-ngrașă. Eu
citesc acest poem altfel, înlocuind sufletul meu cu însăși poezia,
pentru că, în opinia mea, în cazul Gelei Enea, vorbim despre
unul și același lucru. Citind acest volum, am băut pe săturate
din izvorul poeziei, lucru pe care îl recomand cu drag  și celor-
lalIi iubitori ai versurilor de foarte bună calitate. 

FlAViA AdAM
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Poezia contemporană tânără îşi face simţită din ce în
ce mai mult prezenţa, iar valoarea ei în creştere,
reprezintă o posibilă garanţie pentru viitor. Pe noua

hartă poetică, cu interesante configurări estetice, a apărut de
curând volumul de poezii Să locuieşti într-un cerc şi să nu-ţi
atingi centrul, Editura Junimea, 2019. Este cartea de debut a
poetei Raluca Faraon, filolog cu o solidă formaţie intelectuală,
doctor în filologie cu o bursă la Sorbona. Receptivă faţă de cele
mai noi orientări ale modernismului, Raluca Faraon are
puncte de maximă originalitate, într-o polivalenţă sincronică
exprimată printr-o hermeneutică specială, o geometrie circu-
lară a trăirilor într-un raport interesant al flexibilităţii acestora.  

Eul poetic se reprezintă pe sine în cuvânt. De fapt despre
Eul profund al poetei, despre raportarea acestuia la propriile
trăiri, la Celălalt şi  la Lume este vorba în acest volum. De alt-
fel, autoarea a împărţit cartea în trei capitole distincte tratând,
în fiecare, ipostazele identităţii poetice. 

Ne aflăm într-un univers populat de stihii demonizate în
care tensiunea lirică provine din spaima de ratare umană în
trecerea nemiloasă a timpului. În faţa presiunii crescânde a
realului,  poeta se simte tot mai vulnerabilă, manifestarea
potenţialului său uman este sau doar pare încremenit, re-
zolvarea poetică fiind descătuşarea energiilor subliminale. Au-
toarea trăieşte într-un timp în care nu-şi poate afirma în
totalitate personalitatea, nu se poate exprima pe deplin,
aşadar nu poate atinge centrul propriului cerc.

Scepticismul şi blazarea sunt doar o aparenţă în spatele
căreia autoarea dezvoltă mari tensiuni într-un flux confesiv,
abordând o subtilă tehnică a iluziei şi deziluziei într-o com-
poziţie eliptică şi sugestivă. Aparent, un ceremonial blazat al
renunţării, al dezamăgirii, într-o ţinută maliţios melancolică...
în realitate, un imperativ al combustiei explozive şi al sincer-
ităţii, sfidând prin cinism ostentativ. Fluenţa şi sugestia sunt
consistente, insinuarea morţii, drumul ad Inferos este presărat
cu simboluri: misterul thanatic, înnotul amnezic, cătuşele-
pleoape, aplauzele groparilor…

Sondarea oniricului este indirectă, oniricul fiind doar o altă
formă a fricii. Poeta se revendică a fi un medium confesional de
propagare a anxietăţii. Neliniştea existenţială, dispusă în
forme interogative, într-un montaj bruscat al secvenţelor, este
un joc criptic al discursului poetic, o gestionare conştientă a
tensiunilor şi angoasei, într-o logică a progresiei cumulative,
care se manifestă cu o forţă de iradiaţie sporită. 

Propria interioritate exprimată şi potenţată estetic, cu
aluzii şi trimiteri culturale înglobate firesc în poeme dau ele-
mentul de adâncime volumului. Erosul există, dar este în-
cifrat, auster, operând într-un câmp nesigur, ipotetic; el nu
cade în senzualităţi moderne iar ambiguitatea confesiunii
oferă un plus de virtuozitate acestui început de drum poetic.
Îmi absolv de orice vină amneziile, silabisesc promisiunea unei feri-
ciri firave (ritmul vieţii). Din nelinişte şi angoasă tâşneşte ca o
fântână clară arta poetică.

Pretexte ale confesiunii intelectuale, poemele sunt ade-
vărate construcţii poetice, meditaţia confesivă atingând ac-

cente dramatice: monştrii emoţiilor se strâng în acel colţ al creieru-
lui, nebunia rânjeşte, oglinda se sparge iar identităţile tale se îm-
preunează sălbatic (fragmentări). Obsesiile care fondează
poemele, apăsarea, neliniştea, singurătatea, amnezia, con-
struiesc universul poetei, un univers coerent de sensibilitate
tragică şi de  profunzime, constituind o interogaţie asupra es-
enţei fenomenului creator, articulată în forme poetice. Po-
emele vorbesc despre angoase şi spaime, nucleul lor ger- 
minativ este unul spasmodic: orele au căluşuri de spaimă, tăcer-
ile bat din picioare nervoase (încremenire). Această portanţă a
cuvântului este condiţionată de surescitarea existenţială, de
nevroze reale; insinuanţe groteşti în substratul de agresivitate
a lumii, relevând un climat de ostilitate care cutreieră majori-
tatea poemelor.

Material lingvistic proaspăt şi divers, într-o versatilitate
tehnică sub auspiciile semiologiei, poemele sunt o perpetuă
dezvăluire; sub platoşa lucidităţii, sentimentul nedefinit al
primejdiei, al căderii, este exprimat intens: timpurile verbale oco-
lesc prezentul-stepă (moştenire), poeta modelează tăceri şi decu-
pează o fereastră în zidul lui Manole, înainte ca întunericul să urle
din toţi rărunchii. Enunţurile reflexive induc aşteptarea frustrată
– prin ruperea lanţului de termeni din aceeaşi sferă seman-
tică, rezultând un efect grav ironic. Elemente care ţin de sfera
afectului sunt intercalate cu elemente din natură: poeta i-a
umplut de praf pe îmblânzitorii neliniştii , ea sapă în piatra ei (a
neliniştii) ca un pietrar stângaci care se crede sculptor (automisti-
ficare). 

Partitura tematică este recurentă la sugestia unui imagi-
nar malignizat, incitat spre negativism. Tensiunea poetică se
realizează prin alăturări brutale de suavitate şi grotesc, îm -
pingând discursul până la febra dramatică: sunt tejgheaua pe
care zeul nostru dement îşi numără talanţii... faraon în faţa cupei
de otravă (stand II). Controlul imaginarului deţinut de cinism,
acea indignatio asigură condiţia freatică a stării. Inflamarea cre-
ativă se descarcă în lirism cu o translaţie abruptă şi integrală
a fiinţei în vers. 

Totuşi, în spaţiul sufocant al poemelor, apare, aşa, ca o
rază de speranţă, emoţia: am încercat să te mângâi pe umărul
drept/ să-ţi dau un pled/ erai aşa de goală/ tremurând de frigul
judecăţilor/ celor care şi-au împietrit surâsul în carne/ mi-ai zis “nu!
emoţie cu pled?/niciodată!”/ dar eu îţi aduc în fiecare dimineaţă/ câte
un oftat de uşurare/ eşti acolo şi eu nu pot să suport încă/ imperiul
unei maladive întrupări a Nebuniei contemporane (speranţă).
Aşadar, afectul nu a murit de tot, iar o deznădejde mărturisită
poartă izvorul nădejdii, o agonie de care îţi dai seama şi împotriva
căreia lupţi justifică încă o dată victoria vieţii, după cum afirma
undeva Mircea Eliade.

Desfăşurate cu deplină libertate, cu valenţe pluridimen-
sionale, îmbogăţite de diversitatea formelor de expresie, po-
emele cuprinse în acest prim volum al Ralucăi Faraon
comunică intim cu cititorul, putând fi atitudini creatoare de
literatură şi oferind speranţa că vor deveni cândva repere în
evoluţia formelor de expresie poetică. 

Asumare în cerc
eVelyne MAriA croitoru
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Fostul elev zgubilitic din Slobozia nu este o legendă în-
treţinută de Televiziunea Română postrevoluţionară.
Imaginea publică şi-a construit-o singur, prin propria

operă de poet talentat de la pământ la cer. Încă de la debut a
luat de bun şi în serios blestemul asupra regelui Midas: să per-
vertească orice atingea în aur, inclusiv mâncarea dusă la gură.
Devenit Poetul şi Vestitorul în victoria Revoluţiei din Decem-
brie, tot ce a voit sau nu a voit i s-a metamorfozat în poezie. Să
ne reamintim „Am învins!”, să enumerăm volumele de di-
nainte de 1989, reînvierea pamfletului în versuri oţetite,
mulţimea de iniţiative manageriale, editoriale, jurnalistice, ba
chiar culinaro-politice. Poetul ratează orice fandoseală de
vedetă. Astfel a apărut în sala luată cu asalt de un public nu-
meros, un bărbat dezinvolt, fără semne exterioare de îm-
bătrânire, ci mai degrabă de vânjoşenie (pe 11 noiembrie 2020
va deveni septuagenar!), cu părul grizonat, mers uşor legănat
şi figură surâzătoare, faimosul său zâmbet, care devoalează in-
teligenţă, dorinţă de comunicare. Scaunul cu trei picioare,
capodopere şi capodoperete a apărut la Editura Fundaţiei pentru
Poezie Mircea Dinescu, Port Cultural Cetate, Dolj, 2019, iar au-
torul a făcut proba unei lecturi publice, degajate, fără crispări,
urmată de aplauze și autografe.

Revenit, şi eu, acasă, în propria bibliotecă, unde mă simt
liber, m-am apucat să răsfoiesc volumul primit cadou de la po-
etul Ilie Comăniţă, prilej să-mi reamintesc versul reumatismul/
nu trece, cum nu trece pe lume comunismul. Era acolo, la locul lui,
în primul poem. Fiindcă mai săriseră două din rând, mi le
recitam în gând, Aveam şi noi pe cine târî la judecată/ În ţara unde
veşnic e criză de Isus. 

Mircea Dinescu o fi în posesia vreunui ac de acupunctură,
pe care îl înfige în corpul poeziei. Unde şi când şi de ce? Sec-
olul al XIX-lea ne-a fericit cu trei poeţi-pamfletari de geniu,
Hasdeu, Eminescu, Macedonski. Secolul XX s-a pricopsit cu
suprapamfletarul în proză, Arghezi, iar în cele patru vânturi
numai pârjol, genialul a pustiit împrejurimile. Comunismul a
ucis pamfletul, nu-i convenea, pe Arghezi l-a trimis să o facă pe
cronicarul cu bastonul prin Bucureşti, astfel înlocuind satira
binemeritată cu oda bombastică. 

Totuşi, dintr-o vreme, când subversiv şi coroziv, când pe faţă
şi batjocoritor, un singur poet s-a jucat de-a hoţii cu cenzorii di-
naintea zidului totalitar:. Acest meşter al gingăşiilor paradoxale,
rudă apropiată cu Iov într-un castel de bube, arborând marinăreşte
nu atât marele pavoaz, cât zâmbetul şăgalnic, jinduieşte la soarta
auriferă a regelui Midas. După supremaţia celor pomeniţi,
„propietarul de poduri” se instalează în teritoriul satirei ex-
treme, a pamfletului, scăpărător de isteţime, ba chiar parodic,
vezi poemul de amarnic haz Balada ANF-ului, de gât, haiduceşte,
cu mai marii politicii. Numai de la acest nivel în sus se poate
vorbi cinstit despre Mircea Dinescu, acuzatorul public din edi-
torialele şi în cărţile sale postdecembriste.

Oricine îi intră sub peniţă să spună bogdaproste, capătă
cavou de cuvinte în istorie, nu numai în istoria poeziei: Să fiu
ca o postumă de Bacovia/ comisă în secret chiar de Agatha, C-ai al-

toit în chip miciurinist/ pe-o creangă de Versoix un securist/ şi chiar
ne-a interzis cu meşteşug/ să-i punem Anei floare pe coşciug, C-a
vorbit cu Liviu şi cu Tăriceanu,/ cât semnează legea dudei pe şes-
tache,/ să bage colivă gratis la Matache,/ başca pensii grase pe alei, la
Belu,/ unde joacă table leatul lui nea Nelu, Se învăţară, iaca, să
lăcrimeze ochii/ De când ne scoase Donald din cloaca Europei/
punându-ne pe limbă transplant din păr de câine/ ca să mâncăm de-
acuma numai muscali pe pâine, Ne-nţelegând că-n lumea asta/ nu
orice literă e text,/ dintr-o eroare, la Bookfest,/ Iohannis şi-a lansat
nevasta, Emil Brumaru, zice gloata,/ a cam stricat la Reparata,/ tot
încercând să-i pună dop/ într-un perfid şi tainic scop, Pe soclu,
Mareşalul îşi ţine-n cârcă gloaba/ c-a dibuit artistul, vezi bine, cum
stă treaba, şi tot aşa, într-un spectacol batjocoritor şi uriaş. 

De multe ori titlurile poemelor emană o bufonerie cinică,
sau hazos apocaliptică, alteori blasfemică, deschizând uşile
spre interioare unde înfruntarea imaginilor, a ideilor este cu
atât mai spăimoasă: Isus pogorât pe stadionul Ghencea, Isus visând
să se întoarcă în Maica Sa, Geaba Domnu’ Daia, Requiem pentru un
rege obligat să îşi amâne moartea într-o Ţară-mbrăcată-n haine
de-mprumut.

Citesc aceste dulci şi amare poeme ca pe nişte balade ale
unui Francois Villon din secolul XXI, fără „testamente”, ci vraci
de „pansamente” pe rănile românimii îmbolnăvite cu ideo -
logiile proştilor. Iată unul dinttre sinistrele lor portrete, ale
„politrucilor”: N-aţi lăsat în urma voastră temple/ nici hrisoave
grele cu peceţi/ ci-n closetul gării, cu exemple,/ v-aţi întins doar mucii
pe pereţi./ Peste veacuri oamenii de ştiinţă/ or să creadă că din melci
v-aţi tras,/ sideraţi că fost-a cu putinţă/ să vă scoateţi opera pe nas.
(N-aţi lăsat în urma voastră temple)

Bietul Isus, tăvălit prin toate cruciadele şi progromurile şi
înjurăturile, i se plânge în versuri, unde nu ştii ce să deteşti mai
mult, cruzimea umană faţă de Mântuitor, sau să admiri dez-
abuzarea înşelatului Răsignit: Pâinea vrea ea de-acum să mă
mănânce/ să-ntindă-n mine ca-ntr-o farfurie/ şi fiindcă n-am murit
de tot, mă-mbie/ să plec la sanatoriu, să scuip sânge./ Şi ceasul îşi
înghite limba flască/ şi catedrala-şi roade credincioşii/ văzând cum
m-au pictat pe steaguri roşii/ purtând nu mărăcini pe cap, ci bască./
Secol religios – ciorap de damă/ pe care chiar Malraux l-a scos din
gură,/ mi-e dor de o valahă-njurătură/ care te bagă înapoi în mamă.

Mircea Dinescu din Portul Cultural Cetate se prezintă în
piaţă cu patalama, fără falsuri, drept cultivator versat şi hărăzit
de flori carnivore. Nu ştim sau ne prefacem că nu ştim ce se în-
tâmplă în atelierul de său de poezie, ce zaharuri şi drojdii fer-
mentează şi distilează, însă recoltele sunt date dracului de
proaspete, de ofertante, ca trufandalele, cu un amănunt esen -
ţial, alcătuite din cu totul alte specii umane decât cele ale rău-
lui din proprietatea particulară a maestrului din Dealul
Mărţişorului. 

Acesta este marele poet, cu atotprezentul zâmbet ironic
şi luminos, cu strungăreaţă, un Stan Păţitul în gara anonimă, dat
jos, fără bilet/ mă simt ca reumatismul la şcoala de balet, boală in-
curabilă, netrecătoare, cum „nu trece pe lume comunismul”. 

Mircea Dinescu sau 
cultivatorul de flori carnivore 

ŞerbAn codrin
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Poate că niciodată mai mult ca
acum, în acest an de graIie
2020, și în perioada în care

omenirea se confruntă cu criza corona -
virusului, această aserIiune a lui Confu-
cius nu a fost mai actuală și, deci va- 
labilă: ToBi oamenii sunt fraBi, aserIiune pe
care sinologul Constatin Lupeanu a ales-
o ca titlul pentru cartea sa dedicată cul-
turii și civilizaIiei Chinei milenare (Ed.
Ravexcoms, 2019). Este o carte-sinteză, o
carte de o viaIă, rod al unei directe acu-
mulări continui de cunoștinIe, credinIe,
adevăruri, idei despre China. Constan-
tin Lupeanu a cunoscut această Iară in-
direct, prin studiile de la Universitatea
București, și direct, în diferite momente
ale istoriei ei contemporane, prin activi-
tatea diplomatică și literară, începând cu
1968, când a ajuns ca diplomat laAm-
basada Română de la Beijing.ToBi oamenii
sunt fraBi spune, în cele 11 capitole ale ei,
o dublă poveste: povestea sinologului
Constantin Lupeanu, din acest punct de
vedere, lucrarea având caracterul unui
bilgdungsroman, și povestea unei Iări de
care se simte atât de legat, și, mai ales, a
admiraIiei pentru tot ceea ce reprezintă,
ca civilizaIie și cultură, pentru tot ceea ce
a dat umanităIii prin personalităIile ei de
excepIie.Dragostea pentru China, măr-
turisește Constantin Lupeanu, vine din -
tr-un afund al sentimentelor neconștien- 
tizate care au răzbătut la suprafaIa raIi-
unii mai târziu și care s-a consolidat în
timp: ...am sentimentul că pe chinezi îi
cunosc de când mă știu. Nu numai pe
chinezi, am putea adăuga, ci și istoria,
mitologia, cultura, literatura lor, tot ceea
ce constituie un mod de viaIă, un fel de
a fi chinezesc în lume, o mentalitate, o
filosofie a trăirii. ObservaIiile sinologu-
lui respectă mereu un adevăr pe care
nu-l pierde din vedere niciodată, respon -
sabilitatea determinându-l să se conducă
după principiul: Prieten mi-e Platon, dar
mai prieten mi-e adevărul. Aceste obser-
vaIii merg de la consideraIii etice: Chine -
zii sunt oamenii vorbelor puBine și ai faptelor
mari, la cele care Iin profund de modul
lor de a gândi, de filosofia de viaIă.
Repe rele principale sunt Lao Zi, înte-
meietorul taoismului, și Confucius (551 -
479 î.d.Hr.) cel care formulează ca ideal
pietatea filială (xiao), și loialitatea (zhong),

așadar, unitatea dintre natura umană,
buna-cuviinBă și sentiment. În privinIa ar -
tei guvernării, Confucius crede că nu
prin revoluIii și războaie se poate schim -
ba societatea, ci prin perfecIionarea tu-
turor indivizilor, de la nobil la plebeu,
fapt posibil prin deschiderea dată de ac-
cesul la educaIie. Confucius arătase că
schimbarea în bine a omului se realizea -
ză doar prin cultură. Deci, „arta guver -
nării înseamnă menIinerea în sfera
principiilor”, o guvernare de succes în
înIeles confucianist înseamnând: popu-
laBie multă (shu), bogăBie (fu) și educaBie
(jiao). Liderul perfect, portretizat în În -
semnărie Rituale, trebuie să deIină sensul
guvernării, al dreptăBii, al simplităBii și fer-
mităBii, să fie preocupat de soarta supu -
șilor. Calitatea de bază este virtutea, ceea
ce va determina judecăIi aspre, dar drep -
te. Constantin Lupeanu evidenIiază, fără
parti-pris-uri, însă, și o deosebire între
creștinism și confucianism. Îndemnului
creștin de a întoarce și obrazul celălalt i
se opune în confucianism principiul:
Răspunde urii prin integritate și virtuBii prin
virtute.În Europa, Analectele lui Confu-
cius pătrund în a doua jumătate a sec-
olului al XVII-lea, prin traducere în
limba latină, moment în care începe in-
fluenIa lor asupra culturii europene.Un
summum al trăsăturilor poporului chinez
a formulat cărturarul Lin Yutang, trăsă-
turi din care Constantin Lupeanu de-
duce o dualitate care situează lumea
chineză între „omenescul teluric” și „su -
blimul fascinant” – la care, totuși, se
ridică doar aleșii, prin comorile de spirit ale
civilizaBiei lor.Un domeniu cu adevărat
fascinant este literatura Chinei, o litera -
tură cu sens profund moral, educativ, cu
o istorie interesantă. Poezia chineză
cunoscuse o mare înflorire în epoca di-
nastiei Tang (618-907), precedând, așa -
dar, proza. Întrucât concepIia lui Con- 
fucius lăsase proza la marginea litera-
turii și a artei, va reveni dinastiei Song
(secolele X-XIII) meritul de a o relansa,
pentru ca, începând cu secolul al XIV-
lea, să se relanseze poezia în ceea ce is-
toria literaturii chineze a numit epoca de
aur a poeziei. Constantin Lupeanu prop-
une comentarii interesante asupra unor
cărIi traduse de el și de Mira Lupeanu:
Întâmplări din lumea cărturarilor, Întâm-

plări din lumea mandarinilor, OsândiBii
mlaștinilor, Lotus de Aur, Vaza și Prunișor
de Primăvară, Piersica de Primăvară, Mituri
repovestite, Rogojina de rugă a cărnii, Teatru
chinezesc din din secolul XX și Ai Qing,
Poeme. Cu adevărat senzaIională este
ideea lui Constantin Lupeanu referitoare
la asemănările dintre Cultura Cucuteni
și Cultura Yangshao, ambele situate între
mileniile V și III î.d.Hr., idee pusă într-o
reprezentare dramaturgică în Cartea 10.
Iubire fără frontiere.Asemănările evidente
între cele două culturi sunt explicate de
Constantin Lupeanu prin dialogul direct
dintre cele două culturi, fapt consemnat
de cronicile chineze ca acord între tribu -
rile dace și tribul Yangshao. Dove zile
enumerate: stilul de viaBă; organizarea lo-
calităBilor și locuinBelor; obiecte de cult; ma -
nufactura și mai cu seamă ceramica de forme
asemănătoare, de aceleași culori și simboluri;
schimburi comerciale – cereale. În plus, sim-
bolul yin yang, atribuit în absolut Chinei,
exista în Cultura Cucuteni, acum 5000 de
ani, fapt, iarăși atestat. Piesa de teatru,
Iubire fără frontiere, a cărei acIiune se pe-
trece în România și în China, pune în
reprezentare dramatică această idee prin
povestea de dragoste dintre Dora Laiu,
istoric și artist plastic, originară din Cu-
cuteni, și Li Shanshi, profesor universi-
tar la Shanghai, istoric și arheolog. Cei
doi repetă o poveste veche de mii de ani,
cu sugestia reîncarnării, dintre Diurpa și
Piatră.La finalul acestui periplu, cu me-
andrele și necunoscutele lui, cititorul are
revelaIia  înIelesului din cvasipoemul
ales de Constantin Lupeanu ca moNo: În
cuprinsul a patru mări,/ ToBi oamenii sunt
fraBi.../ Eu nu văd nicio diferenBă între oa-
meni,/ între rase și seminBii, între bărbat și
femeie./ Oamenii se deosebesc unii de alBii/
numai prin inteligenBă, educaBie, Binută
moarlă,/ poate și prin cutumele locului de
obârșie. Mesajul transmis de Constantin
Lupeanu este un îndemn la înIelegere,
pace, toleranIă, valori pe care s-a consti-
tuit societatea umană în lungul drum
prin istorie și din armonia cărora au
răsărit marile culturi și civilizaIii. Titlul
ToBi oamenii sunt fraBi, poate justifica o
carte, dar, mai laes, un credo, crezul de o
viaIă al sinologului Constantin Lupeanu. 

ToIi oamenii sunt fraIi
AnA dobre
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Se știe, cărIile domnului Emil Lungeanu sunt așteptate
cu interes și nerăbdare. Și nu întâmplător. Noua
apariIie editorială Viitorul a trecut pe aici, (Editura

Eikon, 2019)e dificil  de încadrat într-un anume gen literar. În-
tâlnim conexiuni ale dramaturgiei cu elementele romanului
de intrigă poliIistă, de dragoste, istoric, religios, cu o eseistică
impecabilă conIinând multă informaIie știinIifică și învăIături
de luat aminte. Dar și condeiul neastâmpărat al scriitorului
Emil Lungeanu și de această dată uimește și cucerește.

Aș împărIi volumul în patru părIi. Prima și ultima, de mică
întindere ca număr de pagini, ar constitui porIile celor două
uriașe oglinzi paralele din interior.

După un preambul, ca o premoniIie sau numai o atenIio -
nare: SpaBiu, timp, existenBă – toate s-au sfârșit./Clăbucul de săpun,
cu zecile lui de miliarde de galaxii și fantasticele hăuri dintre ele, cu
civilizaBiile fără număr ce le locuiau și istoriile lor necunoscute, a
pocnit dispărând într-o singură clipă, ca și când n-a fost, cartea în-
cepe în forIă cu o intrigă poliIistă. O italiancă, ziaristă de pro-
fesie, pleacă în Arizona să cerceteze dispariIia fiicei unui
profesor universitar aflat acolo pentru cercetări știinIifice în
domeniul astrofizicii. Acest studiu de caz ar fi poarta de de-
schidere a primei părIi din care pornesc firele acIiunii.. 

Din start se declanșează un adevărat desant de informaIii
și date interesante, aproape incredibile ce se împletesc cu in-
triga romanescă – policier, de dragoste și socială, Iinând citi-
torul cu sufletul la gură. Sisifica muncă de documentare a
scriitorului de-a lungul multor ani privind prezenIa ex-
tratereștrilor pe Pământ - din cele mai vechi timpuri, pe par-
cursul secolelor, în anii din urmă și în prezent - ne deschide
porIile unei cunoașteri structurate știinIific și prezentate atrac-
tiv din punct de vedere stilistic prin ironie, parodie, adesea sar-
casm și note de pamflet. Interesele puternicilor lumii se inte r- 
sectează, converg ori se calcă pe picioare într-un perime tru rel-
ativ restrâns al deșertului și munIilor împăduriIi din Arizona,
cândva aparIinând apașilor. Oameni de știinIă, ai serviciilor
secrete, ai comandamentelor politice ale S.U.A. și Vatican își
încrucișează potenIialul folosind nu numai aparatura instalată
acolo dar și toate armele diplomaIiei la îndemână, adesea co-
mentate pertinent și ironic de neînfricata ziaristă. Pe de o parte
sunt incredibilele dovezi ce par desprinse din  SF, pe care nu
le comentez pentru a nu lipsi cititorul de bucuria de a le des -
coperi, pe de alta ciorovăielile, micimile reprezentanIilor or-
ga nismelor statale, cărora le este imposibil să înIeleagă ce se
petrece. 

Aflăm informaIii interesante despre extratereștri ca entităIi
materiale, buni și răi, fiecare cu interesul său, ne atrage atenIia
scriitorul. A nu se confunda cu îngerii, reprezentanIi ai ForIei
Supreme, Dumnezeu, cu rol de a însoIi și apăra oamenii. Sun-
tem informaIi despre relaIia extratereștrilor cu oamenii de
rând, cu liderii politici ai lumii, despre influenIa lor dintot-
deauna asupra pământenilor și cea din zilele noastre, ex-
plicând astfel întorsăturile și noile concepIii ce se Ies în legătură
cu viitorul omenirii. 

Șirul întâmplărilor fură cu totul cititorul, suscită interesul.
Dirijorul acestei desfășurări atipice trece de la o stare la alta,

uimitor de repede și de firesc. Astfel că, după mai bine de două
sute de pagini, intrăm în cea de-a doua oglindă. Ca timp, acIi-
unea se mută acum două mii de ani, în vremea lui Isus. Emil
Lungeanu nu-i spune Iisus Christos, ci, simplu, Isus. Infor-
maIia este religioasă, ca și terminologia din Vechiul și Noul
Testament, din texte apocrife, sincronice, mai puIin cunoscute,
chiar o altă evanghelie decât cele consacrate, toate acestea
mergând pe un singur fir. Scriitorul discerne din noianul de
date pe cele referitoare la condiIia de om a lui Isus, prezen-
tându-le drept mărturii de necontestat. Stilul de exprimare este
acela al unui povestitor cu har, iniIiat în dogmele creștine,
stăpân pe mijloacele stilistice religioase. 

Isus este un om, inteligent, generos, cu mare iubire pentru
semeni. Isus este un învăIat, un înIelept, conștient de situaIia
în care se afla poporul său, gata de orice sacrificiu pentru se-
meni, și care descoperă, sau este ales de Divinitate să des -
copere, că nu zeii romanilor asupritori conduc Universul, ci
doar lumea mică de pe Pământ, cu acceptul pământenilor.
Universul înseamnă mai mult decât Pământul, decât formaIi-
unile materiale, înseamnă o împărăIie spirituală atemporală,
infinită ca spaIiu,  în cuprinsul căreia regăsim multitudinea a
tot ce există și va exista. Cine erau zeii? Niște entităIi materiale
venite din cer, adică de pe alte planete, cunoaștem acest ade-
văr acum, care se amestecau cu pământenii și îi conduceau
după bunul plac.

Isus, împreună cu o mână de oameni inteligenIi, curajoși,
gata de sacrificiu, riscă. Ei pun în practică un plan, cu adânca
și statornicita credinIă în dreptatea lor, plan care se realizează
cu succes. Imposibilul aparent devine posibil. Cu un condei
măiastru, cu o privire sinoptică asupra bogăIiei de cunoașteri
a învăIăturilor religioase, dl. Emil Lungeanu descrie, știinIific,
plauzibil, pregătirea, momentul crucificării, al învierii și ceea ce
a urmat. Un om, Isus, a cărui știinIă este dusă mai departe de
alt învăIat, Pavel, reușește să dărâme un imperiu prin buna
credinIă, prin solidaritate umană, prin sacrificiu, adică prin
Adevăr (spirit).

Iată, o lecIie de luat aminte pentru omenire, aflată acum,
în pragul colapsului. Încă se poate salva. 

În maniera binecunoscută a domnului Emil Lungeanu, ul-
timele pagini relativizează tot ce s-a întâmplat în cele patru
sute de pagini anterioare. Sfârșitul cărIii este surprinzător, nu-
l divulg. Titlul romanului, Viitorul a trecut pe aici este o metaforă
a unui mesaj umanist. Este scris pe un banner aflat în incinta
unei celebre universităIi din Cetatea Eternă. Viitorul omenirii,
ca să existe, trebuie să treacă prin sălile cunoașterii, ale învăIă-
turii, să-și însușească temeinic lecIia istoriei, a vieIii. Doar așa
societatea omenească poate supravieIui pericolelor de orice fel. 

Scriind această carte, domnul Emil Lungeanu ne uimește
din nou cu valenIele, capacităIile performante ale inteligenIei
cu care este dotat și ale harului literar. O carte curajoasă,
asumată, de avertisment asupra unor pericole ce pot pândi
omenirea, de implicare onestă în dezvăluirea adevărului, a
ameninIărilor ce planează asupra planetei, o carte complexă,
tranșantă, de absolută maturitate și luciditate, a unui spirit
liber. 

CâIi extratereștri mai sunt în Arizona?
eliZA roHA
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Gabriel GherbăluIă este un
poet prolific: 14 volume indi-
viduale și două în colabo-

rare, din 2013 până în prezent. Cel mai
recent – Povestea lui a fost odată (Editura
Pim, 2019) – ar putea fi citit și indepen -
dent de restul creaIiei sale, dar consider
că este important tocmai prin continui-
tatea tematică și stilistică pe care o asi -
gură lectura acestuia în perspectivă inte- 
gralistă. Titlul însuși adună la un loc
două direcIii importante în viziunea au-
torului: elegiacul/ lirismul pur și demer-
sul cognitiv, lucid, al asumării unei poe- 
tici personale, definită prin autorefer-
enIialitate, intenIii ludice/ ironice și au-
topastișare constan te. A fost odată sau
evadarea din spaIiul pri mejdios al afili -
erii la o realitate previzibil asumată
drept primejdioasă, povestea reprezen-
tând suma traiectoriilor fabulaIiilor lirice
din întreaga creaIie a autorului, pe care
le voi cuantifica în rân durile următoare.

Povestea – nu a unui clișeu compo -
ziIional specific basmului, ci a imagi-
narului poetic gherbăluIian – devine o
relatare în sine a sentimentului autentic,
de cele mai multe ori, proiectat în „is-
torii” vizualizabile. G. GherbăluIă este
un talentat plăsmuitor de atmosferă.
Pentru aceasta, creează o mitologie per-
sonală, un spaIiu original nu prin ele-
mente inedite, ci prin repetabilitatea
unor motive de sorginte folclorică, mi -
tică sau livrescă pe care le recreează prin
aducerea lor în derizoriul cotidian (se
reia viziunea din Bestiarium vocabulum,
2016, cu precizarea că tonalitatea este re-
semnată, retorismul – accentuat). Este
adevărat, aparent, în volumul acesta
predomină referinIele la „po vești”. Bas-
mele lui Perrault, folclorul românesc,
Andersen, 1001 de nopBi… De unde și
pregnanta senzaIie de oralitate. Dar e o
capcană intertextuală. Referirile precise
la modele culturale descoperă cititorului
o demitizare a sursei prin parodie sau joc
intertextual ironic. Povestea lui „a fost
odată” s-ar traduce prin renegarea sur-
sei previzibile, în dorinIa de a rescrie, în
cheie personală, ceea ce, în imaginarul
colectiv, funcIionează ca reper stabil de
fantezie după un scenariu stereotip. Spre
exemplu: „poezul acesta vă va povesti
despre scufiIa roșie/ aflată la vârsta cri -
tică – femeia la 50 de ani/ sau ar trebui să
o facă: cum să demitizezi un personaj/
celebru/ doar de dragul întoarcerii la
rea litate?” (noapte bună, copilu’!); „cosân -
ziana inaugurează un bordel/ pentru

balaurii imberbi/ iar merlin Iine confe -
rinIe de magie neagră/ cămilelor ce și-ar
dori să își rumege cocoașa/ pe vârful
unei iceberg” (povestea morgana). Și toc-
mai aici intervine, subtil, capcana aces-
tei intertextualităIi. Nu despre povestea
lui „a fost odată” din literatura fantastică
este vorba, ci despre nașterea poezului –
spaIiul-poveste; limbajul poetic se șterge
pe tălpi de „Iărâna” realităIii, trece prin -
tr-o călătorie cu peripeIii și ne anunIă,
din când în când, că e o „mare min -
ciună” toată evadarea în vis/ poezie pe
care „omul-poveste” are iluzia, bună
parte din volum, că o Iine sub control.
Dacă, începând cu volumul Femeia în gal-
ben (2015) până la Oniropolis (2017), ter-
menul poez funcIiona aleatoriu ca alter- 
nativă la poem/ poezie, începând cu
Sonete II ale luminii (2018), culminând cu
Eu, tu și poezul (2018), acesta se cristali -
zează, devine clară realitatea poetică pe
care o conceptualizează. Poezul nu e
înșiruire de versuri sau afilierea grăbită
la o specie literară; este poezie, în sensul
evocării/ invocării funcIiei metafizice a
limbajului care nu presupune, neapărat,
și funcIia comunicării convenIionale.
Poezul este o poveste, în sensul în care
limbajul mitic dezvăluie, prin parabolă,
funcIia sa poetică. Nici nu contează
modalităIile prin care „mărturisitorul”
(numit, aici, „omul-poveste”) dezvăluie
această funcIie poetică a limbajului
(paradoxale și contradictorii). De pildă,
invocarea convenIional ritualică, din
primul text, cu sugestia unui timp litur-
gic, de comuniune („Doamne, trimite si -
laba prinIesă/ care să-mi sărute cu- 
vântul/ pe buze/ pentru a-l transforma în
poez” – viziunile omului-poveste), se trans-
formă în renegarea legăturii transceden-
tale, aruncând timpul poezului în hăul
atemporalităIii: „Ii-aș putea răs punde,
Doam ne/ sunt sindbad/ și-mi port poe -
zul/ pe mările cuvântului/ Ii-aș răs -
punde/ dacă nu aș ști/ că nu mă auzi”

(1001 de cuvinte). De fapt, este o con-
stantă în demersul creator acest bungee
jumping pe care îl practică (ludic) crea -
torul: pare că își deplânge condiIia ne-
sigură, vulnerabilitatea emoIională, sta- 
tutul de veșnic însingurat (cu avataruri
recurente și în alte volume: pasărea rock,
orbul, regele-pește, dar și inedite: lupul
alb în haita lupilor suri, cinderella man,
pui de zgripsor pentru poezie, „răIușca
urâtă de sub aripa lebedei negre”, sisif
care „cioplește din [bolovan] cruci/ pe
care le pune la căpătâiul luminii” etc.),
într-o lume șubrezită de rutină, de în-
tuneric și alienare („acum sunt ca orașul
fără oraș/ ca trenul fără gară/ ca univer-
sul fără Dumnezeu// […] acum sunt ca
luna/ căreia i-a căzut cerul pe cap/ și o
dor stelele verzi// sunt singur” – identi-
tate). Cu toate acestea, asumarea rolului
de creator original al „poeziei” autentice
este fermă, prin intermediul autorefe -
ren IialităIii (în Bestiarium vocabulum,
există aceeași tra iec-  torie contradictorie,
de creare și de desfidere a unei mitologii
personale), cu sugestia unei geneze în
creuzetul cuvintelor alese atent, din în-
tunericul limbajului uzat: „e înnebunitor
de asurzitoa-  re/ liniștea asta/ cu valuri
prelinse/ peste maluri/ în vârful dege -
telor/ doar așa își poate cloci pasărea
rock/ poezul” – 1001 de cuvinte.

Din punct de vedere stilistic, există
continuitate și unitate cu volumele de
versuri anterioare (de la Cui îi pasă că
mâna stângă a înnebunit încoace, cu ex-
cepIia volumelor de sonete): alternează
texte cu formă fixă – sonetul elisabetan –
/ poezia în cadenIă populară cu texte
scrise liber, având final deziluzionant –
fie sub forma interogaIiei retorice, fie a
unor versuri cu valoare concluzivă/ iro -
nică. Supratema volumului este oma giul
cuvântului, dezvelit de rutină și banal,
îmbrăcat în haina atemporală a reperelor
mitologice (inorogul/ licornii, în special),
a celor livrești (fraIii lebădă, aladin, șe-
herezada, hansel etc., Hemingway) și a
propriilor simboluri: omul pasăre, iu-
bita-copil – lescărușa, marea, luna și flu-
viul sau orașul pustiu ca decor elegiac. 

Citit în continuarea celorlalte volume
de versuri ale lui G. GherbăluIă, Povestea
lui a fost odată se configurează ca o busolă
pe apele aparent întristătoare ale poezu-
lui/ poveste care ascunde, ca orice poem,
de altfel, „sufletul unui poet”. Ce merită
descoperit.

Omul-
poveste și
poezul său

rAlucA FArAon
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Yves Namur (1952) este poet belgian prin excelenţă, editor şi academician. A pu-
blicat în jur de patruzeci de culegeri de poeme. În colaborare cu artişti plastici a mai
realizat douzeci şi şase de cărţi de artist. Poemele sale sunt traduse în cinsprezece
limbi. Opera sa a fost recompensată cu numeroase premii dintre care: Premiul Ro-
bert-Goffin, Premiul Louise Labé, Premiul Tristan Tzara, Premiul Jean-Malrieu, Pre-
miul literar al Comunităţii franceze, Premiul internaţional Eugene Guillvie pentru
întreaga creaţie, Premiul Mallarmé. Este membru al Academiei Regale de Limbă şi
Literatură franceză din Belgia de peste 20 de ani  şi membru al Academiei Mallarmé
din Franţa, iar din 2019 preşedintele Academiei belgiene. Poemele lui Yves Namur
din Cartea celor sapte porţi, Cartea aparenţelor, O pasăre s-a aşezat pe buzele tale au inspi-
rat compoziţii muzicale compozitorului francez Lucien Guérinel.

Din vol. Tristeţea smochinului, în curs de publicare. În 2012, cartea a fost distinsă în
Franţa cu Premiul Mallarmé.

traducere de SoniA elVireAnu

***
Vreau de-acum 
Să rămân să-aştept  pulberea,

Aşa cum aştepţi un mic miracol,
Un pelerin himeric  ori doar ploaia,

Aştept pulberea.

Poemul meu, îţi spun, ar putea bine să-nceapă aşa,

Căci uneori nu ştii de fapt de ce scrii una ori alta
Dar scrii orice-ar fi,

În ciuda mierlei,
În ciuda ploii ce pătrunde-acum în casă,
Fără voia mea şi-a oamenilor ce nu vor înţelege niciodată nimic
Din aşteptările smintite ale poeţilor.

***
Îmi pare că nimic nu e real: 

În ploaia care cade-acum,
În forma pătrată a casei, în gândirile-mi obscure
Ori în mirosul de cărbune de lemn,

Într-adevăr,
Nimic nu-i real în toate-acestea. 

Cum nu cred mai adevărate ori mai reale
Calul care aleargă pe păşune, munca furnicilor
Şi-orice iubire pusă mereu mai presus de iubire.

Dar poate că sunt pe cale să scriu toate acestea
Pentru că azi n-am nimic de spus altceva,

Pentru că un poem se sustrage mereu de la una ori alta,
Şi poate
Pentru că viaţa-i mult mai ades altundeva decât crezi.

***
Maestre
Te-ntreb insistent:  

Despre ce realitate mai pot vorbi în poem?

Despre ce realitate pot acum să vorbesc
Fără să rănesc să dezamăgesc pe cineva,
Fără să stingheresc şi mai ales fără să-i înşel pe oameni?

Spune-mi, Maestre,
Care cunoşti bine ploaia,
Cărbunele, toate felurile de păsări, cărţi rare,
Multe vinuri, toate mai bune unele decât altele
Şi trec peste unele lucruri,

Cum să scriu despre toate acestea fără să-i înşel pe oameni,
Ca  o vezică întotdeauna să fie-o vezică
Şi nu o lanternă,

Şi ca poemul să fie cu orice preţ
Un poem?

***
O frunză verde,

E-ntotdeauna aceeaşi frunză ce cade pe pământ,
Pe foile cărţii deschise ori pe despărţiri
Greu de-ascultat ori de înţeles.

Şi totuşi,
Oriunde mă uit, nu-i nicio grămadă de frunze
Şi nici măcar o urmă de verde.

Poate asta-i ce se numeşte poem?

Poate că poemul într-adevăr se compune

Când cuvintele frunză ori verde dispar,
Când toate cuvintele nu mai ştiu nici cine nici ce sunt?

***
Apropo de poemele numite cu uşurinţă obscure,

Se ştie de fapt de ce sunt atât de obscure

Ori atât de-ncifrate cum pretindem de obicei?

Toate lucrurile ce-afară se văd,
Toată lumea asta care mişcă şi trăieşte asemeni furnicilor,

Toate lacrimile şi toată mâhnirea din cer,

Şi chiar iubirea pe care o dărui
Ori care ţi se ia înapoi,

Nu-i totul la fel de obscur
Ca unele poeme,

Cum e şi-aroma  unei cafele fierbinţi
Ori un simplu boboc de trandafir?

***
Am crezut că străbăt într-o zi 
toată suferinţa-ndurată de oameni.

Atunci am mers
Într-o pădure de lacrimi şi de furii cumplite,
În aer sufocant şi-n minciună,

Am mers pe limba celor fără glas
Şi pe limba celor neîncoronaţi,

Pe cea a regretelor eterne,
Şi de sfârşit de săptămâni 
care nu încetează să moară
La ore mici ori la barul din colţ.

Am mers cât am putut merge,

Pentru c-aşa cum bine spui
Toate drumurile duc la mare 1

Ori la iubire,

Pentru că toate astea pot compune totuşi un poem 
Care să se lege cumva.

Yves 
Namur 

1 Liliane Wouters, Tous les chemins conduisent 
à  la mer (Toate drumurile duc la mare)
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Într-o epocă în care suntem bom-
bardaIi de mass-media cu știri
referitoare la ultimele divorIuri și

căsătorii ale lui Cristi Borcea, Victor Slav
și Bianca Drăgușanu, ultimele cafteli în-
casate de aceeași Drăgușanu și Daniela
Crudu sau starea silicoanelor Danielei
Györffi, este îmbucurător demersul edi-
turilor care își continuă de ani buni cam-
pania de educare a publicului larg prin
cărIi „pe înIelesul tuturor” scrise de oa-
meni de cultură specializaIi în compi-
larea unor volume pe varii teme. Este și
cazul Editurii Humanitas, care în ultimii
douăzeci de ani ne-a oferit o lungă listă
de lucrări semnate de prolificul autor
britanic Paul Johnson. Să reIinem că
John son, care abordează cu talent și
vervă cele mai diverse subiecte, este ab-
solvent al lui Magdalen College din Ox-
ford și a fost gazetar de cursă lungă,
colaborând cu periodice prestigioase
precum The Spectator, The Daily Telegraph,
The New York Times, The Wall Street Jour-
nal, Commentary, The National Review, or
jurnalismul este un meșteșug / o artă a
conciziei, a esenIializării și a captării in-
teresului cititorilor.

Titlurilor de până acum apărute în
limba română la Humanitas (Intelectualii,
1999; reed. 2006, 2011, 2015; O istorie a
lumii moderne, 2003, reed. 2005, 2014;
Viaţa lui Isus povestită de un credincios,
2011; La naiba cu Picasso şi alte eseuri,
2012; Peisajul dispărut. Anii copilăriei
mele, 2013; Socrate. Un om pentru tim-
purile noastre, 2013; Stalin, 2014; O istorie
a evreilor, 2015, reed. 2019; Mozart. O
viaBă, 2015; Churchill, 2017 și Darwin,
2018) li s-a adăugat nu demult Creators:
From Chaucer and Dürer to Picasso and
Disney – Creatorii: De la Chaucer şi
Dürer la Picasso şi Disney  (Humanitas,
2019, 416 pp., traducere de Anamaria
Schwab).

Capitolul introductiv intitulat „Ana-
to mia pasiunii creatoare” întoarce pe
toate părIile conceptul de creativitate ca
„trăsătură intrinsecă a fiinIei umane”, un
dar primit de la Dumnezeu, creatorul
universului, care ne-a făcut „după chipul
și asemănarea lui”. Creativitatea se poa -
te manifesta în orice domeniu de activi-
tate (în egală măsură în știinIă și în artă,
în activitatea de fermier sau pantofar, în

grădinărit etc.) și „actul creaIiei pornește
întotdeauna de la realizările predeceso-
rilor. Nimeni nu creează în vid.” De
pildă, piramida în trepte de la Saqqara,
construită din iniIiativa lui Imhotep (sec.
27-26 î. Cr.), este precursoarea piramide-
lor de la Giza, iar complexul său funerar
precede arhitectonica templelor grecești
de mai târziu. Paul Johnson ne atenIio -
nează că harul creativităIii nu garan-
tează, neapărat, și succesul economic,
care depinde de un alt tip de inteligenIă.

Creatorii este o înșiruire de biografii
concentrate – pandant al volumului In -
te lectualii, în care Johnson punea accentul
mai ales pe trăsăturile negative de per-
sonalitate ale celor discutaIi, insistând pe
etică și moralitate. De data aceasta, miza
aleasă este creativitatea (înIelegând prin
asta în primul rând originalitatea) celor
trecuIi în revistă. Literatura își ia partea
leului prin cele cinci capitole dedicate lui
Geoffrey Chaucer („un om de rând din
secolul al XIV-lea” – de rând, dar bine în-
fipt în anturajul regal, aș adăuga eu),
Shakespeare („un uriaș pe care nu-l
cunoaștem” – sunt perfect de acord cu
Johnson; o viaIă de om nu ajunge pentru
descifrarea tuturor sensurilor codificate
în opera Marelui Will), Jane Austen (ală-
turi de care sunt discutate și Madame
de Staël, Mary Wollstonecraft Shelley,
Geor ge Eliot și George Sand – adică și
alte femei care au reușit să spargă blo-
cada impusă de bărbaIi într-o lume a

bărbaIilor și să-și afirme creativitatea
artistică; de-a dreptul scandalos ne pare
astăzi comportamentul lui Sir Joshua
Reynolds sau al lui Dante Gabriel Ros-
setti, care s-au pus de-a curmezișul cari-
erei artistice a surorilor lor!), Victor
Hugo („un geniu fără minte” – cu o bio -
grafie situată sub semnul oportunismu-
lui politic și cu o viaIă erotică punc tată
de scrisori identice trimise mai multor
amante, concepute, remarca Verlaine,
după tipicul „Te plac. Îmi cedezi. Te
iubesc. Îmi rezişti. Dispari!“), Mark
Twain, cu nemuritoarele lui anecdote
(interesantă este influenIa exercitată de
Dickens asupra lui), și T. S. Eliot, „ul-
timul poet cu ghetre” (cu detalii mai
puIin cunoscute despre viaIa de cuplu a
marelui poet și critic literar). Dintre cele-
lalte arte, muzica este reprezentată de
Bach, artele vizuale de Dürer, de Turner
și Hokusai (incitantă alăturare – cartea
ar merita citită fie și numai pentru acest
capitol), de doi mari arhitecIi adepIi ai
stilului gotic, englezul Pugin (precursor
al lui Ruskin) și francezul Viollet-le-Duc,
de designerul Art Nouveau Louis Com-
fort Tiffany, de Picasso, care a revolu -
Iionat pictura, și Walt Disney, care a
produs o revoluIie în arta  filmului de
animaIie; în fine, printre creatori apar și
două nume de referinIă în evoluIia haute
couture-ului.

Un ultim capitol, intitulat „Metafore
în laborator”, asociază creativitatea cu o
serie de marii invenIii tehnice și, reve -
nind la literatură, subliniază importanIa
experienIei personale ca principală sursă
a creativităIii. Exemple concrete din scri -
e rile lui Stendhal, Flaubert, Dickens,
Evelyn Waugh etc. demonstrează că op-
e rele inspirate de experienIele trăite de
autori sunt mult mai „adevărate”, mult
mai realizate estetic decât cele bazate pe
documentare și pe tentativa de reconsti-
tuire a unor lumi îndepărtate în timp sau
spaIiu.

Merită subliniat efortul documentar
depus de Anamaria Schwab, care s-a
confruntat cu o dublă dificultate – gă -
sirea terminologiei adecvate în transpu -
nerea termenilor din domenii atât de
variate precum gravura, arhitectura,
muzica simfonică, arta prelucrării sticlei,
tehnologie etc. etc. etc. și inserarea sute -

Mari creatori, texte recuperate...
GeorGe VolceAnoV
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lor de citate culturale din opere deja pub-
licate în limba română – dar care, odată
rezolvată, i-a netezit calea spre o tradu -
cere fluentă, situată la înălIimea origi-
nalului.

Pe lista creatorilor lui Johnson s-ar fi
putut afla și F. Scott Fitzgerald, al cărui
Gatsby s-a clasat pe locul 2 într-un clasa-
ment al romanelor secolului 20 întocmit
de The Washington Post, după Ulise al lui
Joyce (dar cu infinit mai mulIi cititori și
mai multe reeditări). Și el un „geniu fără
minte”, ca Hugo, și cu o căsnicie la fel de
complicată ca lui T. S. Eliot... Publicat în
anul 2017 de Simon & Schuster cu titlul
I’d Die for You, And Other Lost Stories,
volumul de „povestiri pierdute” ale lui
Fitzgerald a apărut și în limba română,
un an mai târziu, sub titlul M-aș omorî
pentru tine și alte povestiri pierdute (Poli -
rom, 2018, 470 pp., traducere de Dan
Croitoru). 

Este un volum remarcabil nu doar
datorită excelentei traduceri pe care ne-a
dat-o Dan Croitoru (premiată, de altfel,
de Filiala de Traduceri Literare a U.S.R. –
București) și nu doar datorită faptului că
recuperează texte rămase, până de cu -
rând, în stadiu de manuscris sau dactilo-
gramă, în patrimoniul unor biblioteci
universitare (Yale, Princeton, Harvard)
sau cel al urmașilor. Punctul forte al
acestui demers editorial constă în apa -
ratul critic ce-l însoIește – este o ediIie
critică în adevăratul sensul al cuvântului
(închipuiIi-vă o ediIie adnotată în genul
Arden sau Oxford Shakespeare), cu in-
troducere, notă asupra ediIiei, comen-
tarii, note de subsol care, cantitativ, ade- 
sea fac o concurenIă serioasă textului li -
terar; iar Dan Croitoru le oferă cititorilor
români completări, explicaIii parantetice
la notele lui Anne Margaret Daniel, în-
grijitoarea acestui impresionant efort re-
cuperator. 

Cele optsprezece proze scurte (dintre
care trei sunt scenarii sau schiIe de sce-
nariu de film) sunt precedate câte un
scurt comentariu, conIinând interesante
date de istorie literară (datarea aproxi-
mativă a textului, detalii din corespon-
denIa purtată de Fitzgerald cu agentul
său literar Harold Ober și din cea dintre
Ober și redactorii diferitelor reviste
cărora încerca să le plaseze textele spre
publicare, modificările solicitate de aceș-
tia din urmă și eventualele modificări ac-
ceptate de autor, plus motivele care au
dus, în final, la nepublicarea lor, con-
stând fie în apariIia altor proiecte edito-
riale mai tenante, fie în refuzul autorului
de a face concesii revistelor respective,

care îl obligau să creeze un anumit tip de
intrigă, cu o anumită tipologie a person-
ajelor, ce corespundea orizontului de
așteptare al publicului din epocă, mai
ales în urma succesului repurtat de
Fitzgerald cu romanul This Side of Para-
dise – Dincoace de Paradis, 1920). Din
aceste comentarii aflăm contextul social
în care a fost conceput fiecare text (acIi-
unea fiind cel mai adesea plasată în
locuri vizitate de soIii Fitzgerald, influ-
enIată de unele evenimente biografice –
întâlnirea cu personalităIi din lumea
baletului, cinematografiei, artelor plas-
tice etc.) și conjunctura financiară în care
se afla autorul la data respectivă. Merită
reIinut faptul că Fitzgerald, după cum
atestă aceste fragmente de corespon-
denIă, nu era dispus să facă concesii
celor ce-l plăteau, detestând oprtunismul
și având încredere în forIa lui creatoare. 

Paratextul acestui volum confirmă
ipoteza lui Paul Johnson potrivit căreia
experienIa de viaIă imediată reprezintă
o sursă de inspiraIie mai bună decât doc-
umentarea. Nu întâmplător, când se află
în Maryland sau Virginia, Fitzgerald
scrie o poveste cu acIiunea plasată în
aceste state; când se află pe Coasta de
Est, eroii lui populează New Yorkul,
orășelele din New England sau centrele
universitare din Ivy League; când se află
la Hollywood, și acIiunea se mută musai
la Hollywood.

Două dintre textele recuperate da -
tează din anii 1920: „ChitanIa de mână”
este povestea unei escrocherii în stil
mare, ce exploatează credinIa ma selor în
fenomenele paranormale, iar finalul,
complet neprevăzut, de un comic spu -
mos, trădează posibila influenIă a lui O’
Henry asupra încă tânărului Fitzgerald;
„Cuplul” aduce în prim-plan doi tineri
debusolaIi, aflaIi în pragul divorIului –
căsătoria le este salvată de o serie de eve -
nimente hazlii și sinistre, în același timp,
care îi fac să se alieze împotriva unor
ina mici comuni.

Celelalte șaisprezece texte au fost
scrise în intervalul 1932-1940. Dacă ne
gândim la numeroasele internări ale
Zeldei Fitzgerald, ca și la nenumăratele
escapade bahice, urmate de internări, ale
autorului însuși, nu trebuie să ne mire
faptul că acIiunea mai multor povestiri
se petrece în lumea medicală, în spitale,
ospicii sau în izolare la domiciliu, că mai
pretutindeni apar medici, asistente, in-
firmiere. Așa se întâmplă și în „Coșmar
(Fantezie în negru)”, unde un psihiatru
malefic încearcă să-l deposedeze de
moștenire pe un „pacient” perfect sănă-

tos sau în „Ce-o să faci?” – povestea unei
iubiri înfiripate la prima vedere între un
tânăr doctor și fiica unei cucoane ipo-
hondre. În „Ciclon pe tărâmul liniștii”,
un alt tânăr medic se îndrăgostește de o
frumoasă asistentă – amândoi sunt con-
cediaIi din spital, dar, după o serie de
peripeIii, își recapătă locurile de muncă;
„Femeile din casă (Temperatură)” na -
rează un caz de izolare forIată impusă
unui tânăr cercetător proaspăt întors din
Japonia, bănuit că ar avea probleme cu
inima – terorizat de infirmiere și supus
unui regim medical strict, află, în final,
că este victima unei erori, că i-a fost
atribuit EKG-ul alt pacient. 

„Sus degetele” și „Programare la
dentist” sunt două variante ale uneia și
aceleiași povești despre un dentist,
medic militar în armata unionistă, și sora
lui, care se îndrăgostește de un... ofiIer
confederat – cea dintâi are finalul plasat
în timpul Parisul invadat de către ger-
mani în 1870, iar a doua în lumea tribu -
rilor de amerindieni. În ambele versiuni
dragostea triumfă.

Nici din celelate povestiri nu lipsesc
câte un el și o ea, cu tatonările ce duc la
un final fericit sau la rupturile ocazi -
onale, urmate de redresarea relaIiei din-
tre parteneri. Povestirea care dă titlul
volumului prezintă o tânără actriIă ușor
depresivă, cu tendinIe discret suicidale,
prinsă într-o dilemă (s)existenIială: să
rămână cu vechiul ei prieten, operator,
sau să înceapă o relaIie cu un străin caris-
matic, uns cu toate alifiile? În ciuda titlu-
lui funest, finalul este neașteptat... „Călă- 
torind împreună” îl precede cu două
decenii pe Kerouac cu al său Pe drum, iar
în „MulIumesc pentru foc” Fitzgerald
explorează miraculosul, cea care înfăp-
tuiește miracolul fiind statuia Fecioarei
dintr-o biserică din Kansas City.

Volumul conIine și trei scenarii re-
fuzate de producătorii de la Hollywood.
Două dintre ele au o intrigă perfect ar-
ticulată – combinaIie între thriller și
comedie – o reIetă de succes folosită în
nenumărate filme americane, iar a treia,
având-o drept protagonistă pe o baler-
ină, se apropie de melodramă. Refuzu -
rile constante de care s-a lovit la Holly- 
wood au reprezentat cel mai mare eșec
pentru Fitzgerald, care, după cum spu -
nea și Billy Wilder, a fost „un mare
sculptor folosit pe post de instalator”;
neînIeles în latura lui originală, era (bine)
plătit să remedieze textele execrabile ale
unor scenariști submediocri. Și atât.
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Când poezia străină, ori de
unde ar proveni ea,  intră pe
mâini   pricepute de poet, în-

florește mai abitir în pământul străin, ca
și când ar fi la ea acasă. Este cazul fericit
al cărIii Cerul din păsări, Editura eLiter-
atura, București, 2019, aparIinând poet-
ului spaniol Luis Luna și tălmăcită în
românește  de poetul Ion P. Iacob.

Luis Luna este doctor în filologia his-
panică, profesor  al Școlii Scriitorilor din
Madrid, conduce colecIia de poezie Frag-
mentaria, este redactor al revistei Hetero-
geneia și are întreaga sa operă publicată
în SUA.

Ion P. Iacob este poet, membru al
Uniunii Scriitorilor din România, redac-
tor al revistei Ardealul literar, Deva,
tehnoredactor și ilustrator al multor re-
viste literare și cărIi românești, locuind
la Nișcov, Buzău. Cerul, „din păsări” sau
de aiurea, e mare și generos, atât cât să
acopere „podul” creat curajos, prin iu-
bire și știinIă de poezie de Ion P. Iacob. El
l-a „descoperit” pe Luis Luna, l-a pro-
movat în blogul său „Patria  poeIilor” și,
presimIind afinităIi tematice și de sim-
bolistică poetică, a purces la traducerea
spaniolului, fericit de „ginta latină” a
limbilor noastre. Cu o patimă pe care Ii-
o dă doar iubirea și cu o încăpăIânare de
a restaura sensurile (pag. 83), a învins ob-
stacolul limbii spaniole și cu dicIionarul
în mână și iubirea de Poezie în inimă a
cucerit departele:  Tiras la piedra/ al centro
del estanque/ y no alcaza tu vista a ver los
circulos./Lo que importa es la imagen/ que
nace en tu memoria/ la respuesta que vibra/
en el hueco vacio de tu mano, adică Ceea ce
contează este imaginea/ care se naște în
memoria ta/ răspunsul care vibrează/ în
vidul mâinilor tale. (pag. 21).

Cartea de faIă înseamnă și un model
de poezie modernă, adică de notaIie, lap-
idară dar esenIială, cu o simplitate a
complexităIii, cu o înIelegere faIă de citi-
torul grăbit și obosit, de fapt  din ce în ce
mai rarul cititor contemporan de poezie,
căruia trebuie să i se ofere totul în doze
mici, numai așa dând o șansă reflecIiei
adânci, expuse metaforic în banalul
bombardament de știri mediatice co-
mune.

Traducerea de poezie e  și artă, dar
și știinIă: arta privește harul poetic și

inspiraIia, știinIa se referă la cunoaș -
terea (impecabilă, dacă este posibil) a
limbii.

Poezia  nu e alcătuită din cuvinte,
ci din raporturi de cuvinte, de sensuri,
care nu pot să treacă frontierele unei
limbi, fără să-și modifice valoarea În
această zonă a traducerii se ascunde
trădarea, dar și arta tălmăcitorului.
Întâi de toate optezi pentru spiritul po-
etului, apoi pentru sunetul lui trecut în
limba ta, care impune cel mai ades
modificări de  natură semantică, nicio-
dată prea grave. 

Titlul original al volumului de faIă
este Mirar pajaros, iar traducerea în limba
română  ar fi  UitaBi-vă la păsări. Ion P.
Iacob a optat însă pentru Cerul din păsări
și nu cred că a greșit. Aria metaforică a
celui de al doilea titlu este mult mai
cuprinzătoare și mai elocventă  pentru
întregul volum și pentru selecIia din  cele
patru cărIi de poezie aparIinând lui Luis
Luna.

Iată o mostră de tălmăcire: Los ojos no
pueden concentrarse en un punto.// La cori-
ente los alza/por toda extension/ como una
larga frase/ che dijera la luz.// Sin sera oida.//
- Ochii nu se pot concentra pe un punct.//
Fluxul ascendent / se extinde peste tot/ ca o
frază vastă/ care glăsuiește luminii.// Fără să
fie auzită.

Sentimentul dureros al neauzirii pare
să fie o stare generală pentru poezie, în
Spania, ca și în România. Doar că poetul
cel adevărat, își face datoria și scrie mai
departe. Cum? Apropiat de natură (atâta
câtă a mai rămas neucisă de fratele om),
de drumul fără sfârșit, de spaIiul cre-
puscular care se întrevede în timpul
Poeziei, de limbul ei secretor, amigda -
lian… Titlurile cărIilor lui Luis Luna din
care a tradus Ion P. Iacob, sunt „grăi-
toare”: Caietul pădurarului, Călătoria, Ter-
itoriu în amurg, Migdală.

Structural asemănându-se prin de-
voIiunea faIă de starea poetului și a
poeziei contemporane, reflexivitatea ide -
atică, comprimarea sensurilor, iar stilistic
prin promovarea poeziei scurte dar sapi-
enIiale, gen haiku, esenIa metaforică, cei
doi poeIi fac un corp comun în această
carte, a cărei copertă e ilustrată impeca-
bil poetic de românul nostru: numele
spaniolului – o lună sângerândă (așa

cum e orice conștiinIă poetică adevă -
rată), împânzită de crengile unui copac,
nu doar înfruntând cerul, ci și pământul,
cu acele tulpini-rădăcini, cu o pasăre
albă, fără să se așeze, întruchipând neli -
niștea, zborul, și în înalt, și în adânc.
ProiecIia dublă a copacului, tulpinile di-
nafară fiind prelungirea rădăcinilor din-
lăuntru rescriu grafic existenIa umană.

Pornind de la versurile al lui Rilke Și
orice lucruri cărora mă dau/ devin bogate și
mă cheltuiesc, altruismul și nădejdea poe-
tului pentru demersul său liric, în con-
temporaneitate simIit ca Un camino
cortado/ Donde no llega nadie.Inutil para el
resto./ Pero no para ti. Tu resplandeces. Un
drum blocat./ Pe care nu circulă nimeni. In-
util pentru restul./Dar nu pentru tine. Tu îl
luminezi.  (pag. 87) , demonstrează încă o
dată optimismul tragic al creatorului, de
care sunt  conștienIi  și Luis Luna, și Ion
P. Iacob.

Scrisul seamănă cu ploaia, spălând
sau murdărind, singură în măsură să de-
scifreze ordinea frunzelor căzătoare. Și
tot ploaia, a pământului, căzând însă din
cer, scrie și despre noi, neînstare să de-
scifrăm caligrafia ei. Nici poetul n-o de-
scifrează, dar o consemnează  în acest
splendid poem: Nadie dice el porque de las
hojas. Las miras desparramadas en un or-
denque solo la lluvia reconoce./ La lluvia es-
cribe/ sobre ti/y tu no desentranas. Nimeni
nu pune întrebări frunzelor. Le privești
risipirea într-o ordine pe care numai ploaia o
recunoaște.//Ploaia scrie/ despre tine și tu nu
poBi descifra. (pag. 105).

Mesajul etic și estetic sunt incon-
testabile. Tălmăcirea se dovedește  fidelă
lor și  bine adaptată limbii române poe -
tice. Cerul din păsări redă mai pregnant
cuvintele originalului, ideile originalu-
lui, poate fi citită și ca o operă originală,
dar și ca o traducere, reflectând stilul
originalului, dar și stilul traducătorului.

Revenind la Rilke, „bogăBia” și „chel-
tuirea” se simt în această carte de ambele
părIi: îmbrăcându-l pe Luis Luna în
haina limbii române și încă într-una de
gală, cea poetică, Ion P. Iacob l-a „îm-
bogăIit” pe spaniol, dar și pe sine,
lăsându-l pe cel tradus să „îl cheltuie”.
Pentru că are de unde.

Simplitatea complexităIii
PASSionAriA StoiceScu

���



No, dacă tăt îi să ne lăudăm cu
vorba de acasă, să o facem.
Că la promovarea oamenilor

faini de la mine de acasă nu mă întrece
nimeni. Şi să începem aşa cum se face la
casele noastre, cu voie bună. Şi o hopăi -
tură (strigătură): Auzât-am o minciună/
C-aicea-i horinca bună!/ Îndulcită cu zahăr,/
Dă-ne gazdă un pahar!/ Un pahar nu ni
bugăt/ Dă-ne gazdă olu tăt!/ Că ni-i neamu
băutor/ Be o cupă de tri ori/ Şi un ol de nouă
ori”. Sunt convins că mulţi nu au înţeles
mare lucru. Staţi liniştiţi, e de bine. E vor -
ba de ţuică (horincă), pe care, fiind cea
mai bună băutură a românilor, o dorim
în ol (un fel de damigeană din sticlă) că
o cupă (un litru) nu nu îi bugăt (destul). 

Cât am avut de câştigat cu vorba mea
dulce de acasă. După vorbă, după port
se ştia că îs ardelean, apoi năsăudean şi,
mai exact, ţibleşean. Am avut bucuria de
a copilări în satul unde lumea idilică a lui
Coşbuc  avea ultimele tresăriri de frumu -
seţe. Am crescut cu vorbele spuse de
tâna (bunica), şi prinzând drag de ele  m-
am trezit peste ani etnologul ce cutreieră
satele în căutatea ultimelor poveşti cu
zâne, Hojdocea (Baba Dochia), Fata Pă -
durii, vârcolaci, stigoi, moroi şi câte altele
nu se mai ascund pe Văile Someşului şi
Valea Ţibleşului. Vorbele de acasă mi-au
rămas bine întipărite în inima mea. Nu
ştiam eu de cuvinte-madlenă, ştiam doar
că trebuie să îmi duc mai departe vorba
străbunilor şi să nu îi fac de ruşine. „Să
nu întorşi niciodată vorba la nime şî să
nu ne faşi de mninune, dragu tânii” sunt
cuvintele ce mă însoţesc mereu.

În primii ani de liceu, când mergeam
acasă, tâna zicea „no, voroveşti dom -
neşte, nu mai şci vorbile noste”, iar când
veneam la liceu, cel mai renumit din
Bistriţa, Colegiul „Liviu Rebreanu”, pro -
fesorii îmi spuneau „dar tu eşti un băiat
deştept, vorbeşte literar”. Toată viaţa am
fost împărţit între literar şi madlenă,
între cuvintele de la „oraş” şi vorba de
acasă. Am încercat eu, cumva, să le îm -
pac, însă în tot cee ce fac se vede am- 
prenta cuvintelor memoriei ţărăneşti.

În cartea mea „Crucea nopţii”, un ca -
pitol este numit   „Copilul de apă”. Am
avut „Copilărie/ Cu gust dulceag/ Şi
nopţi scăldate/ În vise”.  În satul meu
„Sub nucul bătrân / Poveştile prind via -
ţă” şi „Poţi să zbori / De mână cu co pi-
 lă ria”.  La mine vezi „Pomi pierduţi în
coama cailor / Copii care zboară / Pe
aripi de raţe sălbatice”. În nopţile de
iarnă „Lumina arde sub covor / Purtând
în ea poveştile Îngerilor”, vara „Mioarele

pasc / Pe cărarea cât un fir de aţă”.
Cuvintele mele sunt „Culese din tufa de
zmeură / Pe prispa de lut”, iar „Merele -
îngeri pe pământ”. 

Vorba de la Giug - vocala ă a fost
total înlocuită cu a ( pa aici, sarantoc,
sarat, nanaş, maritată, Craciun, matuşă,
mamaligă) m-a însoţit mereu. Giuganii
nu se simt complexaţi că au accentul res -
pectiv. Nu vor să vorbească „curat“. Şi
bine fac, pentru că altfel România ar
pierde din bogăţia culturală şi din di -
versitate! Oameni sunt la fel ca vorbele
lor: mândri, dar nu trufaşi, aşezaţi şi
„rabdatori”. Trăim vremuri în care an -
glicismele sunt la mare modă, mai ales
după pătrunderea, până la sufocare, în
viaţa noastră a reţelelor de socializare
până în cel mai izolat cătun al ţării. Sof -
turile unor reţele au o traducere proastă
în limba română, astfel încât, vrând-
nevrând (totuşi, să recunoaştem, nu
sun tem forţaţi), apelăm la engleză, pe
care încercăm s-o asimilăm şi pe care o
pocim în fel şi chip. Nu mai avem pauză
de cafea, ci coffe-break, nu mai avem
cursuri ci training-uri, nu mai avem du -
minică ci week-end, şi lista poate con- 
tinua. Suntem la fel ca personajele lui
Alecsandri care poceau franceza, în
frunte cu Guliţă care aducea mari satis -
facţii mamei, Chiriţa, când îi testa cu- 
noştinţele („furculision” în loc de „fur -
culiţă” şi „fripturision” în loc de „frip- 
tură”, „franţuzisme” aplaudate de „cu -
coniţa cu fasoane”). Şi, poate, la fel ca
Alecsandri, ce-a surprins perfect socie -
tatea în care trăia, unde snobii se dădeau
mari francofoni, am putea să exploatăm
şi noi, în creaţiile literare, acest aspect.
Cu atât mai mult este datoria mea ca
etnolog să păstrez limba bunicilor mei cu
cât văd pe sătenii mei care, după câteva
luni petrecute în străinătate, vin acasă şi,
vezi Doamne, şi-au uitat limba, pocind-o
cu fel şi fel de „spaniolisme” şi „ita -
lienisme”. Episcopul Macarie al Europei
de Nord spunea că în fiecare ţară există
o mică Românie pentru că se află oameni
din toată zonele, putând reconstitui
provinciile noastre. Ce păcat, însă, că

unii nu mai vorbesc româna cu copiii lor,
astfel încât, odată cu o generaţie, se pier -
de transmiterea acesteia, nepoţii venind
în vacanţe la bunici şi înţelegându-se cu
aceştia prin semne. Ce să le mai spui de
cuvintele şi graiul străbunilor, dacă nu
ştiu câteva cuvinte elementare româ -
neşti?  Ce poate fi mai trist? Este păcat că
nu înţeleg că o limbă vorbită în plus este
un punct câştigat pentru copil şi, dincolo
de toate, trebuie să recunoaştem că, da -
că-şi abandonează limba şi nu o predă,
ca un testament, mai departe, nu este cu
adevărat român. Tocmai de aceea, măcar
eu încerc să promovez în scris limba
străbunilor, fără anglicisme, însă, dacă se
poate, cu cât mai mult neologisme şi re -
gionalisme de o frumuseţe rară care, din
păcate, dispar odată cu bunicii noştri. 

Graiurile se retrag în cărţi. În Giug
astăzi nu mai ard lămpile, vechea uliţă
zace sub o stradă pietruită. Îmi este vie
imaginea satului cu tot ce avea el, cu oa -
menii şi gospodăriile lor, cu obiceiurile
păstrate cu sfinţenie de-a lungul anilor,
cu frumuseţea portului şi a graiului ne -
alterat din străbuni. Amintirile se leagă
de sărbători, Crăciunul şi Paştile, cu toate
ritualurile lor.  Apoi de timpul în care
munca şi odihna se măsurau în lumină
şi întuneric. În arşiţa soarelui oamenii
săpau (prăşeau) şirele (firele) porum -
bului sau încovoiaţi de spinare, cu secera
în mână adunau cu grijă şi migală grâul
ce asigura pâinea cea de toate zilele. Câte
nu aş putea spune despre unul dintre
cele mai frumoase obiceiuri, cu poezii ce
pot sta în cartea liricii polulare la loc de
cinste – „Cununa Grâului”. Cositul ierbii
şi făcutul fânului pentru animale adu -
nau şiroaie de sudoare pe feţele lor
brăz date şi arse de vreme. Nu poate fi
şters din memorie tabloul înserării când,
rând pe rând, carele cu giboli (bivoli)
aduceau oamenii trudiţi după o zi de
muncă istovitoare spre casele lor. Mersul
la biserică în imaculatul port popular,
jocul de duminica, nunţile erau alte
prilejuri de etalare a graiului. Şezătorile
pentru torsul cânepii şi a lânii  aveau
termeni specifici jârebge, răşchitori,  cu
elementele  războiului de ţesut: stativile,
spata, suveicile, sucala, ţevile, vergelele,
iţele etc. Pe durata câşlegilor se ţesea,
urmând ca până la Paşti hainele să fie
terminate, precum şi cele necsare în
fiecare gospodărie: tindeauă (cingeauă,
prosoape), lepedeauă (lepegeauă, pare -
tară), faţuci pentru pernă, feţă de masă,
desagi, ţoale, cuverturi, cenuşare pentru
sacii de cules la câmp. Cămăşile femeilor
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erau „peste cot”, cu alesături „în cruci”,
„în păşituri”, cusute „pa dos”, „alesă cu
mărgele”, „nevedite” şi trase în „ceară”
(război de ţesut). Fetele aveau de obicei
„şâr” şi pe umăr, iar la mâneci „cipcă”.
Poalele femeilor se confecţionau din
pânză de casă. Zadiile se ţeseau în „cea ră”
în diferite culori, fie din lână, fie mai nou,
din „şar” (fire sintetice). Existau două ti -
puri de zadii:  „soţâi” (perechi) şi cu şurţ.
Acesta era uneori din postav pe care se
brodau manual diferite forme. Pieptarele
erau „alese cu mărgele” sau brodate în
mătase „cu cunună”. Frân ghiile cu care se
legau zadiile se confec ţionau tot în
„ceară” din care nu lipseau culorile trico -
lorului. Mireasa avea pe cap cunună de
sărbătoare şi un „şflaier” (voal). Bărbaţii
purtau cămaşă cu guler pe care erau
alesături cusute sau alese cu mărgele.
Feciorii aveau „şâr” atât la guler cât şi pe
umeri, la mâneci şi pe poală. La capătul
poalei era cusută „cipca”. Vara se purta
pantaloni „pa pcicior”, confecţionaţi în
„ceară”, „în patru iţă” şi „izmene largi”,
iar iarna se purtau cioareci din pănură.
Curelele (brâiele) erau din piele. Unii mai
înstăriţi purtau brâu cusut cu mărgele şi
clop cu păun (acum brand al judeţului
Bstriţa-Năsăud) în zilele de sărbătoare.
Ceilalţi purtau brâu simplu din piele şi
clop simplu „de păr” îngrădit cu „bertiţă”
din mărgele şi „bumbuşte”. Cei care se
că sătoreau nu mai aveau dreptul să
poarte bertiţă. Ceptarele (pieptarele) erau
fie cu ciucuri, fie brodate cu cunună. Din
pă nură de lână dată în piuă se confec -
ţionau sumanele, ceoarecii şi obielele
pentru opincii. 

Să nu uităm de bucatele unice în
„meniurile” internaţionale: unsoarea
(brânză, fie de oi, fie de vaci, pregătită
într-o farfurie în care se alternează pături
subţiri de mămăligă cu brânza presărată
între ele şi untura topită; jumări de ouă
numite „papă”; tocana (de pui, de găină
sau din carnea altor păsări de curte (raţe,
gâşte, curci), din carne de oi, de miel, de
vită, de porc); cureci fript (varză călită );
drobgi (mămăligă în ulei din sămânţă de
floarea soarelui sau bostan prăjit cu cea -
pă sau usturoi); pogacea (din mămăliga
rămasă de la o masă, făcută în formă de
turtă groasă şi prăjită pe sobă sau pe
plita cuptorului); balmoşul (pregătit la
fel ca şi mămăliga din făină de porumb,
dar fiartă în zer de oi), toşmagi (supă
dulce cu tăiţei) şi nelipsitele galuşce
(sarmale) cu păsat de malai (porumb).
Apoi ale porcului (cunoscutul  cârnaţ,
caltaboşii numiţi călbaşi, pregătiţi din

păsat de porumb şi jumări din carne
grasă, toba). Mâncarea avea la bază legu -
mele din grădină: fasolea, atât uscată
(boabe), cât şi verde (păstăi); cureciul
(varza); căţeii de ai  (usturoiul),  poro di -
cile (roşiile); pepinii (castraveţii); şalacele
(salata verde) şi nelipsitul barabou (car -
toful). Grăsimile folosite la gătirea mân- 
cărurilor erau untura de porc topită
(unsoarea), slănina afumată, uleiul (olo -
iul) din seminţe de dovleac (bostan). 

Cine ştia de hidronime (Dicşor, Pâ -
râul Sărăţii, Pârâul Stricăţii) ştiam doar
că aici merg la şciolnă (scăldat),  de la
şurgău (izvor la care era pahar, de obicei
apa venea printr-o ţeavă) îmi stâmpăra,
setea (Şurgău de su Steni, Şurgău  Ţân -
cului). Apoi aveam văi sau parăuri pe
care le luam de-a lungul pentru a a junge
la locuri (Parău Cornilor, Parău lu Gre -
luş, Parău Holanenilor, Parău Poie ni- 
ţălor, Parău lu Şaie,Valea  Boului, Valea
Cotozănilor, Valea lui Şormag, Valea
Luntrosă, Valea Lupului, Valea Mărului,
Valea lui Pantilimon, Valea Ursului, Va -
lea Xânii) şi fântîni şi tăuri (ape stătă- 
toare, bălţi) cu poveştile lor (Fântâna
Cucului, Fântâna la Copaşel, Fântâna
din Vâlcele, Fântâna la Ştiubei, Tău lu
Bodău, Tău Moşucului, Tău Popii). Nu
lipsesc oronimele (forme  de relief gen
coastă, deal, dâmb,  dos, faţă) şi amintesc
aici doar câteva pentru frumuseţea lor
(Acastăi, Bârlog, Buza Podurilor, Şerdac,
Cleja Popii, Costa  Barării, Costa Bâtii,
Costa Blagii, Colacu Tăului, Coltouă,
Corni,  Corlace, Dealu  Şiorî,  Dâmbu
Patrulii). Multe din ele sunt incluse şi în
cântecele giuganilor: Uiuiu pe Dâmbu Gol,
/ Că mnireasa n-are ţol/ Da i-a face mnirele/
Când a tunge cânele / ş’ i-a face mânesa/
Când a tunge caţaua.   

Şi azi bunicile din satul meu când
iese pe uliţă, îşi leagă „naframa” (baticul)
sub bărbie - semn că are o supărare şi nu
e cazul să o intrerupi din mers. Dacă se
leagă la spate e semn de bucurie, de nor -
malitate. La Giug, totul se lua în serios:
dragostea şi ura. Prostul renume se moş -
tenea din generaţie în generaţie. Dacă ai
furat, toţi copiii, până la a patra gene -
raţie, poartă pecetea hoţiei. Eşti al lui ăla
care „a facut” şi a dres. Aici, dacă nu ai
poreclă, nu eşti in rândul oamenilor. Nu
exişti. „Vai de cei fără poreclă”, zic
diuganii. 

M-am înstrăinat de sat, dar esenţa
trăirilor mele acolo încă îmi dă subiecte
fie ele în literatură, fie în etnologie sau
jurnalism. E o poveste inepuizabilă, ca
apa vie a Văii Ţibleşului ! 

De ce despre vaccinuri? Noţi-
uni, istorie, curente. Deoarece
curentul antivaccinare, care e

mai vechi decât se ştie, dar care creşte în
influenţă în ultimii ani, are un efect nega-
tiv asupra sănătăţi publice. Măsurabil
prin scăderea procentului vaccinat din
populaţiile ţărilor avansate.

Să începem, cum fac de obicei, cu
schiţarea cadrului. Bolile infecţioase sunt
simultan un capitol de medicină şi un
capitol de ecologie. Ca disciplină biolo -
gică. Al cărei obiect este totalitatea rela -
ţiillor dintre o specie anume şi mediu.
Punc tual totalitatea relaţiilor dintre or-
ganismul uman şi microorganismele pa -
togene. Care sunt de 3 categorii: bacterii,
fungi şi viruşi. Nu ţinem seama de toxine
din perspectiva de interes. Se va vedea
dece. 

Care e mecanismul epidemiilor (şi,
evident şi al pandemiilor)? Sistemul imu -
nologic al omului poate face faţă agresiu-
nii patogenilor până la o limită. Deter- 
minată de raportul între randamentul
acţiunii anticorpilor (dacă şi care există) şi
randamentul reproductiv al patogenilor.
Sistemul produce anticorpi pe timpul
bătăliei cu agresorul patogen. Dar, de la
un moment dat încolo, proliferarea pato-
genilor covârşeşte sistemul defensiv. Cu
efecte până la letale. Nu posed informaţie
asupra situaţiei la fungi şi la viruşi, dar în
ce priveşte bacteriile, numai 3% dintre
specii sunt patogene. Restul sunt fie în
afara interacţiunii cu specia umană, fie in-
diferente, fie cooperante. Acestea din
urmă sunt bacteriile simbiotice. Conchi-
dem că bacteriile patogene sunt, de fapt,
dezadaptate la organismul uman. Iar cele
mai dezadaptate sunt tocmai cele care
produc bolile infecţioase contagioase.
Care dacă omoară omul, mor odată cu el.

Să mai precizăm că bacteriile (cele
patogene sunt numite curent microbi)
sunt organisme monocelulare. Ele agre-
sează până la a ucide prin toxine. Mole-
cule, de regula catabolice, excretate în
mediul organismului. Fiind celule, multi-���
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plicarea lor are loc prin mitoză. Cu totul
altul e mecanismul de agresiune al viru -
şilor. Un virus e o construcţie mult mai sim-
plă. O moleculă de ADN, care-i dă iden- 
titatea biologică, împachetată în molecule
ale unor proteine. Structura asta fiind inca-
pabilă de mitoză (= diviziune), multipli-
carea viruşilor are loc după pătrunderea lor
în celule ale organismului gazdă. Unde are
loc replicarea (= copierea) moleculei de
ARN mesager, care reconstituie molecula
de ADN. Acest proces de reproducere are
loc pe seama materialului molecular al
celulelor organismului gazdă. Celule astfel
distruse, cu efecte distructive asupra în-
tregului organism. Desigur, cele de mai sus
reprezintă o formă simplificată a procesu-
lui. Cu rolul de a se înţelege mecanismul
vaccinării.

Rezultă că pentru a schiţa istoria vac-
cinării, trebuie să începem cu istoria epi-
demiilor. Informaţie despre acestea există
încă din antichitate. O primă epidemie de
variolă ar fi fost documentată în timpul
războiului dintre 2 imperii ale vremii: cel
hitit şi cel egiptean. În vremea celui mai
mare faraon, Ramses II, în umră cu 33 sec-
ole. Epidemia ar fi atins ambii beligeranţi.
O singură sursă o pomeneşte. http://de-
sprevaccin.ro/istoria-vaccinurilor/. Rămân
necunoscute motivele pentru care alte
surse, referitoare la o epocă istorică de mare
notorietate, nu pomenesc epidemia. Dar ex-
istă un argument indirect. Aceeaşi sursă
citează cauza morţii unuia dintre urmaşii
celebrului faraon, anume Ramses V (1157
B. Ch.): variola. Diagnostic stabilit în ultimii
ani ai secolului XIX prin studii asupra mu-
miei faraonului. Ori acest amănunt e citat
de mai multe surse disponibile. Nu avem
certitudinea epidemiei care a decimat două
tabere beligerante, ceea ce presupunea
aglo merarea în spaţiul militar a multor zeci
de mii de oameni. Dar avem certitudinea că
peste 2 secole boala a ajuns până la alt
faraon. Conform acestor menţionări, se
pare că variola ar fi (fost) maladia epi-
demică cu cea mai lungă istorie. Conside -
rată eradicată în 1977-1980, când a fost
înregistrat ultimul caz letal. În urma com-
baterii ei seculare, prin imunizare empirică
şi a campaniilor concertate de vaccinare
odată cu dezvoltarea vaccinologiei.

Pentru a nu rămâne cu perioade crono-
logice aşa de îndepărtate în lunga istorie a
variolei, să menţionăm epidemia care a
lovit Atena în războiul peloponeziac (430 B.
Ch.). şi care şi-a avut rolul, dacă nu decisiv
cel puţin ponderal, în victoria Spartei. În
toate aceste secole nu există referiri la com-
baterea bolii. Primele astfel de referiri apar
în timpul construirii Marelui Zid Chine -
zesc. Deci în urmă cu cca un mileniu.

Printre victimele acestei uriaşe opere s-au
numărat şi cele ale variolei. Mortalitatea
acesteia a început a fi limitată prin inocu-
larea constructorilor cu forme uşoare ale
bolii. Cei inoculaţi căpătau o anume rezis-
tenţă la formele virulente. Tehnica de com-
batere empirică, pe tărâm imunitar, încă
extrem de departe de vaccinarea propriu -
zisă, a străbătut secolele, de-a lungul şi de-a
latul Eurasiei, sub numele de variolare. 

Înainte de a reveni la combaterea vari-
olei, să nu omitem catastrofala pandemie
care a redus populaţia Europei cu 1/3 până
la ½. Cunoscută ca ciuma neagră, sau bu -
bonică, patogenul ei e bacteria Yersinia
pestis. Iar vectorul* ei sunt puricii şi şobo -
lanii. O specie foarte prolifică, de mare vi-
talitate şi răspândire. De fapt pandemia a
pornit prin 1330, în Asia Centrală şi s-a
propagat cu aceeaşi virulenţă spre India şi
China, dar prin Orientul Mijlociu şi nordul
Africii a ajuns în 1347 în Europa. N-au exi-
stat nici un fel de mijoace de comba tere/
limitare. Pandemia şi-a urmat cursul bio-
logic natural, epuizându-se pe măsura
scăderii virulenţei patogenului. Dar nicio-
dată definitiv! În Europa au urmat alte asal-
turi, la intervale de ordinul deceniului.
Înce pând din secolul XVI aceste reveniri
s-au rărit considerabil, până la un nivel sub-
critic. Totuşi, la finele secolului XIX numai
în India au murit cca 6 milioane de oameni
de pe urma epidemiei redeclanşate. Să nu
omitem că bacteriologul rus Waldemar
Haffkin a elaborat primul vaccin împotriva
ciumei tocmai în perioada acestei epidemii.
Cea mai recentă epidemie s-a derulat tot în
India, în 1995! Se va observa folosirea celor
2 termeni. La jumătatea secolului XIV a fost
o pandemie pe întreaga Eurasie, celelalte au
fost epidemii mai mult sau mai puţin lo-
cale. Istoria confruntării propagative a
războiului biologic dintre specia umană şi
patogeni microbiologici cunoaşte două
foarte mari pandemii. Cea din secolul XIV
e maximă. A doua e aşa numita gripă spa -
niolă, care în 1918, spre finele WW I a ucis
între 25 şi 50 milioane de oameni.

Pandemia eurasiana din secolul XIV a
fost microbiană, pe când aşa numita gripă
spaniolă a fost virotică. Codul virusului e
H5N1.

Europa a mai cunoscut ulterior epi-
demii: tuse convulsivă, 1578, difterie, în
Spania, 1613. Totuşi variola, cel mai stră -
vechi duşman micorbiologic, Îşi continuă
cariera. În general s-a observat că itinerarul
sau canalul de propagare a bolilor in-
fecţioase transmisibile a urmat traiectoriile
comerciale. Şi nu numai comerciale. Marile
explorări geografice au avut astfel de con-
secinţe. Oricât de agresivi sunt unii pato-
geni, aceştia ajung la o anume adaptare

reciprocă cu populaţii locale stabile pe mari
areale. Un număr la urma urmei neînsenat
de europeni care au ajuns pe bicontinentul
american au avut un efect dezastruos
asupra populaţiilor băştinaşe. Desigur,
într-o mare măsură datorită decalajului
tehnologic militar. Dar poate chiar mai
mult ca urmare a neadaptării respectivelor
populaţii la patogenii faţă de care europenii
aveau unele forme de imunitate. Reciproc,
europenii au dat tribut în secolele războai -
elor pe mare între puterile coloniale, fiind
lipsiti de apărare faţă de o serie de boli nu-
mite tropicale. Pentru care populaţiile lo-
cale erau simpli purtători imuni. Dar nu
doar în zona tropicală. Ci, mai ales, chiar în
Africa.

Astfel variola a ajuns în America de
Nord chiar cu vasul Myflower. Din ai cărui
călători au murit, întro microepidemie lo-
cală, în 1633, 20 de colonişti. Medicul vasu-
lui y compris.

Problematica diferenţelor zonale de
adaptare mutuală a dus, în timp, pe măsura
dezvoltării vaccinologiei, la măsuri univer-
sale de securitate biologică. Vezi nu numai
imunizarea obligatorie la intrarea în unele
ţări. Un exemplu încă mai relevant: la
olimpiada de la Melbourne, 1956, toate pro-
bele ecvestre s-au derulat la... Stockholm!
Deoarece intrarea cailor în Australia era in-
terzisă. Pentru a evita orice risc de epizootie
a oilor, bogăţia naţională a Australiei. Sigur
că acum, după cel mult 63 de ani, există de-
mult sisteme de protecţie biologică. Nu ex-
istau, însă, în 1970. Când o pată de pământ
pe talpa ghetei unui fotbalist român, aflat
cu echipa naţională în turneu, a creat prob-
leme rezolvate pe loc.

Să revenim la subiectul nostru de fond.
Calea străbătută de praxa empirică şi cea
medicală de la variolare la vaccin şi eradi-
care. În 1768, medicul englez John Fewster
afirmă că cei infectaţi cu variola bovină
devin imuni la variolă. Dar observaţia era
răspândită în timp în mediul zootehnic en-
glez. Au difuzat-o în mediul urban lăptăre-
sele. Experienţa cărora a fost doar confir- 
mată. Dar tot empiric. Până la funda-
mentarea, prin cercetările lui Louis Pasteur,
a principiului că bolile infecţioase sunt gen-
erate de microorganisme, mai avea să trea -
că mai bine de un secol. Abia Pasteur a creat
baza teoretică a medicinei imunologice. Iar
până la Fleming (ulterior sir Alexander) şi
penicilina, încă jumătate de secol. Dar des -
coperirea antinomiei dintre bacterii si
fungii unicelulari, de către microbiologul
scotian e o direcţie pe care n-o vom urma.
Revenind la linia pe care o urmărim, des -
coperirea imunităţii dobândite, pe baza an-
ticorpilor sintetizati de sistemul imunologic
individual ca reacţie la antigenii unor
patologi înrudiţi, cu un nivel de agresivi-
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tate inferior, a fost un pas fundamental. Cu
amendamentul că limbajul în care am
definit efectul anunţat de Fewster era încă
departe de a deveni curent în imunologie.
Căci însăşi noţiunea de anticorp e o cucerire
a finelui secolului XIX. Ca de cele mai multe
ori în ştiinţă, faptul empiric precede expli-
carea lui pe baza unor noţiuni noi, care
împing ştiinţa înainte. 

Totuşi cumva părintele vaccinării e so-
cotit Edward Jenner. Medicul englez a
demonstrat practic, fără tăgadă, concluzia
generalizantă empiric a altui medic englez,
John Fewster. Cei 2 au fost prieteni şi colegi
profesionali. El şi-a formulat concluzia în
1768. Iar Jenner a avut curajul de a inocula
unui copil de 8 ani (James Phipps) ser
provenit de la vaci bolnave de variolă bo -
vină, pe 14 mai 1796. Apoi l-a inoculat cu
preparat de variolă pe 1 iulie. Boala nu s-a
manifestat. Dincolo de o demontraţie şti-
inţifică, a fost de fapt prima vaccinare din
istorie. Abia peste 2 ani, la insistenţe, Jenner
comunică public rezultatele sale.

Dezvoltarea vaccinologiei, succesiunea
vaccinurilor elaborate, praxa legală, dar şi
reacţia contra vor continua să evolueze
fiecare pe linia proprie. Ar deveni plicticos
să notez datele la care cutare vaccin a fost
elaborat, pus în circulatie, devenit obligato-
riu legal. Rostul articolului e de a pune în
context, de a contura un tablou biologic, de
a oferi posibilitatea înţelegerii fenomenului.
În subsidiar, de a facilita înţelegerea dina -
micii fenomenului contestatar. Într-o încer-
care raţională de a-i limita, fie şi infinite- 
zimal, efectele. Cel puţin în sfera mea de
conexiuni. Căci, e momentul s-o spun fără
echivoc, deşi consider contestarea ca fiind
naturală, în general şi în sfera vaccinării,
văd efectele ei ca factori de frânare a func -
ţionării maşinăriei sociale. Aşadar cine e cu-
rios să afle la ce dată au fost elaborate cele
două tipuri de vaccin antipoliomielitic, va
folosi aceleaşi instrumente de documntare
la îndemână pe care le-am folosit şi eu. 

N-ar exista abordare mai contrapro-
ductivă a contestării, decât reducând-o la
prezent şi stabilind corelaţii cu alte forme
endemice de neînţelegere. Contestarea e un
fenomen la fel de general precum cunoaş -
terea însăşi. Şi, probabil, la fel de vechi.
N-are rost să îngrămădim exemple, am
dilua forţa persuasivă a demersului de faţă.
Modelul geocentric cu sferele sale de cristal
avea seducţia frumosului. Deşi Copernic
dispăruse, până ce titanul Galilei n-a spart
sfera de cristal pe care circula, chipurile,
Jupiter, cu o simplă lunetă şi mult bun simţ
raţional, modelul a continuat să seducă. Şi
numai din inerţie mentală. Galilei a impus
forţa majoră a faptului. Darwin însuşi a fost
contestat o vreme. Nu mai e cazul să notăm
că ideologizata ştiinţă sovietică socotea al-

gebrele Boole, principiile lui Ernst Mach şi
legile lui Mendel ca idealist-subiective şi
reacţionare. Biserica a fost demonizată cu
asupră de măsură, dar rezistenţa pe care
aceasta a opus-o (nu permanent, ci în pe-
rioade obscure de fundamentalism) izbuc-
nirii adevărurilor ştiinţifice a fost mai puţin
absurdă decât fundamentalismul pseudo -
ştiin ţific care s-a ilustrat cu/în exemplele de
mai sus.

Ei, bine, Societatea Antivaccin din Amer-
ica a fost fondată în 1879. Unde altundeva?
La mai puţin de un secol, de fapt la 83 de
ani de la realizarea şi administrarea – cu
succes – a primului vaccin. Ori o organiza-
ţie nu apare prin generaţie spontanee. Are
nevoie de un timp şi de o masă de adepţi.
Informaţia disponibilă nu precizează cât
timp a trecut de la apariţia primilor indivizi
neîncrezători în metoda de combatere a bo-
lilor infecţioase transmisibile până la opoz-
iţia organizată faţă de aceste metode. Mai
ales că în tot acest timp metoda a continuat
să se dezvolte. Să apară vaccinuri noi, să se
legalizeze folosirea lor profilactică. Dar
avem o informaţie indirectă asupra vigorii
mişcării antivaccin. La doar 6 ani după înfi-
inţarea Societăţii Antivaccin din America,
pe celălalt mal al Atlanticului, la Leicester,
manifestează între 80,000 şi 100,000 îm-
potriva legislaţiei de vaccinare obligatorie.

Era inevitabil ca în mişcarea antivaccin
să apară şi impostura. Pe 28 februarie 1998
medicul Andrew Wakefield publică un
studiu care ar „demonstra” o corelaţie cau -
zală între vaccinul ROR (antirujeola-oreion-
rubeolă) şi autism. Se dovedeşte că spon- 
sorii aşa zisei cercetări au fost un grup de
părinţi interesaţi. Dar răul fusese făcut.
Supracomunicarea, coroborată cu ignoran -
ţa publică, factori endemici generatori ai
mai multor curente contestatare, în diferite
domenii, sporeşte exploziv masa mişcării
antivaccin. Degeaba medicului impostor i
se retrage, pe 28 ianuarie 2010, titlul de doc-
tor şi dreptul de praxă medicală, degeaba
celebra publicaţie medicală Lancet retrage,
pe 2 februarie acelaşi an, articolul lui. Bă -
tălia a durat 12 ani. A fost nevoie de studii
ştiinţifice minuţioase pentru a demonstra
lipsa oricărei influenţe a trivaccinului re-
spectiv şi apariţia autismului la copiii vac-
cinaţi. Paralel cu dezvăluirea interesului
punctual al fostului medic. 

Geneza articolului de faţă a fost urmă -
rorea din off a mai multor discuţii publice
cu acelaşi mecanism. Medici calificaţi, cu
competenţă validată de miile de pacienţi,
care stăpânesc aspectul ştiinţific al proble -
maticii, nu conving o majoritate de inter-
locutori polarizaţi. 

În aceşti primii ani ai noului mileniu po-
liomielita e aproape de a fi eradicată. Re-
versul inerent al medaliei: pe 2 martie 2015

Brazilia raportează primul caz de Zika. Un
virus nou, purtătorii căruia sunt maimuţele
Rhesus, descoperit în 1947 în Uganda. Căile
vieţii sunt, aşa cum pleda personajul mate -
matician al lui Michael Crichton, nesfârşite.

Prima verisune a acesti articol a fost
scrisă după primele cazuri ale maladiei
rapid transmisibile din Wuhan, dar autorul
admite că nu anticipa atunci (cine o facea?)
amploarea neobişnuită a fenomenului.
Acum e clasificat de OMS ca pandemie. Ur-
mărit sub toate aspectele, filtrând sursele şi
reţinându-le pe cele de competenţă recog -
noscibilă, pot aprecia la rece că amploarea
actualei pandemii n-a mai fost întâlnită de
la cea din urmă cu un secol. Dar articolul
mai are un dezavantaj important. Evoluţia
ultrarapidă face ca timpul care se va scurge
între predarea articolului şi probabila de-
păşire a primului vârf global să facă de-
păşită orice concluzie trasabilă acum cu
privire la pandemia covit 19. Să încercăm să
plasăm în contextul articolului câteva ele-
mente ale combaterii pe destule meridiane
a pandemiei.

Întâi de toate, se poate evidenţia că
această combatere se derulează pe două căi
complementare. Cercetările de construire,
omologare, producere şi aplicare a unor
vaccinuri pe de o parte şi cercetările cura-
tive cu diferite medicamente cunoscute, a
căror eficcacitate parţială a fist deja obser-
va tă. Primele sunt aplicabile populaţiei ne-
infectate. Ultimele sunt aplicabile popu- 
 laţi  ei infectate. Acestea din urmă sunt
paleative.

Nu voi cita toate ştirile refeirtoare la
cercetările vaccinologice. Mă voi limita la
cea mai timpurie. Datorată cerccetătorilor
din Israel. Important, aceştia recrutaţi din
corpul celor care studiază de 4 ani întreaga
familie de coronavirusuri. E greu de stabilit
etapele parcurse şi de parcurs până la apli -
cabilitate în masă a viitorului vaccin. Dar
disponibilitatea acestuia nu poate fi rapidă.
Ar putea fi chiar după probabilul al doilea
val de pandemie, în următorul sezon rece
din emisfera nordică. Cred că problemele
majore ale conceperii vaccinului ţin de posi-
bilităţile, incomplet stabilite, de mutaţii ale
patogenului SARS CoV 2 pe de o parte, dar
mai ales de insuşi mecanismul de acţiune al
cocktailului molecular al vaccinului. E ade-
vărat că deja s-a elaborat, în China, o me -
todă de inoculare cu anticorpi separaţi din
plasma sangvină a unor subiecţi vindecaţi.
Procedura seamănă cu cele din copi lăria
vaccinării. Dar sperata eficacitate depinde
de gradul de imunitate dobândită de cei
vindecaţi. Care nu e o certitudine.

Nu voi aborda cercetările de terapii
bazate pe diferite medicaţii, precum cele
împotriva malariei, deoarece exced tema ar-
ticolului. 
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Is-a dat şcolii de azi să treacă şi prin acest eveniment.
Într-o lume în care instituţia şcolii a fost mai mereu aso-
ciată cu normalitatea, cu „pacea”, ceea ce s-a întâmplat

în săptămânile din urmă a ieşit  din firesc. Motivul e simplu:
lumea şcolii a fost mereu, oricâte probleme ar fi acumulat de-a
lungul deceniilor, un spaţiu al siguranţei, al unui timp care
trece previzibil şi repetabil, ferită astfel de traume netipice, care
iau lumea prin  surprindere, fiindcă nu au decât o vagă ante-
rioritate, sau fiindcă sunt pur şi simplu parte dintr-o dezor-
dine nouă, şocantă. 

Cu fenomenul cursurilor suspendate, sine die, şcoala, în
forma ei clasică a fost confruntată cu ... inexistenţă. I s-au anu-
lat eternele puncte de reper: trimestre, semestre, note, catalog,
examene, evaluări, vacanţe. Căci ceea s-a întâmplat nu a fost o
vacanţă. Şi astfel, previzibil, seriile de actuali elevi au fost su-
puse unui stres fără  precedent.

E adevărat, întreruperi ale cursurilor au mai fost: în vreme
de viscole, de epidemii de gripă, de inundaţii, dar  în toate
aceste cazuri totul era cumva previzibil: aproape toţi dintre cei
implicaţi ştiau că  peste o săptămână, sau peste două, totul va
fi ca mai înainte: se vor întoarce la şcoală şi viaţa de şcolar îşi
va relua cursul firesc. De astă dată însă, ceva tulburător, stre-
sant, fără precedent, invizibil, s-a insinuat în existenţa şcolii şi
ea a devenit deodată nespus de vulnerabilă.

Ca şi în vreme de război însă, şcoala a supravieţuit...Graţie
noilor tehnologii. Privite cu suspiciune de unii, îmbrăţişate cu
o voioşie naivă de către  alţii, iată  că, de data asta. multă lume
a căutat soluţii dintr-o zonă pentru care totuşi  puţină lume era
pregătită , căci platformele on-line de învăţare erau până mai ieri
„o floare cu care nu se face primăvară”. 

Starea de fapt cu care s-a confruntat şcoala în aceste săp-
tămâni s-a născut , paradoxal, într-un context în care au exis-
tat, în ultimii ani, nu puţin bani europeni dedicaţi noilor
teh nologii. Au existat chiar   mulţi politicieni care şi-au făcut
„programe politice” din „informatizarea şcolilor”, din „do -
tarea fiecărui elev cu o tabletă” (sfânta demagogie româ -
nească!). În acelaşi timp însă, şcoala ca instituţie a fost inca- 
pabilă să gestioneze un lucru simplu, şi la îndemână: existenţa
telefoanelor mobile în rândul elevilor. A fost preferată soluţia in-
terzicerii prezenţei acestora în şcoală, în locul unei integrări in-
teligente a telefonului în structura lecţiei, într-un moment sau altul
al acesteia. Ar fi fost poate cea mai firească şi  mai eficientă
metodă de rezolvare a unui aşa-zis conflict între anume cu-
tume didactice şi un instrument comun al noilor tehnologii.

Scriind aceste însemnări, două împrejurări relativ recente
îmi vin acum în memorie, amândouă asociate unor întâlniri
cu elevi de la Liceu Teoretic Traian din Bucureşti (întâlnire fa-
vorizată de un om cu totul special: Ioana Sandu – nu doar pro-
fesor de română la acest liceu, ci şi un artist de o mare
sen sibilitate!). Întâlnirile au avut ca scop o „nonformală”
cunoaştere reciprocă, subsemnatul în ipostaza de profesor şi
autor de manuale, dar şi de prozator, iar ei, elevii, parte dintr-o
generaţie a cărei principală caracteristică  pare a fi o tot mai
scăzută capacitate de concentrare. Prima întâlnire a durat circa
o oră, o oră şi ceva. Nu voi intra în detalii. O parte din elevi
fusese prevenită, într-o manieră specifică,  în legătură cu ceea

ce avea să se discute, şi atunci interesul s-a menţinut constant.
Asta n-a însemnat însă că unii dintre ei au renunţat la reflexul,
devenit automatism, de a deschide telefoanele în timpul întâl-
nirii. 

Cea de a doua întâlnire (în cadrul „Săptămânii Altfel”, de
astă dată, în martie a.c.!) a avut ca temă ideea de creaţie,
„creaţie literară” în primul rând. A  fost cumva o împrejurare
binevenită, fiindcă am putut să fac trimiteri la prima întâlnire,
recunoscând în acelaşi timp între cei prezenţi şi câţiva partici-
panţi care, la prima întâlnire, fuseseră mai degrabă interesaţi
de telefon decât de ceea ce se întâmpla într-o frumoasă „sală de
conferinţe”.  Şi atunci profesorul din mine a făcut ceea ce poate
ar dori să facă şi alţi profesori: „am integrat” telefonul în în-
tâlnire, cerându-le înainte de orice să deschidă telefoanele (au
ezitat, s-au amuzat!) şi să caute, pe Google, semnificaţia cu-
vântului „întâlnire”. Şi să aleagă una dintre semnificaţiile
care-i interesa...Discuţia dedicată creaţiei s-a consumat astfel
cu telefoanele în mână.

Am evocat această întâlnire pentru că şcoala în vremea coro-
navirusului a folosit, acolo unde profesorii au fost pregătiţi pen-
tru aşa ceva, nu doar platformele de învăţare on-line, ci şi
telefoanele mobile,  în special aplicaţia WhatsApp. Apoi inter-
netul... Ştirile ne-au spus însă că nu toţi profesorii s-au străduit
să găsească astfel de soluţii. Tot ştirile ne-au mai spus că în
anume zone,  şcoala a fost complet decuplată de elevii ei, deşi
tocmai în această împrejurare, a unei pandemii fără precedent,
în vremurile postmoderne, s-a dovedit a fi mai multă nevoie
de un dialog al elevilor cu profesorii lor...Fiindcă tocmai acum,
au descoperit cei mai mulţi  că şcoala este ceva mai mult decât
un loc stresant uneori, plăcut alteori, ea este  un spaţiu mito -
logizat cumva, de care elevii au avut nevoie în aceste vremuri
de criză. Paradoxul acestei pandemii a fost acela că a generat
o reîntoarcere importantă (psihologic vorbind!) a elevilor către
şcoală, inclusiv a multora  a căror existenţă de şcolar nu a fost
întotdeauna  dintre cele mai confortabile. Şi nu vorbim aici
doar de unii dintre ei, motivaţi colateral eventual de progra-
mul „cornul şi laptele”, ci de o majoritate care a simţit în, vre-
muri de coronavirus, o „lipsă”, o lipsă care nu poartă un nume
special, deşi ea poate fi numită, convenţional poate, „dorul de
şcoală”. Un dor integrabil într-o nevoie sufletească de a vedea
lumea mai departe ca pe o normalitate.

P.S. Am urmărit la persoane apropiate mie modul în care
unele şcoli din Bucureşti au înţeles să continue a cultiva ideea
de normalitate, în ciuda pandemiei: s-au făcut lecţii, uneori
mai speciale –  un profesor de religie de la un colegiu de top a
dat ca temă  să se facă un proiect despre religia Egiptului Antic,
de exemplu. Şi chiar dacă proiectul n-a mai fost până la urmă
prezentat, el a rămas parte din aceeaşi filozofie care a aşezat
şcoala şi mersul ei alături de mersul firesc al vieţii...

E adevărat că nu la toate disciplinele s-a lucrat în aceste/
acele săptămâni, cum e adevărat că unii profesori au rămas
cumva izolaţi. Ca  şi elevii lor. De fapt, nici nu era necesar ca
la toate disciplinele să se organizeze activităţi de învăţare. Im-
portant era ca într-un timp tulbure să se păstreze o relaţie  din-
tre şcoală şi elevi, între ei şi educatorii lor.

Şcoala în vreme de Coronavirus
AdriAn coStAcHe 
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Scriitorul britanic Ian McEwan a
devenit, cu certitudine, o vedetă
internaIională prin opera sa pro-

vocatoare. S-a născut în 1948 și a studiat
literatura engleză. A scris Grădina de ci-
ment, Mângâieri străine, Inocentul, Durabila
iubire, Amsterdam etc. În 2007 a apărut Pe
plaja Chesil, roman nominalizat la Man
Booker Prize, tradus la noi de Ana-Maria
Lișman (Polirom, 2007). Un roman des-
pre cuvinte nerostite,  despre o groază
viscerală în faIa cărnii care “întâlnea car-
nea”, când gândurile o iau razna”, parcă
îi fuseseră pompate cu de-a sila gânduri
în loc de oxigen”. Într-adevăr, scriitorul
construiește naraIiuni în stil poliIist din
amalgam de gesturi și gânduri. Într-o
lume în care există un rău permanent, en-
igmele se nasc repede, cu pecetea umo-
rului negru, a cruzimii și a ambiguităIii.
Poveștile lui Ian McEwan trăiesc între
thriller și psihologic. 

Acum câteva luni  eram la mănăsti-
rea Nicula, la mormântul fostului meu
profesor de literatură din liceu, Ion Apos-
tol Popescu. Ţin minte că de la orele
dom niei sale mi se trage mania de a
construi titluri. Mar apoi, m-am lăsat
sedus de cinema şi mi-am imaginat că
eu... nu sunt eu, ei un actor care interpre-
tează un rol. Drept pentru care Radu
Cosaşu mi-a publicat în revista „Ci-
nema” articolul Personajul Alexandru J, în
care mărturiseam, cu regret, că am scăpat
de obsesia... interpretării.

Toate acestea mi le-am amintit citind
romanul Ispăşire de Ian McEwan (Expia-
tion sau Atonement, 2001), tradus la noi de
neobositul Polirom. Briony - adolescenta
- l-a acuzat de viol pe cel pe care, de fapt,
îl iubea. O fericire se sparge, o inocenţă
se pierde. Romanul prezintă puterea ma-

nipulării la scriitori. Uneori imaginaIia
devine subversivă, se joacă subtil cu rea-
litatea, încearcă s-o mutileze, s-o ames-
tece cu ficIiunea, proliferând răul. Cartea
vorbește despre nașterea unei vocaIii li-
terare. Cristina Ionică a scris despre Ato-
nement imediat după apariIia lui la
Londra, considerându-l un roman des-
pre tulburătoarele efecte ale imaginaIiei,
despre inocenIa care ucide, despre iluzii,
despre iubire și război. Cineva scrie un
scenariu, iar actorii intră te rolurile res-
pective. Cum ar fi un scriitor malefic care,
privind de la geamul său matinal, ar mo-
difica destinele vecinilor? Da, bătrâna ce
traversează parcul va trebui să moară! -
îşi zice el. Cum ar putea literatura să ma-
nipuleze fiinţe reale? Toate aceste gân-
duri se nasc citind cum Briony Tallis, fiica
cea mică a unei familii englezeşti vrea să
devină scriitoare. Ea pregăteşte o piesa
de teatru pentru Leon, fratele mai mare.
Un şir de interpretări greşite ale unor si-
tuaţii duc la dramă, deoarece Briony
crede că vinovatul pentru agresiunea
sexuală este Robbie, fiul uneia dintre ser-
vitoarele casei. Acesta va fi condamnat la
închisoare, însă obţine o reducere a tim-
pului petrecut acolo şi se întoarce la Ce-
cilia, care crede în nevinovăţia lui. Robbie
se înrolează în armată şi pleacă la război.

Aflăm că romanul Atonement este
scris de... Briony, ca o ispăşire necesară.
Ajungem cu uşurinţă la metaliteratură, la
conturarea altui final, nu? „Le-am oferit
fericirea lor“ zice scriitoarea Briony (chiar
dacă realitatea a fost crudă cu cei doi
indrăgostiţi).

În 2007, Joe Wright a realizat filmul
Atonement pe baza scenariului lui Chris -
topher Hampton, distribuindu-i în rolu -
rile principale pe Saoirse Ronan (Briony),

Keira Knightley (Cecilia), James McAvoy
(Robbie). Mai apare şi Vanessa Redgrave
în rolul lui Briony la maturitate. Muzica
filmului e semnată de Dario Marianelli.
Filmul a fost extrem de apreciat, de re-
compensat cu premii, pentru naraIiunea
închegată, veridică, tensionată şi convin -
gătoare. Uneori imaginile idilice, cu câm-
puri de maci, lasă loc cruzimii războiului.
În timpul retragerii dezorganizate Rob-
bie e rănit şi urmăreşte cu ochi tulburi
ororile incredibile. Carnea e sfâşiată de
arme. Imaginea unui picior de copil atâr-
nat într-un copac îl va urmări pe Robbie
şi va deveni un coşmar recurent. Absur-
dul războiului transpare manifest cu
fiecare imagine. Regizorului îi reuşesc
prim-planurile cu literele gigantice ale
maşinii de scris, iar sunetele clapelor
devin percutante. Romanul conţine o
arhitectură complexă, simfonică, însă fil-
mul e obligat să transpună frazele în ima-
gini şi astfel gândurile pline de oxigen
sunt eliminate în favoarea vizualului.
Orice film realizat după cărţile lui Ian
McEwan va fi o trimitere spre lectură,
spre hăţişul ademenitor al frazelor fără
egal. Ceea ce obsedează: mersul lui Brio -
ny, inimitabil, direct, fără ezitări, fără
oprelişti, implacabil (un apanaj major al
filmului). Regizorul era deja cunoscut
pentru Mândrie şi prejudecată, iar Hamp -
ton fusese oscarizat pentru Legături pri -
mejdioase. Sigur că foarte multe nomi- 
nalizări pentru Globul de Aur au gravi-
tat în jurul filmului Atonement, care a pri-
mit Globul pentru cel mai bun film în
2008. La fel, muzica din film. Încă un
amănunt: Briony este interpretată de trei
actriţe: la 13 ani de Saoirse Ronan, la 18
ani de Ramola Garai, iar la maturitate de
Vanessa Redgrave.

Gânduri în loc de oxigen

Filiala București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din România anunIă cu profundă tristeIe înc-
etarea din viaIă a distinsei poete și realizatoare TV Clara Mărgineanu (1972-2020). Clara
Mărgineanu a fost o poetă sensibilă și dedicată literaturii și artei. A studiat arta actorului și
tehnicile mass-media (master). Iubea de asemenea televiziu nea și era dedicată acestei profesii,
ilustrîndu-se prin emi-  siu nile ei culturale. Ca poetă, a debutat în anul 1991 în revista Luceafărul,
iar în volum în anul 1995 cu Actul întîi sau cupa cu iluzii.  A publicat 11 volume de poezie, între
care Dans cu cuBitul în inimă, Fata de asfalt, Femeia albastră, Sărutul femeii-poem și a obIinut nume -
roase premii pentru jurnalism cultural. Ultimul său volum a fost o antologie bilingvă, româ no-
engleză, realizată împreună cu Adrian G Sahlean. Prin dispari:ia CLAREI MĂRGI NEANU,
literatura noastră su feră o dureroasă pierdere. Dumnezeu s-o odihnească.

AlexAndru JurcAn

IN MEMORIAM. Clara Mărgineanu
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Premiera Beginners de la Teatrul NaIional din Bucu -
rești (autor Tim Crouch, regia Bobi Pricop), din 4
martie 2020, este un exemplu de provincialism cul-

tural și de bani aruncaIi pe fereastră pentru a monta un text
foarte slab, doar pentru că a fost scris de un dramaturg englez
contemporan lăudat în The Guardian. Am fost întâmpinată de
un decor superb și o cortină de ploaie și m-am așezat în scaun
plină de așteptări care nu s-au îndeplinit.

Beginners este prezentat ca un spectacol despre adulIi și de-
spre copii, dar nu este nici pentru adulIi și nici pentru copii.
Prima parte prezintă cinci tineri obișnuiIi veniIi să își petreacă
vacanIa într-o cabană de munte, în care vin de mici. Autorul
arată minuIios toate nimicurile conversaIionale și ticurile ver-
bale ale acestui grup care arde vremea împreună — în interior,
pentru că plouă afară — fiecare cu problemele și idiosincrazi-
ile lui. O balerină frumoasă și proastă care are un bebeluș din
flori (Raluca Aprodu), o fată urâIică și ciudată pe care o
tachinează tot grupul (Ada Galeș) a cărei mama este bolnava
de cancer, retrasă într-o camera nevăzuta a casei, un doctor
fără empatie care urăște heavy metalul (Alexandru Protocean),
un olandez mai sensibil care iubește karaokele (Istvan Teglas),
și un personaj (Ciprian Necula) de care nu ne dam seama daca
interpretează un handicapat sau un câine, sau amândouă pe
rând. Din păcate, autorul nu schiIează nici o poveste și nu
reușește să ne facă să ne pese nici de personaje, nici de ce se în-
tâmplă pe scenă. DiscuIiile par să patineze în gol. Spre finalul
primei părIi lângă fiecare personaj apare câte un copil ce su -
gerează spectrul tăcut al copilăriei acestor adulIi neremarca-
bili de mai târziu. Aici ar fi existat o oportunitate de dialog și
conflict dramatic care nu s-a realizat.

În partea a doua, asistăm la un spectacol gen Teatrul Ion
Creangă al acestor copii ce întrupează copilăria vibrantă a
adulIilor prezentaIi în prima parte a spectacolului. Este total
improbabil că un copil de șase sau șapte ani să reziste la plic-
tiseala cumplită și pentru adulIi din prima parte, pentru a se
bucura de spectacolul destinat copiilor, din ultimele 20 de
minute. De aceea această combinaIie de teatru pentru adulIi
cu teatru de copii, este mai mult o provocare formală menită
să încânte gusturile minoritare ale unor critici amatori de ex-
periment.  

Teatrul NaIional care nu are niciodată bani pentru o mon -
tare de acest gen pe un text romanesc nou, și care nici nu a avut
fonduri să plătească regia lui Mircea Rusu la spectacolul
Matilda și Groparii de Stela Giurgeanu, pe piesa câștigătoarea a
premiului UNITER, iată că găsește resurse miraculoase când e
vorba de a introduce publicului românesc piese slabe din dra-
maturgia contemporană internaIională dacă autorul are pedi-
gree. Este o deferenIă ce Iine de un anume complex al pro- 
vincialului cultural pentru care orice vine din Anglia e bun.
Nici măcar textul piesei nu a fost tradus, pentru că în engleză
totul pare să sune mai bine.

Tim Crouch este un dramaturg englez născut în 1964 care
aparIine unei generaIii de creatori de teatru experimental, și
care a primit multe premii. Este de remarcat că englezii au
mult mai multe premii de dramaturgie decât românii, și mult
mai multe pârghii prin care și sprijină naIional și internaIional
autorii, în timp ce dramaturgii autohtoni de cele mai multe ori

nici măcar nu primesc un răspuns de la secretariatele literare
unde trimit textele, deși acest lucru ar trebui să fie obligatoriu.  

Beginners este un exemplu de experiment formal, eșuat,
pentru o generaIie fără repere culturale și infantilizată, o ge -
neraIie unde începătorii nu ajung nicăieri. The Guardian o nu-
mește o comedie emoIionantă, dar confundă intenIia drama- 
turgică cu rezultatul așa cum se întâmplă deseori în arta con-
temporană. Tim Crouch încearcă să combine mai multe pla-
nuri și să demoleze multe convenIii dramatice recomandate
de Stanislavski, ca un chef care combină ingrediente incom-
patibile ca să își facă un nume. Nu i-a reușit. 

Montarea lui Bobi Pricop suplinește lipsa de conIinut a pie-
sei cu elemente vizuale de mare calitate: un decor frapant sem-
nat de Nikola Tomoranov, cu o perdea de ploaie și un fundal
pe care se proiectează diverse desene cu iz contemporan; efecte
superbe de fum și de bule de săpun; momente muzicale care
încălzesc atmosfera. Regizorul trebuie salutat pentru o mon -
tare foarte bună, pe un text slab și incoerent, pe care nu însă nu
înIelegem de ce l-a ales după ce părăsim sala de spectacol. Sin-
gura idee care se desprinde este că adulIii și-au pierdut en-
tuziasmul copiilor de a schimba lumea, dar asta nu este nici o
noutate. 

Cei cinci actori - Ada Galeș (Joy), Raluca Aprodu (Lucy), Ist-
van Teglas (Bart), Alexandru Potocean (Nigel), și Ciprian Nec-
ula (Sandy)-se achită foarte bine de roluri și dau reprezentaIii
excelente personajelor lor.  Copii- Chloe Basu/ Eva Ilinca Crudu,
Maria Luana Colica/ Erica Mihaela Tanasov, Rareș Gheorghe/
Victor Vasilescu, și Radu Anghelina/ Ștefan Popa - sunt siguri și
convingători pe scena intimidantă a sălii Atelier și dovedesc că au
un viitor în această meserie, dacă vor opta pentru ea.

La finalul premierei, cam jumătate din spectatori nu au
putut să aplaude, și m-am aflat printre ei. Beginners este un text
minor, cu cel mult o valoare antropologică, să prezinte publi -
cului românesc ce aiureli se mai promovează azi de către presa
din Marea Britanie, pentru amatorii de experimente. La New
York un asemenea spectacol s-ar fi jucat în off-Broadway sau
off-off Broadway nu pe o scenă de calibrul TNB, şi ar fi murit
după câteva reprezentaIii în care producătorii particulari şi-ar
fi pierdut investiIia, indiferent câte cronici elogioase ar fi
apărut în anumite ziare. Să speram că la București o să aibă
mai mult succes.   

O montare bună pe un text slab
AlexAndrA AreS
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După ce am văzut la TNB zguduitorul spectacol Dosarele
Siberiei care prin fior tragic depăsește pe scala emoIei românilor
orice alte tragedii legate de luptele pentru miere și putere
dezvăluite, fără cruIare, de Wiliam Shakespeare, am vizionat
cu interes ludic, spectacolul grandios, deși fragmentat, seri lizat,
regal și fatal inegal, numit iniIiatic, provocator Cine l-a trezit pe
Yorick?

Se vrea trezirea la spirtualitatea înaltei culturii a omenirii.
Se obIine trezirea bruscă din somnuri repertoriale. Se câștigă
aIâtarea poftei de a juca ,de a iubi teatru. de a educa, medita și
te bucura din plin de TEATRU. Un spectacol mozaicat de mare
anvergură, cu bucăIi smulse din arhicunoscute de publicul șec-
spirizat care știe poveștile, savurează excepIiile și admite năz-
drăvăniile, prelucrările scenaristice. Ritm de cavalcadă pentru
actori care devin și cascadori.  Salt mortal peste textul iniIial
devenit lacunar. Aterizări inspirate într-un ingenios - grandios
coșmar vesel în miezul (erotic) al unui nopIi de vară britanice
și destul brexituri din Hamlet,  Regele Lear, Othello etc. Gium-
bușlucuri, gaguri inteligente, cât se poate de multe, poate chiar
prea multe. Ritmul paroxistic supralicitează colectivismul artis-
tic. InterpreIii navighează (halucinant) din personaj în personaj
prin diferite tertipuri, survolând cu viteză supersonică cosmo-
sul Shakespeare asta, uneori, în dauna (asumată) a contem-
plării peisajului uman care se micșorează pe măsură ce crește
distanIa. Ceva, între inovaIie și sacrilegiu, între experiment și
divertisment, dar peste e tot și peste toate rămâne jocul fabu-
los (eroic!) al vedetelor TNC în tentativa (reușită) de a concilia
capra sfântă a textului genialului dramaturg cu varza contex-
tului ,  în regim de performanIă acrobatică.

Non conformismul regizoral (conceptual, vizual colosal)
pune la  grea încercare versata, minunata trupă. Scenografie
strict  utilitară în momentele de traversare a Tamisei  literare,
conIine  și multe rezolvări  grandioase. Coloana sonoră, lu-

minile jucăușe, efectele  speciale, costumele expresive fru-
moase, contribuie din plin la magie, iar dulcea limba română
vorbită   impresionează de fiecare dată, prin artă.

La pachet cu Dosarele Siberiei, dosarele elizabetane se în-
copciază fericit în biblioraftul marii unirii spirituale între cele
doua teatre naIionale și mult mai mult decât atât.   

Snobii strâmbă din nas. Didactictiștii consideră spectacolul
ca fiind pentru  iniIiaIi. AlIii au zis că e folositor elevilor în pro-
cesul de invăIământ. Au fost câIiva din public care s-au indig-
nat! Ce caută Hamlet lângă Romeo și Julieta conex cu Visul? Dar
nimeni nu s-a întrebat de ce de lângă Dosarele Siberiei nu vedem
pe scenă și Dosarele securitaIii?

Basarabenii se mișcă repede, deloc provincalist, dau și lecIii
bucureșenilor, aceștia din urmă mai  precauIi și preIioși.
Teatrele noastre mai repede  invită  regizori ruși decât să joace
autori  romîni (inclusiv basarabeni). De experiment  se fuge ca
de coronavirus.    

Yorick este așadar un specacol de anevergura  colectivă,
jucat tumultos, cu soliști remarcabili, pe mai multe e planuri
literare, dramatice, scenografice, paliere muzicale, ceea ce este
extrem de solictant  pentru actori și pentru spectatori obligaIi
să se teleporteze rapid de la un text la altul, de la o stare la alta,
opusă. Nu ai răgazul meditaIiei, doar bucuria recunoașterii și
identicării cu ceea ce știai. Fragmentarismul excesiv dăunează
nu doar cursivităIii ci și  receptării. A doua parte cantonează
dominant pe celebrul coșmar comic, suprarealist, funambulesc,
grotesc, cel din padurea trezită la viaIă de spirduși. Modul cum
e rezolvată  împerecherea om animal face plauzibil ceea de
părea imposibil. Aici  actorii ating apogeul spectacular! Mo-
bilitate extraordinară, risipă de talent, entuziam artistic, in-
venIii, soluIii extreme,   costumaIie asortată contextelor. Într-un
cuvânt mișcare, culoare, sărbătoare. Ar fi greu și nedrept  sa
faci ierahizări ale protagoniștilor. Felicitări!  

CCiinnee  ll--aa  ttrreezziitt  ppee  YYoorriicckk??
după Wilam Shakespere
Premiera șoc a Teatrului National din Chișinau pe scena TNB 
Regia  și adaptarea Alexandru Vasilachi 
Scenografia: Iurie Matei
Costume: Tatiana Popescu

Distribuţia mamut: 
Hadârcă Petru - Lear, Fundulea, Lorenzo, Regele din  Hamlet 
Luca Silvia - Gertruda, Funduleasa, Julieta, Bufonul Sfichi
Focşa Iurie - Hamlet, Edmund, Tybalt, Cassio, ChitruI,
Oberon, Tezeu
Severin Doina - Ciubărel Bejan Ofelia, Cordelia, 
Nepoata Julietei, Desdemona, Ciubăreasa
Leancă Alexandru -  Romeo, Meșter, Tizbea, 
Bufonul Cârcel, Fortinbras
Mocanu Ion - Gropar, Meșter, Othello, Polonius, 

SoIul lui Regan, Vărul lui Tibalt
Nofit Victor - Oberon, Tezeu, Richard III, Laert, 
Duhul lui Hamlet, Regele FranIei, MercuIio,
Bojemschi Lilia – Regan, Verișoara primară a Julietei, 
Helena, Pofticioasa
Ciobanu Angela - Goneril, Hermia, ChitruIa
Durbală Anatol - Meșter, Claudiu, Bufonul Scai, Ioan, 
Lysandru
Marginean Doriana - Titania, Hipolita, Bufonul Pleasnă,
PrinIul din Romeo și Julieta, Lucianus, Flămânzică
Drumi Draga Dumitriţa - Pac, Bufonul Holeră, Julieta
(tânără), Emilia, BotuleI
Melnic Dan - HoraIio, Bufonul Nervos, SoIul lui Goneril,
Romeo (tânăr), Iago
Ana Tcacenco - SufleIel, Verișoara de-a doua a Julietei, 
Regina din int. Hamlet, Lady Anna
Ana Bunescu - Botișor

Surplus de imaginatie, 
demonstraIie de virtuozitate

dinu GriGoreScu 
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Acesta este, categoric, un film
deznădăjduitor, un film care
se vede cu lacrimile în gât.

Probabil, din cauza sentimentului de
neputinIă și de absurd care a cuprins
America după atentatele din 11 septem-
brie. Gestul brokerului care se mândreș -
te cu faptul că stă în apropierea turnu- 
rilor gemene e grotesc (cu atât mai mult
cu cât, la sfârșitul conversaIiei dintre el
și prietenul mai modest, din punct de
vedere  financiar, camera zăbovește pe
măturătorii care adună cioburile încă ră-
mase din celebrele turnuri) și eviden -
Iiază deșertăciunea celui care nutrește
celebrul „vis american” de propășire.
Satira acestui „vis” e evidentă în chiar
substanIa filmului: Monty, un tânăr șar-
mant, rămas orfan de mamă, cu un tată
alcoolic, intră în afaceri cu droguri din
care trăiește pe picior mare. Are o iubită
superbă, un apartament luxos, dar este
turnat de un amic ucrainian că deIine
bani și droguri în speteaza canapelei.

Cazul lui Monty nu este unic, filme
despre depravare, corupIie, violenIă
s-au tot făcut (Scorsese, de Palma, Cop-
pola, printre cei mai notabili regizori),
dar este original pentru că urmărește cu
încetineală (care e chiar greutatea dure -
roasă a conștiinIei și fricii personajului)
cum se scurg cele 24 de ore care îl des -
part până să intre într-o închisoare, în
care va fi victima violenIei și va fi agre-
sat sexual pentru că arată bine. De la
Coppola suntem obișnuiIi să empatizăm
cu personajul principal negativ (iar
Mon ty e seducător), mai ales dacă se
pune accent, prin contrast, pe depra -
varea generalizată (ne place și clanul
Corleone, hai să fim sinceri, au ceva
onoare faIă de ceilalIi mafioIi, nu-i așa?),
dar intenIia lui Spike Lee a fost alta, ni-

cidecum moralizatoare, ci o luare gravă
la cunoștinIă a unei Americi care își
trăiește agonia pe care, cumva, a provo-
cat-o.

Există două momente cheie ale aces-
tui film, surprinse simetric: Monty se
duce la baie cât lua masa cu tatăl său și
Iine un monolog amar, pe alocuri blas-
femiator, dar extrem de realist, în faIa
unei oglinzi, dedublându-se: absolut toIi
imigranIii sunt prezentaIi într-o lumină
cinică, camera se plimbă lent peste gru -
purile de italieni, portoricani, evrei, asi-
atici, negri, peste lumea bună din cartie- 
rele bogate, astfel, se configurează o
imagine amară a unui univers pestriI,
fără punIi de comunicare. Când Monty
este condus spre închisoare de tatăl său
și asistăm la un vis pe care tatăl îl na -
rează pe un fundal sonor apăsător (care
e tema filmului), aceleași grupuri de
imigranIi privesc ca la paradă cum new-
yorkezul înfrânt de viaIă se duce să își
clădească visul american în altă parte,
evadând din cosmopolitismul agresiv,
dar seducător al metropolei, centrul
lumii americane, centrul lumii, whatever.
E trist ce îi spune tatăl în utopia prezen-
tată (refacerea vieIii în vest, cu numele
pe care ar fi vrut să i-l dea la naștere,
James) – „Un new-yorkez rămâne un
new-yorkez oriunde s-ar duce” – , pen-
tru că Monty nu va scăpa de închisoare,
dar e și exprimarea unei firave speranIe
a regizorului că lumea ameninIată de
terorism și globalizare ar putea supra -
vieIui.

Filmul respectă unitatea de timp, loc
și acIiune, dar ritmul său este copleșitor:
zgomot, pasiuni umane, reglări de con-
turi în exteriorul care este impregnat de
stările extreme ale eroului, pe care le
preiau și ceilalIi. Totuși, faptul că Monty

salvează la începutul filmului un câine,
un gest poate teribilist, anunIă un carac-
ter totuși onest, care nu își trădează șeful
și nu îl omoară pe trădătorul ucrainian
când i se cere să o facă. E o poveste de-
spre America cea fără farduri hollywoo-
diene, prin prezentarea agoniei unui
tânăr care ar fi putut avea o viaIă fru-
moasă, dar nu o are, din vina mai mult
sau mai puIin a sa. Scena care m-a
emoIionat teribil este cea în care Monty,
cu faIa desfigurată de pumnii pe care i-
a cerut prietenului său, din mașina
tatălui, vede un băiat care își scrie pe
geamul aburit al autobuzului numele
„Tom”, iar el cu sânge, scrie, la rândul
său, „Monty”. Un copil și el, așadar, care
s-a trezit lovit de soartă. Cea mai tristă
muzică de film posibilă (după „Schin -
dler�s List”), cred eu, accentuează teribil
singurătatea personajului și a lumii în
care trăiește, orfană de sens și de per-
spectivă.

Modest, Spike Lee își intitulează fil-
mul joint, dar aduce un omagiu cine-
matografului. În camera sa, Monty are
un afiș cu Luke, mână rece: un personaj
care încearcă să evadeze dintr-o în-
chisoare dură în care ajunsese printr-o
infracIiune minoră, dar sfârșește ucis.
Ceea ce contează e doar prietenia care se
naște între el și un alt deIinut, exact ca
aici, deoarece Monty va pleca în în-
chisoare cu amintirea celor doi amici,
brokerul și profesorul de engleză. Alt
omagiu: numele personajului i-a fost dat
fiindcă mama sa îl îndrăgea pe Mont-
gomery Clift, celebrul actor distrus de
vicii.

Un film aproape de perfecIiune ca
imagine, muzică și tristeIe, cu jocuri ac-
toricești remarcabile.

Tragedia
Americii

rAlucA FArAon

A 25-a oră (2002)
Regizor: Spike Lee

Scenariu: David Benioff
Imaginea: Rodrigo Prieto

Muzica: Terence Blanchard
Cu: Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, 

Barry Pepper, Ana Paquin.
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Cabaret este un celebru musical al
anilor ’70, regizat de Bob Fosse, adaptat
după romanul cu același nume și care a
câștigat 8 premii Oscar. Bob Fosse i-a
adus pe aceeași scenă pe actorii Liza
Minelli (în rolul lui Sally Bowles),
Michael York (in rolul lui Brian Roberts)
și marele maestru de ceremonii din
KitKatClub, personaj pe care-l joacă
Joel Grey. Cei trei transmit câte un
mesaj, pe teme diferite, publicului larg.
Astfel că, Sally Bowles se află în
ipostaza unei persoane delăsătoare în
ceea ce privește îndeplinirea, prin efort
și muncă, a propriilor visuri. Brian
Roberts se află în postura persoanei in-
decise în ceea ce privește orientarea
sexuală, iar maestrul de ceremonii
deIine statura persoanei care, prin me -
to de de divertisment, prezintă pro -
blemele politi ce, în special cele de
coruptie, din Germania anilor ’30.

Povestea începe cu un spectacol de
cabaret (o formă de divertisment ce
cuprinde comedie, cântec, dans și
teatru) și un  profesor de la Cambridge,
Brian Roberts, care ajunge în Berlin în
1931 pentru a-și termina studiile la
limba germană. Din cauza posibili -
tăIilor financiare reduse, Brian închiri-
ază o cameră într-o clădire unde are în
plan să ofere ore de engleză pentru a-și
putea plăti chiria și unde o întâlnește
pe americanca Sally Bowles, care este o
cântăreaIă la clubul KitKat, unde își
face apariIia în numeroasele spectacole
de cabaret. Întâlnindu-l pe Brian, Sally
încearcă, prin arta seducIiei, să-l trans-
forme și pe acesta într-unul dintre nu-
meroșii săi iubiIi. Contextul, mai mult
sau mai puIin favorabil pentru cei doi,
și relaIia cu celelate personaje creează
controverse și complicarea multora
dintre scenele din film. 

Filmul cuprinde trei teme princi-
pale. O temă pricipală a peliculei este
corupIia, creată pe fondul schimbării
regimului politic, de la democraIie la
totalitarism, din cauza Partidului Na -
zist care se afla în continuă ascensiune
și care, împreună cu A. Hitler, va crea,
în mai puIin de doi ani, în ’33, un regim
fascist, care are ca scop repudierea
Tratatului de la Versailles, prin perse-

cutarea evreilor și a altor minorităIi din
Germania, extinderea teritoriului ger-
man și masiva luptă îm potriva răs -
pândirii comunismului (lucru remarcat
prin prezenIa numeroaselor afișe cu se-
cera si ciocanul pe pereIii gardurilor și a
clădirilor din Berlin). Filmul susIine
ideea generală că ascensiunea nazis-
mului în Germania a adus cu sine
creșterea homosexualităIii, bisexual-
ităIii și a multor acti-  vităIi de natură
sado-masochistă.  

La cabaret lucrurile sunt puIin alt-
fel faIă de realitatea de afară. Maestrul
de ceremonii îi îndeamnă pe partici-
panIi „să-și lase problemele afară”, căci
lumea și atmosfera din club este una
„fierbinte” și plină de fericire. Acest
lucru poate fi remarcat în cele două
scene asemănătoare, de la începutul și
finalul filmului, în care apare reflexia
publicului pe un perete și care sublini-
ază faptul că publicul, indiferent de
statutul social, este captiv atmosferei
din cabaret. Spectacolele de cabaret fac
referinIă la multe probleme cu care se
confruntă Germania. Într-una dintre
scene, în care două femei se luptă, în
noroi, într-un ring de box improvizat,
regizorul face trimitere la războiul ce
avea să urmeze după aproximativ un
deceniu.  Într-o altă scenă, dintr-un
simplu dans, pe o muzică liniștită, în
cadrul unuia dintre spectacole, se
ajunge la un dans simetric, pe o muzi -
ca ritmată, dansatoarele purtând căști
de militari, făcând astfel referire la ar-
mată. Tot în cadrul cabaretului are loc
o scenă care ne trimite cu gândul la
evrei, așa cum sunt văzuIi și, pe urmă,
persecutaIi de naziști, prin legatura (pe
care o face maestrul de ceremonii) din-
tre o evraică și o maimuIă.

Problema orientării sexuale (a doua
temă principală) este regăsită și în per-
sonajul Brian, deși Sally încearcă prin
metode, relativ subtile, să-l seducă. O
primă scenă în care poate fi remarcată
această intenIie a ei este cea în care
Sally, în timp ce îi oferă lui Brian un
pahar de stridii de preerie, insistă asupra
deciziei lui de a se stabili în acel aparta-
ment. O altă scenă simbolică, dar care,
poate, nu primește prea multă impor-

tanIă, este cea în care Sally îl duce pe
Brian într-un loc special pentru ea, sub
un pod de cale ferată, unde merge să se
elibereze de stres de fiecare dată când
simte nevoia. Astfel, prin aceasta, Sally
îl urcă (simbolic) pe Brian pe o poziIie
socială superioară. Scena demons -
trează cel mai bine dorinIa ei de a se
apropia de Brian. Cu toate acestea
Brian este indecis în legătură cu in-
tenIiile lui, fiind chiar și o discuIie între
cei doi, în care personajul principal
feminin bănuiește că ar fi homosexual.

Visele neîmplinite (aceasta repre -
zentând a treia temă a peliculei) sunt
repre zentate de dorinIele personajului
feminin principal, pe de-o parte, de a
se apropia de Brian și, pe de altă parte,
dorinIa ei din copilărie de a deveni ac-
triIă, deși este o simplă cântăreaIă la un
club, într-o Germanie fără oportunităIi.
Liza Minelli își joacă extrem de bine
rolul, precum și personajul Sally își
asumă statura de dan satoare și cân-
tăreaIă, oferind publicului din cabaret
show-uri inedite, iar scena care ilus-
trează cel mai bine acest fapt este
numărul de final. Sally este capabilă de
dragoste și alte sentimente, însă mese-
ria și viaIa ei o determină să transforme
mul te dintre acestea în simple lucruri
de faIadă. Ea are certitudinea că este
corectă ideea de a-Ii trăi fiecare clipă la
maxim, râzând, dansând și neluând în
seamă sau în serios situaIia și, de fapt,
tot ce se petrece în afara clubului.

Filmul este impresionant de bine
realizat din punct de vedere tehnic:
coloa na sonoră, decor și montaj, dar și
de performanIele actorilor, în special
celor doi, Liza Minelli si Joel Grey.
Muzica este bine aleasă și potrivită cu
decorul, care stârnește publicului o
plăcere audio-vizuală.  

Regizorul reușește, astfel, să reali -
zeze un film plin de controverse, fără
să lip sească răsturnările de situaIie;
mesajul este unul cu un puternic im-
pact, iar, tehnic vorbind, toate îmbinate
la un loc, precum și muzica și decorul
formează un tablou, o capodoperă ad-
mirată de publicul larg.

Cabaretul problemelor Germaniei
nicolAe i. niStor
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Octavian Cotescu sau actorul și marea, 
Andrei Pleșu și spiritul pascal, gazetarii 

faIă în faIă cu ei înșiși, proverbele răsturnate 
ale lui Valeriu Moisescu, Teatrul peste Prut, 

Ce livadă se va tăia?

ion cocorA

23 august 1985. Incredibila veste, primită la sfârșitul zilei
de ieri, că Octavian Cotescu a trecut „dincolo”, mă găsește la
mare, la Casa scriitorilor de la Neptun, contemplând un
amurg superb,  liniștit, poate prea liniștit, revărsat ca o
muzică abia deslușită, mătăsoasă, inefabilă, peste arbori,
peste nisipuri, peste întinderea de un albastru-verzui a
apelor. ReacIia pe care o am e de  stupefacIie, de năucială.
Pur și simplu nici nu realizez cine e cel care mi-o azvârle în
urechi și-mi taie respiraIia. După o tăcere îndelungă,
stânjenitoare, persoana din faIa mea, înainte de a mă lăsa
singur, precizează, ca o scuză, că a aflat de la Dolfi Solomon
pe care l-a anunIat la telefon regizorul Victor Ioan Frunză.
Vasăzică teatrul românesc mai pierde încă un mare actor.
Octavian Cotescu va fi și el de acum pe aceeași scenă a
nevieBii alături de Caragiu, PetruI, Pellea, RauIchi,  Coman,
BăltăreIu, adică a unui teatru din afara timpului, a unui
teatru care (cât de repede!) a pus aura eternităIii pe fruntea
unor artiști uriași, mari creatori de iluzii și risipitori
incorigibili, fiecare în floarea vârstei,  lipsindu-i de dulceaIa
clipei efemere picurată în suflet de miracolul spectacolului

de o seară. În vreme ce fac această constatare privirea îmi
rătăcește pe mare. Am senzaIia că niciodată, în cele trei
săptămâni de când sunt clipă de clipă cu ochii pe ea, nu a
fost așa de calmă, așa de blândă, așa de adâncită în cele
dinlăuntrul său. Fără să vreau, îmi vine în minte ultima
întâlnire în „civil” cu cel plecat la cincizeci și patru de ani de
curând împliniIi. Aceasta a avut loc la Cluj, nu cu foarte mult
timp în urmă, când împreună cu  Marin Sorescu a vizitat
redacIia revistei ”Tribuna”. L-am urmărit și studiat atunci
îndeaproape. L-am ascultat cu emoIie și respect, am fost
fascinat de modestia sa, de bunul său simI, cum și de inte -
ligenIa-i sclipitoare, defel afișată ostentativ, defel  obsedată
de preocuparea de a atrage atenIia. Ca orice actor autentic,
Octavian Cotescu era străin de „poză”, de dorinIa de a se
scoate în evidenIă prin diverse trucuri, teatralizând sau
teatralizându-se. Avea măsură și cumpătare în orice să -
vârșea. Deși trăia  totul cu o intensitate maximă, nu-și
pierdea niciodată luciditatea, rămânea întotdeauna con -
secvent cu sine, în consens cu străluminările lui lăuntrice.
Pentru el harul actoricesc era un dar făcut omului, unul între
atâtea altele, pe care nu ai voie să-l compromiIi sau să-l
trișezi, el  fiind acela care îIi definește personalitatea și
sporește farmecul, asigurându-Ii energiile necesare atingerii
idealului. FiinIa lui de actor, aparIinând stirpei celor care nu
pot fi gândiIi și simIiIi decât ca o sursă permanentă de
revelaIii, era dăruită cu ceva misterios, greu  de exprimat  și
cuprins de cuvinte. Cu acel ceva care îl identifica pe  deplin
cu viaIa personajelor interpretate și îi îmbogăIea propria
viaIă cu alte vieIi. Dar să-mi întrerup aici gândurile și să
privesc din nou marea. E în continuare ireal de calmă și
blândă. Întocmai cum mi s-a înfăIișat Octavian Cotescu la
ultima întâlnire. Așa că nici actorul și nici marea nu pot fi
judecaIi după aparenIe. Căci și actorul și marea sunt la fel
de imprevizibili. Mocnesc în adâncuri.Vestea morIii mi se
pare de aceea imposibil de acceptat. Mă îndrept spre vilă să-l
caut pe dramaturgul Dolfi Solomon nu pentru a-mi
confirma vestea, ci pentru a-mi spune că totul nu e decât o
eroare. Din păcate, la fel ca și mine, și dramaturgul e
puternic marcat. Speră că nu va fi confirmată. De la recepIie
îl sun la București pe regizorul Valeriu  Moisescu.  Vocea lui
îndurerată rupe și ultimul fir de păianjen de care speranIele
noastre  se încăpăIânau să atârne. Acceptăm, nu avem
încotro, că Octavian Cotescu nu va mai răspunde prezent în
stagiunea ce în curând va începe. Cobor pe faleză și mă

Cu Gina
Patrichi în
„Puriceele 
în ureche”
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plimb de unul singur până după miezul nopIii. Revin
hotărât să urc în cameră și să încerc să dorm. Terasa  e
scufundată în muIenie. Mă trezesc târziu, către amiază. De
pe balcon aud marea vuind de parcă și-ar fi  ieșit din minIi.
Alerg să văd ce se întâmplă. Rareori am văzut-o mai turbată
ca acum. Nu am niciun dubiu! Tu, Octavian Cotescu, te-ai
asemănat teribil cu marea. Ai fost când blând, calm, lin ca o
visare,  când neIărmurit, tumultos, în fierbere. Așa îmi explic
de ce astăzi  dispariIia ta  provoacă în adâncurile  ei atâta
furie și revoltă.

8 aprilie 1991. Căci în nemărginitul teatru al lumii/Se joacă
întâmplări mai dureroase/Decât pe scena noastră” e o replică
pe care Shakespeare  o pune în  gura lui Jacques, bufonul
din Cum vă place. Un personaj abil jongleur de măști, șiret,
care ilustrează un profund pact de alianIă între sminteală și
inteligenIă. Nu am nicio îndoială. Odată cu evenimentele din
1989 în „nemărginitul teatru al lumii” am  pătruns și noi cu
pași urieșești. Strada a devenit un spectacol pentru toate
gusturile și vocile. Vajnicii și insomniacii ziariști o aclamă
continuu. Din pricina grijii pentru soarta democraIiei și
binele românilor apar unde nu te aștepIi. Loviturile de teatru
se succed. Patima și ura freamătă tuturor în „piepturile de
aramă”. Cârcotelile se năpustesc până și  împotriva celor mai
curate gânduri și intenIii. CombatanIii politici calcă în
picioare cu o înverșunare cutremurătoare tot ceea ce nu le
convine. Cred că unii nu s-ar da înapoi să pună pe rugul
dam naIilor chiar și Cartea Sfântă dacă au cumva vreo bă -
nuială că nu e dintre ai  „noștri”. Stau în casă și savurez în
fotoliu liniștea primei zile de Paște ca pe o  binecuvântare.
Citesc Adevărul cu tableta  lui Andrei Pleșu, Trei cuvinte de
Înviere, scrisă, cum însuși precizează, în Joia Mare. Citesc și
recitesc și mă bucur că există o minte luminată de bărbat al
naIiei care încearcă să ne redea pe noi nouă înșine: „În
Evanghelia după Matei ni se povestește  că după Învierea Sa,
Iisus a vorbit oamenilor în trei rânduri. O dată pentru a le
spune: „BucuraIi-vă!” Apoi: „Nu vă temeIi!” Și la urmă
(către ucenici): „…cu voi sunt în toate zilele, până la sfârșitul
veacului!”  Cine mai aude,  în România de azi, aceste
cuvinte? Bucuriile noastre, dacă sunt, sunt resentimentare:
ne bucurăm de eșecurile altora, ale opoziIiei, dacă suntem
cu guvernul, ale guvernului, dacă suntem cu opoziIia.  Ne
bucurăm să depozităm vești proaste, să distribuim vinovăIii
și injurii, să catalogăm dezastre. În afară de bucuria micilor
achiziIii zilnice, nu ne rămâne decât bucuria sinucigașă de a

fi încruntaIi, de a iradia îngrijorare, de a secreta cele mai
perfide scenarii. Ne trecem viaIa în voluptatea de a degusta
calamităIi reale și închipuite. Suntem neîndurători, prost-
dispuși, și, în cel mai bun caz, sarcastici. N-avem încredere
decât în cine ne aprobă, înlocuim prieteniile cu alianIe și nu
mai iubim nimic în afară de propriile noastre opinii”. Efortul
domnului Andrei Pleșu de a ne face să depășim lucidităIile
plate, „evidenIele” imediate, plin de bună cuviinIă
creștinească ne oferă ca exemplu spiritul pascal:  Nu ni-l
putem închipui pe Iisus coborându-se de pe cruce pentru a
se răzbuna. Nici pentru a stârni melancolii și spaime. Și, mai
ales, nu ni-l putem închipui înviind, pentru a lăsa lumea în
urma lui, ca pe un pustiu fără orizont și fără însemnătate”.
De meditat, oameni buni!

02 iunie  1995. Cum era de aşteptat, Gala Premiilor Uniter
a fost pe larg comentată în presă. Ceea ce consider că nu a
fost defel ceva nefiresc. Era normal, nu?, ca un important
eveniment teatral să se bucure de atenţie. Din păcate, „pana”
a numeroşi gazetari nu a fost totuşi interesată de fenomenul
artistic, ci de a supradimensiona existenIa unei stări de
război între Ministerul Culturii și Uniter. În cele mai multe
din articolele citite am întâlnit puţine aprecieri referitoare la
spectacolele şi artiştii care au obţinut distincţii. Cititorului
neavizat venindu-i greu, dacă nu imposibil, să înţeleagă de
ce a fost premiat Satyricon şi nu Poveste de iarnă sau Dibuk.
Înţelege cu vârf şi îndesat în schimb că „opintirile”, pline de
înverșunare și ură, ale unor bravi gazetari și artiști, încă din
fașă destoinici „anticomuniști”, calcă în picioare, fără să se
sinchisească, realitatea și pun  în cârcă infamei instituIii
guvernamentale toate păcatele și derbedeismele din lume.
SentinIa lor e categorică: Ministerul Culturii e „dușmanul
culturii”, e „asasinul teatrelor”, e „groparul reformei”…
Apropo de reformă. Mă întreb ce le-ar fi ieșit pe gură în cazul
în care toIi actrorii ar fi fost lăsaIi „la vatră”, anulându-se
contractele permanente și înlocuindu-se cu altele pe
spectacole sau pe durata unei  stagiuni. Nu susIin că teatrul
(cultura în general) stă pe roze, dar cred că Gala Premiilor
Uniter, prestigioasă și necesară, nu are nevoie de diversiuni
pentru a-și demonstra valoarea. Ce-i strică e că în jurul
recentei ediIii, poate mai mult ca în a oricărei alta, „flotările”
propagandistice de hopa mitică nu  fac altceva decât să o
scoată din zona artisticului și să o împingă excesiv în băcănie
și răfuială politică. Iată ce scrie, ghidat de o logică
rudimentară, un „june” (sau poate nici nu e june) în Ziua:

Valeria Seciu și Gheorge Visu în  „Pescărușul“



www.revistaneuma.ro
Jurnal teatral

Nr. 5-6 (31-32) � mai-iuNie  2020
95

„Marele câştig al Galei Uniter (...) a fost reabilitarea
adevăratei valori a teatrului românesc”. Idioţenia asta cu
„reabilitarea” m-a dat gata. Se vede de la o poștă către ce și
pe cine Iintește. Nu trebuie să te strofoci prea mult ca să-Ii
dai seama că delaIiunea este astăzi pâinea noastră cea de
toate zilele. Dar să revin la „reabilitarea adevăratei valori a
teatrului românesc” la care se referă gazetarul cu minte
înfierbântată în Ziua de la înălIimea exigentelor sale criterii
estetice și morale de apreciere a valorilor. Să nu-și dea seama
domnul că reabilitarea  despre care se pronunIă cu atâta
exces de zel e o cacialma? Dacă ar fi privit chiar și cu ochii
închiși listele de nominalizări ale Uniter-ului și ale
Festivalului NaIional de Teatru ar fi putut observa că pe ele
sunt prezente în proporIie de aproape sută la sută aceleași
spectacole și aceiași artiști. Atunci de ce să jignim nume de
primă mărime ale teatrului românesc așezându-le în tabere
partinice? Valeria Seciu nu e valoare fiindcă e laureată de
Minister, ci doar Maia Morgenstern laureată de Uniter.
Cătălina Buzoianu e valoare când e premiată de Uniter şi nu
când e premiată de Ministerul Culturii. Juriul Festivalului
NaIional e manipulat, săvârşind  greşeli de neiertat, când
alege dintre două spectacole excelente să premieze
Pescăruşul (regia: Cătălina Buzoianu) şi nu Poveste de iarnă
(regia: Alexandru Darie). Pe când cel al Uniter-ului este
brava, model de  echidistanIă și profesionalism,  lui nu i se
reproșează nicio culpă, deși alege dintre nominalizări să
premieze Satyricon (regia: Victor Ioan Frunză) și nu Poveste
de iarnă. De o parte, așadar, nimic nu e normal. De cealaltă
e normal până și anormalul. PremianIii, unii, nu ezită nici ei
să ia atitudine. Maria Miu, o scenografă tânără de talent,
refuză pur și simplu premiul adversarilor, lepădându-se de
el ca  de o „dragoste în vremea holerei”, pe motiv că juriul
numit de Ministerul  Culturii, același care i-a acordat
premiul pentru cel mai bun actor extraordinarului Horaţiu
Mălăele, este „neocomunist” și incompatibil  cu elitele
democraIiei. Refuzul a rămas, din păcate,   fără efect. Căci
Juriul Uniter, insensibil la gest, o gratulează cu premiul  de
scenografie pe  Adriana Grand, autoarea decorurilor şi
costumelor la Tom Paine şi Satyricon etc. AberaIii de felul
acesta se lăfăie însă și în alte gazete. În Tineretul liber şi
Cronica Română Anca Delia Comănceanu şi Alex Tudor își
„informează” și dânșii  cititorii cu acelaș patos al
„obiectivităIii. Nu am încotro şi iau faptele aşa cum sunt
relatate. Mă minunez  când aflu că Adriana Grand a declarat
că decorurile și costumele la spectacolele Tom Paine şi

Satyricon au fost distruse şi furate. O nelegiuire abominabilă,
nu pot să nu-i dau dreptate, a noii conduceri a Teatrului
NaIional din Târgu Mureș, care dorește să şteargă urmele
lăsate de cea veche. Gazetarii de „serviciu” sunt pe fază și
conchid: „Un tip de vandalism cultural cu care repre -
zentanţii Ministerului Culturii ne-au obişnuit deja“. Sau „în
intervenţiile lor Adriana Grand, Victor Ioan Frunză şi
Alexandru Dabija au criticat aspru Ministerul Culturii,
învinuit de distrugerea sistematică a teatrului românesc”.
Presupun că multă lume nu cunoaşte în ce constă „van -
dalismul Ministerului Culturii“ şi „distrugerea sistematică
a teatrului românesc“. Amintesc că spectacolele Tom Paine şi
Stayricon, construcIii scenice de o monu mentalitate impre -
sionantă, care inaugurează o etapă creatoare benefică a
cuplului Victor Ioan Frunză şi Adriana Grand, au costat
conform devizului (fără salariile permanente ale actorilor,
ale regizorului, scenografei, fără drepturile conexe etc.) circa
zece milioane de lei. Cine a dat aceşti bani? Ministerul
Culturii! Cine distruge teatrul românesc? Ministerul Cul -
turii! Mă întreb cât de sadic și iresponsabil poIi să fii ca să
„vandalizezi” și să „distrugi” ceea ce îIi aparIine? „Curat
murdar, coane Fănică!” Dar de ce să ne mirăm? Ne  aflăm
într-o acută criză de manipulare şi bun simţ. Nu e exclus ca
„noua conducere” să fii fost „ajutată”, de altfel, în actele de
„vandalism” de care este acuzată chiar de către cei interesaIi
să se victimizeze. Da, aveIi dreptate distinși gazetari, sunt
multe de reabilitat. Poate chiar noi înșine avem trebuinIă de
o baie de „reabilitare”. Însă înainte de toate, fie că ne convine
sau nu, hai să reabilităm adevărul, ajutându-l să nu-și dea
duhul într-o epocă în care complicităIile și mistificările
denigratoare sunt în ofensivă.

12 iunie  2012. Cu destui ani în urmă, pe când eram
director la Theatrum Mundi, regizorul Valeriu Moisescu,
creator strălucit de  spectacole, pedagog de vocaţie, cum și
un boem nepereche, m-a “ameninţat” la telefon că a scris o
piesă, Călătoria, pe care în câteva zile mi-o va da să o citesc.
Desigur, în ideea că  dacă îmi place să o regizeze chiar el.
Oferta mi-a produs clipe de euforie. O consideram pentru
teatrul pe care îl conduceam, profilat exclusiv pe spectacole
cu texte de dramaturgi români contemporani, o garanIie
sigură de succes. Să-l debutezi pe Valeriu Moisescu ca
dramaturg reprezenta în sine o provocare. Pe de altă parte,
readucerea lui în regie, după o îndelungată absenţă, însemna
să împuști cu un singur glonI doi iepuri deodată. Am pus

Parisul privit de la fereastră
Valeriu Moisescu,

Valeria Seciu și
Cătălina Buzoianu
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cuvântul “ameninţat” în ghilimele întrucât în amintirea mea
are o puternică semnificaIie sentimentală. Îl folosea Gellu
Naum ori de câte ori îi promiteam că-i voi face o vizită şi nu
reușeam să o onorez. Poetul atunci, nu fără ironie, se adresa
doamnei sale: “Ligia dragă, iar ne-a ameninţat Cocora că vine
şi nu a venit”! Gustam ironia poetului, căci el obișnuia,
râzând copios, râzând amândoi copios,  să-mi repete des
povestea cu „ameninIările”, dându-mi o lecIie de respectare
a promisiunilor. Am asociat, prin urmare, cuvântul „ame -
ninIat”, având în vedere cele ce aveau să se întâmple, de
piesa promisă de Valeriu Moisescu nu dintr-o cochetărie
lingvistică, ci dându-mi seama că din amânare în amânare
aceasta  a rămas în stadiu de permanentă ameninIare. Nu
numai că autorul ei virtual întârzia să mi-o trimită, dar nici
nu ştiam  dacă a scris-o sau o va scrie cândva. Așteptarea
am trăit-o, oricum, ca pe o iluzie frumoasă. Și anii au trecut
unul după altul, trei patru, cinci, etc., fără ca să-și arate
chipul. Dimpotrivă, ajunsesem demult să nu mai nutresc
vreo speranIă că și-l va arăta vreodată. Nu renuIasem,
totuși, în diversele ocazii când ne întâlneam, să-i reînnoiesc
oferta, devenită cu trecerea timpului  un pretext de
amuzament. De obicei se justifica de fiecare dată, uneori în
glumă, alteori în serios, că-i par artificioase niște replici, că
un anume personaj nu e tocmai cum și-l dorește. Încerca să-
mi explice că mai are nevoie să o lucreze puIin,  dar că până
luna viitoare o va pune la punct. Nu a fost să fie! Rând pe
rând lunile s-au făcut ani, anii decenii, iluziile se stinseră, iar
la întâlnirile noastre a încetat să mai fie măcar prilej de
tachinări. CredinIa în minuni însă nu m-a părăsit. În 2012,
într-o seară de  sfârșit de ianuarie,  telefonul  începuse să
sune ca nebunul. Am privit ecranul și am văzut afișat
numele lui Valeriu Moisescu. Am uitat pentru moment că
nu mai sunt director la Theatrum Mundi și am exclamat
dintr-o suflare „victorie”! Eram convins că-mi va spune că a
terminat Călătoria. Nici vorbă. Alta era marea  surpriză. Îmi
propunea o nouă colaborare. Una care mă viza în calitate de
editor. Are pregătită pentru tipar o carte de poezii și mă
întreabă dacă sunt de acord să o public la Editura
Palimpsest. Îl ascultam atent, pe cât de uimit pe atât de
curios, abia stăpânindu-mă să nu-l întreb, făcând aluzie,
firește, la experienIa teatrală eșuată, în ce secol  vrea să o
tipărim? Bănuidu-mi parcă gândurile, m-a avertizat nu doar
că e o chestiune urgentă, ci că mă roagă să fac tot posibilul
ca să apară neapărat până în vară. Nu e nicio problemă,
dragă Valerică, o să apară și mai repede, chiar de 1 mai, cu

condiIia să am ce tipări. De necrezut. Nu a trecut nicio o
săptămână de la discuIia noastră și cartea se afla deja în
calculatorul meu. Lipseau doar prefaIa lui Ion Cazaban și
ilustraIiile (portrete, caricaturi) pentru a fi trimisă la
tehnoredactare, dar mesajul însoIitor mă înștiinIa că și
acestea vor sosi în cel mult zece zile. Am citit-o imediat.
Manuscrisul era structurat în  două secIiuni, Coșmaruri și
Proverbe răsturnate, ultima dându-i și titlul, era riguros
alcătuit, cu o succesiune logică a poemelor, fără greșeli de
procesare. Ambele secIiuni au ca motto citate   din filosofi
români de notorietate. Prima din Cioran: „În Marele
dormitor care este universul după un text taoist coșmarul
este singurul mod de a fi realist”. A doua din Noica: „...așa
cum se clatină tabelele de categorii dacă nu poIi vedea în ele
devenirea istorică a spiritului, se clatină și culegerile de
proverbe. Și ce tulburătoare pentru raIiunea comună, ar fi o
culegere a proverbelor care s-au dezminIit sau care se
dezmint sub ochii tăi”. Valeriu Moisescu scrie din această
perspectivă o poezie  ludică, ironică, lejer versificată și
rimată, cu miză pe poantă și explicite  tâlcuri de fabulă în
final. Tematica și atmosfera le situează în vecinătatea
spirituală a unor „balade vesele și triste”. Proverbe răsturnate
reprezintă un alt mod de exprimare a unei personalităţi de
marcă a teatrului românesc. ÎnclinaIia spre spectacol e
vizibilă și în scriitură și în substanIă. O transformă într-o
mărturie-document, la fel cum sunt şi confesiunile lirice ale
lui Toma Caragiu, a unui spirit neliniştit, angoasat, lucid, în
permanentă confruntare cu sine, care îşi găseşte în meditaţie
asupra existenţei și artei un aliat. Îl știam copleșit  de
probleme și griji, destinul nefiind defel  blând cu el.  Trăia
izolat în suferinIe pricinuite atât de bolile soIiei și fiului, cât
și de cele proprii. Când i-am pus cărIile în braIe i-am văzut
o licărire de bucurie în ochi. La despărIire mi-a spus că și-a
dorit să tipărească volumul de poezii, Proverbe răsturnate,
pentru al dărui prietenilor.

15 mai 2017. Între 9  și 14 mai, graIie proiectului Teatru
peste Prut, iniIiat și finalizat în parteneriat de Teatrul Evreiesc
de Stat din București și Teatrul NaIional Satiricus „I. L.
Caragiale” din Chișinău, am beneficiat în Capitală, fără
exagerări, de o veritabilă cură de șase zile cu spectacole din
Basarabia.  Înainte de a le menIiona însă, comentându-le mai
mult sau mai puIin sumar, simt nevoia să fac o scurtă
paranteză. Prin deceniul opt al secolului trecut într-o
discuIie cu Valentin Silvestru, critic de autoritate epocii și

Andrei Pleșu Puștoaica de la etajul 13
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neobosit animator  de iniIiative teatrale, i-am sugerat trei
teme noi de festivaluri. Prima a fost aceea a unui festival
itinerant, eventual și în orașe în care nu există teatre,
consacrat integral spectacolelor cu piese de un singur autor
român în viaIă. Propunerea l-a interesat. Dramaturgia
românească actuală, în ciuda confruntării cu o cenzură
diabolică, era în vremea aceea o prezenIă constantă în
repertorii. Marin Sorescu, Teodor Mazilu, D. R. Popescu etc.,
de exemplu, figurau pe afișe cu trei-patru sau chiar mai
multe titluri de piese, unele în premieră, altele reluări din
stagiuni anterioare. În majoritate erau puse în scenă de
regizori valoroși, fie ei maturi sau tineri, și ar fi putut să
constituie subiectul unor dezbateri de interes. O altă temă
avea drept Iintă un festival al regizorilor. Nici pentru aceasta
nu au fost necesare argumente. De cum am enunIat-o
criticul s-a entuziasmat: „Este exact ceea ce trebuie acum
când regia în România cunoaște  o efervescenIă ieșită din
comun!” Am fost foarte bucuros să aud asta.  M-am și grăbit
să-l informez că am  vorbit deja cu oficialităIile culturale din
ReșiIa, orașul meu natal, și că sunt dispuse să se implice într-
o astfel de ispravă. A apărut  totuși o mică controversă în
legătură cu locul unde  să se organizeze, mărturisindu-mi
că, tot din motive sentimentale,  preferă Bârladul, zonă a Iării
unde dânsul îşi are originea. Fără prea multe insistenIe i-am
cedat rugăminţii. Amănunul mi s-a părut nerelevant. Esen -
Iial pentru mine a fost să avem un festival destinat regizo- 
rilor. În consecinIă,  două dintre ideile mele s-au materializat
relativ repede în evenimente de succes, recunoscute ca atare,
la care au participat cei mai faimoși oameni de teatru (dra -
maturgi, regizori, actori, scenografi, critici etc.) ai mo men-
tului. Cea de a treia a rămas, în schimb, un vis neîmplinit.
Ea urma să adune laolaltă, întocmai ca și în cazul drama -
turgilor, spectacolele realizate, în două-trei stagiuni,  de un
singur regizor. Cât de eficientă ar fi putut să fie o asemenea
întâmplare în peisajul artistic românesc am revelaIia acum,
cu ocazia maratonului teatral basarabean la București.
Spectacolele pe care le-am văzut (trei cu piese de Cehov,
două de Matei Vișniec, unul cu o scriere de Mircea M.
Ionescu, iar altul cu o adaptare după  celebrul roman al lui
Bulgakov) sunt creaIia aceluiași regizor, Alexandru Grecu,
remarcabile prin știinIa și fantezia de a pătrunde cu spirit
creator în interiorul textelor. Ele nu sunt monotone, nici
suspectabile de elemente de autopastișare sau manie rism, ci
ilustrează lecturi și forme multiple de modalităIi de
transpunere în scenă. Ursul și Cerere în căsătorie, cunoscutele

farse ale lui Cehov, sunt tratate într-un registru satiric, cu un
haz abundent. Noutatea e că nu ne sunt livrate ca  două texte
distincte, așa cum am fost obișnuiIi, ci  ca un obiect de
spectacol  unic, coerent, integrat de regizor  într-un scenariu
autonom. SenzaIia e că subiectul și  personajele sunt părIi
componente ale aceleiași fabule, că înfăIișează spectatorului
o lume surprinsă în două ipostaze apăsat antitetice, că
dramaturgul însuși și-a conceput piesa ca pe o oglindă cu
două feIe.  La început am crezut că spectacolul se va derula
convenIional, în nota unui realism romanIios, cu arome de
„zăpezi de altădată”, jucat dezinvolt, pe bune. În realitate
însă aparenIele s-au dovedit a fi o capcană. În spatele lor
am descoperit situaIii și soluIii care ies din tiparele
previzibile, depășind  tentativa de a trezi nostalgia unui
teatru de odinioară. Ironic și parodic cu măsură, în sensul că
refuză comicul în sine, deformările excesive ale caracterelor,
caricaturalul, regizorul operează inventiv asupra alfabetului
spectacologic uzual, iar rezultatul e o reprezentaIie agrea -
bilă, cu o intrigă dilatată câteodată până la limitele absur- 
dului. În special tratarea caracterelor  și nuanIarea  replicilor
își găsește echivalent în starea de spirit a textului și mai
puIin în litera lui. AcIiunea se păstrează  pe „soclul” unui
realism psihologic subtil conturat. Cehov e prezent în scenă
prin ceea ce George Călinescu consideră că este „tristeIea
veselă” comună geniilor „din familia lui Cervantes și
Moliere”. După o grămadă de ani de când a fost scrisă,
miercuri, 10 mai, am descoperit în Angajare de clovn, piesă
din categoria celor mari ale lui  Matei Vişniec, dimensiuni
realmente nesesizate nici la lectură și nici în memorabilul
spectacol în premieră absolută al lui Claudiu Goga. Angajare
de claun e un text dramaturgic de rezistenIă, provocator atât
ca substanIă, cât și ca scriitură, teribil de ofertant, produce
frecvent spectacole tulburătoare. ReprezentaIia lui Alexan -
dru Grecu confirmă regula. Imensele valize pe care le târăsc
după ei bătrânii clovni, ajunși la final de carieră, lasă să se
înIeleagă că sunt burdușite cu speranIe deșarte, iluzii,
amăgiri, cu mărunte și hilare bucurii, cu deznădejdi, duioșii,
naivităIi bonome, cu tot ce a fost adică  și a rămas din viaIa
lor. Atmosferă de amară poezie existenIială și existenIe de
artiști ambulanIi cu identitate tragi-comică.  Nunta, alt
exerciIiu de respiraIie al lui Cehov, aduce iarăși în prim-plan
pe autorul Pescărușului, cu un spectacol dinamic, cu multă
energie, cu interpreIi constrânși să practice o  formă de
teatru total, în care muzica și coregrafia conlucrează
armonios. Altă modalitate de abordare întâlnim în Maestrul

Angajare de clovn
Maestrul și Margareta
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şi Margareta. Aici se dezlănIuie o curată nebunie. Multă
imaginaIie, mișcare, suprasolicitare lingvistică. Fabulosul lui
Mihail Bulgakov e la el acasă. De asemenea și incisivitatea
pamfletară cu care investighează spaIiul interbelic sovietic.
Cu treceri de la  realism la onirism, cu halucinaIii configurate
în imagini cu evident substrat ritualic, cu tipologii diverse,
discursul scenic absoarbe ca un burete detaliul cotidian și
mesajul uman universal valabil, reușind o sinteză între
tensional și plastic. În  afară că au titluri la fel de lungi,
Puştoaica de la etajul 13 sau Dragă societate de Mircea M.
Ionescu și Migraaaanţi sau Prea suntem mulţi pe nenorocita asta
de barcă de Matei Vişniec,   piese jucate sâmbătă și duminică
13 și 14 mai, au în comun în primul rând faptul că
radiografiază realităIi specifice societăIii actuale cu intenIia
vădită a regizorului de a implica spectatorul. Fie că-l
conectează, sensibilizându-l, la  drama unei tinere fete,
oripilată de nedreptăIi și abuzuri, fie că-l include direct în
acIiune, obligându-l să se clatine și să-și  simtă viaIa în
pericol pe o „nenorocită” de barcă. În spectacolele lui
Alexandru Grecu evoluează nu mai puIin de douăzeci și unu
de interpreIi: Viorel Cornescu, Alexandru Crâlov, Arcadie
Răcilă, Roman Malai, Vasile Caşu, Irina Rusu, Igor Mitreanu,
Lilia Cazacu, Ludmila Gheorghiţa, Alexandrina Grecu, Elena
Oleinic, Nina Toderico, Elena Negrescu, Olga Anghelici, Ion
Grosu, Sergiu Voloc, Vadim Zatic, Valentin Delinschi,
Eugeniu Matcovschi, Artiom Oleacu şi Iancu Mitreanu. Nu
știu dacă aceștia reprezintă sau nu întreagă trupă a teatrului.
Ceea ce contează, indiferent de  numărul de roluri în care au
fost distribuiIi și întinderea lor, este modul cum și-au
compus personajele, gândindu-le în raport de o viziune și o
metaforă scenică unitare, cu particularităIi de structură și stil
clar definite. PerformanIa aparIine în egală măsură atât
actorilor, cât și regizorului.

31 martie 2020. În luna ce se încheie am avut mai multe
schimburi de mesaje cu George Banu. Transcriu două dintre
ele. Ambele pornesc de la neliniști și îngrijorări provocate de
fenomenul Coronavirus.  Poate în subtext nu și străine de o
discretă depresie și resemnare. Oricum, și unul și altul ne
rostim în 19 martie fără multe cuvinte: „Salut, dragă BiIă! Mă
gândesc în dimineaIa asta cu soare la tine. Cum ești? Cum
sunteIi? Noi bine, ca românul, facem haz de necaz! Chiar
acum îmi parveniră de la un un prieten două mostre de
glume. Iată-le: 1. Ludovic Orban: Promit slujbe celor cinci
milioane de români din diaspora. Dragi români, veniBi acasă!
Slujbele vor fi Binute de către Preafericitul Daniel. 2. Dacă dormi
prost o noapte întreagă, nu te aștepta ca dimineaBa să te trezești
deștept!. Să fii (fiIi) ocrotit (ocrotiIi)! Ion”. Răspunsul nu a
întârziat: ”Mersi. Știi, ca pe vremea comunismului, când și
unde e greu să trăiești cu adevărat, ca reacIie de antidepresie,
umorul reînvie! E o armă! Vă îmbrătișez, BiIă”. Cert e că
dezastrul apocaliptic care bântuie accentuează nevoia de
comunicare. Noroc că tehnologia ne ajută să ne exprimăm
cu repeziciune solidaritatea cu prietenii și să întreIinem
dialoguri. Tot tehnologia e și aceea care ne arată vederii
realităIi cumplite, în desfășurare. Lovește, cum s-ar spune,
direct în moalele capului. Faptele ajung la noi în mărime
naturală, vii, greu de tăgăduit, iar imaginaIia intră în șomaj
generalizat.  În atare condiIii miturile și legendele rămân fără
obiect. InconștienIa trece în exclusivitate în tabăra igno -
ranIilor și iresponsabililor și le crește cota  de prostie și
agresivitate. Mizeriile vieIii justifică însă în aceeași măsură
alternativele.  Dar să revin la subiect. Al doilea mesaj la care
mă refer e de ieri, 30 martie, și, de asemenea, insinuările de
factură teatrală nu lipsesc nici din el. Dovadă că pentru
reputatul critic teatrul nu e paralel cu viaIa sa de zi cu zi. E
însuși modul său cotidian de existenIă. „Salut BiIă! Ne
gândim la tine (voi) cu prietenie și cuvânt  de  binecu vân -
tare. Aici e soare, dar privit prin geam dă senzaIia că nu
întărește moralul și  organismul... Să sperăm că se vor abate
asupra-ne vremuri mai bune. Cu drag,  Ion”. Răspunsul a
venit și de astă dată prompt, în câteva minute: „Ici împăr -
tășesc gândurile și ici mulIumesc pentru binecuvântare! E
necesară! Vă sărut cu „soare rece“ ca acela din  Livada de
vișini când Liubov revine de la Paris. Ce livadă se va taia…?
BiIă!”. Neliniștitoare întrebare, desigur, pe care și-o pun cu
alte vorbe toIi muritorii de pe planetă. Chiar și cei ce nu au
auzit niciodată de Cehov. „Ce livadă se va taia?”aceasta e
întrebarea zilei! 

Maestrul și Margareta
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„Rob şi-a petrecut ani întregi încercând să înţeleagă şi să
explice natura stranie şi trăsăturile specifice ale celebrităţii, pe
care uneori a urmărit-o cu ardoare, alteori i-a fost pur şi sim-
plu acordată în timp ce el avea alte preocupări şi care, cu alte
ocazii, l-a urmărit necruţătoare când el făcea eforturi mari să
scape de ea.”

Am citat iarăşi din volumul „Reveal”, pe care ziaristul Chris
Health i l-a dedicat lui Robbie Williams (tradus de Cosmin
Maricari la Editura Publica, 2018). Nu mi se întâmplă deseori să
revin asupra unei cărţi, nici de literatură „serioasă”, nici din
zona show-biz. (Nici filosofie nu recitesc, pare că nu-mi
foloseşte la nimic; şi e vina mea, desigur!) Chestiunile şfichiuite
de Williams în felul său aparent neserios, cu prefăcută ipohon-
drie de vedetă răsfăţată, au o mai largă deschidere decât ai
putea bănui la un asemenea personaj. Iar publicul, numeric su-
ficient, şi nu de proastă calitate – nu căzut dinaintea scenei pe
care starul îşi plimbă picioarele (etalându-şi când şi când talpa
colorată în roşu a pantofilor săi eleganţi), dar dispus să cheltu-
iască suficienţi bani pentru ca discurile nou apărute să urce în
topuri până la vârf –, publicul, zic, ar trebui să priceapă că viaţa
nu-i chiar o sărbătoare pentru aceşti, foarte puţini, oameni
blagosloviţi de soartă cu bucurii materiale peste nevoile per-
sonale şi de zi cu zi. Tot Robbie spune: „Show-bizul este ca acea
senzaţie de nelinişte pe care o ai când este adus tortul şi toată
lumea îţi cântă «La mulţi ani!». Toţi sunt bine intenţionaţi, toţi
te iubesc, dar în acel moment abia aştepţi să se termine de cân-
tat. Eu mă simt aşa tot timpul. Aşa te face faima să te simţi.”   

Nu e singurul artist faimos, rocker sau altceva, care gân-
deşte şi emite fraze asemănătoare. Meritul lui Williams este de
a fi extrem de sincer. Ba chiar indecent de sincer câteodată,
dacă se iau în considerare gesturile sale cu tentă exhibiţionistă.
Unele chiar nepermise, cum a fost cel prin care îşi expunea
fiica proaspăt născută într-o fotografie publicată cu intenţia să
fie un exemplu de puritate, însă cei care au văzut-o (nu mă
număr între ei) o consideră mai degrabă imorală. Sinceritatea
înseamnă, într-adevăr, valoare, dacă e... Hait, era să scriu
prostii! Recunosc, sincer (!): nu ştiu cum trebuie să fie sinceri-
tatea, ca să aibă valoare sau importanţă. Am ajuns să mă gân-
desc la... axiologie citind cartea cu şi despre o vedetă pop-rock,
ale cărei cântece nici măcar nu-mi plac! Sunt ciudate căile
Domnului, nu? Revelaţia nu aşteaptă să păşeşti în sanctuarul
vreunei zeităţi, nici nu-ţi bate la porţile sufletului în confe-
sionalul religiei tale. Sigur, n-am comis vreo euharistie la
sfârşitul lecturii, precum un critic literar celebru acum vreo
trei-patru decenii. Mă compătimesc pentru sus-ţinerea cre -
dinţei prin audiţii de muzică rock sau prin răsfoirea unor
pagini futile, dar ce pot face în vremuri de restrişte şi jale, într-
o realitate virtuală până când virusul te loveşte pe tine? Rob-
bie Williams nu aduce salvarea omenirii, nici linişte celor
suferinzi. Despre el n-am aflat vreo ştire, nici n-am văzut cum
compune în luxoasa-i locuinţă cântece dedicate fenomenului
„#stămacasă”. Şi atunci?

Din carte am aflat puţin despre ceva ce ştiam, dar nu ştiam
că ştiu. Anume, că viaţa fiecăruia dintre indivizii inseminaţi

de harul artistic se desfăşoară ca şi cum ar fi pe punctul să
apuce Gloria de-un picior, să meargă după ea în zbor sau târâş,
nu contează, numai să urce, să înainteze, să ajungă Acolo. Nu
cunoaşte nimeni cum decurge drumul, câte şcoli trebuie ur-
mate şi câţi profesori sunt necesari pentru instruire. Vorbind
despre emisiuni TV, gen „X Factor”, Williams punctează:
„Faptul că nu s-a mai creat conţinut pentru intelectuali a
funcţionat şi toţi cred că pot fi celebri.” Însă, în societatea de
azi: „Nimeni nu mai pare să fie periculos, toţi sunt politicoşi şi
respectă scenariul. /.../ Toţi suntem disfuncţionali, dar mulţi
vor să-şi ascundă defectele şi să le mascheze cu un soi de com-
portament corporativ.” Evident, nu toată lumea ajunge
faimoasă. Şi Robbie, spre uimirea biografului său, luat pe
nepregătite, invocă teoria popularizată de scriitorul Malcolm
Gladwell în cartea Outliers, conform căreia toţi oamenii ex-
cepţionali „au început să-şi manifeste talentul special după
aproximativ 10.000 de ore de exersare a competenţelor funda-
mentale pe care trebuiau să le stăpânească.” Merită reţinută
această pagină 436 din volum, ce consemnează amintirile lui
Robbie, când, copil fiind, îşi imagina cum o să urce pe scena de
la Royal Albert Hall şi ce-o să facă acolo. A urcat glorios, şi se
poate studia ce-a făcut!

Dincolo de chestiunea orelor care se văd numai dacă le
munceşti, Robbie ştie foarte bine că talentul său natural este să
distreze oamenii. Nu-i cel mai important lucru din viaţa fi-
inţelor trăitoare pe planetă, dar asta are el, asta foloseşte şi se
bucură de pe urma beneficiilor aduse. Poţi să-i reproşezi ceva?

Despre glorie, la vreme de pandemie
duMitru unGureAnu
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Amintiri și pohte copilărești
FloricA bud

Din zilele neuitate ale copilăriei îmi fac cu ochiul alte
şi alte bunătăţi, cum ar fi pthitoaiele sau hiribele (hri-
bele, mânătărcile). Mâncarea gătită pe pthitoi era, de

obicei, o mâncare de vară. Dar gospodinele harnice și care
aveau din ce, tăiau hribele și le înșirau pe aIă la uscat și pentru
iarna cea lungă și grea. Acum, în era freonică, le păstrăm în con-
gelatoare. Cel puIin așa fac eu. Oferta ciupercilor este mai mare
acum, ca în copilărie. Atunci ca și acum culegătorii preferau să
le vândă în piaIă la oraș, decât să facă schimb de produse la
Iară. Și trebuie să recunosc că nu sunt deloc ieftine, mai ales în
anii de secetă așa cum a fost și anul trecut.

Dar să mă întorc în vremurile în care nu purtam grija
mâncării. Prioritatea mea era joaca, apoi joaca și învăIatul, mai
apoi joaca, învăIatul și lectura. Grija hranei
familiale ptica pe umerii bunicii și ai mamei.
Când bunica a plecat dintre noi, Dumnezeu
S-O Odihnească În Pace, mama a preluat
frâiele gătitului. S-au adunat multe pe
umerii săi, dar nu era dânsa omul, care să
nu le poată duce pe toate. Gospodinele Trif,
la fel ca alte femei din sat găteau hiribele fie
fripte, fie făceau zămucă pe ele,  zămuca pe
pthitoi. Aceste minunate ciuperci nu se
găseau la îndemâna noastră. Bunica sau
mamica le târguiau de la lelea Măria a Joşki
sau de la alţi ţigani din Thelinţa (Chelinţa)
sau Ţicău. Mai rar, aveau ocazia să pregă -
tească hiribele adunate de noi, copiii, plecaţi
veseli într-o cruciadă, organizată de către
doamna Finuca, vecina noastră, iar cruciadele se sfârşeau mai
puţin eroic la masa cu merinde, aduse de acasă, în locul numit
Căsuţa, aflat în pădurea Chelinţei. Doamna Fina Lupo era fata
preotesei și a părintelui NegruIiu. Casa noastră părintească se
află în vecini de Casa Parohială Ortodoxă, unde în copilărie
locuiau familiile NegruIiu și Lupo. Acum au plecat cu toIii din-
tre noi, chiar și nepoIii părintelui, Călin și Mircea, nu cu mult
mai mari ca noi, fetele Trif. Dumnezeu Să-I Odihnească pe toIi!
Mircea Lupo a fost un pictor și poet talentat, din păcate a avut
o viaIă dezordonată, murind de tânăr.

Cum mama nu ne lăsa prea des în pădure, de cele mai
multe ori ciupercile erau târguite. Din păcate culegătorii nu ve-
neau prea des prin sat, era mai rentabil pentru ei să le vândă la
oraș. Lelea Măria a Joșki era Iiganca prietenă a bunicii, fiind de
vârste apropiate; nu era prietenă doar a bunicii ci și a celorlate
femei în vârstă de pe uliIa noastră. Dacă lelea Măria nu era la
noi, era la lelea Domnica, ori la lelea Loiza, ori la mătușa Ana ori
la altă vecină. Badea Joșka era cel care repara oalele și laboșele
gopodinelor. Erau tare săraci și cu mulIi copii. Vara când se co-
ceau frăguIele și apăreau ciupercile, bunica își întreba prietena:
”Tu Mărie, de ce nu aduci niste pomniBe ori hiribe fetelor?” Cât a
mai putut culege dânsa ne mai aducea, dar când nu a mai putut
merge în pădure, degeaba se supăra bunica. Copiii nu îi dădeau
ei pomana pădurii să o aducă în sat, când o puteau duce în altă

parte, pe bani. În sat primeau produse la schimb. Adevărat,
aducea sau nu aducea ceva, vechea prietenă a bunicilor noastre
de pe uliIa dintre biserici, tot mai primea ceva în coșul din
spinare. Se bucura de orice. Nu avea vacă, porc, găini ori grăd-
ină, din ce să trăiască? Abia după ce au început cei mai tineri să
muncească, făcând naveta la Baia Mare ori în Cehu Silvaniei,
Iiganii din ChelinIa au mai iesit din sărăcie.

Femeile casei dădeau, în schimbul hiribelor, fărină de grâu
ori de mălai(porumb), slănină, unsoare (untură de porc), lapte şi
groşthior (smântână). După ce hiribile fuseseră tărguite la
sânge, femeile le spălau cu atenţie, separând pălăriile de pi-
cioruşe. Le cotau (căutau) de dhermi (viermi) şi apoi le demni-
cau (tăiau) mărunt. Puneau un strop de oloi (ulei) în laboș.

Storceau bine pthitoii şi îi ţâpau (aruncau)
în tigaie. Se mai adăuga puţină sare, ai
(usturoi) zdrobit în mojolaul de lemn, cozi
de ceapă verde şi pătrunjel. Ieșea o mân-
care gustoasă şi hrănitoare. Hiribele sunt
mai bune decât carnea, dar adesea mai
scumpe ca ea.  

Pentru a fi suficiente unei familii mai
mari la o cină, hiribele se înmulţau (dublau)
cu ajutorul îngroşalei, rezultând zămuca de
încins pe pthitoi. Zama şi zămuca sunt două
lucruri diferite. Zama este felul întâi, iar ză-
muca felul doi sau cina. Peste an (în timpul
anului) femeile gătau (găteau) zămucă de
încins cu pthită, din roşii sau bulion, la care
se adăuga îngroşala sau hoboraşul (sos alb),

iar vara trona pe masa noastră regele verii,  ghiveciul şi mărtaşul
de porodici.În schimb, iarna, după tăiatul porcului, lucrurile luau
o întorsătură serioasă. Rânza (stomacul) nostru se îngreuna cu
porcării (produse din carne de porc), mai mult sau mai puţin
afumate. Este vorba de zămucă pe cărnaţ (cârnaţi), zămuca pe
coaste şi sor (şorici) şi zămucă pe piţă (carne). În dimineţile de
iarnă, ne trezea mirosul nepoetic de slănină, cărnaţ şi coste
(coaste) fripte, ce veneau dinspre şporul cuptorului. Mămăliga
făcea bulbuci în laboşul ei, numit laboşul tocănii. Apoi, bunica sau
mamica tomneau (clădeau) mămăliga în blide. Dar, nu mi-am pro-
pus să termin cu porcăriile chiar atâta de iute, voi reveni, fără doar
și poate, asupra lor.

Dar, să ne întoarcem la îngroşală, ce se pregăteşte simplu:
într-un laboș mic se pune o lingură de fărină nulaş. Se freacă cu
o lingură de lemn şi se adaugă treptat apă călduţă. Se amestecă
voiniceşte, ca să nu rămână boboloaze (cocoloaşe). Apoi se
adaugă groșthiorul, după cum și cât are gospodina. Îngroşala de
nota zece, obţinută de priceputelegăzdoaie (gospodine), se
adauga ciupercilor şi întreaga compoziţie se dă în clocot. De
obicei, găzdoaiele foloseau linguroiul (lingura de lemn), la învâr-
titul în laboşe (cratiţe) şi oale. La gătitul ciupercilor se foloseau
doar linguri din lemn. Cele de metal  puteau înverzi sau otrăvi
ciupercile. Ideal ar fi, ca învârtitul în mâncarea de pthitoi, să se
facă cu o lingură de argint, cine are!
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Avorbi despre sport la vreme
de pandemie este mai mult
decât o inadvertenIă exis-

tenIială și stilistică – este aproape un sa-
crilegiu. Mărturisesc, prin urmare, cu
sinceritate că, în această ordine de idei
și sentimente, mult timp m-a frământat
gândul de a propune conducerii revisei
ca pagina de sport din acest număr al
Neumei să rămână albă, așa cum se pro-
ceda câteodată în unele publicaIii când
cenzura interzicea, dintr-un motiv sau
altul, apariIia unui articol. Acum moti-
vaIia era cu totul alta, desigur, dar ges-
tul mi se părea logic și întru totul
jus tificat: dacă ciuma de vreme nouă
făcea, practic, tabula rasa din tot ceea
ce fusese pe lume, până ieri-alaltăieri,
sport de performanIă, ce sens mai avea
să simulăm noi gazetăria de profil? Ce
rost mai avea să scriu eu despre ceva
care, într-o clipă stranie, dispăruse
inexplicabil în neant? Și ce anume să
scriu, în fond și la urma urmei? Replay-
urile și așa-zisele talk-show-uri cu care
canalele de televiziune rămase fără
obiectul muncii umplu timpul de emi-
sie îmi păreau de o naivitate situată nu
o dată la graniIa cu penibilul și nu-mi
doream pentru nimic în lume o redu-
plicare scriptică al lor.

N-am făcut-o, așadar: pagina goală
visată a rămas o formă oarecare de în-
cremenire în proiect. Să nu mă întrebaIi
însă de ce: habar n-am. Tot ce știu este
că, după ce am renunIat la chestia res-
pectivă, am mai pierdut câtva timp și
cu găsirea unei formule jurnalistice de
tranziIie către ideea de șomaj tehnic din
care nu pricepeam nimic, dar îmi plă-
cea cum sună și cu care, în consecinIă,
am cochetat un timp suav-anapoda.
După ce am depășit și această etapă,
am redevenit serios. Poate, în sensul
lipsei de umor, chiar prea serios – lucru
de care vă puteIi convinge fără milă,
parcurgând rândurile următoare.

Când mass-media de pe toată pla-
neta etalează din oră-oră, sau chiar mai
frecvent, sinistra statistică a decedaIilor
din motive de coronavirus, atunci fizica
și metafizica lumii – inclusiv shakes-
peareanul a fi sau a nu fi – depășesc
cinic limitele unor interogaIii filozofice
oricât de profunde, devenind nimic

mai mult, dar nici mai puIin decât un
cumplit și efectiv fapt de viaIă și de
moarte. Iar în atare împrejurări, să baIi
totuși câmpii cu graIie (discutabilă) pe
teme sportive, denotă, în cel mai bun
caz, forme cronice de tembelism inte-
lectual și lipsă îngrijorătoare de înIele-
gere a ceea ce este sau nu important pe
pământ. Important în sensul în care, de
exemplu, Liviu Ciulei împărIea univer-
sul nesfârșit al teatrului. Spunea marele
regizor că nicăieri pe mapamond nu
există spectacole bune sau proaste, me-
diocre sau geniale, ci doar spectacole
importante sau neimportante. Atât. Și
avea dreptate. Dar noi știm (probabil
tot dintr-o reprezentaIie scenică in-
ubliabilă) că teatrul e o lume, după cum
și lumea întreagă nu-i altceva decât un
teatru, legile și mecanismele lor de
funcIionare fiind comune, la fel ca și
criteriile lor de evoluare și evaluare. 

Să acceptăm, prin urmare, că tot ce
ne înconjoară se împarte generic în lu-
cruri importante și neimportante. Iar
sportul de performanIă, cu părere de
rău, nu face parte din prima categorie.
Ba, dacă e să fim sinceri cu noi și cu fe-
nomenul respectiv, trebuie să recu-
noaștem că el a ocupat timp îndelungat
și mai ocupă încă un loc nu prea meri-
tat între activităIile esenIiale de fiecare
zi și noapte ale oamenilor. Mai mult,
chiar: pentru valoarea în sine și valoa-
rea de întrebuinIare a feluritelor disci-
pline, ramuri, crengi și rămurele ale
sportului, sumele ce se investesc în -
tr-ânsul sunt de-a dreptul fabuloase, in-
credibile și absolut inadmisibile. Poate
vremea pandemică pe care o trăim ne
va trezi din magia stupidă a șutului
viclean la vinclu din fotbal, a knock-
out-ului întâmplător din box, mingii
brodite exact în T-ul din tenis ori în

gropiIa fermecată de la golf sau de la
oină ș.a.m.d., ș.a.m.d. Poate vom rea-
liza, în fine, că salariile exorbitante în
care se scaldă persoane și personaje
complet insignifiante pentru omenire,
gen Cristiano Ronaldo, Lionel Messi,
Rafael Nadal, Ronnie O`Sullivan și alIii
asemenea, probează un singur lucru: că
oamenii au luat-o razna, nu mai au sen-
timentul binelui, adevărului și frumo-
sului, nici simIul valorii, nu mai înIeleg
ce contează și ce nu în viaIa planetei Pă-
mânt și a locuitorilor ei, nu mai pricep
(dacă vor fi pricepând vreodată!) că
și-au azvârlit viaIa în ghearele unui soi
de hazard aparent plăcut în gratuitatea
sa, dar fără rost și fără sens, pe care îl
plătesc din greu și cu maladivă incon-
știenIă, uitând banalitatea paremiolo-
gică fundamentală, decisivă, crucială,
vitală și chiar irefutabilă că sănătatea e
mai bună și mai preIioasă decât tot și
decât toate. Acea sănătate comună, de
fiecare zi, atât de necesară tuturor și fie-
căruia în parte încât pierderea ei echi-
valează nu cu năruirea de fragile re- 
corduri ori titluri sportive, ci cu hâda și
ireversibila moarte.

Iar, dacă e să privim lucrurile și fi-
inIele în faIă, omul nu se opune morIii
prin performanIe cutremurătoare, ad-
judecate de câIiva supercampioni în
competiIii olimpice, mondiale și conti-
nentale, ci, mai degrabă, prin acea acti-
vitate modestă, numită odinioară, poa- 
te nu foarte inspirat, sport de masă, și
practicată dacă nu de toIi, măcar de cei
mai mulIi dintre noi. Pentru că, împo-
triva, oricărei pandemii, epidemii sau
alte demii luptăm cum putem, cu sănă-
tatea cultivată zilnic de fiecare în parte,
nicidecum prin reprezentanIi cu piep-
tul încărcat de aur, argint sau bronz...

Sportul ca formă e șomaj tehnic
Gelu neGreA
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Johan Klein 
Dincolo de ceilalBi Tu, 
Editura Charmides,
poezie, debut 

Johan Klein s-a născut în 1994 în HaIeg,
jud. Hunedoara, a urmat cursurile Facul -
tăIii de Geografie a UBB. În 2016 face par -
te dintr-un proiect susIinut de TIMAF, o
antologie de poezie și fotografie alături
de câșiva membrii din USR. În 2017 face
parte dintr-un proiect vernisaj-poezie,
este prezent cu texte la Galeria de Arte
Nicolae Tonitza din Iași. Colaborează la
reviste precum Urmuz, Ateneu, PorIile
Nordului, Vatra, Tribuna, Mișcarea lite -
rară, Familia. Acesta este volumul de
debut, având drept motto: asemenea
minIii omenești poezia poate fi - dacă nu
este cumva - un oraș de gândire (autorul).
De aceea cuprinsul volumului este un
oraș în care poezia locuiește în cartierul I
(sau despre viaIă ca plan terestru), car -
tierul II (strada cu visul dintre vise) din-
spre christopher nolan, cartierul III (din- 
coace de gânduri, dincolo de ceilalIi tu
(strada cu - omul ca realitate aproxima-
tivă), cartierul IV - dincolo de conștiinIă,
spiritul (sau planul cu părIile senzoriale).
Un volum interesant, destul de eterogen,
construit atent și fără grabă, cu o lirică ce
lasă impresia de rece, calculat, premedi-
tat chiar dar care, dincolo de suprafaIa
murată are lunecări introspective, medi-
tative, profund personale și, tocmai prin
aceasta, universale. Cum ce a fost la început
poetul adică dumnezeu abia apoi cuvântul/
fraBilor ce e așa de complicat. Dar întrebări
mai sunt așadar/ cum se face că picăm așa des
examenul numit fericire. Sau: atât doar atât
doar noi surâzând mirosul de liniște arsă/ el
gata fiind să ne sfâșie respiraBia din clipă în
clipă/ și oceanul de smoală din ochii fabricaBi
de tonitza. O îndrăzneală de bun simI, o
asumare a con diIiei postmoderne, cu re -
verenIe discrete faIă de valorile consa -
crate, o busolă ce, se vede bine, permite
deplasarea cu ușurinIă și eleganIă prin
diferitele planuri ale realităIii ca viaIă, ca
poezie, ca moment de iluminare sau ca
semn de întrebare imediat după aceea al-
cătuiesc contraforturi ce sus Iin înălIimea
volumului. Este o descoperire plăcută și
un nume de urmărit, sperăm să continue
și să și confirme în viitor.

Dan Breaz 
Un an crescut la loc, 
Editura 
Școala Ardeleană, 
poezie, debut

Dan-Octavian Breaz s-a născut la Tur -
da, în 1982. Este critic și istoric de artă, cu-
rator la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.
A publicat critică de artă modernă și con-
temporană în revistele Tribuna, Steaua,
Flash Art. Czech and Slovak Edition, Re-
vista de filosofie și Arta (UAP), iar poezie
în revistele NEUMA, Steaua și pe DLITE,
Blog de literatură german-român.

Un volum rotund, echilibrat, cu poeme
precise și elegante, cu tăietură fină și strău-
cire clasică. Istoria, istoria artei, filosofia,
cunoștinIele de literatură și istoire a litera-
turii sunt topite în pânza freatică a liricii lui
Dan Breaz irigând discret poemele care se
deschid în forme și miresme aparte. Deși e
detectabilă înrurirea maeștrilor, aspect
firesc și fericit într-un volum de debut, nu
puIine poeme sunt mici capodopere per-
sonale: Din cutia poștală a ieșit/ Omul îm-
părăBiei de porumb.// ”Dumneavoastră, cu
umeri strălucitori,/ SunteBi asistenta poștală
principală,/ SunteBi fecioara oamenilor de po-
rumb?”// Se vedeau de la o poștă viespi cântă-
toare,/ Halouri de voci în jurul capului,/ Se
vedeau culisele goale ale/ Trunchiului scobit,
care fusese de folos.// ”Dumneavoastră, cu
mâini de lumină,/ Mă duceBi la lume?”// De la
înălBimea oficiului/ Se vedea uniunea/ Oștirilor
de spice,/ Reuniunea continentelor despărBite.//
Dintre coloanele templului/ Ieșiră mâini cu un
timbru de lumină./ Pe buze și cuvinte/ Se așeză
o expediere fericită. (Expediere fericită). Aștep-
tăm cu interes următorul volum care spe -
răm că va confirma debutul de excepIie.

Virgil RaIiu 
SchiBe poemadice.
Lungi, scurte, 
foarte scurte, linii, 
Editura Limes, proză 

Virgil RaIiu glisează cu ușurinIă între
doi poli opuși:sarcasmul și sacrul, spaIiul
dintre ei devenind un teritoriu care se di-
lată, distanIându-i teribil sau se contractă,
apropriindu-i. Între CărIile cu Alfonz și

Cartea de rugăciuniIe, ale căror teritorii
sunt clar circumscrise acestor doi piloni, în
celelalte cărIi frontierele devin permeabile
și maleabile. E și cazul acestei cărIi în care,
sub ironia ascuIită și sarcasmul coroziv,
irizările sacrului, ale reperelor fundamen-
tale percepute drept coloană vertebrală a
lumii ritmează discret textul. Nu râsul ci
oglinda, așezată în faIa celor lipsiIi de acei
șapte ani de acasă (văzuIi în continuarea
celor zece porunci) pedepsesc moravurile.
Lumea riscă să devină o mascaradă iar
chipul său curat, prosopon, desuetudine.
Despre toate acestea Virgil RaIiu vorbește
în dodii și vorbind astfel spune adevăruri.

Pe măsură ce minciunile vor deveni cople -
șitoare, vom putea mai ușor guverna. Fii atent
în continuare: Macron, președintele francez, nu
are copii. Cancelarul german, Angela Merkel,
nu are copii. Premierul britanic, Theresa May,
nu are copii. Primul ministru italian, Paolo
Gentiloni, nu are copii. Olandezul Mark Rutte,
Stefan Lofven din Suedia, Xavier Bettel din
Luxenburg, Nicola Sturgeon din ScoBia, toBi nu
au copii. Jean-Claude Junker, președintele
Comisiei Europene, nu are copii. Prin urmare,
un număr extrem de disproporBionat de oameni
care iau decizii cu privire la viitorul Europei nu
au o miză personală pentru viitor. Lista trebuie
completată și cu liderii români (...) Între timp,
la conducerea Comisiei Europene a venit o
mamă a șapte copii iar la conducerea gu-
vernului britanic un tată a șase copii. Nu
știm dacă asta schimbă cu ceva datele pro -
blemei, dar sperăm să citim și despre acest
lucru într-un volum viitor. Cât despre în-
trebarea retorică ridicată în finalul pove-
stirii din care am citat... Va mai putea fi oare,
măcar odată, corectată această lume de po -
poare? Veac! Răspunse un ventriloc.

Alexandru 
Păduraru 
Așteaptă-mă-ntr-o
seară-n parc, 
Editura Ex-Ponto,
poezie

La o tutungerie din cele ce-au fost cândva,
mirosul de tutun te cam îmbăta,
era la colB de stradă, tata mă trimitea
să-i cumpăr, cum zicea, câte-o lulea.
Și mai era câteodată, mirosul perdelei afumate,
Lăsând amurguri cenușii 
prin Besătura-i infiltrate
Și parcă te uitati prin tine sau începea 
să Bi se pară
Că iar plutești prin fumul albastru de Bigară.

Examenul numit fericire
� Oceanul de smoală din ochii fabricaIi de Tonitza  � Uniunea oștirilor de spice � Răspunsul ventrilocului: Veac 
� Mirosul de tutun te cam îmbăta  �Mânjii dorinIelor acerbe � Gura ta înflorită cu cactuși � În avalul laringelui
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Volumele semnalate în această rubrică se află 
în atenBia cronicarilor revistei și pot fi, ulterior,

subiectul unor cronici extinse.

V-aIi înșelat, nu e o strofă din Leonid
Dimov! Este începutul unui poem de Ale -
xandru Păduraru din ciclul cu titlul parcă
desprins din Alexandru George: Străzi,
povești, amintiri. Celelalte cicluri ale volu-
mului său Așteaptă-mă-ntr-o seară-n parc
sunt: Cuvinte, Străzi din București, Ludicele,
Școala de partid (ironic la adresa unor vre-
muri în care la strung orice atingere e ca un mi
bemol) și, plasat al treilea, cel titular, care
desigur n-a fost valabil pe perioada stării
de urgenIă, parcurile fiind închise. Indifer-
ent de ciclurie în care sunt încadrate și nu-
merotate, fără titluri, textele sunt asemă- 
nătoare, au rimă și ritmuri variabile, ver-
suri lungi și un substrat polemic. Prozator
cu reputaIie și succese de vânzări într-o
vreme a ignorării cărIilor, Alexandru Pă-
durareu este, ca poet, suspendat între
suprarealism și poezia „activă”, pamfle-
tară, amintind de Geo Dumitrescu sau
chiar Adrian Păunescu. Din fericire poetul
nu cade în grandilocvenIă și retorism, ci își
conservă ironia discretă, fină dar pene-
trantă, clipind mereu complice către cititor
pe care îl consideră a priori hârșit în cu -
rentele și etapele poeziei, deprins cu paro-
dia și „ludicele”. Rezultatul global este
agreabil. Lectura decurge ușor și plăcut.
Alexandru Păduraru are grijă să pună
destul de des, apropos de mi bemol, un
bemol notelor sale, infuzându-le cu o me -
lancolie care le înnobilează tot simplu,
neostentativ. 

Mihai Păcuraru 
verde traversând
amiaza, 
Editura 
ePublisher, poezie

Volumul cuprinde versuri corecte, ușor
emfatice, ale unor texte moderniste. Poetul
nu are viziuni măreIe, nu se îmbată cu sin-
tagme, dar cochetează uneori cu metafore
care, teoretic, ar da bine într-o construcIie
lirică. Unele strofe au fracturi de sintaxă și
sens care amintesc stăruitor de Virgil
Mazilescu: Clopot peste cele (câte?) puncte ale
casei/ cerul și valuri, valuri și cerul desenez un/
descântec de largă depărtare/ și unire spre un
răsărit-asfinBit. E clar că distorsiunile pre-
meditate vor să dea un efect sfumato tex-
tului, să-l încarce cu stranietate. Lipsa
verbelor la moduri personale dă o ambi-
guitate care poate plăcea. În unele poeme
sunt prezentate alegorii sau false alegorii
lăsate intenIionat nerezolvate, ca niște fab-
ule fără morală. Un text e intitulat „Paznici
de herghelie”. Iar herghelia ar fi „gân-
durile” Iinute cu hăIuri. Paznicii sunt doi:
eul liric și un „altul”, despre care nu aflăm
mai nimic. Cei „doi” ar vrea să elibereze

mânjii dorinIelor acerbe, altă metaforă prea
calofilă. Dar „povestea”, ca s-o numim așa,
rămâne nerezolvată, învăluită doar de aura
bizară pe care o construiește de regulă au-
torul. Mihai Păcuraru se dovedește un poet
destul de abil, cu un stil îngrijit, melancolii
și taine temperate decent, cu un voit aer
retro (alt volum al său se numește Retro-
poeme). El ne amintește cu nostalgie că
modernismul e demult istorie și nici post-
modernismul nu se simte prea bine: Simt
cum se topesc în mine cuvintele/ ce devin alt
sânge, adunat în/ discurs liric, mai departe ple-
cat/ prin nevăzute ierburi crescute de nori. Fru-
mos catren, nu avem ce obiecta.

Răzvan Dincă 
Zăpezi bipolare, 
Editura Tracus
Arte, poezie

Un suprarealism de bun gust, purtat
ca un joben la un party din secolul XXI,
caracterizează volumul. Nu este un debut
cu care intră în literatură regizorul Răz-
van Ioan Dincă, el a mai publicat, puIin ce
e drept, din cauză că alte preocupări artis-
tice îl domină. Autorul este un nume con-
sacrat în regia de teatru și operă, a condus
Teatrul NaIional de Operetă, se bucură de
apre cieri în această zonă prin montările
sale spectaculoase. Fără îndoială, simIul
artistic și înclinaIia naturală către arte dau
re zultate în orice domeniu, cazurile de
poeIi-regizori, prozatori-actori și cu atât
mai mult dramaturgi care au un back-
ground teatral este absolut firesc. La
rigoa re, actorii, ba chiar managerii de
teatru se pot lăuda că dintre ei a ieșit cel
mai de seamă poet al lumii, William
Shakespeare. Titlul e oarecum derutant,
dar bate tot în suprarealism, dadaism și
absurd. În fapt, zăpada este apă îngheIată,
iar apa e bipolară prin definiIie. Unele
texte ascund mici paradoxuri jucăușe:
Oare atunci când spui/ #TE IUBESC/ Te
referi la tine/ Sau la persoana căreia i te
adresezi. Nu toate poemele sunt în cheia
ludic-avangardistă. Uneori poetul își
păstează gravitatea și atunci izbutește și
texte puternice: când săgeata/ scăpată din
gura ta/ mi-a rănit inima/ am simBit mai întâi
cum valurile mării/ îmi trec prin vene/ și pică-
turi de apă sărată/ amestecau lacrimi și sânge/
într-o recirculare de foc. La finalul acestui
poem, perspectiva se răstoarnă, scenariul
imaginat e doar un vis, iar, la trezire, se va
rupe lunga săgeată de fier ruginit/ scuipată de
gura ta/ înflorită cu cactuși. Deci săgeata a
existat totuși! Poetul utilizează în succin-
tul său volum o mulIime de registre,
apasă pe toate clapele ca să vadă ce sunete
ar putea scoate sau, cine știe, ce arătări ar
proiecta în aer. Volumul e variat, plăcut

lecturii, ușor inegal. Răzvan Ioan Dincă
s-ar putea lua în serios ca poet.

Dan TipuriIă 
la vest de stânca 
temporalului, 
Editura ePublisher,
poezie

Acest titlu, aparent respingător, nu
poate fi descifrat dacă nu se cunosc anu-
mite detalii despre autor și poezia lui, care
s-au zidit în vreo douăzeci de volume în-
cepând din 2012. Cu toate acestea, alege -
rea unui asemenea titlu, justificată din
punctul de vedere al autorului, este o
eroare, pentru că literatura trebuie să-și
cucerească publicul, să atragă și să placă,
nu să stârnească nedumerire sau, even-
tual, repulsie. Temporalul nu se referă la
variabila „timp”, ci este aici osul tâmplei,
tare ca o stâncă, iar creierul e probabil la
vest de acest os stâncos (dar sigur este și la
est de tâmpla cealaltă). Dan TipuriIă este
un fanatic al propriei poezii și al propriei
formule lirice pe care el o numește poezie
biogenetică. Un poet își poate numi arta
oricum, dar iarăși dă dovadă că își negli-
jează cititorii. Unii și-au zis dadaiști, alIii
fracturiști, post-apocaliptici, trans-mod-
erniști etc. Dar, asemenea omului din
Tecuci al lui Mihai Ursachi, chestia asta nu
le-a folosit la nimic. Important este ca tex-
tele să transmită emoIie, să aibă valoare și
să impresioneze un cititor – criticul este tot
un cititor – care are sau nu habar de teo-
retizările poetului. Din fericire, poemele lui
Dan TipuriIă, cele din acest volum cel
puIin, sunt perfect „normale”, variate, greu
de încadrat într-o tipologie unică, fie ea și
biogenetică. Tematica este diversă, meta -
forele sunt bine controlate, suficient de
originale, fără a fi excentrice, cu perso -
nificări inteligibile: acum toată clorofila vi-
brează/ întocmai ca dansul de nuntă al frunzei/
se aud cântând rădăcinile/ cu tonul grav al
marșurilor nupBiale. ObservaIia e fină. Deși
marșul nupIial exaltă o bucurie care s-ar
dori unică, el nu e lipsit de o anumită gra -
vitate care-i dă măreIia. De altfel poetul
teoretizează plauzibil și convingător: se cu- 
noaște drumul drept al cuvântului/ cel hără zit
cu magia salvării/ numai prin el/ deschidem
porBile metaforei. Dan TipuriIă cu noaște și el
drumul drept al cuvântului chiar dacă
une ori îl mai pierde cu titluri stupefiante
precum în avalul laringelui. În general,
poeIii pluridisciplinari e bine să nu ames -
tece lucrurile, ar fi culmea ca un poet spe-
cialist în îmbunătăIiri funciare să împăneze
poemul cu aspersoare și vane-fluture. Fă -
când totalul, Dan TipuriIă trece cu bine
pragul celor 20 de volume. (A.H.H. & H.G.)
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Mihai M. AIi trimis un mesaj fără nicio
explicaIie. În el am găsit niște versuri care
se vor sonete, fiecare vers fiind șchiop. Bine
că ne-aIi timis și poza. Altfel credeam că au-
torul ar fi un școlar de 12-13 ani care se
luptă cu prozodia. Cele 15 versificaIii au un
generic: Femeia. Și ar forma o „coroană de
sonete”. Un deliciu în plus: ultimul „vers”
al unui text coincide cu primul al celui ce
urmează! Nu vă dăm numele întreg pentru
că nu  avem intenIia să vă facem publicitate
gratuită. Dar, pentru umorul lor irezistibil
și involuntar, reproducem câteva versuri.
Dacă ele nu păstrează un ritm și o măsură,
nu-i vina noastră:  Femeia-i duhul operei de
artă,/ Răsare soarele din creştetul ei, / Din ochii
săi albaştri ţâşnesc scântei,/ La intrarea-n rai, e
deschisă poartă.// Cu ea, viaţa e o livadă cu tei,/
Chiar dacă, uneori, liniștea-i spartă,/ Că-n
dragoste supărarea se poartă (??)/ Şi-apoi am-
brozia-mpăcării o bei. Livada e o plantaIie de
pomi fructiferi. Cu noi nu veIi bea ambrozia
împăcării, așa încât dialogul se încheie aici. 

Timeea Ivan. Faptul că aIi trimis niște
texte către revista noastră presupune că aIi
parcurs această revistă și aIi văzut ce se
publică în ea. În acest caz, cum vă puteIi
închipui că am lua în seamă asemenea
„texte poetice”? Cităm: Poetul, maiestuos
preot al literelor,/ Efemer prin cuget și sim -

Băminte,/ Statornic prin erudiBie și cultură,/
Respiră prin silabe și trăiește prin cuvinte.
Probabil nici nu cunoașteIi semnificaIia cu-
vântului „efemer”. Da, există persoane al
căror „cuget” e efemer, în sensul că a dis-
părut rapid, dar noi nu ne ocupăm de ele. O
lungă rătăcire se numește Crăiasa floare și e
de tot râsul: În grădina florilor ce mor,/ Dom-
nește-o mândră crăiasă,/A lumii sublimă
mireasă, (Unde am mai auzit rima asta?)/ Ce
lasă în sufletu-Bi (Al cui suflet?) urme (Doar
urme?) de dor.// Ea tace mocnit (sic! impro-
prietate flagrantă), neclintită, în locu-i de veci,
(Vai! S-a și curăIat, săraca!)/ Dă ordonanBe
curBii regale/ De a respecta legile morale,/ (Deci
moarta dă ordonanIe? Militare sau de ur-
genIă?) Până ca ea să fie aruncată-n beci.(???)
Ingrată este curtea ce își aruncă la beci crăi-
asa sublimă, dar care totuși domnește. Dar
poate e Beciul Domnesc! Noaptea-i zi și ziua-i
noapte, (Credeam că e invers!) La crăiasa
mândră floare./ Pe furtună sau pe soare,/ Crăi-
asa-i pusă pe fapte. Apare și un lăstun co-
echipier de samă (?!?) dar, așa cum anticipaIi,
crăiasa e aruncată la beci și e „ales” un nou
crai. Noi credeam că regii se succed dinas-
tic. Și asta fuse povestea/ Crăiesei mândrei flori,/
Care muri-n zori,/ Fără a primi vestea. Care
„veste” nu e clar. Dar noi vă dăm vestea că
nu vă puteIi înscăuna ca o veritabilă cră iasă.
A poeziei în niciun caz!

Elisabeta Scurtu. Textele dvs. foarte
lungi și doar vag coerente, nu au tensiune
lirică, nu au sintaxă poetică. Sunt un fel de
proze care bat în lirism ca un bondar care
se izbește de fererastră. Aceste scrieri de-
marează greu, au un fel de epic căznit,
care se vrea hazliu, dar e greoi și stângaci:
Mi-am întâlnit iubitul târziu./ Prima dată, de
aiurit ce este, s-a născut/ pe altă planetă./ A
rămas uimit văzând în jur doar femei verzi, cu
multe tentacule. (...) O viziune banală a ex-
traterestrelor! M-a căutat mult prin galaxie/
până când a nimerit Pământul,/ dar, neștiutor
cum este,/ s-a născut în altă epocă/ pe vremea
lui Ramses al II-lea. Și așa mai departe, plic-
tiseală totală. Spre sfârșit dăm de o poantă
la fel de chinuită: Ultima dată a nimerit în
timpul comunismului/ și a așteptat până în
democraBie/ ca să mă nasc și eu./ Când ne-am
întâlnit/ desigur, eu eram deja (sic!) nervoasă.
Dar nu vă gândiIi cât de nervoși erau citi-
torii? Când abia intrase pe ușă l-am și între-
bat:/ - Acum se vine? Pe unde ai umblat?
Foarte modestă rezolvare, la capătul unei
compuneri lungi și dezlânate. La fel de
„sprinIară” în intenIii și căznită în fapt
este poezia Selfie cu Dumnezeu: Azi mi-am
făcut selfie cu Dumnezeu/ pe o bancă în parc/
și-apoi am stat la taclale. Urmează un text
încâlcit. Finalul e ratat: am povestit și mi-am
dat seama/ că-mi place mult de El. 

� Mesaj fără explicaIie � Noroc cu poza  � La intrarea-n rai, e deschisă poartă � Ambrozia-mpăcării o va bea poetul singur
�„Efemeră” în cuget și simIiri � Respirînd silabe � Crăiasă-Mireasă � Tăcere mocnită � Moarta dă ordonanIe � Noaptea-i zi
și ziua-i noapte � Crăiasa  – la Beciul domnesc � Nașterea pe altă planetă � Poeta deja nervoasă � Selfie cu Dumnezeu. 

ViaIa e o livadă cu tei

Este meritorie strădania echi pei
de la România literară de a avea,
în condiIiile dificile de difuzare

ale ultimelor luni, pe site-ul revistei,
toate numerele (13-19), la scurt timp
după apariIia lor. La fel de admirabil este
faptul că, în plină izolare fizică, revista a
rămas la nivelul înalt cu care și-a obiș-
nuit cititorii. Prompte în apariIia on-line
se dovedesc ViaBa Româ nească și Luce a -
fărul de dimineaBă (cele două cu promo -
vare și pe FB, lucru excelent) ca și Steaua.
Iar Apostrof are demult această obiș -
nuinIă. Revenind la România literară, re-
marcăm poemul lui Gabriel Chifu și
cuvântul său auctorial pe marginea re-
centului roman propriu (din nr 13),
cronicile mereu pertinente ale lui Da niel-
Cristea Enache, Răzvan Voncu, Sorin

Lavric și inter viurile lui Cristian Pătrăș-
coniu. „Criza virusului” a generat lite ra -
tură de calitate și trebuie semnalat
poe mul lui Gabriel Chifu (A închide ochii)
din nr. 16-17 ca și eseul Irinei Petraș Arta
de a fi muritor din același număr. Tot în
numărul 16-17 apare o anchetă intere-
santă despre vo -lumele care ar constitui
„trusa de prim ajutor” a scriitorului, în
izolare. Consta tăm că puIini autori s-ar
lipsi de Eminescu. Un excelent interviu
cu distinsa traducătoare a lui Cortázar și
García Márquez, Tudora Șandru-
MehedinIi, poate fi citit în Suplimentul de
cultură. Știm cât îi este de greu unei re-
viste să apară în vremurile pe care le tra-
versăm. De aceea, apariIiile fără întreru- 
pere ale revistelor culturale precum
Caligraf, Expres literar, Scriptor, Familia,

Ex-Ponto, Litere, Nord Literar, AlternanBe
(de la Mün chen) și ale altora sunt gene -
ratoare de optimism. Pentru că râsul Iine
departe virușii, să ne amuzăm cu o
poezie din Nord literar, cu versuri cam
șchioape (doar strofa întâi!), dar sincere,
amintind de vremurile când cârciumile
erau des chise: eu plec în vis ca să trăiesc an-
goase/ cu mici şi bere şi ospătăriţe grase/ zeiţe
parcă dintr-o altă lume/ cărora mă supun cu
plecăciune// pe un genunchi bătrân îmi spri-
jin mâna/ şi-un corn în spate îmi înfige luna/
dar încă viu şi cu intenţii clare/ taverna o voi
duce în spinare// când barza-n zori îşi bate
ritmic pliscul/ de parc-ar ciocăni la uşă fis-
cul/ voi săruta sfios o mână care/ ne toarnă
universul în pahare. (Liviu Vișan, Clar -
vi ziune). Clarviziunea poetului, după
câteva pahare, ne impresionează! 

Angoase cu ospătăriIe grase
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