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Ce am înKeles, dincolo de orice dubiu, din „lecKia“ Coronavirusului este că
nici un stat, mare sau mic, puternic sau slab, capitalist, comunist, democrat
sau mai puKin democrat nu a avut capacitatea de a gestiona această

pandemie și efectele ei. Putem vorbi, cel mult, de o mai bună gestionare a imaginii,
observând cu perplexitate cum branduri de Kară, cum este, de exemplu, cel al SUA,
au cunoscut, în acest context, o erodare fără precedent. Măsurile recomandate,
începând cu OMS și continuând cu cele ale guvernelor iar mai apoi, aplicarea
acestor măsuri, au fost descumpănitoare, ca să folosim un eufemism, și au
demonstrat cât de nepregătiKi suntem cu toKii. De la „un simplu guturai“ la jocul cu
mască sau fără mască, de la stoparea economiei și închiderea populaKiei în casă, cu
aplicarea strictă a literei legii, ca în cazul, de exemplu, al Chinei sau Israelului, până
la aplicarea unor legi și amenzi dovedite mai apoi ca fiind ilegale, la noi, și până la
strania, cinica libertate cu care Kările nordice au defilat în această perioadă de criză,
continuând cu negarea evidenKei, în state precum Belarus ori cu manipularea, după
caz și interes a numărului real de infectări, cazuri grave și decese în, probabil, toate
statele, toate au dus la înflorirea teoriilor consiraKiei precum și la ceea ce pare a fi un
subiect tabu, la frică, un sentiment acut ce s-a instalat în rândul populaKiei.

O populaKie pauperizată și cu viitor nesigur, subiect, de asemenea evitat. Se pare
că nici una din măsuri, izolarea indivizilor ori neizolarea lor în speranKa obKinerii
imunităBii de turmă, nici sosirea anotimpului cald nu au diminuat răspândirea
virusului și reducerea efectelor sale devastatoare. Mai mult, lucrul de care se temeau
specialiștii și motivul care a stat la baza izolării în case a oamenilor și a opririi
economiei, (chiar cu un preK uriaș la nivel individual și global), și anume încercarea
de a împiedica evoluKia, mutaKia virusului, se pare că s-a întâmplat. Acum acesta
„atacă“ și persoane tinere ori de vârstă mijlocie. Singura șansă în faKa Corona-
virusului este un organism foarte tânăr și perfect sănătos. Dezvoltarea unui vaccin,
să-i zicem, obișnuit, durează ani de zile, nu un an, doi, ci în jur de zece ani. Privind
realist situaKia, cum ar fi posibil ca dezvoltarea unui vaccin eficient, sigur, împotriva
unui virus nou, atât de dinamic și insuficient cunoscut precum Coronavirusul, să
se întâmple într-un an-doi? După 9 luni de calvar cu acest virus, omenirea nu mai
poate decât să meargă înainte. O nouă stopare a vieKii așa cum o știm sau chiar a
vieKii în noua realitate nu mai este cu putinKă. Sentimentele de disperare, de
frustrare, de injustiKie, de abandon în faKa pericolului nevăzut și insurmontabil sunt
puternice. Credem că astăzi impunerea unei claustrări ca cea de acum câteva luni
e puKin fezabilă, în plus, impactul economic și social ar fi devastator și reacKiile ar fi
neplăcute, iar exemple, din nefericire, există deja și cititorii noștri le pot repera pe
scena internaKională. Prin urmare, deocamdată, cu adevărat, nu se mai pot face prea
multe. De aceea, vieKii i s-a dat drumul să continue în această nouă, coșmarescă
realitate. CorporaKii, firme mari, micile firme care au reușit să nu falimenteze,
biserici, cafenele, teatre, în condiKii de excepKie, străduindu-se (ori nu) să respecte
reguli, de multe ori hilare, și a căror eficienKă e discutabilă, dar a căror impunere e

AndreA H. Hedeș

©
Am

al
ia
Lu
m
ei UUrrzzeeaallaa  vvrreemmuurriilloorr



www.revistaneuma.ro
Editorial 2

Nr. 7-8  /  2020

necesară pentru a arăta că se face ceva, toate acestea și-au început cu timiditate
activitatea, necesară ca aerul pentru cineva care stă să se înece. De aceea mersul
înainte, continuarea vieKii, pas cu pas, zi după zi, e singura soluKie, fără asigurări,
garanKii, plasă de siguranKă. Pur și simplu, scapă cine poate.

Duminică, 15 martie 2020, cu o zi înainte de instituirea stării de urgenKă în
România, se înregistrau 155 de cazuri de persoane infectate cu noul Coronavirus.*
Duminică, 13 septembrie, același an, cu o zi înainte de începerea școlii, s-a depășit
pragul de o sută de mii de persoane infectate.** În acest context extrem de
îngrijorător începe un nou an școlar. Școala, această instituKie atât de necesară, atât
de hulită, care s-a ridicat de atât de puKine ori la nivelul speranKelor ori al ștachetei
atinse înainte de 1989 și care a picat examenul pandemiei în perioada stării de
urgenKă, mai are un test de dat. Dincolo de faptul tulburător că elevii devin
purtători ai virusului, ducându-l în familie, acasă, unde nu-i așteaptă niște părinKi
super-eroi sau niște bunici indestructibili, această generaKie devine încă o generaKie
de sacrificiu, prin sacrificarea educaKiei. Multe cadre didactice s-au retras și se vor
mai retrage. ÎnvăKământul on-line sau hibrid e un deziderat de neatins, iar în
locurile unde, în timpul stării de urgenKă, acesta s-a făcut, s-a făcut, de multe ori, de
mântuială, cu câteva întâlniri de socializare. ÎnvăKătorilor și profesorilor care și-au
făcut datoria, chiar în acele condiKii extraordinare, căci au fost astfel de oameni care
fac ceea ce fac din vocaKie și cu simKul datoriei, puKini, ar trebui să li se consacre
măcar un portret de 5 minute în cadrul jurnalelor de știri, luând locul VulpiBelor și
celor ce dau cu pumnul ca Jackie Chan, pentru a nu se stinge definitv această pâlpâire
a ceea ce este mai nobil și mai de folos prezentului și viitorului nostru: educaKia. La
începerea școlii în Anglia, reporterul întreba o învăKătoare: Ce este mai important
pentru viitorul copiilor: sănătatea sau educaBia? Iar învăKătoarea, cu un zâmbet dureros,
a răspuns: educaBia. Dumnezeu poate că nu joacă zaruri, dar cu siguranKă este foarte
cinic. 

Cu puKine excepKii, și acestea mai cu seamă în Est, educaKia, școala, au fost
cenușăresele guvernărilor de pretutindeni. O educaKie de calitate a ajuns să însemne
o șocală privată, întotdeauna foarte scumpă. Parcă obKinerea de analfabeKi func -
Kionali a fost scopul sistemului de învăKământ public, pentru că e greu de înKeles
cum educaKia, cultura, cunoașterea, informaKia înalte nu pot fi puse, prin sisteme
adecvate de predare, la îndemâna a generaKii întregi de elevi ce constituie baza
statului, poporul. Fără educaKie accesul la cultură este blocat. Efectele se văd peste
tot. Fără implicare și susKinere, din partea statului, nici educaKia și nici cultura nu
sunt posibile. Forma mentis vestică a câștigat, prin orientarea spre materialism,
pragmatism, eficienKă. FrumuseKile și bucuriile spiritului și intelectului, căzute în
inadecvare, au fost primele lucruri la care am renunKat și noi, ca popor, uitând de
gura de rai, punct de echilibru între Răsărit și Apus, poziKia noastră de aleși cu care
ne place să ne auto-măgulim, făcând însă atât de puKin, pentru că, nu-i așa, întreaga
istorie a fost împotriva noastră. În această pandemie toate domeniile au fost greu
încercate, dar mai mult decât toate cultura. Fără ajutor, cu greu poate merge mai
departe. Din fericire, Ministerul Culturii a înKeles acest lucru și continuă programele
de susKinere, începute în anii în care pentru cultură nu era mai rău decât acum,
chiar dacă nu era bine. Dar chiar mergând înainte, viitorul culturii este asigurat
numai de o bază solidă, care poate fi realizată de către școală, prin educaKie. Aici
cârpelile nu ajută la nimic. Din păcate, atunci când, ca părinKi, trebuie să alegem
între sănătate și educaKie, știm că educKia la noi se face în multe locuri în școli în care
apa curentă, apa caldă, săpunul sunt un lux, ca să nu mai vorbim despre tablete și
școală on-line sau calitatea cadrelor didactice și a programei școlare. Vom răzbate.
Cartea, Teatrul, Muzeul vor merge mai departe. Dar fără educaKie, cine va mai ști
să se bucure de ele? În cultură, ca și în tenis, trebuie să gândim precum distinsul
domn Ion !iriac: da, avem o Simona Halep (realizată prin forKe proprii, n.n.) dar ce
urmează după ea, că nu se vede nimic?

* https://www.economica.net/stare-de-urgenta-in-romania-prima-zi_181145.html
** https://www.mediafax.ro/coronavirus/coronavirus-in-romania-live-update-13-septembrie-
19541954
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Despre erori și morminte
HoriA GârbeA

I ată că am intrat cu bine în a șaptea lună de pandemie
și va începe cu bucurie și școala! La data când scriu,
acest eveniment minu nat se situează în viitorul

luminos. 
Ne putem imagina, că, peste câKiva ani, școlarii care vor

păși în 2020 în cla sele pregătitoare și întâi, ajunși la un nivel de
competenKă scriptică sau cum i se mai spune acum, care să le
permită redactarea de mici compuneri, vor primi ca temă de
compoziKie „prima zi de școa lă”. Ei își vor aminti cu duioșie
cum au fost duși într-o curte mare, în care pă rinKii nu au putut
intra să-i urmeze, cum și-au pus o mască nou-nouKă, s-au
dezin fectat pe mâini cu un gel și li s-a măsurat temperatura.
Apoi o doamnă, a cărei faKă nu au putut-o vedea, dar cu ochi
lumi noși, i-a condus într-o încăpere mică, dar care părea și
mai mică din cauza unor panouri dintr-un material despre
care au aflat că se cheamă Pepsiglas (sic!) și pe care se putea
desena cu carioca iar unii, mai precoce alfabetizaKi, au scris
deîndată niște cuvinte formate din câte patru lite re. Cei care
le-au citit, dar nu le-au în Ke-  les semnificaKia, i-au întrebat după
pro gram pe bunici, dar aceștia nu au vrut să le spună ce
înseamnă sau nu știau nici ei. 

Școlarii noștri își vor aminti că stă teau cam incomod, iar
doamna aceea cu mască le-a spus, cam înfundat, din cauza
texturii dese a obiectului care-i acoperea gura, că nu au voie să
schimbe creioane între ei și, dacă le rod capetele, să nu mai
permită altor copii să le bage în gură. Apoi le-a împărKit niște
cărKi pe care nu au voie să le atingă dacă aparKin altui copil, că
nu trebuie să lingă panourile din Pepsiglas sau mesele și că, în
fiecare pauză pot să se ducă pe rând la toaletă unde e bine
să-și spele mâinile cu apă rece și cu săpun, dacă și-au adus
săpun de acasă. I-a avertizat să nu încurce sticluKa de apă și
cea de dezinfectat pe care le-au adus fiecare tot de acasă și
dacă totuși au apucat să bea din a doua să anunKe ime diat.
Dacă au băut și nu au simKit niciun gust sunt două posibilităKi:
ori părinKii au greșit și le-au pus apă distilată în loc de spirt, ori
au un fel de boală care se nu mește Covid și nu trebuie să se
sperie, că sunt tineri și au viaKa în faKă, dar să o trimită pe
bunica să stea la alte rude sau se va muta oricum într-un
spaKiu verde unde n-o s-o mai chinuie reumatismul.

Apoi doamna le-a dat o pauză, s-a spălat pe mâini cu ceva
din sticluKa ei, a deschis ușa, apăsând pe clanKă cu un șer veKel,
și a plecat. Au urmat zece minute în care au putut trece de-a
bușilea, pe sub bănci, ca să-și cunoască mai bine colegii și să-i
audă pentru că plăcile alea trans pa rente erau bune să-i vadă,
dar nu pu teau să vorbească prin ele. Cei care se cunoșteau
din parc au putut să-și scoată măștile și să se pupe. La tablă
au găsit câteva markere cu care au scris și mai mult pe
panouri, unii au și desenat și nici nu s-au spart decât două
panouri. 

Cam așa a decurs prima zi de școală. Nu a mai urmat și o
a doua pentru că a venit vestea că vreo 7-8 copii s-au îmbol -
năvit, așa că toKi au stat acasă și au învă  Kat că asta se numește
carantină. 

Așadar cu școala s-a rezolvat, să vedem ce facem cu
teatrul și literatura. Sensul existenKei cărKii este circulaKia ei și
lectura din ea, așa precum cel al tea trului este reprezentarea
pieselor pe viu. Teatrul TV sau radiofonic sunt niște de -
gradări ale acestei arte. Dar să admitem că nevoia de
distanKare e mai mare decât cea de teatru când virusul
domină peisa jul. M-aș fi așteptat ca televiziunile, în frunte cu
postul naKional, să treacă la o ofensivă teatrală, să invite în
studiouri teatrele ca să se desfășoare (numitele tele viziuni
plătind și onorarii unor actori care nu știu prin ce miracol
supravie Kuiesc). Era de prevăzut că posturile de radio ar fi
făcut adaptări pentru specta colelel cele mai apreciate pe care
publicul nu le mai poate vedea în săli și vrea mă car să le audă.
Ei bine, nu s-a întâmplat așa. Unele teatre au ieșit în aer liber,
au oferit cât au putut să dea unui public obișnuit ca vara să
meargă în vacanKe și mai puKin la spectacole, în iunie-august,
stagiunea fiind, tradiKional, închisă. Acum a venit toamna, dar
se strică și vremea. Fluxul de spectacole TV și radiofonice ar
trebui să se umfle spectaculos, dar nimic de acest fel nu se
întrevede.

În privinKa cărKilor, de asemenea, vara nu a adus târguri în
aer liber la care distanKarea să fie posibilă. Lansările au fost
oprite prin lege. PuKine edituri și autori, oricum săraci prin
definiKie, au putut să se strecoare cu câte un eveni ment subKire
la propriu, dacă nu și la figurat. Ce risc poate prezenta o
lansare de carte? CâKi oameni se pot aduna? Dacă spaKiul e
larg, cu 30 de persoane răspândite pe 150 de metri pătraKi,
peri colul e mult mai mic decât într-o clasă de 30 de metri
pătraKi cu 30 de elevi. 

Până la urmă, fără a ne lăuda prea mult, tot revistele de
cultură, care apar cum și cât apar, dar mai ales în variante
electronice, au Kinut steagul culturii sus în această perioadă în
care neglijarea tra diKională, din păcate, a culturii a devenit
acută. Editurile au continuat și ele să publice, pornind desigur
de la ideea că o carte nu e perisabilă și, într-o zi, volu mele se
pot lansa și apoi citi, că se mai vând pe internet. Aceasta e și
speranKa autorilor…

Nu încape îndoială că e mai bine să ne numărăm erorile
(erori au fost, erori sunt încă, și-or fi în neamul românesc)
decât mormintele. Din păcate între ele există o anumită
corelaKie. Când vorbesc de morminte nu mă refer neapărat la
cele „fizice” din Kintirimurile patriei ci și la cele simbolice în
care se adună volume, piese de teatru, oameni de cultură igno -
raKi de societate. Și, desigur, foarte mulKi elevi ai năpăstuitului
nostru învăKământ. Sistemul acestei ignorări este cel binecu -
noscut, închis ca într-o izoletă în formula „acum nu e mo- 
mentul”, cu variante precum „acum Ki-ai găsit și tu” sau „Kara
arde…” etc. Ar fi mai pertinent ca tocmai în momente dificile,
de restriște, să se acorde atenKie formelor de supravieKuire, să
se adâncească solidaritatea în jurul valorilor și a culturii în loc
să ne grăbim să tragem perdeaua și lespedea peste groapa lor.

� � �
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Ramona Müller este o autoare cu experien%ă în domeniul

poeziei ca și în relatările unor experien%e de turism

montan. Cu acest volum, poezia „profei de geografie”, cum ea

singură se desem nează, face un viraj semnifi cativ și un salt

valoric reconfortant pentru citi tor. Privi rea devine penetrantă,

metaforele alam bicate lasă loc imaginilor puter nice, emfaza

dispare și rea litatea este descrisă limpede, cu deta șare și (auto)

ironie. Poeta face un efort lăudabil de adecvare la lumea și sen -

sibi li tatea contem porane, fără să-și piardă prospe%imea și doza

de imprevizibil. Rezul  tatul este pe măsură: cea mai bună carte a sa.

HORIA GÂRBEA

aattaaccĂĂ
ŞŞii ffuuggii!!HORIA GÂRBEA

(Confesiunile p[pu§ii voodoo)

9 786068 975580
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Maria Chirtoacă, cunoscută mai ales ca autoare pentru copii

și membră a Uniunii Scriitorilor din România, ale cărei 

polifonii inaugurează colec"ia Icar a Editurii Neuma, scrie poezie

tradi"ionalistă, foarte adesea cu prozodie clasică, fiind o bună

cunoscătoare a tehnicii versifica"iei. Sursa de inspira"ie e cel mai ade-

sea religioasă, Dumnezeu nu este pentru autoare obiect de îndoială

și contestare, ci este văzut mereu ca un părinte bun și iertător. Foarte

rar, poeta lansează săge"i polemice asupra celor care nu mai suportă

dulcele stil clasic, considerîndu-l desuet: Hai, pune�i-i cătușă pornirii

mele care/ Își scrie încă versul cuminte în tipare,/ Pofti�i, mușca�i din carnea

vetustei mele forme... Dar supărarea trece repede, căci nimeni nu vrea

să muște din carnea lirismului rimat și în vastul teritoriu al poeziei

este loc pentru toată lumea. HORIA GÂRBEA PPoolliiffoonniiii ppee ooccaarrttee ddee vviizziittãã�
9 786068 975597
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OVIDIU M. CUREA
Colect,ia

Poezia diplomatului și inginerului OvidiuM. Curea combină în chip fericit rigoarea pecare i-o conferă forma�ia pozitivă a autoruluicu o deschidere către o reflec�ie sensibilă înfa�a realită�ii. Ca în muzică, simpla mecanicăa lovirii clapelor, se preface în inefabilul unoracorduri dintr-o fugă aptă să miște, nu corzileinstrumentelor, ci sim�irea ascultătorilor,prin medita�ii semnificative.

HORIA GÂRBEA

9 786068 975535
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L iteratura oferă surprize plă-

cute. Astfel este apari�ia unui

roman semnat de un poet cu fru-

moasă reputa�ie și o carieră de

succes. Valentin Busuioc este un

poet care-și cultivă cu seriozitate

arta, dar și, în sine, o natură lirică.

Lucrul acesta se simte în paginile

debutului său ca romancier, dar

nu găsim în ele proză poetică. Este

o nara�iune adevărată, bine con-

struită, o operă epică realizată cu

maturitate și luciditate. Infuziile

de lirism ca și cele memorialistice

apar pre�ioase, ca mierea sălbatică

prelinsă între fraze. Poetul Valentin

Busuioc este, de la început, un pro-

zator care contează.

HORIA GÂRBEA

Editura
NEUMA

Colect, ia HORATIO

Valentin Busuioc

9 786068 975542
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Colect,ia

Umbrele
copacilor

tãiat, i
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- poeme -

CUVÂNT ÎNSO|ITOR

Din pozi\ie contemplativ[ urm[re§te
Mircea Teculescu §i pictura

lumii §i grafica propriilor st[ri, folos
ind – c]nd are prilej – versifica\ia

pentru sculptur[. Ecua\ia general[
e melancolic[, dedus[ dintr-o

imagina\ie calm[ §i moderat[ care se
desf[§oar[ în m[rgele prinse pe

un §nur reflexiv. Imagist de aeriene
(dar §i de grave, c]nd tema se

impune), Mircea strînge melancoli
ile sub sclip[tul unui miraj, cel

al clipei în care „flori/ se aprind
dintr-odat[ în jur/ §i apari”.

O subtil[ adiere erotic[ bate printre
„umbrele copacilor t[ia\i”, una extr

em de eficient[ care

determin[ p]n[ §i „nimicul continuu
” s[ „capete sens”. Spre sens – nu n

eap[rat erotic – trag

§i tablourile contemplative realizate
pointilist §i structurate speculativ.

AL. CISTELECAN

9 786068 975573

REALIT{|I
INTERZISE

Ana Ardeleanu
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O poezie clară, intensă, matură oferăAna Ardeleanu. Realită�i interzise suntdescrise lucid, dar și cu o mare sensibili-tate. O temă recurentă a poeziei sale esteprivirea. Ceea ce se vede, aparen�a, trebuiescrutat cu aten�ie și scepticism. Cei dininteriorul ochiului pot trăda! Ana Arde-leanu aspiră la o imagine limpede care,asemenea cuvântului din textul clasic, săexprime adevărul: Să-ţi afli grăuntele deluciditate,/ În ochii albaştri. Poezia sa esteumbra care se compune pe un ecran, mai pre-cisă decât obiectul real din calea luminii.
HORIA GÂRBEA

Colect,ia

Editura

Editura
NEUMA

ANDREA H. HEDE§Ocunoșteam pe Andrea H. Hedeș în primul rând ca poet,critic literar, editor de carte și de revistă. În toate acestedirecții, ea s-a afirmat vertiginos, în anii din urmă, deve-nind un nume frecvent întâlnit în paginile principalelor reviste literareși în palmaresul premiilor literare.Știam, desigur, că scrie și proză, ceea ce m-a făcut să mă apropii cuinteres de manuscrisul micului roman OO îînnttââllnniirree ppee ssttrraaddaa HHaazzaarrdd..Chiar dacă modernitatea a consacrat demult scriitorul polivalent, carese mișcă în siguranță pe teritoriul mai multor genuri, sunt mereu curiossă urmăresc cum se mulează qualia unui autor pe exigențele altui gendecât cel în care s-a făcut cunoscut.Andrea H. Hedeș reușește în OO îînnttââllnniirree ppee ssttrraaddaa HHaazzaarrdd unroman care, deși special ca formulă (în raport cu tendințele actuale),e capabil să captiveze de la primele pagini. Construită pe linia foartesubțire care desparte realismul cotidian de fan tastic, narațiunea atestănu numai capacitatea autoarei de a imagina o ficțiune neobișnuită,ci și subtila ei artă a o „îmbrăca“ stilistic într-o „haină“ postmodernă,amintind fie de proza vieneză de la începutul secolului trecut, fie deproza noastră artistă din aceeași perioadă. Din banalul cotidian,trama trece instantaneu, cu măiestrie, într-o feerie plină de semni -ficații parabolice. 
Asemenea lumii scindate, schizoide, în care trăim, romanul nepoartă, prin „porți“ simbolice, între universuri, spre a ne lăsa cuconvingerea că, vorba lui Mircea Eliade, sacrul se ascunde în spatelebanalului profan, și că până și lumea noastră de azi – standardizatăși uniformizată – ascunde „porți“ prin care putem trece, dacă nuîntr-o altă existență, atunci, măcar, într-o altă poveste...
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Colect, ia HORATIO

Când
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noapte...
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Editura NEUMA

ELENAARMENESCU
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Colect,ia

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

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

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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Gabriel Chifu
Din volumul în curs de apariKie la Editura Junimea 

OO  vviiaaBBăă..  PPaaggiinnii  ddiinnttrr--oo  eeppooppeeee  eeffeemmeerrăă  --
stări. tablouri. însemnări. firimituri epice. psalmi. viziuni

Vară imaginară. Un tablou

Corcoduși cu fructe mici, umile
ce dau în pârg dulci-acrișoare pe crengile verzi.
Și romaniKa cu mirosul ei răvășitor
izbucnită ca un pojar pe câmpuri.
Și greierii cu Kârâitul lor magic-monoton
ce taie ziua în două, parcă ar fi un ferestrău electric.
Și eu, fugit din mine însumi
asemenea unui elev care chiulește de la școală,
fugit din îngrijorările, din durerea, din slăbiciunile mele,
din deșertăciunea de fiecare zi ce a devenit
un fel de domiciliu obligatoriu.
Fugit.

Ajung pe o plajă egeeană,
înot în apa limpede,
mă odihnesc pe nisipul cald. 
Alături, de nu știu unde răsărită,
o zeitate
cu trupul uriaș, planturos, transparent, fericit
îmi spune
că a oprit scurgerea timpului, ceasornicele rele
și mă asigură-n șoaptă că lumea
e tocmai bună de trăit.

Judecat, condamnat. O viziune

Mă mișc de colo-colo, luat cu treburi. Fără să am habar că am fost
judecat în lipsă și mi s-a decis soarta. Nici nu-mi trece prin cap ce se
întâmplă de fapt: fără să fiu anunKat, am fost judecat, am fost
condamnat. Mi s-a stabilit vina, mi s-a fixat pedeapsa. Fără apărare,
definitiv. 
Da, mă mișc de colo-colo și nici măcar nu bănuiesc că în realitate
sunt un om mort. Viitorul mi-a trântit ușa drept în faKă, s-a închis o
dată pentru totdeauna. Un zid peste care nu se poate trece s-a ridicat
și spre trecutul meu. Nici înainte, nici înapoi. 

Sunt întemniKat fără scăpare într-o toamnă-iarnă nesfârșită, lipită
de o primăvară care nu va mai veni niciodată. 
Într-o noapte nesfârșită, lipită de o dimineaKă care nu va mai veni
niciodată. 
Într-o Kară pustie, doar pentru mine făcută și care se micșorează
neîncetat în jurul meu și mă strânge ca o menghină de fier
necruKătoare.

Căsu>a prăpădită din C.

Când închid ochii și mă gândesc la acasă mereu îmi vine în minte
locuinKa aceea modestă închiriată de la doamna DuKulescu, în
orășelul C.

Sunt anii 60, la-nceput. Trei camere înșiruite, cu pridvor, cu pivniKă,
cu closetul în curte și robinet de apă tot în curte, cu o bucătărioară
de vară improvizată alături, într-o anexă. O cameră a mea și a
fratelui meu (el, student la Timișoara, e mai mult plecat) o cameră
a părinKilor, o cameră de zi cu comoda unde stau ca niște prinKese
sticluKele de colonie și de ulei de nucă ale mamei, cu focul în sobă,
cu biblioteca de lemn ticsită de cărKi.

Casa are pereKii subKiri, atât de șubrezi încât, ori de câte ori bate
vântul, inima în piept îmi este cât puricele de teamă să nu-i doboare.
Mă întreb ce se va întâmpla cu noi atunci, rafalele de vânt or să ne
ducă cine știe unde, probabil foarte departe. Pe mine, în mod sigur,
sunt atât de sfrijit. O să mă rătăcesc prin ungherele cerești.

Da, cu anii, devine tot mai clar pentru mine: acasă e căsuKa aceea
prăpădită. Lângă mine, mama, tata, fratele meu. Îi văd: sunt vii.
Sunt nemuritori. 

De dragoste. Două însemnări

1.
Cerul după furtună înseninat înmărmuritor, aleile umbroase și
pensiunea aceea din Siofok, într-o vară. Tu, deasupra, în poziKia
călăreKului. Și chiar călăreai năvalnic, delicată amazoană, nimfă,
străbăteai pusta-n galop, dădeai ocol pământului, fără să ostenești,
Ki-era la-ndemână. 

Și-mi plăceai atât de mult! Îmi plăceai până în sângele tău, până în
cuvintele tale și până în tăcerile tale. O, și năzuiam să te beau toată,
să te miros toată, să te respir toată, pe tine, elementul unic, secret
prin care subit mă smulsesem din zădărnicie, îmi atinsesem
deplinătatea.

2.
Tu vrei să-Ki prinzi sufletu-n plasă,
că iese din tine, te lasă
și-n mine se mută, acasă.

Încă nu știi ce eu am priceput prea bine: 
vai, mă credeam complet până la tine
și nu eram decât jumate.

Doar împreună ne-am făcut întreg, ca fire, 
și suntem peste tot, în toate,
năstrușnică și fermecată întocmire,
putere fără de pieire,
fabrică de extaz și chiar de stele, 
cămilă ce Kine-n spate
lumea mare,
cea îmbrăcată-n adieri și în lucire,
dar și-n obide foarte grele,
o Kine-n spate și ușoară i se pare.
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Gheorghe   
Grigurcu

Orice putere autentică e în același timp
o cucerire și un sacrificiu (ultimul prin res-
ponsabilităKile și implicit prin riscurile ce și
le asumă). Cu cît e mai mare o putere, cu
atît și aspectul său sacrificial are o pondere
mai mare. Puterea lui Dumnezeu putînd fi
interpretată ca un sacrificiu maxim. Au-
dienKa de care se bucură un autor consti-
tuie de asemenea o formă de putere deloc
neglijabilă.

� � �

Senectute. Cu cît înaintezi în vîrstă cu
atît capeKi o încredere paradoxală în pre-
zent, adică în copleșitoarea sa nesiguranKă,
în inconsistenKa, în labilitatea sa. 

� � �

Adevărata profunzime se joacă cu sine
însăși. Uneori pare surîzător-superficială,
aidoma unui adult care se adresează unui
copil. 

� � �

„Simpla bănuială că subconștientul ar
fi Dumnezeu – că Dumnezeu ar trăi și ar
vorbi în subconștientul nostru, te-a exaltat.
Dacă reiei, avînd în vedere ideea de Dum-
nezeu, toate gîndurile împrăștiate aici de -
spre subconștient, vei modifica întregul tău
trecut și vei descoperi multe lucruri. Mai
ales cercetarea ta asupra simbolului se va
ilumina de un conKinut cu totul nou”
(Cesare Pavese). 

� � �

Senectute. „Pasiunile, spune Chamfort,
ne ajută să trăim”. Oare ne ajută în aceeași
măsură să și murim?

� � �

Ascetismul geometriei: punctul. 

� � �

E atît de sincer, încît nu pregetă a-și
ucide adversarul. 

� � �

„Pentru prima dată după o jumătate de
mileniu cele douăsprezece tapiserii reali-
zate de Rafael au fost expuse pe pereKii Ca-
pelei Sixtine în unul dintre evenimentele
organizate pe plan mondial în 2020 pentru
a comemora împlinirea a cinci secole de la
moartea artistului. «Au fost concepute pen-
tru acest spaKiu și ne-am gîndit că aceasta
este cea mai bună manieră de a-i aduce un
omagiu», a declarat Barbara Jetta, direc-
toarea Muzeelor Vaticanului, citată de Reu-
ters și Agerpres” (Historia, 2020). 

� � �

Impus sau asumat prin proprie voinKă,
sacrificiul nu rămîne același sacrificiu,
cîmp energetic transcendental? 

� � �

Există neîndoios o vanitate a modestiei.
A. E.: „De ce ai în vedere doar modestia?
N-am putea vorbi de vanitatea oricărei vir-
tuKi?” Da, însă cea a modestiei ilustrează
antinomia perfectă.

� � �

Poet. Se dezlipește dificil de locul
comun, astfel cum ar dori să desfacă un
timbru de pe un plic, cu degete stîngace,
rupîndu-l în cele din urmă. 

� � �

Butaforie . Din recuzita a ceea ce nu știi
te străduiești a construi o imagine cît mai
de efect a ceea ce știi. 

� � �

Peste 3000 de vieKuitoare de pe întregul
glob sunt în prezent ameninKate cu dispa-
riKia, între care tigrul bengalez și elefantul
asiatic. 

� � �

A. E.: „Recunosc. InstanKa în faKa căreia
vorbești acum e una inferioară. Dar n-ai

altă alegere. Vorbește în faKa ei ca și cum ai
vorbi cu tine însuKi.” 

� � �

Senectute. Nu te poKi rupe de fiinKele,
obiectele, împrejurările „mici”, pentru că
nici ele nu s-ar mai putea rupe de tine. O
copleșitoare empatie reciprocă, în umbra
protectoare a celor „mari”. 

� � �

„ȘtiinKa este azilul de bătrîni sau mai
degrabă tărîmul succesului pentru gloată,
iar ea e deschisă oamenilor celor mai ob-
tuzi din punct de vedere intelectual și
moral. Ocupîndu-se cu știinKa, omul poate
să nu fie conștient de ce face, numărînd
gîngănii sau enumerînd cărKi și transcriind
din ele ceea ce corespunde unor teme alese,
poate să nu gîndească deloc, sau să născo-
cească o teorie oarecare în acel domeniu
mort și inutil, și să fie pe deplin încredinKat
că face cea mai importantă treabă din
lume” (Tolstoi).

� � �

Stilul textual: o muzicalitate a ochiului. 

� � �

Pe X, trecutul nu-l interesează. Viitorul
nici atît. Prezentul contează doar în măsura
în care îi îngăduie un comeraj copios.
Eseist cu bunăvoinKă de mîna a doua, o
asemenea practică reprezintă pentru el
unicul mod în care se poate echivala cu
sine. Cinismul e forma sa de lirism blocat. 

� � �

„Nimeni nu poate avea dreptate împo-
triva furiei stăpînului și lacrimilor unui
copil” (proverb japonez). 

� � �

Senectute. Patetismul lucrurilor care
pleacă, patetismul egal al celor ce rămîn. 

„La sfîrșitul anilor ‘60“
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� � �
Obîrșia pragmatică, telurică a terme-

nului cultură. Cicero l-ar fi utilizat cel din-
tîi în înKelesul actual, pornind de la verbul
latin colere, a cultiva pămîntul. 

� � �
„Lăcomia te poate lăsa fără aripi. A în-

văKat, la propriu, această lecKie o bufniKă
care s-a înfruptat fără măsură din șoareci
sălbatici. A fost găsită sănătoasă tun, dar
nemișcată, într-un șanK din Stonham Aspal,
Marea Britanie. Motivul: era obeză, după
cum au constatat specialiștii de la un cen-
tru pentru salvarea păsărilor. Cu efort și
disciplină, pofticioasa a slăbit 20-30 de
grame și, în cîteva săptămîni, a fost elibe-
rată pe cer” (Dilema veche, 2020). 

� � �
Dintr-un film: „Poveștile interesante

răsar totdeauna acolo unde te aștepKi mai
puKin”. 

� � �
Primejdia dorinKei: iluzia. 

� � �
Confesiunea lui E. U., coleg de facul-

tate pe care nu l-am văzut de multă vreme:
„ViaKa mea? E ca și cum aș fi umblat tot
timpul îmbrăcat cu un sacou prea lung și
cu pantaloni prea scurKi”. 

� � �
Lipsa de măsură a copacului ce s-a pră-

bușit brusc, nelăsîndu-i frunzei sale șansa
de-a cădea lent, graKios, cu subtext. 

� � �
Prezentul versatil: un simbol consola-

tor al vieKii trecătoare. 

� � �
Claritatea obosește mai devreme ori

mai tîrziu. Ea stimulează în chip benefic
negurile, așa cum bolta luminoasă a amie-
zii atrage seara. 

� � �
A. E.: „Libertatea ca o revoltă împo-

triva opresiunii. Dar și libertatea ca un
mod de-a nu mai percepe opresiunea”. 

� � �
„Trebuie să ne hotărîm să introducem

în gîndire distincKia necesară între o filoso-
fie a evidenKei și o filosofie a preferinKei. Cu
alte cuvinte, putem ajunge la o filosofie ce
repugnă spiritului și inimii, dar se impune.
Astfel, filosofia mea de evidenKă este ab-
surdul. Dar asta nu mă împiedică să am
(sau mai exact să cunosc) o filosofie de pre-
ferinKă: Ex.: un echilibru just între spirit și
lume, armonie, plenitudine etc…. Un gîn-

ditor fericit este cel care își urmează încli-
narea – un gînditor exilat este cel care și-o
refuză – de dragul adevărului – cu regret
dar și cu hotărîre” (Camus). 

� � �
Nu poKi realmente realiza viaKa dacă nu

ai iluzia vieKii. Șansa ta de a fi concomitent  în
ceea ce ar putea fi și în ceea ce n-ar putea fi.

� � �
Refuzul a ceea ce este mereu aproape și

la îndemînă cum o manifestare indirectă îm-
potriva a ceea ce este departe și Ki se refuză. 

� � �
„Cel ce s-a învrednicit să se vadă pe

sine este mai presus de cel ce s-a învredni-
cit să vadă îngeri” (Sf.Isaac Sirul).

� � �
Nu-Ki poKi cu adevărat dărui Kie ceea ce

nu-I poKi dărui lui Dumnezeu. 

� � �
După ce a trecut momentul fast, za-

darnic încerci a reconstitui, cu vinovată în-
tîrziere, însemnarea pe care voiai a o aș- 
terne. Nu mai poKi regăsi declicul emoKiei
în cauză, nici cuvintele ce-Ki dădeau im-
presia a se înlănKui satisfăcător. Obiecti vi -
tatea lor părea să depășească subiectul
ezitant, dar acum acesta e și mai stînjenit. A
absorbit certitudinea expresiei ca și cum un
ins lipsit de scrupule și-ar fi însușit un bun
care nu-i aparKine. 

� � �
„Dacă vrei să fii cunoscut și să nu cu-

noști, vegetează într-un sat; dacă vrei să
cunoști și să nu fii cunoscut trăiește într-un
oraș” (Charles Caleb Colton). 

� � �
„Un bărbat din București, în vîrstă de

111 ani, a fost declarat, de GGuuiinnnneessss  BBooookk, al
treilea cel mai longeviv bărbat din lume.
Care e secretul longevităKii? – s-a întrebat
presa. O fi aerul din Capitală. Vorba aia, ce
nu te omoară te face mai puternic”
(Dilema veche, 2020). 

� � �
JubilaKiile tale reale sunt cele de care

aproape nu-Ki dai seama și pe care nu ești
tentat a le recunoaște decît tîrziu și cu sfială.

� � �
Recitesc, într-o nouă ediKie, Jurnalul lui

Mihail Sebastian. Ar fi fost oare cu putinKă
o integrare a autorului tînăr care mai avea
cîteva luni de trăit în „rotirea de cadre”
scriitoricești către „realismul socialist”?
PuKin probabil, luînd în considerare deza-

măgirea pe care, după un moment de eu-
forie a „libertăKii”, nu pregetă a o consem-
 na nu mai tîrziu decît la 31 august 1944.
Loialitatea sa intimă pare a coincide cu cea
publică. „Mă felicit că experienKa mea la
România liberă s-a terminat repede, în-
ainte de a-mi fi angajat acolo semnătura.
Ar fi fost imposibil să lucrez sub un regim
de comitete secrete. Imbecilitatea doctri-
nară e mai greu de suportat decît imbecili-
tatea pură și simplă. Pătrășcanu mă atră- 
gea prin ce este uman în el. Cînd, acum
patru săptămîni, la ferma lui Ulea, ne-am
înKeles asupra gazetei, nu pot spune că nu
regretam în anumită măsură că mă întorc
în jurnalism. Dar primeam situaKia în mă-
sura în care îmi dădea urgent posibilitatea
să spun tare tot ce am tăcut, scrîșnind, timp
de cinci ani.  În trei zile, după năvala lui
Graur și a bandei lui, am înKeles că intru
într-o redacKie terorizată de conformism.
Nu, nu. Mai bine scriu piese de teatru”. 

� � �
Și tot Mihail Sebastian relatează un epi-

sod al comportării soldaKilor sovietici „eli-
beratori”, cu un ultim rest de sentimen- 
talism contrariat: „Aseară, pe cînd mă în-
torceam de la teatru, unde jucaseră 3 spec-
tacole, Nora și Mircea au fost atacaKi de un
soldat rus. Cu revolverul la tîmpla Norei, le-
a luat o sută de mii de lei și… un ceas. Toc-
mai pe ei i-a găsit. Sunt mii de oameni care
ar merita o asemenea întîmplare (Ghiolu,
Kazazian…). De ce Nora și Mircea?”. 

� � �
La sfîrșitul anilor ‘60, treceam adesea

pe străzile bucureștene alături de Ion Sofia
Manolescu. Întîlnindu-ne într-o zi, Ury Be-
nador zice: „Vă văd nedespărKiKi. Dar oare
cum scrieKi? Unul pe spinarea celuilalt?”

� � �
Senectute. E ca și cum te-ai afla la o șe-

dinKă plicticoasă, interminabilă. 

� � �
În termenii lui Aristotel, amintirea e

„deliberativă” nu doar prin proiecKia sa în
viitor, ci și retrospectiv, atitudinea „judi-
ciară” pe care filosoful o rezerva trecutului
căzînd în lotul memoriei. 

� � �
„Poveste de necrezut din Australia! O

femeie și-a udat planta iubită timp de doi
ani pînă și-a dat seama că este artificială. O
iubea la nebunie și o îngrijea cu cea mai
mare atenKie, necăjindu-se pentru că nu
creștea. (…) În cele din urmă s-a gîndit să-i
schimbe ghiveciul, că poate nu avea loc să
se dezvolte. Așa a descoperit că era de
plastic și că a fost înșelată de persoana de la
care a cumpărat-o.” (Click, 2020). 
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Ștefania � � �
A admira înseamnă a situa obiectul admira-

Kiei la o oarecare distanKă de tine, a-Ki „sacrifica”
impulsul absorbant al intimităKii în favoarea
acestuia. De unde distincKia dintre admiraKie și
iubire. AdmiraKia include un scepticism al iubirii.

� � �
„Filosofia progresează nu devenind mai ri-

guroasă, ci mai imaginativă” (Richard Rorty). 

� � �
Ironia: o uimire care și-a pierdut ingenuita-

tea. A. E.: „Zi mai curînd asemenea unui copil
rău care se strîmbă la cei mari, înjură, sparge
obiecte”. 

� � �
FicKiune similiestetică, amintirea e adevăr sau

minciună? A. E.: „Dacă vrei, e și una și alta, dacă
vrei, nu e nici una nici alta”. 

� � �
„Este cel mai inteligent cîine din lume! Chico,

un ciobănesc german în vîrstă de un an, a mers
pe jos 1,6 km. pînă la prima secKie de poliKie pen-
tru a anunKa că s-a pierdut de stăpănul lui. Du-
lăul, extrem de inteligent, avea la gît o lesă dotată
cu un dispozitiv GPS și cu un microcip de iden-
tificare. Incidentul a avut loc la 11 februarie în
Odessa, Texas, SUA. «Am crezut că vrea să-și de-
pună CV-ul pentru un post la garda canină», a
glumit unul dintre agenKii care s-a trezit cu Chico
la ghișeu. El a fost dus cu mașina poliKiei la stă-
pînul lui, Edward Alvarado, la ora 3,30 noaptea,
cînd acesta din urmă dormea și habar nu avea că
Chico plecase din ograda lui” (Click, 2020). 

� � �
Se pare că nu-Ki dai seama suficient de un

fapt. În fiecare zi, în fiecare ceas, în fiecare clipă,
joci definitiv șansele acelei zile, acelui ceas, ace-
lei clipe. Nu le poKi amîna, relativiza, anula, ast-
fel cum nu-Ki poKi schimba identitatea. Rămîi
captivul a ceea ce se petrece odată pentru tot-
deauna. 

� � �
Norocul său e că mulKi semeni îi privesc per-

soana ștearsă fără a o vedea.

� � �
„Dickens spunea: «Trebuie să ucidem trecu-

tul». În jurul vîrstei de cincizeci de ani, aprinde
un foc mare în care își aruncă toată corespon-
denKa ce conKinea, se pare, scrisori deosebit de
importante. Totul arde. Rămîne un morman de
cenușă fierbinte în care cei doi băieKi ai săi pun
ceapă la copt” (Julien Green).  

� � �
Timpul așteptărilor (fie și neîmplinite) nu

este un timp al suspendării, ci al fertilităKii fiinKei.
Căci așteptarea poate fi ea însăși un rod al spiri-
tului.

Coșovei

Se făcuse destul de târziu în cafeneaua (de fapt o cârciumă
luminată cu tuburi de neon) improvizată într-unul din
străvechile şi putredele tuneluri subterane ce duceau spre

pivniţele şi depozitele negustoreşti de  sub Curtea Veche. Un loc unde
doar bolţile de cărămidă, aerul igrasios, greu de respirat, mesele
grosolane din lemn afumat şi apoi geluit în pripă, mai aduceau aminte
de vremurile de atunci. Şi lumânările aşezate pe mese ce mai mult
scoteau fum de cât luminau locul. În rest, vodca era St. Petersburg,
berea era Tuborg – marfă proaspătă ca şi sictirul pe care clienţii îl
aruncau florăresei ce se strecura în zadar printre ei. Pe un fel de
„prepeleac” improvizat din bârne masive se tolăneau câteva podărese
spoite pe faţă aşa cum cerea moda, blonde şi leneşe. Lângă ele se aflau
doi bărboşi cam şubreziţi. Într-un amestec de română, engleză şi
franceză, aceştia încercau să vândă nişte tablouri cu nuduri violente
altor doi bărboşi arabi. Arabii se lăsau greu, numărau mătănii între
degetele îngreunate de ghiuluri masive din aur şi nu scoteau din
buzunare dolarii decât ca să le comande fetelor încă un coniac, iar
pentru ei o băutură răcoritoare. Totul cu o economie de gesturi de parcă
barmanii fuseseră îndelung, răbdător dresaţi şi obişnuiţi cu limbajul
mâinilor. 

Chiar sub prepeleacul podit cu scânduri groase, în faţa unui borcan
în care se străduia să pâlpâie un muc de lumânare, aşa, romantic, cu un
pahar pe jumătate gol şi o scrumieră plină, neschimbată de pe vremea
când pompierii se băteau la baionetă cu turcii pe Dealul Spirii, îl aflăm
pe Sufleur. Singur la masă, urmărea baletul inutil al florăresei şi trăgea
cu urechea, din plictiseală, la zgomotoasa ofertă şi tăcuta cerere de
deasupra... Se mai dezmorţea doar să privească fetele ce coborau
treptele de lemn ca să meargă la closet să-şi împrospăteze machiajul.

Zăcea aşa de câteva ceasuri gândindu-se la ăia care petreceau la
mare, pe Litoral. Absorbit de gânduri, nici nu sesiză cum mulţimea
zgomotoasă din jur se  risipise încet, ca o ceaţă, lăsând locul altor
grupuri mai vesele ori mai pocite în lumina chioară a borcanelor
romantice cu lumânări. Cum poţi descrie lucruri pe care nu le-ai văzut
niciodată? – se întrebă Sufleurul. Apoi se mai întrebă o dată cum şi de
ce i-a venit acest gând. 

Când se pregătea să dea pe gât ultimul pahar, să-şi ia jucăriile, adică
două chei Yale (una de sus şi alta de jos) prinse cu un anou de inox şi
zgarda câinelui pe care, neglijent şi uituc, o purta în buzunarul de la
sacou de vreo trei zile, pe sub bolţile din cărămidă apăru unul pe care-l
ştia vag: era pictorul în orange care, de cum îl văzu, îl salută cu gesturi
largi şi se propti la masa lui. Avea în mână un pahar pe care îl
comandase direct de la bar. Ciocniră, dar Sufleurul nu se înveseli. 

Sufleurul 
Plămadă suntem precum cea din care
făcute-s visele; și scurta viaBă 
înconjurată ni-e de somn 

W. Shakespeare

� � �
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- Cum merge?
- Căcat! – răspunse pictorul direct din pereţii paharului.
- Vai, mă, chiar aşa?
- Nu, dom’le, glumesc, am primit o comandă grasă de la

un neamţ. Ăştia au bani... chit că nu înţeleg nimic. Banu’, tată,
banu’, te-ai prins?! 

- Da, mă, m-am prins... Ia ascultă-i pe ăia de sus. Se
chinuie de câteva ore să vândă ceva. Apropo, îi cunoşti? 

Pictorul se dădu cu scaunul pe spate ca să vadă mai bine
scena apoi se trânti aproape pe masă.

- Da, îi ştiu...
- Şi?
- Şi... ce? Ăla mai subţire e Primejdie...Vasile Primejdie.

Ne-am văzut la câteva bienale. Se vinde bine, da’ e steril...
greu, greu, că lucrează cu diapozitivu’. Pune diapozitivu’ pe
pânză, face sharful şi gata marfa! 

- Şi altceva nu mai pictează?
- Ba da, pictează... Acum are un ciclu amplu de „Zbo ruri”!
- Ce zboruri, bre?
- Zboruri, bre, înălţări, desprinderi de teluric, de

contingent. Viziuni de ansamblu... adică lucruri văzute de
sus, adică din înalturi...

- Înălţări de ce? De copaci? De fiinţe ca Icar?
- Nu, măi, înălţări de berze, de prepeliţe, de cocori, de raţe,

de lebede, de pelicani... Ar face şi lăcuste. Dar cu raţele i-a
mers cel mai bine. A vândut o grămadă de acuarele, uleiuri...
El zice că sunt fragmente ale unei viziuni mult mai cuprin -
zătoare, dar nu sunt decât şabloane. Cu seria de raţe în
acuarelă a spart piaţa! Le pictează ca pe nişte nori, adică o
viziune, o epifanie. Zice că sunt simboluri ale desprinderii de
cuşca atomicului... de labirintul trupului! Da’ s-a făcut de
căcat că le-a făcut zburând ca cocorii, în vvee  ...Trăieşte din
şabloane, dar vinde bine!

- Şi celălalt?
- Pe ăla nu-l ştiu prea bine. E sculptor, făcea statui din

zgură de oţelar, aşa, ca să simbolizeze trăinicia! Trăinicia
mamii lui de jigodie! E barosan, i-a dat Uniunea şi atelier...
cu cuptor, lumină, apă, gaze, telefon… Patu’ şi dulapu’ i le-au
dat prietenii... 

- Păi, are prieteni? – se miră degeaba Sufleurul.
- Are, că dă de băut!
Sufleurul nu putu să-şi ascundă nedumerirea. Răsuci

Kigara în scrumieră şi întrebă: 
- Păi, cum mă-sa, că arabilor se chinuie să le vândă nişte

nuduri?! 
- Care arabi?
- Ăia de sus, uită-te printre scânduri, ăia cu gagicile...
Pictorul trânti paharul de masă, împinse cu zgomot

scaunul şi privi mai atent. Se înşurubă în scaun, sorbi fără
grabă din pahar şi răspunse: 

- Da, mă, ăia sunt: Primejdie şi Oţelarul! Uite că mi-am
adus aminte cum îi cheamă! Hai să mai luăm câte una, dă-i în
mă-sa de impostori! 

Apoi, către Sufleur: 
- Maestre, eu nu prea merg la Teatru că sunt recalcitrant,

da’ am avut o fată acolo, o iubită... ce păr… ce ochi, ce nuanţă
a pielii... 

- Orange, nu?!
- Hai sictir – se obrăznici pictorul profesionist agăţând din

mers paharele de pe tava adusă de barman. 

După ce artiştii plastici Primejdie şi Oţelaru părăsiră
hruba împreună cu arabii şi cu fetele, profesionistul oran -
ge-ului îl luă părinteşte pe după umeri pe Sufleur şi îi spuse
cu voce scăzută, de parcă ar fi stat cineva să-i asculte: 

- Hai să mergem la un prieten de-al meu la atelier, mi-e ca
un frate şi are atelierul pe-aproape. Nu-i ca impostorii ăștia!
Păi, cum să vinzi, bă, nuduri la arabi, când ăia nu au voie să
le pună pe pereţi? Trebuia, mă-nţelegi, un peisaj cu moschee,
un minaret, o sondă de petrol, un portret... Hai pe-aici, ţine-te
după mine. 

- De ce pe aici? De ce nu ieşim, nu-i aşa, pe la ieşire, adică
pe unde am intrat în haznaua asta?! Nu vezi că pe aici sunt
numai tuneluri şi borţi de cărămidă?

- Nu, bre, în intrândurile astea se mai deschide câte o
expoziţie, un vernisaj pentru ăia tineri sau amărâţi. Acum au
rămas numai becurile de veghe, că se pregătesc să închidă... 

Era, într-adevăr, trecut de unu noaptea şi ei continuau să
bâjbâie prin coridoarele igrasioase. Pe alocuri, pe pereţi  se
prelingea apă. 

- E de la pânza freatică – îl linişti pictorul. Aici mergi din
ce în ce mai adânc. E sub reţeaua de canalizare a oraşului!
Uite ce pivniţe pentru vremuri nesigure făceau negustorii de
atunci. Aici nu te găsea nimeni! 

Tot orbecăind pe sub bolţile ce sprijineau labirintul din
subterană, se opriră câteva momente în dreptul unei firide.
Dincolo de prag, la lumina nehotărâtă a becului de veghe, se
deschidea o sală destul de încăpătoare. Pereţii fuseseră peti -
ciţi cu tencuială. Din loc în loc răzbătea cărămida colcăitoare,
ca să-ţi imaginezi cum arăta pe vremuri încăperea. Pe pereţi
atârnau resturi de rame, iar în mijloc se ridica un fel de colivie
metalică ruginită în aerul jilav. În colivie nu zbura nimic.
Imprudent, Sufleurul înaintă câţiva paşi să vadă mai de
aproape. Se trezi prea târziu călcând în mormane de fecale şi
bălţi de urină.

- Ce pizda mă-sii e asta aici? Excremente? E căcat! – făcu
el încercând să se elibereze din strânsoarea făgădăului
mirositor?! 

- Deh, ce-a rămas de acu’ un an, de la expoziţia unuia. A
vrut să facă un happening , da’ s-a lăsat cu scandal și i-au
demolat expoziţia.

- Şi artistul, mă rog, autorul? – întrebă palid Sufleurul.
- Păi, dacă nu-i în căcat, înseamnă că a reuşit să scape cu

viaţă! Ha, ha, ha!
- Dar cum a ajuns să expună în hruba asta?
- Asta-i altă poveste. de aici i s-a tras! El a vrut să facă

happeningul la voi, la Teatru, pe terasa aia de sus, la înălţime.
Trei sute de păsări trebuiau eliberate, redate zborului,
înălţimilor inaccesibile omului, văzduhului, măi, înţelegi tu?
Un gest cu valoare de simbol! S-a zbătut, a bătut la toate
porţile, la Avicola să caute găini neapărat albe! Mă rog, el
dorea ceva mai de impact, da’ s-ar fi mulţumit şi cu găini
albe... Numai că ăia, fără tragere de inimă, nepăsători și chiar
dispreKuitori în faKa actului de cultură i-au dat găini bolnave,
atinse iremediabil de cufureală, muribunde... S-a supărat tare,
a mers la columbofili – că el asta şi-ar fi dorit, porumbei – dar
nimic! A mers şi la Ministerul Silviculturii, dar ăia au numai
fazani, ori fazanii sunt ocrotiţi prin lege, ca şi zimbrii. S-a dus
prin sate, să adune berzele oamenilor de pe hornuri, dar
ţăranii superstiţioşi l-au luat la omor... cică le lua norocul de
pe case. Resemnat, dar nu înfrânt, s-a gândit să facă dracului
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Ioana 
Diaconescu

păsări din hârtie! Să ia nişte elevi, să-i îmbrace în alb şi chiar
elevii să lanseze păsările de hârtie ca pe avioane... N-a mers
nici asta, s-au opus părinţii cu vehemenţă. În ultima clipă a
găsit la un prieten, pe bani, trei sute de raţe sălbatice. Ăla avea
o crescătorie pentru export. A plătit și le-a adus pe terasă, gata
de lansare. Erau afişe prin tot oraşul: Albi porumbei, gingaşi
porumbei – că nu apucase să schimbe textul. Şi lumea a dat
năvală, au spart uşile de la intrare, au stricat lifturile, s-au
căţărau pe scările de incendiu, s-au bătut pe raţe, că era o
raritate. Şi gratis pe deasupra! Ţiganii s-au omorât pe ele! Au
apucat câte patru, cinci fiecare... S-a lăsat cu scandal, anchete,
poliţie. De atunci a lăsat-o mai moale cu înălţările... Hai, bre,
să ieşim de aici! Al doilea coridor la dreapta unde e un desen
cu vopsea albă, apoi la stânga, înainte vreo sută de metri şi
am ajuns! Ce? Te-ai speriat? Ia de-aici! Pictorul scoase din
jachetă o jumătate de rom.

- Jamaică? – se miră Sufleurul tropăind pe lespezile de
cărămidă ca să mai scape de mizeria de pe tălpi. 

Băură fără să se privească şi porniră mai departe:
dreapta... stânga... înainte vreo sută de metri... Deschiseră un
chepeng de tablă, urcară câteva trepte şi se pomeniră la
intersecţia unor străduţe necunoscute, pavate cu piatră de
râu. Pictorul profesionist se orientă numaidecât şi, după un
scurt ocol, se opri în faţa unei uşi din lemn masiv. Uşa era
dată deoparte aşa că urcară scările cu scârţâit de traversă.
Prietenul era acasă iar atelierul se înfăţişa ca după o încăierare
marinărească...

Scaunele şi masa cu fundul în sus, un dulăpior răsturnat,
cioburi de borcane goale de muştar şi sticle sparte.

- Am avut nişte oaspeţi din provincie, ardeleni de-ai mei,
băieţi buni – se scuză gazda. Hai să facem puţină ordine. 

Ridicară masa, aşezară scaunele şi, fără să le mai pese de
cioburile de pe jos, deşurubară o sticlă de vodcă. 

- Nu mai am pahare, aşa că o să bem din sticlă, e fain şi
aşa. Uitaţi şi nişte slană care a scăpat! 

Sufleurul trase o înghiţitură, cercetă pereţii atelierului şi-
şi spuse: „Ăsta măcar e cu naturile moarte!” Apoi celorlalţi:
„Hai noroc!”. 

Pictorul profesionist se aşezase pe o lădiţă de lemn ca unul
de-al casei. Sorbi şi el din vodcă şi-i povesti amuzat arde -
leanului (căci gazda lor era din Ardeal, dintr-o comună de
lângă Blaj) despre orbecăiala lor prin beciurile subpă mântene
şi despre spaima Sufleurului. 

- Apăi, nu-i nici un bai, noi le zicem grote. Acolo ne
întâlnim, acolo vorbim, bem, ne expunem lucrările... Da’, mă
iertaţi, îmi păreţi cunoscut, chiar foarte cunoscut... Staţi aşa
că ştiu... de la Teatru! V-am văzut! Da, da, de la Teatru!

Învigorat, pictorul profesionist se ridică de pe lădiţa ce
semăna a valiză soldăţească: 

- Prietenul meu („Uite c-am devenit şi prieteni!” –  reflectă
melancolic Sufleurul) este cel mai important nume al teatrului
contemporan! Are o chemare în viaţă, o misiune, un destin.
Au recunoscut-o cu toţii iar cei ce nu o fac încă o vor face cu
siguranţă. O somitate! O celebritate, chiar dacă nu face caz de
chestia asta... Se pregăteşte să-l interpreteze pe Hamlet!
Dumnezeule, Shakespeare! Pe Hamlet, cel mai abisal per -
sonaj, de nedescifrat...

(fragment din nuvela omonimă)

PPEE  CCAALLEE

Îi atingeam umbra
Nu umbra ci creștetul
Glorios crin regal
Pe culoarele aprinse ale nopBii
Din spate
Pletele despărBite stelar
De sus de o rază
Tăiată pieziș tulburînd pacea nopBii
Cu o cărare în părul noptatec
În lumina de zi – auriu
Pe lună muiat în arginturi
De departe de aproape
De sus din căderea de apă
AsfinBea o umbră de valuri
Venite din ascunsul ceresc
Din ochiul cuprins în triunghi

Eram în moartea clinică aurorală
Și auzul meu deslușea limpede
Nu “caută calea”
Ci “suntem pe cale”
Și atunci L-am văzut
Și nu L-am văzut

PPAALLOOAARREE  
ÎÎNN  SSIIDDEEFFUULL  PPEERRLLEEII

Paloare în sideful perlei
În irizarea oglindită
Miezul acestei străluciri
Cu mult mai clar 
Decît cleștarul apei
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Cum să mă văd cînd eu îl văd pe el
În irisul privirii mele
Cum să mă vadă
Cînd mă răsfrîng ca din oglindă
Pe globii ochilor închiși ai lui
Așez peste privire pleoape mărginite
De genele plecate
Ca perdele grele de neuitare
Să  prind sub ele ferecată
Făptura strecurînd în somnul meu
Sub pleoape care se ridică
Încet în așteptare
Conturul presimBit al unui zeu

ÎÎNNTTRREE  LLUUMMII

Stau pe marginea ferestrei
Cu picioarele atîrnînd în golul orb
El înghite negura materiei din care mă salvez scăpînd
Ca pe o ușă  pe-o fereastră spartă 
Din care cad pe firmamentul înstelat
Și de acolo în odaia de studentă
Între căderi pot  desluși conturul blond
Al lui tante Viola care mă prinde –n zbor
Ea nu poate vorbi
Mă însoBește ca întotdeauna
Pe calea bunelor maniere
O domnișoară nu stă pe marginea ferestrei
Mă trage înapoi
În mica mea împărăBie

Cănd îi găsesc mănușa de dantelă
Și pălăria florentină lăsată la vedere 
În panglicile ei întrezăresc 
O însemnare ca uitată acolo
Din întîmplare
Golul feeric.Lumea.
Raza luminii.
Marginea ferestrei nu există

IINNSSUULLAA  CCĂĂLLĂĂTTOOAARREE

Trăiește
PoBi să-Bi închipui
L-au găsit mai mult mort decît viu
Cu braBele rupte
Într-o barcă pierdută în furtună
Eșuată pe Bărmul unei minuscule insule
Eșuată și ea în oceanul prea vast pentru puterile ei
Pentru firava-i făptură
Și totuși ce noroc
Îl găsiseră viu desi pieptul abia îi bătea
În respiraBia vieBii
Căutarea pe zi fusese în zadar
Noaptea cu lună le-a fost călăuza
Către puiul de insulă abia în formare
Abia văzută  stea călătoare

TTRRUUPPUULL  RRAAZZEEII

Ascultă sunetul apei în cădere
Pe genunchii ascunși ai pietrelor după
Această perdea în cascadă
Ce se pierde în rafale în Ceruri

Descoperită umbra din umbră
Se cuprinde în raza stelei ce-a murit
Stingîndu-se în mare sub ultimul val 
În lumea atîta de largă
Și atîta de strălucitoare 
În vanitatea stridentă a razei
Ce-mi taie privirea pieziș
Cu o lamă de aur
Panglică a apelor
Care-mi strînge părul
Îmi umbrește linia gîtului
Și prinde în ferventa îmbrăBișare a nopBii
Trupul fragil al meu
Care nu e al meu
Nu e al meu
Trupul Razei

SS  EE  MM  NN  UU  LL

Pe stîncă se caBără  păianjenul păcii
Regele Scorpion mă așteaptă
Sub fruntea însemnată de fierăstraiele trecerii
Stă semnul mîinii mele întipărirea palmei
Pe o piele mai netedă 
Decît pielea de șarpe și mai rece decît
Recele Regat

SSPPIINNII  DDEE  CCEENNUUȘȘĂĂ

Putea fi o rezistenBă sufletească
Deși Regele meu Scorpion purta coroana de spini
Peste fruntea rănită
Și eu copil abia înBelegeam
Această existenBă princiară și funerară
Încununată cu cenușa zilelor
Și cu mila spinilor din coroană
Regele Scorpinon se apleacă în mărire și slavă
Asupra mîndriei mele de copil aristocrat
PrinBesă șoptește aBintindu-mă cu privirea de oBel
Altădată albastră și blîndă
Ia seama cum te arăBi lumii
Pe cerul senin e o boltă mai presus de nourii
Peste care poBi fi plutitoare ca însăși plutirea
Înainte ca cenușa să cadă
Spini și cenușă
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Estetica este un subdomeniu al
filosofiei avînd drept scop
studierea şi legitimarea speci -

ficităţii valorilor artistice prin raportarea
acestora la celelalte valori (sociale, isto -
rice ş.a.), cu ajutorul categoriilor ce al că-
tuiesc osatura disciplinei. Termenul a
fost creat de către Al. Baumgarten, la
început în Meditaţii filosofice asupra crea -
ţiei artistice (1735) şi apoi în cele două
părţi din Aesthetica (1750 şi 1758). Punc -
tul de plecare fusese, totuşi, stabilit de
Leibniz, pentru care existau trei forme
de cunoaştere - clară, clar-obscură şi ob -
scu ră -, cunoaşterea artistică ilustrînd
treapta mediană din viziunea filo so -
fului, estetica fiind „clară, dar indis- 
tinctă”. Baum garten departajează, to -
tuşi, nnooeettaa (fapte ale inteligenţei) de
aaiiss  tthheessaa (faptele sensibilităţii), deşi men -
ţine opţiunea ante cesorului, aşa cum
transpare, de pildă, în enunţul „Poemul
este experienţa senzorială perfectă”,
apreciat, în epocă, de Herder. Pe de altă
parte, meditaţia estetică, incluzînd şi
latura aplicativă, a fost, de la începu -
turile sale, dependentă de metafizică.
Pentru Platon, opera frumoasă însemna
copia unui model etern. Estetica plat -
niciană a dominat multisecular reflecţia
despre artă, aceasta fiind subiacentă
epocii clasice, pentru care perfecţiunea
a fost deja atinsă de creatorii Antichităţii
şi care trebuiau doar imitaţi. Spre finele
veacului XVII şi în secolul următor, I.
Kant, de altfel un contestatar al lui
Baum garten, inaugurează o nouă este -
tică, tot pe bază metafizică, văzută drept
studiul „judecării gustului”. În Estetica
transcendentală, problema consta în a
determina care sînt formele apriorice
(Spaţiul şi Timpul) şi, mai ales, modul
cum acestea fac posibilă organizarea, de
către percepţia noastră, a diversităţii
intuiţiilor sensibile, toate acestea fiindcă
judecata estetică ar fi lipsită de un
concept (id est obiect) propriu. În Anali -
tica Frumosului, dar şi în Critica judecăţii

estetice, filosoful german reiterează opi -
nia că opera de artă nu valorează prin
conţinutul intelectual sau moral, ci prin
plăcerea sensibilă pe care ne-o oferă, de
aceea nu este funcţie de un model exte -
rior, întrucît îşi creează propriul model,
Kant crezînd, totuşi, în universalitatea
judecăţii estetice, deter minată de uni -
ver salitatea sensibilităţii umane. Dacă
Frumos în sens estetic este ceea ce place
în mod dezinteresat, judecata estetică,
deşi de natură subiectivă, însă implicînd
facultăţile intelectuale supuse unor cate -
gorii apriorice, are valabilitate univer- 
 sală şi, de aici, preferinţa pentru frumo -
sul pur sau liber (ppuullcchhrriittuuddoo  vvaaggaa) faţă
de frumosul aderent (ppuullcchhrriittuuddoo  aaddhhee  --
rreennss)), acesta din urmă presupunînd ca
lucrul înfăţişat să corespundă perfect
unui concept. Hegel, în schimb, în alcă -
tuirea postumă a Prelegerilor de estetică
(1836–1839), îşi deduce concepţia despre
„filosofia artelor frumoase” din filo sofia
kantiană, precum şi din esteticile ro -
man tice, formulîndu-şi, în acelaşi timp,
amendamentele. În Prelegerile de filosofie
a istoriei (1837) şi nu numai, Hegel dez -
voltă viziunea despre cele trei forme ale
spiritului absolut, în cadrul căruia  a r t a
reprezintă cunoaşterea nemijlocită a
absolutului, sub forma „intuiţiei sensi -
bile”,  r e l i g i a  construieşte conştiinţa
care îşi reprezintă spiritul absolut, iar
f i  l o s o f i a  este gîndirea liberă a
spiritului absolut. Omul parcurge, aşa -
dar, pe rînd, cele trei forme ale cunoaş- 
terii absolute, mai exact, trecînd prin
obiectivitatea artei, spre subiectivitatea
religiei, pînă la universalitatea subiectiv/
obiectivă a gîndirii filosofice. Triada de
aur (Platon/ Aristotel - Kant - Hegel) a
E. clasice, transfor mată, treptat, în „esen -
ţa ideologiei” (Terry Eagleton, Mario
Perniola ş.a.), prin determinările cate -
goriale (Frumos, Sublim, Tragic etc.)
continuă să aibă valoare de repere -
admise, corijate sau chiar negate - în
multiplicările/diversificările moderne

ale acestui subdomeniu al filosofiei, de
astă dată cu un caracter prioritar aplica -
tiv, care traversează secolul XX: E. feno- 
menologică, redevabilă lui Edmund
Husserl, începînd cu Filosofia aritmeticii
(1890), urmată de disputa acestuia cu
Heidegger; E. de orientare sociologică,
reprezentată de G. Lu kács, de Şcoala de
la Frankfurkt, cu Theodor Adorno,
Herbert Marcuse ş.a.; E. curentelor de
avangardă, astăzi deja clasicizate (Supra -
realism, Cubism, Expresionism, Futu- 
rism, Abstracţio nism ş.a.); E. ştiinţifică
sau matematică, cu un important aport
românesc (Max Bense, Pius Servien
Coculescu, Matila Ghyka ş.a.); E. anali -
tică de şcoală anglo-saxonă şi americană,
ce fructifică achiziţiile lingvistice prin
Nelson Goodman, George Dickie, Ar -
thur C. Danto ş.a.; E. industrială, născută
pe tărîm nord-american; E. informa ţio -
nală şi, mai recent, E. cibernetică, ultimele
fiind expresii ale societăţii postindus -
triale. Este, în consecinţă, firească plura- 
litatea metodelor de interpretare este -
tică: descriptivă, analitică, psihanalitică,
sociologică, morfo logică sau compara -
tivă, într-un spectru mai larg al valorilor
spirituale circumscrise de ceea ce Max
Bense numea macroestetica. 

De asemenea, variaţiile termenului
regent (estetica) intră şi în freatica dis -
cursului propriu zis estetic. Estetismul,
de pildă, absolutizează natura formală
a Frumosului, el este un concept post-
romantic „care vine de la tradiţia liber- 
tină, dandy şi boemă” (Morpurgo-
Tagliabue). 

Un alt derivat terminologic, sinonim
cu autonomismul, este Esticitatea -
„mo dalitatea esenţială potrivit căreia
expe rienţa estetică se continuă şi se
desfăşoară” (Antonio Banfi). 

Un termen mai rar, întîlnit în ling -
vistica modernă, este estezicul, înţeles ca
o categorie semiologică ce desem nează
„nivelul de receptare al unui text ar -
tistic” (Jean Molino). Viu disputată a fost

Estetic(a) /Estetism /Esticitate
mirceA mutHu
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şi rămîne în continuare perechea Estetic
natural/Estetic al civilizaţiei (Al. Dima),
întîlnită şi la Lucian Blaga (Estetic natural
/Estetic artistic), numi torul comun - este -
ti cul - fiind apro ximat, deocamdată ne-
con cludent, drept „summa fenome -
nalităţilor concret individualizante”
(Grigore Smeu), şi asta în paralel cu de -
partajarea, schiţată ieri (Mircea Florian)
şi astăzi (Tabney Townsend), între
obiectul estetic şi obiectul artistic. Nu este
posibilă o transpunere tale-quale a unei
structuri estetice din universul natural
în cel artistic, eminamente subiectiv,
per sonalizat, altfel spus, ambele - este -
ticul şi artisticul - există într-o ordine
fundamental diferită, cu observaţia că
primul este doar virtual artistic, lucru
de monstrat, printre alţii, de Arthur C.
Danto. Roman Ingarden, în schimb,
susţine că „polul estetic” este concre -
tizarea reali zată de cititor, iar „polul
artistic” este recognoscibil în textul creat
de autor. De aici, concluzia că esteticul,
în grafia esteticianului, este extensiv, în
sensul că nu se referă doar la stratul
ontologic al operei, ci la o dimensiune
complexă ce străbate întreaga viaţă
socială, similară politicului. econo mi -
cului ş.a. Altfel spus, „esteticul îşi asumă
relativizarea post-modernă a culturii”,
conducînd la „estetizarea ge ne ra lizată a
existenţei” (Gianni Vattimo). Ceea ce
este greu de demonstrat, întrucît ambi -
guizarea relaţiei dintre obiectul estetic şi
obiectul artistic provine din amestecul
ontologicului cu axiolo gicul.

K. H. Gibert, H. Kuhn, Istoria Esteticii
Traducere de Sorin Mărculescu. Prefaţă
de Titus Mocanu, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1972; Simon Blackburn,
Oxford - Dicţionar de Filosofie. Traducere
de C. Ircinschi, Laurian S. Kertez,
Liliana Torres şi M. Czobor, Bucureşti,
Editura Univers Enciclopedic, 1999;
Hendrik van Gorp, Dirk Delabastita,
Rita Ghesquiere&, Dictionnaire des ter -
mes litteraires, Paris, Honore Champion
Editeur, 2001; Étienne Souriau, Voca -
bulaire d’esthétique, Paris, Éditions Qua 
drige-PUF, 2004 ; Joelle Gardes-Tanine,
Marie-Claude Hubert, Dictionnaire de
critique litteraire, Paris, Éditions Arman
Colin, 2004; C. Carchia e P. D Angelo,
Dizionario di estetica, Bari–Roma, Editori
Laterza, 2002.

85
Dumitru Radu Popescu

Un dramaturg azi

ANGLIA

Tot mai mult, în anii din urmă, teatrul lui D. R. Popescu s-a dezvoltat
pe o coordonată de implicaKie politică manifestă. Ca de altfel și
publicistica sa, cu un marcat accent polemic în actualitate. Subiectele

pieselor sunt luate, de regulă, din realitatea imediată, diurnă, a perioadei
de după decembrie ‘89, tratate în obișnuitul halou parabolic al unei
factologii arborescente în care eroii discută cu pasiune, confruntându-se
deschis, pe varii teme, aparent neutre, colorate cu trimiteri ostentative la
evenimente și personalităKi din istoria naKională sau universală, la cultură și
mitologie etc,  făcând astfel largi ocoluri dialogale, pentru a ajunge, în cele
din urmă, să abordeze tăios, din diverse unghiuri de înKelegere, proble -
matica în sine conflictuală. Este și cazul dramei morale, intitulată enigmatic:
Anglia (Editura Scrisul Românesc, 2003). Genericul se susKine pe o indicaKie
dublă de nominalizare – odată a Kării cu acest nume și deopotrivă a numelui���
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eroinei centrale, Anglia, o exuberantă jună dintr-un mediu
social periferic, într-un anume sens rău famat – „Anglia: Sunt
florăreasă (…) Nu sunt Kigancă… Ei își botează fetele…
FranKa, Danemarca, Roma, Rusia… Și băieKii… Stalin, Hitler,
Pele, Clinton, Kohl, Forest grump… PărinKii mei mi-au lăsat
o mare moștenire – să fiu în veci aKâKată de bucurii (…) Sunt
curvă! Napoleon: Doamne, acum toate femeile se laudă că
sunt curve!”. Asumându-și cu dezin voltură condiKia socială,
ea circulă, alături de toKi membrii comunităKii din care face
parte, prin toată Europa, în căutarea unui… loc de muncă
(„Simion: Acum, pe mizeria asta, toKi își caută un loc de
muncă… oriunde”), călătorind de la Berlin la Paris, căutând
a se stabili în Anglia, unde ajung călătorind cu… Trabantul.
Ironia și tratarea persiflantă a cadrului social, geografic, a
mediului și a figuraKiei indivizilor, e evidentă.

Napoleon trăiește obsedant coșmarul unei crime de care,
în fapt, nimeni nu-l poate condamna întrucât, făcând parte
din plutonul de execuKie a soKilor prezidenKiali, în apogeul
RevoluKiei, el n-a fost decât executorul unui ordin superior,
deși în acele momente a crezut că săvârșea un impotant act
istoric sancKionar – „Napoleon: M-am simKit ales… Agata:
De cine, de general, de Dumnezeu?... Da, alesul lui Dumne -
zeu, ca să ucizi! Napoleon: Da, m-am simKit hărăzit… Mi s-a
dat o șansă. Ordinul putea fi de… Sus! Destinul!...” Cu
timpul însă a înKeles că, de fapt, fusese o unealtă în mâna
celor care, ordonând executarea, doreau să nu aibă cine să le
demaște jocul dublu; e ceea ce i se și reproșează –„Anglia:
L-ai omorât pe Ceaușescu! Da, ca să nu mai fie nici un nea
Nicu… și nici o speranKă că ucigașii lui o să fie pedepsiKi”.

Ca să se elibereze de coșmarul culpabilităKii, pleacă în
Anglia, nu neaparat pentru a uita, cât să-l afle pe cel care
ordonase executarea și care se refugiase în strinătate pentru
a-și pierde urma – „Agata: Ai venit în Anglia să-l întâlnești
pe insul care a comandat execuKia?... Locuiește aici, ai ceva
să-i transmiKi din partea cuiva?... Să fie liniștit…”. Din acest
moment, Napoleon stă în fașa celor apropiaKi, ca în faKa unui
tribual care însă nu Kine neaparat să-l condamne, să-l judece,
pe el și pe cei de-o seamă cu el („Agata: Nu vă judec…”) cât
să restabilească adevărul acelui moment și a urmărilor lui.
„Anglia: Ce om e acela care se bucură că și-a început viaKa
cu o crimă?... Pe care nici n-a comis-o (…) Gra>iela: Sufe -
rinKele tale nu vin din fleacuri, din spargerea unei perechi
de ochelari… Tu ai tras cu pușca – pac, pac, pac! (…) Costel:
El a comis crime, recunoaște, dar nu poate fi dovedit, pentru
a fi pedepsit (…) Napoleon: Te-ai tâmpit, mami! A fost un
proces… Aglaia: Nici un proces, a fost o hotărâre politică…
N-au fost avocaKi, procurori, judecători, martori, soldaKi, ci
doar oameni de stat, nici acum nu înKelegi? Voi eraKi… noul
stat! Tu erai Statul. Să exiști și tu – și nea Nicu, era imposibil.
Înainte, când v-aKi urcat în elicopter, voiai să-l ucizi?
Napoleon: Nu! Aglaia: Ei, bine, prin asta ai fost condamnat
să-l ucizi… Altfel, o căcai! Trăgând – pac, pac, pac! – te-ai
purificat!... Ești un erou al timpului nostru!”. Acuza e ironică
și deopotrivă cinică referitoare la… efectul, la urmarea acelei
execuKii – „Anglia: După ce a tras – pac, pac, pac! – s-a
deschis o nouă eră în istoria României, alKii sunt senatori și
miliardari! El a rămas cu istoria și cu buzele umflate! Pentru
jertfa sa – nici o răsplată! Fapta sa a fost a unui călău, zic
invidioșii… Ce vrea și el?... Normal, un salariu mai mare.
DecoraKii? Firește!... Tati, ce-ar fi să te decorăm aici, la

Londra?... (ia pușca): În numele statului, și al fiului, al Angliei
și al tuturor Kărilor democratice, te decorăm cu pușca de
onoare!... (îi agaBă pușca la gât, peste piept). Dacă atâKia inși au
fost ridicaKi la grad de generali, fără să ucidă un dușman al
Kării, tu, care ai omorât români, de ce să nu ajungi
generalisim?! (Agatei) Pupă-l, e tatăl tău! Aglaia: Tu ești tatăl
meu – ce rușine!”

Presiunea asupra sa e maxcimă. Napoleon nu are soluKii
pentru a se salvade coșmarul vieKii sale. Întoarcerea acasă e
imposibilă întrucât totul acolo a decăzut și Kara pare
debusolată – „Agata: ȘtiaKi că din 1989 până în 2000 nivelul
de viaKă în România a scăzut de 55 de ori? (pauză scurtă) Din
sistemul de irigaKii din 1989-2000, a zecea parte nu mai era
în funcKie! Aglaia: Tati, tu i-ai dat fie-ta datele despre
fericirea României? Costel (conciliant) Adevărul circulă…
Nu e de râs… Anglia: Serios? Costel: România pierde anual
140 de milioane de dolari prin exportul iraKional de fier
vechi! Și voi râdeKi (…) Simona: !ară de hoKi – am spus eu…
Anglia: De-i așa, tati, noi nu ne mai întoarcem acasă,
rămânem aici”. În atare situaKie, lui Napoleon nu-i rămâne
decât sinuciderea („Anglia: Tati s-a împușcat! Agata: Tică -
loasă i-a fost viaKa, ticăloasă i-a fost moartea!”), ca soluKie
salvatoare, aflându-și astfel eliberarea conștiinKei de obsesia
crimei. 

Drama lui Napoleon, dezbătută teatral în piesa Anglia,
are accente care pot s-o definească drept comedie tragică,
dra maturgul mizând pe o intrigă oarecum parodică, pamfle -
tară, răscolind ridicolul faptelor derizorii, cu consecinKele
decăderii în grotesc a ceea ce RevoluKia ar fi trebuit să
impună drept jertfă înălKătoare. Teatrul politic al lui Dumitru
Radu Popescu devine astfel un act acuzator, sancKionar, cu
mijloace specific artistice. 

���
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IIeerrttaarree,,  DDoommnnuullee  PPrraaff!!

Iertare,
rege al lumii fără hotare,
stăpânind nestingherit:
măcar la sărbători te agit,
măcar în silita recluziune
a pandemiei nebune,
pentru că de șters, 
de ucis,
nicio speranBă nu este…

Iertare, 
Domnule Praf,
căzut odată cu noi din Paradis,
cu pedeapsa anume
de a ne acoperi 
de când lumea lume
aievea și-n vis…
Îngăduie-i Îngerului  Păzitor
între sperare și des-sperare
să lumineze  ochiul nostru nevăzător
în faBa acelui ochi mondial
clipind mișelește a decimare!

DDee  vvoorrbbăă  ccuu  PPăămmâânnttuull

Nu bat câmpii...
Îmi vin nechemaţi sub picioare,
cu buruieni  sau ogoare
şi pe muteşte
Pământu-mi vorbeşte:

„N-ai făcut o gaură în albastrul hău
cu scrisul tău,
dar te-ai scuturat de ţărână
visând la pulberea stelelor,
la faţa neştiută din lună...

Eu mă rup, 
mă scutur, 
mă frământ, 
casc din oboseală  şi silă 
găuri, 
gropi imense de milă
pentru OM,
POM, 
ATOM,
cu trecătorul lor zăcământ,
cu  lumea lor râcâitoare
spurcându-mă, 
otrăvindu-mă sub picioare,
sub rădăcini şi bozii,
sub cele mai infernale explozii,
fără vreun scrupul, 
fără vreo teamă...
Avertizarea mea nimeni 
n-o ia în seamă!

Cei primitivi în jungle sapă
câte-o minusculă groapă
şi se închină la ea
cu credinţă  -
pasămite viaţa 
într-o gropiţă a prins fiinţă...

Cei avansaţi sapă
galerii şi tunele
perforându-mi trupul cu ele –
frica lor, foamea lor,
lăcomia lor să încapă...

Alături de  mâini şi maşinării
gândul însuşi sapă
de milenii, de ani  şi luni,
în amărâtele circumvoluţiuni
ale puţinilor zdraveni printre nebuni:
Cine sapă groapa altuia
si(n)gur cade în ea...

La rând, în rând, pe rând,
casc plictisit îngropând
vii şi morţi,
ferestre şi porţi... 
A te naşte / a dispărea -
în groapa hămesită  a lui  a avea,
a intra/ a ieşi -
în groapa comună a lui a fi,
verbe deloc auxiliare sub legământ
pentru cel care sunt
răbdătorul Pământ..
Până cât?
Până când?”

PPooeemm  ccoonntteemmppoorraann

Suntem săraci, ne facem că nu ştim...
În viaţă ne aflăm, dar nu trăim,
Privim şi răsprivim, fără-a vedea,
Simţim, dar pentru ce ne-am exprima?!

Chiar dacă ascultarea ne domină,
Limba de înţeles ne e străină,
Vorbim, vorbim de la palat la grotă,
Dar nu transmitem nici măcar o iotă.

Avem frumos, dar ne e drag urâtul,
De ce-am zbura? E-aşa comod târâtul!
Citim enorm, reţinem mai nimica,
Ne guvernează sexul, foamea, frica...

Şi mâini avem, dar nu spre-mbrăţişare,
Minţim cu spor, că adevărul doare,
Suntem săraci şi ne-am pierdut măsura...
Unde era iubirea, creşte ura!

CCiirrccuull  
ssaauu  
ffăărrăă  ssăă  cciirrccuull

Unde-i plasa 
ce-o credeai dedesubt,
când trapezul sub saltul tău
zilnic/silnic
s-ar fi rupt?

În arenă doar clovni
prefăcându-se 
că te oblojesc…
„Ai luat plasă cu plasa…”,
din sufocate gâtlejuri
zilele pandemiei hohotesc.

Cerul e în pământ,
pământul în moarte,
nimic nu mai e cum era…
În casa-nchisoare
te speli pe mâini mai departe,
în timp ce clovnii
creierul Bi-l spală…
Arena cea plină cândva,
dintr-o dată e goală.

Strigi, dar n-ai cum să fii auzit,
masca numai bine ajută
disperarea să-Bi fie mută…
Și clovnii au măști,
ochii orbi le surâd –
sub grijă și bunătate
înflorește zâmbetul hâd.

Passionaria
Stoicescu
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I
se încheie repede orice răbdare pentru că leagă două și o jumătate 
minusculă de sfert în detaliul ăsta unde
un om care nu are nici părinKi
nici voci de care să se dezlipească
forKele de ordine ale gravitaKiei
stă într-un mănunchi 
și numără 
dar aici la doi răbdarea mea se acrește ca vinul de casă
etajele devin furajere pentru cei care urcă în fiecare seară 
ceea ce dimineaKa aruncă înapoi
afară
și de natal nici nu mai amintesc
pentru că sunt în opoziKie cu Pluto și protestul tuturor celor care
se împotrivesc
murmurului ficatului meu
dar nu îmi pare rău
pretenKiile mele au devenit atât de domestice 
încât colecKionează desene animate și timbre
puse aproape întotdeauna pe un plâns
isteric
imediat lângă firul lung și aproape anonim deșirat din rochia ta
de vară prusacă
și sex

II
e absolut groaznic să constaKi că cel care se închină 
este același cu cel care incendiază
noaptea într-o batistă
nu știu ce e mai oribil
să nu te citească nimeni ori să nu pese nimănui 
că tu te dai de ceasul morKii rugându-te
ăsta este un poem unde masculinitatea mea este cea care apasă
trăgaciul
iar victimele doar niște numere prăbușindu-se 
ca niște acoperișuri înăuntrul cărora fanfara focului 
rostește un jurământ muzical
dar orașul ăsta nu este al meu
să îi pot spune
mamă

III
mai întâi mijlocul apoi un gram deasupra și urmează saltul 
prin defileul subKire al dărâmăturilor
și chiar dacă este un apartament mic
are holul de la intrare pavat cu intenKii bune și frumoase ziduri
albe 
în spatele cărora alte familii se înghesuie să trăiască cu dinKi
lungi și subKiri care nu mai vor să se lase îmbrăcaKi de mult
în fiecare
există unul sau una care se învârte și fumează

tușește și mestecă integrala până i se aud mecanismele pocnind
în direcKia unor baionete de revelaKie
știu
știu
știu
nu am fost confecKionat din silabe textile
cusute unele de altele cu strigăte
am împlinit un alt an de când împlinesc ani
și răstorn în mine iepuri cu măști pe faKă
mănuși de latex cu amurg repezit
și cerneală
cerneala este pentru cei care nu au știut niciodată 
să fie cruzi cu sfârșitul 
zilei

IV
intru doar în lovitura asta ce susKine cu tărie că viaKa 
este doar o cârpă
care a prins conștiinKă
și mă întreb de ce numele meu nu se întoarce împotriva mea
de ce rutina seamănă cu un halat alb
lăcuit cu pielea celei care îl poartă din martie
când a început destrămarea din vertical 
și plecarea în nuanKa unei spinări îndoite sub asediul extravagant
al costumelor de biohazard
nici măcar nu pot să îKi spun, nici măcar nu știu dacă sunt prins 
sau nu în acest poem
sau dacă aici este o poezie zoologică
unde vin alKii să se holbeze la faptul că unde sunt eu
înclinarea are culoarea unui om căruia îi este frică
ce paradox
ce gol de așezat
de acoperit volumul celui care deschide gura larg și tace
tu îKi dai seama ce asurzitor iubito
ce asurzitor e să îKi deschizi gura spre înăuntru de unde nimeni
nu știe
cum să se lase afară
cum să se lase
cum să se
cum să
cum?!

V
sunt o frunte
o anumită
o stare
o biserică întreagă
un viitor uitând în tandreKe
înKelesul
crimele
soarta și locuinKa unde vin trupurile
să doarmă

Daniel Dăian
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(Continuare din numărul trecut)

P e numele lui se strânseseră zeci de reclamaKii, până
când, sătul să-l tot apere, directoarea școlii îl rugă să-și
schimbe atitudinea sau să plece. Ca un om în agonie

care își dă încet sufletul, activitatea profesorală a lui Joachim
dură până la încheierea anului școlar. Apoi fu anunKat că nu
mai este nevoie de serviciile lui.

Dădu în patima băuturii. Nu devenise alcoolic, dar începu
să bea mult. Din ce în ce mai mult. Își tempera excesele făcând
pauză săptămâni întregi, timp în care nu se atingea de niciun
strop de alcool. Dar și acest viciu începu 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 trebuise să-și cheltuie salariile pe
mofturile femeilor. Nu trebuise să le cumpere cadouri. Nu
avusese grijă să întreKină pe niciuna și nici fericirea ei. Nu tre-
buise să-și ducă nevasta în concedii în care să-și fi prăpădit
ago niseala strânsă în timpul anului. El trebuise mereu să se as-
cundă. Să facă orice să nu se afle că, de fapt, el dădea lumii în-
tregi femei. Copilele pe care le transforma el nu aveau decât să
mănânce zilele și resursele materiale ale altora. El era mai pre-
sus 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 preKul său,
că trăiește într-o societate în care totul este de vânzare. Și se con-
vinse că absolut totul. Află că există locuri virtuale în care fetele
tinere, mai ales din familii sărace, își scot la licitaKie virginitatea.
La început se arătă stupefiat. Apoi dezamăgit. Scotocea inter-
netul în căutarea unor asemenea licitaKii. Într-adevăr, existau.
Dar preKurile care se vehiculau îi depășeau cu mult posibi -
lităKile. Joachim se mulKumea doar să privească fotografiile
fetelor, să-și mângâie Dezvirginatorul și să își închipuie cum ar
fi fost dacă. Ieșea repede din starea de visare și înjura, blestema,
pornea certuri imaginare cu fetele pe care le învinuia că-și vând
comoara la preKuri exorbitante în loc să i-o ofere lui, gratis. Pen-
tru că nu se știe peste ce nebun vor da, peste ce nepăsător, pe
când el, cu experienKa lui, cu dorinKa lui, le-ar fi făcut femei alt -
fel. Cu totul altfel. Certurile imaginare se încheiau mereu cu el
în lacrimi, strigând deznădăjduit: „Ești o curvă! Ești o curvă”!

Într-o seară de vară ieși într-un parc din apropierea locu -
inKei. Se așeză pe o bancă și urmări cu privirea pe toKi cei care-i
treceau prin faKă. Îi atrăgeau atenKia, invariabil, fetele tinere,
proaspete, multe cu câte un puștan de mână. Dar toate, abso-
lut toate, îl scârbeau când vedea cum își sărută iubitul. Din ges-
turile lor, din modul în care se comportau, chiar pentru că nu
încercau să se ascundă, deducea că sunt femei. Femei tinere, de
șaptesprezece, optsprezece ani, dar femei. Și nu el le dăduse
lumii. Dezgustul faKă de propria persoană îl cuprinse atunci
când realiză că urmărește cu privirea copii. Fete de zece, doi -
sprezece ani în care, își închipuia, nici măcar oasele nu se dez-
voltaseră complet. Fete care în niciun caz nu erau pregătite să
fie femei. Se îndreptă ca o furtună spre casă. Își sfâșie hainele
urlând: „eu nu sunt Humbert Humbert! Nu sunt”! Jarul în-
cleștării cu sine îl făcu să lovească în perete cu palma. Apoi cu

pumnul. Lovi până când și mâinile și pereKii i se însângerară.
Până când, printre sughiKuri, cu lacrimi mari curgându-i pe
obraz mai repeta doar un singur nume: Humbert Humbert. 

Își mai potolea revolta spunând prietenilor de pahar glume
misogine. I se părea că se răcorește. Nu mai îndrăznea să ridice
ochii spre oameni. Nu mai urmărea pe nimeni cu privirea. Se
simKea pierdut. Se simKea singur. Și deveni definitiv singur când
aproape că-și dezvălui secretele într-o noapte în care băuse prea
mult. În cercul restrâns pe care îl frecventa veni vorba de o
sportivă care, la treizeci și șase de ani, se declarase virgină. ToKi
bărbaKii făceau haz pe seama ei, doar Joachim tăcea. Nimeni nu
știa ce gândește și lipsa cuvintelor lui îi intriga pe toKi. 

- Femeie deșteaptă, spuse Joachim într-un final.
- Deșteaptă?! La treizeci și șase de ani?! O fi Kăcănită.
- Nu a găsit dezvirginatorul potrivit, răspunse, mângâ -

indu-și imperceptibil coapsele. Toate celelalte sunt niște curve.
Ea nu... 

Se enervă când le auzi chicotele. Lovi cu pumnul în masă și
strigă: 

- Câte aKi dezvirginat voi? Câte?! Pe câte le-aKi făcut voi
femei care mai târziu să-și găsească un prost căruia să-i toarne
copii? Un imbecil care să o iubească și să o sărute fără să știe că
ea cu altul... 

- Și tu, câte?! i se răspunse într-un hohot general.
SimKi că dacă nu fuge va spune. Va spune și numărul, va

spune tot. Aruncă grăbit câteva bancnote pe masă și plecă îm-
pleticindu-se. Ar fi vrut să se sfârșească totul. Doar noaptea i
se sfârși cu dureri de cap la trezire. Sufletul lui, deși părea că se
sfârșește și el, pulsa a durere.      

SimKea nevoia să-și schimbe viaKa. Își dorea alta. Una în care
să nu fie măcinat nici de complexe, nici de suferinKă. Ar fi vrut
să fie un alt Joachim. Se gândi să se călugărească. Se răzgândi
repede. Mănăstirile sunt mai degrabă pline de bătrâne care să-și
implore iertarea păcatelor și viaKa veșnică în apropierea lui
Dumnezeu. Își dădea seama că ar fi fost prea consumat de
pofte, prea măcinat de frustrări ca să se izoleze în faKa unui cru-
cifix, cu un Christos care, deși răstignit, i-ar fi părut că o are
prea mare. Și, mai ales, să riște să nu mai vadă chipul proaspăt
al vreunei fete pe care să-și închipuie că o face femeie. Chiar
dacă le ura și pe ele, nu putea să se îndepărteze atât de mult,
atât de definitiv. Oricare i-ar fi fost salvarea, avea nevoie de una.
O găsi într-un altfel de reinventare, una care nu includea titu-
latura de „fratele Joachim”. Trebuia să renunKe la el și hotărî ca
gestul lui să fie unul extrem. După destul timp de gândire, cu
pași lipsiKi de ezitare, se apropie de moschea căreia îi dăduse
târcoale zile întregi. Ca să facă impresie bună își spălase părul
cu câteva ore înainte de plecare. Își dăduse cu cremă de faKă și
cu parfum. Nimic nu ascundea, însă, decăderea fizică și debu-
solarea care crescuse în interiorul său. Se descălKă la intrare și
păși, smerit, spre imam. Un bărbat înalt, solid, cu o barbă lungă,
aproape albă. Ochii, întunecaKi, nu arătau niciun strop de viaKă.
Chipul, parcă cioplit în piatră, exprima duritate. Vocea, și ea,
mai mult milităroasă, îl intimidă. Dar, ezitant, fără să se bâl-
bâie, reuși să-și spună păsul. Voia să se regăsească. Religia în

Virgo
răzvAn niculA 
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care se născuse nu ajuta deloc. Nu avea cum să ajute închinarea
în faKa unui zeu care-și bătuse joc de el și dorea să-l schimbe. În
sinea lui se întrebase de destule ori dacă Allah ar fi mai în-
durător ca Dumnezeu. Nu reușise să-și răspundă la întrebare.
În definitiv, nici nu îl interesa. Îl interesa altceva, viaKa de după
moarte. El deja începuse să moară și, asemenea babelor care în
întreaga lume creștină morfolesc icoane și moaște, Joachim in-
tenKiona să-și asigure locul de după. Își spuse dorinKa aproape
în șoaptă: convertirea. 

- Crezi? îl întrebă cu voce puternică bărbatul din faKa sa.
- Cred!
- Ce crezi?
Joachim rămase blocat. Nu cunoștea răspunsul la asemenea

întrebare. Se aștepta să fie luat de guler și să fie aruncat afară din
moschee. Spre surprinderea lui, chipul imamului se îmblânzi
puKin. SimKi mâna grea cum i se lasă părintește pe umăr și
vocea, la fel de puternică, spuse: 

- Trebuie să crezi că islamul este adevărata cale spre Dum-
nezeu. 

Joachim încuviinKă din cap cu febrilitate. Celălalt, în religia
căruia se născuse, îl trădase și-l batjocorise. Avea nevoie să
creadă altceva. Își mărturisi convingerea, chiar dacă încă nu o
avea. De religii nu se putea lăsa convins niciodată. De recom-
pensele lor, însă, da.

- Nimic mai simplu, atunci! Trebuie să rostești cu convin-
gere fermă shahada și Allah te va primi la pieptul său.

- Shahada! spuse Joachim solemn, încercând să sune cât mai
convingător. 

Sprâncenele stufoase ale imamului se încruntară. Îl privi cu
atenKie, scotocindu-l până în suflet, ca să-și dea seama dacă băr-
batul din faKa lui își râde de el. Joachim îngheKă. 

- Nu știi ce e shahada. Și totuși spui că vrei să te convertești?
Shahada este Mărturisirea de credinKă. Rostești cu convingere
o frază și Allah te va primi în braKele sale.

Joachim nu spuse nimic, doar aprobă din cap copilărește.
Ochii săi așteptau întrebători. 

- Ašhadu ʾal lā ʾilāha ʾilla -llāhu, wa -ʾašhadu ʾanna Muḥam-
madan rasūlu -llāh. Înseamnă mărturisesc că nu există altă di-
vinitate înafară de Allah, şi mărturisesc că Mohamed este
profetul lui Allah. 

Joachim deschise gura să spună vorbele, dar imamul îl opri. 
- Trebuie spus în limba arabă. Du-te acasă, gândește-te bine

și vino cu credinKă. Dacă ești sigur, te voi ajuta să spui ju-
rământul. 

Joachim ar fi vrut să nu mai plece. Cedă dorinKei imamului
doar pentru a-i intra în voie. Și reveni a doua zi, hotărât să nu
se mai întoarcă acasă până nu va fi declarat convertit. Imamul
zâmbi în barbă. 

- Înainte de toate, trebuie să îKi mai spun ceva. Poate știi,
poate nu. Teme-te de Munkar și Nahir. Eu te pot ajuta să
spui ce trebuie spus, dar de ei nu pot să te apăr. După ce vei
muri, te vor vizita amândoi. Au ochii negri înfricoșători și
sunt înarmaKi cu niște ciocane atât de mari încât întreaga
omenire dacă ar încerca să le miște nu ar reuși. Te vor întreba
cine este adevăratul Stăpân, ce religie ai și cine este Mo-
hamed. Răspunsurile le bănuiești. Allah este zeul nostru, al
musulmanilor. Mohamed este profetul lui Allah. Să crezi
asta. După moarte memoria nu-Ki va fi utilă, va răspunde su-
fletul tău. Și el trebuie să creadă, altfel, dacă răspunsurile
sunt greșite, amândoi, și Munkar și Nahir te vor tortura până

Allah va hotărî că este suficient. Doar vineri te vor lăsa în
pace. 

Joachim încuviinKă din cap. ÎnKelegea. Își spunea că avea
timp să ajungă să creadă. Important era să rostească vorbele.
Se voia sub ochii lui Allah. Și, mai ales, hotărât că va crede, își
dorea recompensa. Împreună cu imamul rosti vorbele. Când
află că este musulman nu simKi nimic schimbat la el. Era același.
Oare la fel se simKeau și babele care mozoleau icoane pentru
a-și câștiga viaKa veșnică? La fel de neschimbate? În definitiv
totul era o investiKie în viitor, nimic făcut pentru un rezultat
imediat. Imamul îi dădu indicaKiile. Cum să se roage, când. Îl
sfătui să Kină sărbătorile. „Și el e la fel ca popii noștri. Adică ai
lor, de azi eu nu mai sunt eu, sunt altul. Sunt Joachim musul-
manul”! Promise că va fi supus voii noului său zeu și se duse
acasă. Dormi mai liniștit ca niciodată. Și visă. Un vis atât de fru-
mos încât se trezi cu zâmbetul pe buze. Un vis trimis de Allah. 

*
- Spune-mi, îl întrebă pe imam într-o zi, după ce rugăciunea

se sfârșise, cum e cu fecioarele? Câte sunt, în definitiv, chiar
șaptezeci și două?

Îndrăznise să întrebe pentru că imamul, încântat de pre -
zenKa aproape continuă a lui Joachim la moschee, începuse să
se apropie de el. La început noul convertit îl intrigase și-i stâr-
nise curiozitatea, dar mai târziu deveni încântat de zelul de care
părea cuprins. Ca oricărui păstor de suflete, îi făcea plăcere obe-
dienKa și încăpăKânarea cu care Joachim făcea tot posibilul să
împlinească voia lui Allah. Nu punea niciodată întrebări, nu
era cuprins de dileme, mereu părea supus și evlavios. Chiar
dacă în singurătatea sa Joachim nu își schimbase cu nimic obi-
ceiurile, în preajma imamului încerca să creeze impresia unui
credincios fervent. 

Imamul zâmbi misterios în barbă: 
- Fecioarele nu sunt pentru oricine, Joachim. Sunt pentru cei

cu adevărat aleși. 
Îl privi scrutător și-i ceru să revină seara, ca să poată vorbi

în liniște. Aproape de căderea întunericului, Joachim se în-
toarse. Așezat pe o bancă, lângă imam, îi asculta vorbele: 

- Unii spun că sunt șaptezeci și două. AlKii spun că ar fi
nouăzeci. Cred că numărul variază în funcKie de motivaKia pe
care o pot aduce celor care cred în această promisiune. Dacă ar
fi după mine, Ki-aș spune că sunt și o sută douăzeci. Dar te în-
treb eu, acum: indiferent câte sunt, un număr mai mic Ki-ar
schimba decizia? Te-ar împiedica să faci ce este de făcut? Ce Ki
s-a dat de făcut? 

Glasul îi devenise mieros și nu mai păstra nici urmă de as-
prime. Îl privea atent pe Joachim, urmărindu-i fiecare reacKie,
căutând să descopere orice gând care l-ar fi animat pe acesta.
Joachim înKelese că se poate afla la o răscruce. Că în funcKie de
răspunsul său, imamul îi va da mai multe detalii sau îl va tri  -
mite acasă, amintindu-i să nu uite să-și facă rugăciunile. 

- Nu, nu m-ar influenKa numărul lor, spuse cu glas aproape
metalic. Fiecare om are un rost pe care trebuie să-l împlinească,
indiferent cât de mare sau de mică este recompensa.

- Oamenii trebuie să facă ceea ce au de făcut pentru că simt
să o facă. Pentru că trebuie să o facă. Recompensa este doar a
doua bucurie, mai mică decât aceea pe care o simt când își îm-
plinesc menirea.

Imamul se ridică și se depărtă gânditor. După câKiva pași,
păru că se răzgândește. Îl chemă pe Joachim, îi intinse un petec
de hârtie și-i spuse, întorcându-i spatele:
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- Allah își pune speranKa în tine.
De cum ajunse acasă, Joachim telefonă la numărul pe care

îl găsise scris pe hârtie. Rosti singurul cuvânt care mai era notat
dedesubt. Ascultă. Nu puse întrebări, doar ascultă, apoi con-
firmă sec. Când închise telefonul, era livid. Problema lui nu era
că Allah își pusese speranKa în el, ci că el își pusese speranKa în
Allah. Iar acesta, pentru numele său, prin reprezentanKii săi,
cerea dovezi de iubire.

Deși se gândise, hotărî să nu-și lase barbă. Doar i-ar fi
acoperit faKa din ce în ce mai buhăită, nu ar fi schimbat nimic
din ce se întâmpla în el. Nu i-ar fi vindecat disperarea. Nu l-ar
fi scutit de gânduri, de hotărâri luate și abandonate în urmă-
toarea clipă. Își spunea, scrâșnind, că închinarea în faKa lui Allah
îi adusese mai multă suferinKă decât cea pe care i-o sortise Dum-
nezeu. În secunda următoare zâmbea, însă, întrebându-se re-
toric: „Ce înseamnă martiriul dacă nu tot ce trăiesc eu”? (…)
Nu se gândea nicio clipă cât de puternică îi este credinKa. Aflase
că martirul este scutit de Judecată. El primește doar recom-
pensa. E scutit de vizita lui Munkar. Și de vizita lui Nahir. E
scutit de limbile lor de foc, de bătăile care nu se opresc decât
vinerea, pentru a fi reluate până când Allah decide să fie altfel.
Martirul ar fi judecat doar de oamenii care rămân în urma lui.
De cei care l-au cunoscut. De prieteni... „Care prieteni” ?! Nu îi
mai văzuse de mult. Nu mai vorbiseră, de atunci de când a fost
la un pas să se spovedească în faKa lor. „Ce ar zice Elena, dacă
ar afla? Și Alexandra? Și celelalte, toate”?! (…) Pofta de a se simKi
bărbat, de a desface coapsele unei virgine, de a o liniști cu vorbe
șoptite în timp ce se pierde în ea. „Ce ar zice societatea? Orice
ar zice, i-aș spune să se ducă dracului! Din cauza deșănKării ei
am ajuns în stadiul ăsta. Ea a nenorocit minKile tuturor, inclu-
siv pe ale mele”, striga Joachim noaptea celeilalte voci închi -
puite care încerca să-l tempereze. 

Hotărî că societatea este nebună. Și hotărî că nu este nici
Humbert Humbert, nici făcut pentru viaKa de pustnic. Nu după
ce dăduse lumii atâtea femei. Cu sprâncenele încruntate, într-o
cămăruKă sordidă, acceptă rucsacul care i se întindea cu ex-
altare. Ascultă planul. Nimic complicat. Trebuia doar să-și ducă
povara în spate printre oameni, printre cât mai mulKi oameni,
apoi să se elibereze de ea. Și să se elibereze și pe sine, să-și tri-
mi tă mădularele în toate părKile și sufletul în zbor spre cer.
Acolo unde îl vor aștepta virginele sale. „Și apoi?!” se întrebă în-
fiorat într-un gând fugar. „După ce le voi fi luat virginitatea?
Sau vor fi de fiecare dată fecioare”? Uitase să întrebe. Nu mai
avea pe cine, totul fusese pus în mișcare. Ca să evite suspiciu-
nile trebuia să evite moscheea. Trebuia să-și limiteze contactele
cu cei alături de care își stabilise drumul. Era singur, fără niciun
răspuns. Își spunea că Paradisul este altfel decât lumea încon-
jurătoare. Acolo nu există suferinKă, nici durere. Poate Dezvir-
ginatorul va primi și el bunăvoinKa lui Allah și va fi lăsat să
capete dimensiuni normale. Sau poate... Refuză să se mai gân-
dească. Privi rucsacul pe care îl așezase pe scaunul de lângă el.
Ca să-și facă mai mult curaj pentru ce urma intrase într-un bar
în căutare de băutură. Cât mai multă, care să-i amorKească
simKurile și să-l facă să uite de orice întrebări. Să nu se mai
trezească niciodată ca om raKional, doar altfel, un spirit care să-și
vindece rănile în braKele a șaptezeci și două de fecioare. Ochii
începeau să i se tulbure, dar încordarea nu-i dispărea. Își plăti
băutura, își luă rucsacul și plecă. Știa că într-o casă veche, as-
cunsă pe niște străduKe din apropiere, funcKiona un bordel.
Femei ușoare care pentru bani ar fi mulKumit orice client. Întins

în pat, privi bruneta din faKa sa. Ea se dezbrăcase complet și se
pregătea să vină lângă el. O opri. Se dezbrăcă și el și o privi în
ochi, urmărindu-i reacKia. Chipul femeii era neclintit, ca de pia- 
tră. În sinea lui, Joachim știa că nu o interesează decât să-și ia
banii. Și totuși, o gheară îi scurma sufletul. „Nu Ki se pare de
râs”? o întrebă. Ea negă, fără o vorbă, iar el știu că nu avea de-a
face nici măcar cu o femeie. Doar cu o piatră. Cu o păpușă. ÎnKe-
lese de ce refuzase mereu să frecventeze bordelurile. Chiar dacă
nu ar fi avut frustrările lui, o asemenea acKiune i-ar fi născut al-
tele. Ceru de băut. Bău împreună cu ea. O lăsă să-l încalece. Fe-
meia gemea, deși el își dădea seama că nu simte aproape nimic.
Îi privi forma sânilor. Și-ar fi dorit ca măcar una dintre fe-
cioarele care urmau să fie ale lui să aibă asemenea sâni. O bă-
taie în ușă îl făcu să tresară. Aruncă o privire fugară la rucsacul
pe care nu trebuia să-l piardă din ochi. Se liniști, doar trecuse
ora, ori trebuia să plece, ori să mai achite una. Plăti. Ceru de
băut. Camera i se învărtea sub picioare. Femeia, trântită în pat,
cu picioarele desfăcu-te, îmbiindu-l vulgar, era și ea beată. (…)
I se păru că în beKie simte junghiul unei singure idei lucide: fe-
cioarele. Se îmbrăcă. Ieșind pe stradă constată cu uimire că se fă-
cuse ziuă. Își uitase în camera femeii și ceasul, și telefonul. Opri
un taxi și ceru, cu limba încurcându-i-se în gură, să fie dus la
gară. Privi pe fereastra mașinii străzile goale. În grabă mare, se
repezi pe peron. Deși se clătina, încercă să-și ia aspectul unui
om normal, lipsit de griji. Zâmbea. Sfârșitul coșmarului era
aproape. 

În aerul răcoros al dimineKii simKi cum umerii i se încovoaie
sub greutatea disperării. Ar fi vrut să strige, dar nu mai reuși
nici măcar în interiorul său. Aburii alcoolului se risipiră aproape
instantaneu și Joachim privea, cu ochi pierduKi, în jurul său.
Gara era pustie. Pe peronul pe care și-l închipuise plin de oa-
meni, nu mai era nimeni. O singură siluetă, chircită pe două
scaune. Se apropie de ea. Îi privi căciula decolorată, barba neîn-
grijită, pletele decolorate alb-galbene. Ochii apoși, nasul borcă-
nat plin de puncte negre. Hainele murdare și zdrenKuite care
răspândeau duhoare.

- Ce se întâmplă? se întrebă cu glas tare Joachim.
Silueta își ridică privirea spre el.
- Navetiștii au plecat acum zece minute.
Joachim nu băgă în seamă răspunsul. Nu înKelegea ce se în-

tâmplă. Cine-i jucase o asemenea festă? Alesese să plece spre
ceruri dintr-o suburbie în care gara era plină în zilele săp-
tămânii. Cine îl păcălise? Cei cu care pusese la cale planul? „ToKi
au un plan, până când primesc un pumn în gură”, rememoră
spusele lui Mike Tyson. Începu să râdă de unul singur. Abia
atunci realiză cuvintele celuilalt și începură să-i izbească tim-
panele cu ecou prelung și batjocoritor: „navetiștii au plecat
acum zece minute”! Vagabondul se ridică și se apropie de
Joachim, râzând și el. Picioarele lui Joachim tremurau. Se îm-
bărbăta spunându-și că nu conta câKi iei după tine, important
este să-i iei. Pe Allah îl mulKumește mereu victoria împotriva
necredincioșilor. „Și martiriul?! Pe ăsta îl pot omorî și cu mâinile
goale”! Pe chipul lui Joachim se întipări disperarea. Știa că nu
mai are cale de întoarcere. Încercă să pareze pumnul destinu-
lui pe care și-l închipuia zdrobindu-i buzele. 

- În ce crezi? Spune, în ce crezi?! urlă spre bătrânul care îl în-
văluise cu miasmele sale, potrivindu-și tacticos între buze o Ki-
gară. 

- Tu te uiKi la mine? !i se pare că mai pot crede în ceva?
Dă-mi un foc... 

� � �



ALIN A FOST OM…

dormea în viitor 
liniștit și resemnat 
alimenete nu mai dorea
doar lichide pline de viaKă
și muzică clasică
pe care o înregistra în sufletul
lui bun
era medical meu
viaKa noastră și a lui
sub același acoperiș
se derula leneș
nu mai era curios
nu mai scotocea
mă iubea printr-o privire plecată
eu ultimul rămas pe retinele lui
iar el cu lăbuKele strânse la faKă
rostea ultima rugăciune
avea peste 120 de ani
tot tânăr dar slăbit
ritualul călătoriei mari
era un somn liniștit
fără oftat și sughiKat
așezt în braKele mele
nu-l mai durea nimic
doar un zgomt al timpului
învins
năucit că are un pasager uitat
nu a plecat de lângă noi
doar doarme în viitor
iar noi nu știm să toarcem
afară lumea căuta altă lume
iar noi noi nu știm ce să facem

OMUL FĂRĂ ARIPI

secundele sunt fluturi
grăbiKi
o fericire colorată
peste albul care
inundă timpul
nu voi  muri
călătoria mea
este numai a mea
caderile în gol
nu mă sperie
sunt născut înger
din păcatul omenesc
lasă-mă om
să nu întinez zborul

NEMURIRE

mă vei uita în fiecare
primăvară
iar toamna îKi vei aminti

când va ploua cu lacrimi
pe pietre singuratice
vei alerga
să îmi aduci o haină
și multe amintiri
trecute-n altă lume
vom sta la taclale până
ploaia se va usca în noi
iubirea noastră
se va strecura sub pietre
asemeni șerpilor
nemuritori

STRECURAT 
PRINTRE ECOURI

ViaKa mea trăiește
între oameni cu aripile albe
Nici un nor nu cade pe mine
când spaimele
îmi scormonesc inima
Uneori păsările negre
mă caută
ciugulind din aripile mele
colorând cerul cu sânge
Adorm
cu rănile din inima lumii
în cimitirul zborului
unde crucile au aripi
mă întorc pe pământ
sub forma unui om
strecurat printre ecouri

CLOVNUL CAPTIV

clovnul din poeziile mele
nu poate să fie furat
el are inima pictată
părul colorat
el este captivant
și prins de mult
în lacrimile
din inimile voastre
nu are vârstă
doar un claxon pe nas
de unde pleacă
sunetele cuvintelor

APROAPE FEMEIE

viaKa ne poate certa
că ești aproape femeie
păcatul a căzut din mine
atunci când ai strigat
ochii tăi cristale
aruncate pe pat
într-un joc care doare
prea multă iubire
pierdută-n neant
iar eu prea târziu iubesc
înflorirea din tine
și cade primăvara din mine
acum când femeia vine
într-o toamnă târzie

DESPRE FIDELITATE

Iubirile ascunse
Sunt şoaptele de sirenă
Care te întorc din drum
Strigăt de Penelopă –
Turnir până termini
De croşetat pe şal
Umbra bărbatului
Părăsit între fidelitate şi şerpi,
Între iubire şi tentaţie,
Legătură de catarg!

STELE 
FĂRĂ SFÂRȘIT

Ce să-Ki spun despre moarte?!
Te întinzi pe un pat cu flori
Și rotești butonul fiecărei stele
Până vei obosi de prea multe luminiKe
Care se sting fără sfârșit!
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PPoorruummbbeelluull

În aceste zile de stat în casă
Și de nemișcare,
Pe terasa mea
A poposit un porumbel maro
Cam rară culoare de penaj.
Și s-a plimbat, și s-a uitat,
A cercetat atent,
Și a zburat din nou.

CCee  ssee  îînnttââmmppllăă??

Telefonul sună prelung
Și nimeni nu răspunde
Catalogul la școală se strigă
Și nimeni nu răspunde
Și nimeni nu aplaudă
La teatru, operă, concerte.
Totul este închis și ferecat
Acum.
Și ne luptăm cu toBii
Pentru supravieBuire

IInnvveennttaarr

Deunăzi prin Cordoba trecui
Oraș pustiu,
Hai- hui și cu mintea in cui

Așadar este adevărat,
Totul este blocat, încuiat
Din spaBiu se poate vedea
Un anunB
Pe care se poate citi:
Pentru câteva luni
Nu se spune precis

Gabriel 
Burlacu

Noaptea de 4-5 mai 2020

55.. 6655  ++,,  ppăăccaatt  ddee  nneeiieerrttaatt
Este un fapt de netăgăduit
O minune nouă s-a înfăptuit
ȘtiinBa medicală azi a descoperit
Și tot Pământul este mulBumit
Că cifra cinci pusă lângă șase
Este periculoasă pentru umanitate.

Nu tu alte criterii
De alte boli avute ori de afecBiuni
Ar cam fi cazul pentru suspiciuni
Ci fix cifra 5 aflată lângă 6
Ar fi cu siguranBă răul
Întregii lumi
Și că acest număr
Și celelalte peste el
Ar trebui blamate și îndepărtate
Iar eliminarea lor
Ar duce foarte simplu
La pace, sănătate
Pe întreg Pământ

Gabriel Burlacu (adânc revoltat )
ora 6 și 5 minute, 10 mai 2020, București

PPooeezziiee
Te rog să mă mai Bii de mâna
Și in această vară
Și nu mă-nvinui că vreau să fiu cu tine
In uvertura nopBii răcoroase.
Și cine știe cum o fi la toamnă
Și cum s-or dezgoli și-or rugini copacii?
Și ce vecie aspră ne va potopi?
Văzduhul astăzi lăcrimează
Și clopotele toate prind a dăngăni
Apusul prea din timp s-a înstăpânit asupra-ne
Iar chipul morBii se-arată negreșit.

Pământul este închis
Se face un inventar planetar
Ca să se vadă câBi
Oameni mai sunt în total

miercuri 22 aprilie, 
o zi înainte de Sfântul Gheorghe

EEffeeccttuull  ppaarrșșiivv  
aall  ppaannddeemmiieeii

Copilul a scâncit și s-a tot zvârcolit
Aproape noaptea întreagă până-n zi
Îl mângâiam, îl linișteam
Și îi spuneam: a fost un vis,
Iar el plângând ușor răspunde: tata, nu e vis
Moment în care eu am înlemnit

În altă zi îmi spune că bunicul lui matern
Are mai mult noroc decât noi toBi
Că e bătrân și a trăit din plin
Dar el fiind în casă cel mai mic
Este nefericit
Că la această vârstă fragedă a lui
A apărut deodată acest perfid Covid

Iar eu în sinea mea de om matur
Mă-ngrijorez simBind
Că nu-s în stare să-l ajut
Și mă gândesc că dacă eu
La rându-mi voi muri de-acest Covid
Cui va rămâne el, copilul și cum el va trăi?

Astăzi pe Sfânta Irina („ pace“)
Noi o prăznuim
Și ea, copila prin minunat dar
Dat ei de Dumnezeu
Pe tatăl său iubit la creștinism
L-a convertit ���
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– Domnule ambasador, Sultana Guriţă este membră a
Partidului Oamenilor CinstiKi şi prietenă, a se înţelege amanta,
lui Emil Craiu, rivalul domnului secretar de stat Ionescu. 

Dan Chivernis rosti fraza de mai sus cu emfază, imediat ce
intră pe uşa biroului ambasadorului Daniel Gorun şi rămase
acolo în picioare, lipit de uşă, pentru a da o valoare şi mai
mare descoperirii sale. Mândru. Vroia să impresioneze. 

Gorun abia încheiase convorbirea cu Victor Dac.
– Prea bine, Dane, te felicit pentru rapiditatea cu care ai

aflat aceste informaţii. Au ele vreo legătură cu crima din
MAE? 

Stabiliseră să-şi spună pe numele mic şi să se adreseze
unul altuia americăneşte, la persoana a doua singular. Gorun
chiar îi ceruse să nu-i mai spună la tot pasul: domnule amba -
sador. Aprecia purtarea civilizată a tânărului Chivernis, deşi o
socotea a fi ceva de suprafaţă, o armură scoasă la vedere, să îi
impresioneze pe cei din jurul său. Lui îi plăceau oamenii
direcţi şi simpli în comportament. Şi cum urma să lucreze o
vreme împreună, cel mai bun lucru era să elimine formulele
de politeţe dintre ei.

– Desigur, şi încă ce legătură! Vizibilă de la o poştă. Eu
sunt de-a dreptul exaltat. Sultana a comis crima la comanda
amantului său. Probabil că şi-a însuşit nişte documente care
vor încăpea pe mâinile presei. Criticul de artă Sultana este
criminalul.

– Cu ce scop?
– Un singur scop. Debandadă în MAE, prestaţie sub limită

a demnitarului Ionescu. La el în cabinet dispar documente,
sunt ucişi oameni. Iar Partidul Oamenilor CinstiKi va avansa o
nouă candidatură în persoana medicului politolog Emil
Craiu. Nu-i aşa?

– Nu ştiu. Mi se pare cam forţat.
– Cele mai năucitoare crime par de neconceput.
Avea dreptate. Ei nu-şi puteau permite să excludă nici o

variantă. Se apucară să analizeze datele aduse de tânărul său
colaborator.

La un moment dat, Gorun îi spuse lui Dan că cineva îi
tăiase cauciucurile de la maşină. Tânărul diplomat se alarmă.
Puse o mie şi una de întrebări, inclusiv locul tăieturii în fiecare
anvelopă, înclinarea pe care o avusese cuţitul. Se mirase cum
de nu-l observase nimeni pe făptaş şi-l sfătui pe Gorun să
anuţe poliţia.

– De ce? se miră.
– E un act criminal. Şi dacă stau şi mă gândesc, este un

avertisment: Domnule Gorun, vezi-ţi de treaba dumitale! Nu te
amesteca unde nu-ţi fierbe oala! Vezi ce taie brişca mea? În beregată
intră mai lesnicios decât în cauciuc. Ceva în genul acesta.Până la
urmă, Dan Chivernis îl convinse pe Gorun şi-i telefoneze
căpitanului. Hara îi promise că se va interesa.

– Criminalul este cu ochii pe dumneavoastră, dacă nu
cumva e gestul unui vagabond, zise Hara. Vorbim mâine.

Dan Chivernis se arătă în continuare exaltat. Îl sfătui să fie
prudent. După părerea sa, însemna că ei doi erau cumva pe
urmele criminalului. Cine să fie? El hotîrâse: Sultana.

– Voi fi eu însumi mai atent, concluzionă Dan.
Cu un an în urmă, Emil Craiu o revăzuse pe Sultana

Guriţă întâmplător, la decernarea premiilor anuale ale
Revistei Dacia, la luxuriantul Hotel Intercontinental. Nu se
mai văzuseră de câţiva ani. Ea fusese cea care-l abordase:

– Bună, Emil!
El se afla într-un grup zgomotos şi ea venise de undeva

din spate. Se întorsese, surprins. Recunoscuse vocea. Sultana
ea aceeaşi, plăcută, stilată.

– Să nu-mi spui că te-ai măritat, o întâmpină el. Îţi ghicesc
pe chip o bucurie adâncă. Ai găsit pe cineva la nivelul opt-
opt-opt?

– Mă bucur că te-am întâlnit, Emil! Ei, eu nu mă mărit atât
de uşor, dragă. Unde să-l găsesc pe domnul opt-opt-opt?

Se cunoscuseră la spitalul la care era medic ginecolog. Ea
venise pentru o consultaţie, la profesorul Ichim, şeful lui şi
cum intervenise o operaţie urgentă, acesta îl recomandase:

– Eu trebuie să plec, dragă Sultana, dar te las pe mâna unui
viitor profesor. Ai încredere în el.

Sultana îl scrutase cu ochii ei reci cu care analiza împreu -
narea vopselelor pe pânzele artiştilor. În ciuda nume lui, nu
arăta a crai, dar nici a şoarece de bibliotecă. Înalt, ochi albaştri,
calzi, părul tuns perie. Halatul cădea pe el, semn că nu era un
tip sportiv, pectoralii nu erau dezvoltaţi pe măsură. Doctorul
Craiu o consultase şi o tratase strict profesional. Sultana era
sănătoasă, el îi înlătură suspiciunile şi la sfârşit o întrebă dacă
puteau bea o cafea împreună. Ea fu surprinsă. Nu-l credea
atât de îndrăzneţ.

– Le inviţi la cafea pe toate femeile pe care le consulţi,
doctore? i se adresă ea direct.

– Numai pe cele care au picioare de căprioară, răspunse
el, serios. De ce? Ea fu descumpănită de răspunsul şi de între -
barea lui. Renunţă pe loc să-l mai tachineze şi-l invită la
Galeriile Orizont, la vernisajul unei expoziţii de artă, unde ea
era vorbitorul principal.

În aceeaşi seară s-a dus la el. Craiu ocupa un apartament
modest într-un cartier mărginaş al capitalei.  Fusese căsătorit
în provincie, cu o profesoară şi, după ce el se mutase cu slujba
în Bucureşti, se despărţiseră. Copii nu aveau.

Sultana îi recunoscuse că se impusese prin sex. Ea avea
condei şi minte scrutătoare, privire rece, dură, menită să
discearnă talentul de manufactură, însă fără sprijinul unor
maeştri cărora acceptase să le fie amantă ar fi fost o biată
profesoară de desen la o şcoală. Ştia să-şi folosească trupul
uşor plantuos, dar bine proporţionat. Căutătura oacheșă îi
sporea farmecul.

Curând îi mărturisi lui Emil visul ei în trei puncte despre
bărbatul pe care-l căuta: să aibă cel mult opSeci de ani, opt
milioane de dolari în bancă şi să aibă moşie undeva nu
departe de Bucureşti sau măcar o proprietate cu minimum
opt hectare de pământ.

Deşi mai tânără ca el cu cinci ani, Sultana, tatăl pompier şi
mama casnică, avea în ea un zăcământ imens de ambiţie şi de
parvenire. Hotărî să facă din Craiu un VIP. Stofă avea, lui îi

Sultana
constAntin luPeAnu

(din romanul CRIMĂ LA M.A.E.)
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lipsise îndrăzneala. Printr-un actor cunoscut, îl înscrisese în
Partidul Oamenilor CinstiKi, apoi îi găsise o rubrică în săptă -
mânalul Dacia. Tot sub îndrumarea ei, el începuse să publice
cronici, un fel de comentarii la cărţile politice pe care ea i le
recomanda. În timp, îşi făcu un nume de analist politic. Avea
un stil precis, ca bisturiul chirurgului şi asta îl deosebea de
ceilalţi, în majoritate ziarişti. El era precis, direct şi nu o dată
îşi servise partidul, scriind nu ceea ce credea, ci punându-şi
condeiul şi rubrica sa săptămânală în slujba Partidului Oame -
nilor CinstiKi. 

La spital, clientela îi crescuse, veneau persoane din socie -
tatea înaltă, care nu se uitau la bani. Cumpără un apartament
într-un bloc vechi din Piaţa Romană. Sultana îl amenajă
într-un stil ultramodern. În doi ani, Emil Craiu era de nere -
cunoscut. Se îmbrăca elegant şi ochii lui albaştri au început
să facă victime. Sultana îşi închiriase apartamentul ei de două
camere într-o vilă pe strada Roma şi se mutase la el. Aştepta
ca el s-o ceară de nevastă, dar într-o zi l-a găsit cu o femeie în
pat. El o ştia ocupată până după ora opt seara şi ea venise cu
mult mai devreme. S-au certat. Ea a vrut să plece. I-a reproşat
că-l făcuse om şi el îi răspundea cu trădare. El a rugat-o să
rămână.

A doua zi, el i-a spus că întârzie, are treburi importante la
partid. S-a întors acasă după miezul nopţii, într-o formă de
zile mari. Pe gulerul cămăşii rămăseseră înscriese buzele
femeii cu care fusese.

– Ai spus că n-o mai vezi! se înfurie ea.
– Alta! replică el, dur.
– Cum?
– Te-am pedepsit, fiindcă mi-ai strigat că tu m-ai făcut om.

Ascultă, Sultana: eu m-am ridicat de unul singur. Tata e
plugar, ştii bine. Am învăţat, am practicat medicina la nivel
superior, am fost adus în Bucureşti de marele Ichim şi într-o
zi voi fi şeful clinicii. În politică, m-au impus calităţile mele.
Cu sau fără tine, eu răzbeam.

– Eu n-am însemnat nimic?
– Zero! exageră el.
Sări la el, izbindu-l cu pumnii pe unde apuca. El îşi scosese

haina, îşi trase cureaua de la pantaloni, o îndoi, ţinând în
pumn capetele acesteia şi o izbi peste şod. O dată şi încă o
dată.

– Sunt sclava ta! rosti, cu voce stinsă. Lasă-mă să dorm la
picioarele tale, stăpâne!

Creaţie. Invenţie artistică. Vorbe gândite pentru a-l şoca.
Emil Craiu se opri, înmărmurit. Luă la propriu cuvintele ei
scornite, de o fire artistă. Nici nu se gândise să ajungă aici. Se
ridică, se duse la pat şi mută perna ei la perete, la capătul
celălalt al patului, ca să doarmă de-a curmezişul, la picioarele
sale, aşa cum ceruse ea însăşi.

Ajunsă în acest punct, relaţia nu mai putea dura. Ea îl
accepta şi aşa, deşi simţea în permanenţă umilinţa. El la
început se amuzase, apoi se plictisise. La nici o jumătate de an,
îi ceruse să se întoarcă la ea. Sultana avea chiriaşi, mai
rămăsese o lună cu el, de nevoie, apoi plecă.

Lui îi mergea din ce în ce mai bine. Fusese ales în Biroul
Executiv al partidului şi rămăsese holtei.

– Mai ai răbdare, îi spusese el la acea reuniune a
Academiei Dacia. Am  moşie. Un opt e împlinit. Mai am
două...

– Vai! sări ea în sus de bucurie.

– Sunt numai zece hectare, dragă, şi încă n-am construit
vila. Mai ai răbdare?

Rămăseseră împreună toată seara.O forţă nouă îi reunea.
Ieşiră împreună de la acea reuniune. El o îndrumă spre locul
unde îşi parcase maşina, socotind că ea va veni la el.

– Sunt cu maşina, dragul meu!
– Ţi-ai luat maşină? Bravo!
– Mi-a luat el...
Emil o privi curios. Sultana se îndepărtă câţiva paşi,

legănându-şi şoldurile de cadână. Se întoarse şi întrebă,
sugerând şăgalnic:

– Tot acolo stai? Plecă, fără să aştepte răspunsul lui.
Departe de mine i-a priit, gândi Emil Craiu. Încet dat sigur,

au reluat relaţia. În momentul acela, nici unul nici altul nu
avea pe cineva sigur. Totuşi, nu s-au mai întors la ceea ce
fusese între ei. Sultana a refuzat să se mute la el, să trăiască
împreună.

– De ce n-ai veni tu la mine? se alinta ea deseori.
Şi-au zis că povestea lor de iubire ar câştiga substanţă dacă

fiecare locuieşte singur.
– Vin la tine de câte ori mă chemi, iubitule. Sunt sclava ta,

ai uitat? îl asigurase ea.
Emil se străduia să se comporte ca un macho, dar într-o

noapte îi dezvălui frustrarea de a fi pierdut portofoliul de
secretar de stat la externe.  Lui i-ar fi venit ca o mănuşă. Este
drept că nu vorbea decât engleza, iar Ionescu ştia în plus
franceza şi italiana, însă cel mai mult Craiu era revoltat de
alegerea pe bază de cumetrie. Îl stima pe preşedintele parti -
dului, altfel s-ar fi revoltat.

Sultana n-a spus nimic în noaptea aceea, mai apoi însă a
constatat neliniştea lui şi râvna de a avea o poziţie politică. Se
hotărî să mai încerce o dată să-l lanseze.

– Ştii, Emil, îi spuse ca din întâmplare, eu o cunosc pe şefa
de cabinet a acestui Ionescu al tău.– Învârte cuţitul în rană,
aha! se oţărî el.

– E tânără şi frumoasă... continuă ea.
– Măritată?
Ea nu-l luă în seamă.
– Am să ţi-o prezint! Ce-ar fi să încerci să-l denigrezi pe

acest Ionescu? Ne-o apropiem pe Ilknur, prin ea aflăm detalii
despre activitatea lui Ionescu şi vorba lui Voltaire: bârfeşte,
bârfeşte, că tot rămâne ceva!

La început reluctant, Craiu fu captat de idee.
– Mă sună Hara al tău, îi spuse Gorun lui Dan Chivernis.
Acesta întrebă din priviri dacă era cazul să plece şi

ambasadorul îi făcu semn să rămână.
– Ce mai e nou, Excelenţă? întrebă Hara?
– Să întorc întrebarea? Mi se pare mai nimerit.
– Cercetăm, nimic sigur, nimic demn de a vă împărtăşi.
– Eu am avut o discuţie lungă cu domnul Victor Dac. E

drept că a fost mai degrabă un monolog.
– Susţine că e nevinovat...
– ... şi exclude orice act în plan sentimental. Crede că furtul

de documente ar putea fi adevăratul mobil al crimei.
– Domnule ambasador, în timp ce dumneavoastră stăteaţi

de vorbă cu Victor Dac, eu i-am făcut o vizită acasă. Sunt
multe de povestit. Totuşi, concluzia este aceeaşi. Nu Dac este
omul pe care-l căutăm. Am două anchete şi când termin vă
telefonez pentru a ne întâlni. De acord?

– Desigur!
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– Dan Chivernis aruncă toată crima în spinarea Sultanei
GuriKă, dar eu socotesc că este o pistă greșită. Abia încheiase
convorbirea cu căpitanul şi telefonul mobil sună din nou.
Număr necunoscut. Apăsă pe butonul verde şi îşi scutură
mâna stângă, în care ţinea mobilul, îndepărtând aparatul de
ureche. Cineva ţipa de-a dreptul.

– Alo!
– Veniţi până la mine! E urgent!
– Dar cine sunteţi? Ce s-a întâmplat?
– Veniţi singur! Strada Roma nr. 9, ultimul etaj, pe stânga.
Daniel Gorun puse telefonul pe masă şi-l privi lung pe

Chivernis.
– O femeie! Strada Roma numărul 9...
– Sultana! îl întrerupse Dan Chivernis. Am fost ieri la ea.

Eu o bănuiesc de crimă, v-am spus!
Ambasadorul şi-o aminti. Criticul de artă Sultana Guriţă.

Începu să-şi strângă hârtiile de pe masă.
– Să vă însoţesc? întrebă Chivernis.
Veniţi singur! îi răsună lui Gorun în minte.
– Mă duc singur. E aproape. În zece minute sunt acolo.
– Să nu vă întindă vreo cursă!
Dan Chivernis avea dreptate, gândi, cine ştie ce-l aştepta acolo.

De ce nu chemase poliţia? Doar că el nu era un fricos. Îi mulţumi
tânărului coleg. Îi ceru să-i descrie exact vila, apartamentul.
Omise să-i spună că Sultana îl implorase să fie singur. Să nu
se fi purtat Dan aşa cum se cuvenea unui diplomat? Sultana
vroia oare să se plângă de el? În schimb, îi mărturisi lui Dan,
că el nu ştia ce e frica. Nu se temea de nimic. Niciodată. 

Teama, prin ea însăşi, ducea la impas, putea conduce la
eşec. Îi promise că-i va face cândva o prezentare a nevoii de
siguranţă în ceea ce întreprinde omul, ca pavăză a reuşitei.

Dan îl conduse până la ieşirea dinspre Ambasada Poloniei
şi-i expuse care era calea directă. Înainte de a da colţul, Gorun
se uită înapoi. Dan Chivernis îl urmărea cu privirea. Politeţe
sau temere? se întrebă el. Categoric, nu-l plăcea pe acest domn
Chiverniseală.

Sultana Guriţă locuia într-o casă cu trei etaje, construită în
stilul vechi de dinainte de război. Ajuns în faţa vilei, amba -
sadorul Gorun se opri, încercând să-şi amintească cum proce- 
dau marii detectivi într-o situaţie ca a lui. Ce să-şi amintească?
În cap i se învălmăşeau întrebări privind-o pe Sultana Guriţă. Îşi
plimbă ochii peste faţada clădirii. Fusese proaspăt vopsită în
culoarea ocru. Balcoane mici, pentru a da graţie clădirii. Aco -
periş înalt, din ţigle negre. Cam atât. Împinse poarta din fier
forjat. Aleea ducea direct la intrarea în clădire. Căută butonul
soneriei şi numele Sultanei şi după ce le găsi, abia ridică mâna
să apese, că auzi un ţirăit şi uşa se deblocă. Sultana îl văzuse.
Urcă. Ea îl aştepta în capul scărilor, îmbrăcată neglijent, într-o
rochie de casă. Avea ochii roşii, semn că plânsese.

– Bine-aţi venit! Sunt disperată!Daniel Gorun se uită la ea
întrebător. Sultana îl invită în casă. Acolo, la etaj, erau două
uşi, în stânga şi în dreapta. Cea din stânga era deschisă,
numai că el îi făcu ei loc să intre întâi. Ladies first! Coridorul
îngust dădea în sufragerie şi de acolo se intra în dormitor. La
intrare, în stânga, era bucătăria.

– Am pregătit două cafele, spuse ea şi se aşeză pe unul din
cele două fotolii din piele, între care era o măsuţă încrustată
cu sidef, de bună seamă achiziţionată din vreo consignaţie.

Gorun luă şi el loc, la fel de tăcut. Ce să spună? Cu cafelele
nu se omora. Mulţumi şi gustă, din politeţe. Până la urmă se
hotărî:

– M-aţi chemat.
Sultana continuă să bea cafeaua. Brusc, puse ceaşca jos şi

se ridică.
– Veniţi!Deschise uşa care ducea în dormitor. Un pat, un

dulap în perete, o consolă, o uşă care ducea probabil în baie
şi o alta pe unul dintre balcoanele cochete. Într-un colţ, cam
după uşă, un televizor mare, aşezat pe o masă neagră, cu
rotile, construită special pentru aşa ceva.

– Ce părere aveţi? îi întrerupse ea înregistrarea automată
a acelui dormitor de femeie singură.

– Nu înţeleg.
– Tablourile! şi arătă cu mâna peretele din faţa ei.
Atunci abia Gorun ridică privirea. În dreapta uşii, pe

perete, erau două rame goale.
– Ramele, o corectă el. Le văd.
– Ieri erau tablouri. Tablouri de valoare. Azi sunt doar

două rame goale, aveţi dreptate.Reveniră în camera de zi şi
Sultana îi relată că în urmă cu o zi o vizitase Dan Chivernis,
plecaseră împreună, ea se dusese şi dormise la prietenul ei.
Dimineaţa, de la el, ea mersese pentru puţin la Biblioteca
Academiei, căutase nişte albume de artă. Îşi notase ceea ce
avea nevoie, căci pregătea o carte şi se întorsese acasă. Intrase
în dormitor să se schimbe şi rămăsese năucită. Ramele
tablourilor atârnau la locul lor pe perete, dar pânzele
dispăruseră. Un ToniSa şi un Camil Ressu.

– Aţi anunţat furtul? întrebă el.
– Nu. De aceea am cerut să veniţi singur. Eu ştiu de acest

coleg al dumneavoastră, Dan, de la Ilknur. Ea nu avea o
părere prea bună despre el.

– V-a ofensat, cumva, ieri?
– Să vă spun drept, m-a deranjat că m-a descusut

oarecum brutal. A intrat, în viaţa mea intimă, cum se zice,
nepoftit şi cu bocancii plini de noroi! Dar trec peste asta. Am
observat cum s-a uitat la tablouri. În ochi îi apăruseră sclipiri
de ocnaş, aş zice. V-am chemat să mă sfătuiesc cu dumnea -
voastră. Ce ştiţi despre el? Să fie el hoţul? Ce să fac?
Ambasadorul Gorun nu ştia ce trebuia să facă tânăra femeie,
altceva decât să anunţe poliţia. Îi declară deschis opinia sa
despre Dan Chivernis. O părere. Abia îl cunoştea. Ceruse
relaţii despre el şi la direcţia care concentra cele mai multe
date despre fiecare om din minister. Toată lumea îl lăuda.
Părea un om de ispravă.

– Trebuie să fie o coincidenţă, zise. Eu n-aş lega vizita lui
de dispariţia tablourilor.

Soneria. Cheie răsucită în broască. Imediat îşi făcu apariţia
un bărbat înalt, elegant. Gorun ştiu că venise Emil Craiu.

– Ce s-a întâmplat, draga mea? întrebă bărbatul intrând
în living.

– Vino să vezi, îl chemă ea să meargă în dormitor. Vă
prezint după aceea.

– Ce a mai furat? Bijuterii? Bani? auzi ambasadorul glasul
lui Craiu.

– Nu. Nimic altceva. Nu s-a atins de nimic.
Reveniră. Făcură cunoştinţă.
– Ai primit vreun gigolo de curând?
– Dragul meu, eu nu duc lipsă de sex. Tu eşti un bărbat

comme il faux!
– Mersi, iubire!
– Curios este că nu a lăsat nici o urmă. Pe unde a intrat?

Ieri a fost la mine un tânăr diplomat trimis de domnul
ambasador. Am stat de vorbă aici şi am plecat împreună.



www.revistaneuma.ro
Proz[/Puncte de vedere

Nr. 7-8  /  2020
25

Chiar l-am dus cu maşina până la Perla, el de acolo a luat
tramvaiul, iar eu am venit la tine.

– Să-l anunţ eu pe căpitanul Haralambie Donca? îi întrebă
Gorun. 

Au fost de acord şi Hara a venit într-o jumătate de oră,
împreună cu doi colegi. Atunci Gorun a plecat. S-a scuzat că
avea treburi şi i-a lăsat acolo. Până să vină poliţiştii, au stat însă
de vorbă. Craiu a recunoscut că râvnea la postul de secretar
de stat, ba socotea că ar merita şi să fie numit ministru al
afacerilor externe. Daniel Gorun i-a spus că îl apreciază drept
unul dintre cei mai incisivi comentatori politici. Emil Craiu a
recunoscut că luptă pentru împlinirea dorinţei sale. Pe toate
fronturile. 

– Şi pe orice căi?
– Prin orice mijloace, după cum ne-a învăţat nemuritorul

Machiavelli, recunoscu Craiu.
– Sunt puncte unde se cuvine să ne oprim, cred, zise

Gorun. În faţa crimei, de exemplu.
– Vedeţi, domnule ambasador, interveni Sultana, eu am

decoperit cadavrul. Sunt suspectă...
– N-aş zice, cel puţin în ceea ce mă priveşte!
– Lăsaţi! Mă caută ba Donca, ba Dan Chivernis, pe care-l

cunoşteam. Îl întâlneam uneori la cabinet, la Ilknur.
– Un om foarte politicos, enunţă Gorun.
– Exagerează, domnule ambasador. Înţeleg că are referinţe

bune.
– Draga mea, nu lega furtul de vizita unui diplomat! Crezi

în coincidenţe? interveni Craiu.
– Oh, da!
– La tine a intrat un hoţ autentic, continuă Craiu.
– Dar am două yale!
– O nimica toată, pentru un specialist!
– Şi eu cred că a lega vizita de furt este prea mult, câtă

vreme nu avem nici un detaliu care să confirme. Totuși, acum
câteva zile l-am văzut la un magazin de rame...

– Sigur... Sultana era indecisă. Sunt de acord. El venea
pentru prima oară la mine. E adevărat că m-am lăudat cu
tablourile şi am simţit că i-au plăcut... Eu... nici nu îndrăznesc
să spun! Aş lega furtul tablourilor de moartea Ilknurei. Poate
fi un avertisment, domnule ambasador?

– Ai dreptate! sări Craiu. Spui că n-au dispărut banii,
bijuteriile. Ţi-a luat doar cele două picturi, la care ţineai, le
simţeai ca parte din tine însăţi. A vrut să-ţi transmită că dacă
nu-ţi ţii gura vei păţi la fel ca Ilknur. E posibil una ca asta?

Craiu se uită către ambasadorul Gorun, cerând o confir -
mare. Prin felul său de a fi şi prin profesie, Daniel Gorun nu
obişnuia să se hazardeze în declaraţii fără o bază, fără ceva
concret care să le susţină.

– Ştiu eu...
Ambasadorul Gorun ajunsese aproape de minister. Era în

faţa Ambasadei Poloniei, când a sunat telefonul. De obicei nu
răspundea pe stradă. S-a oprit. Era Donca.

– Vă ascult, domnule Hara, răspunse.
– Pe ramele Sultanei GuriKă nu e nici o amprentă. Hoţul a

şters urmele ca un expert!
– Şi?
– I-am lăsat cazul colegului meu de la Sectorul Furturi. Ne

vedem mâine la ora nouă? 
– De acord.
– Domnule Ambasador, să fie ea criminala?
Daniel Gorun zâmbi. Oare cum lucra poliKia? Hara poseda

oare alte informaKii? Cine era de fapt tânăra profesoară și critic
de artă Sultana GuriKă? ���

Liviu Capşa

Arabii, 
cei mai buni

agricultori români

Din străbuna noastră istorie orală, ca şi din cărţi,
noi, cei de azi, am aflat cu neascunsă mândrie
că românii sunt, la origine, neam de agricultori

şi păstori. Aceste ocupaţii, care au evoluat în timp de la sta-
tul de profesii la cel de hobby-uri, ne-au statornicit pe aceste
meleaguri, ne-au făcut prea-primitori şi bucuroşi de oas-
peţi, dar, mai ales, ne-au plecat la timp capul, încât să nu-l
taie nicio sabie vrăjmaşă. Unul singur, de-i zicea Ştefan-cel-
Mare, înainte de a deveni şi Sfânt, nu prea a ţinut cont de
poziţia explicită  capului celor ce-l înconjurau pe la ospeţe,
tăindu-l, repetat şi cu mare bucurie, pentru că tot îi stăteau
la îndemână.

Mai spre zilele noastre, adică de când nişte tancuri bă-
tute cu steluţe roşii şi manevrate de mâini dibace, cu multe
ceasuri pe la încheieturi, ne-au tras brazde adânci şi dure-
roase prin viaţă, cele două ocupaţii tradiţionale au început
să se veştejească, precum culturile agricole aranjate-n pă-
trate, după o metodă colhoznică importată obligatoriu pe
meleagurile mioritice. Nici bietele reprezentante ale şepte-
lului românesc nu se simţeau prea bine, când îşi luau, sub
formă de carcase, lumea sovietică în cap, spre satisfacţia
gastronomică a marelui prieten de la răsărit.

Sub Ceauşescu, o (prea) lungă perioadă de timp, ur-
mându-i îndemnul, ne-am extins multilateral aria înfrăţirii
nu numai cu codrul, ci cu întreaga natură a patriei, deve-
nind şi noi, prin contaminare, un „popor vegetal”, cum atât
de plastic-dureros a spus o poetă. Adică, în multe mo-
mente, în loc să lucrăm natura, s-o stăpânim deplin şi cu
folos, cum ne cereau imperios oficialităţile, noi îi făceam
concurenţă neloială la lâncezit şi tăiat frunză cu destinaţie
canină.

Adunat  cu forţa laolaltă, pentru bunăstarea promisă
fiilor satului, dar mai ales a celor ce-l păstoreau cu mapa, de
la judeţenele de partid, pământul românesc, eliberat de
crunta jecmănire a chiaburilor, a început să capete pro-
prietăţi para-  nor male, producând, în loc de orz şi gogo-
nele, cifre şi procente. Întotdeauna, la cote uriaşe.

Plecând de la ţară pentru a-şi împlini tripla vocaţie de
ţărani-muncitori-navetişti, foştii rurali, aciuaţi acum prin
blocurile răsărite ca ciupercile (otrăvitoare) după ploaie sau
călători cotidieni de nevoie, se recalificau cosind şpanul
prin halele cât o tarla din Bărăgan, răsădind şuruburi şi ni-
turi în solul afânat al tablei sau mulgînd cablurile cuminţi
şi răbdătoare. Producţia agricolă se înfrăţea, firesc, cu cea
industrială. De aceea, pe ogoarele triste ale patriei, în locul
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Românii sunt, fără îndoială,
asemenea multor popoare, în-
zestraţi cu un puternic senti-

ment al dragostei. Practicată (cu un
potenţial ce nu-i de lepădat), dar şi in-
vocată. Atât în viaţa cotidiană, faţă de
semeni, cât şi „la adresa” altor făpturi
ale Domnului, de pe lângă casă sau din
alte locuri; în gesturile zilnice, trecă-
toare, dar şi în creaţia populară, în mu-
zică şi în arta dansului, transmise din
generaţie în generaţie cu fiorul autenti-
cităţii şi o nedisimulată responsabilitate.
Exemplele sunt prea numeroase pentru
a mai insista.

Deşi chestiunea nu e lămurită defi-
nitiv, românii nu au, totuşi, statutul de
popor oriental. Chiar dacă au fost ţinuţi
o perioadă îndelungată, din diverse
motive, la porţile Europei, geografic, ei
nu au părăsit-o niciodată. Au visat-o
fără s-o vadă, au mângâiat-o fără s-o
atingă. Or, cineva spunea că istoria este
înainte de toate geografie. Atunci, apa -
re, firesc, următoarea întrebare: de ce
ascultă românii, cu patimă şi nesaţ, ma-
nele, cântecele acelea de dragoste dis-
perată, de origine orientală, cu melodie
duioasă şi tărăgănată, cum le descriu
dicţionarele ? Ce au ei în comun cu fră-
mântările plângăcioase, supradimen-
sionate, îmbăiate în ritmuri leneşe, care
încearcă zadarnic să transforme o viaţă
joasă în destin ? De ce dau ei onorul
unor interpreţi de însăilări repetitive, cu

duşmani inventaţi, gelozii năroade şi
iubiri ofilite ? De ce au înlocuit ei fol-
clorul românesc, atât de divers pentru a
satisface toate gusturile, cu o muzică
standardizată, chinuită fără scăpare şi
împănată cu texte infantile ?

În căutarea unui răspuns se naşte o
primă constatare. Manelele sunt nu
numai exhibări duioase şi tărăgănate
ale unei vieţi trăite exclusiv epidermic,
în care banul, punga, contul, „merţa -
nul” înseamnă totul în viaţă; ele au de-
venit între timp şi prilejul unor la men-
 tări comode, ca să nu spunem leneşe, al
exorcizării frustrărilor, al retrăirilor
plângăcioase şi preamăririi întâmplări-
lor caricaturale. Nici moartea nu este ui-
tată, căci, se ştie, în manele se moare şi
se învie frecvent. Din dragoste. Pentru
nevastă, copii şi familie, pe care se şi
jură în caz de nevoie, ca dovadă su-
premă de încredere. Dar, viaţa în ma-
nele înseamnă şi dans. Focos. Din buric
şi din şolduri, indiferent de sex. O mu-
zică la limita leşinului, garnisită cu un
mişcări adecvate. Un act mimat în exta-
zul muzicii.

Aşadar, au românii motive să se to-
pească după muzica aceasta produsă
pe bandă rulantă de băieţi minune, fer-
mecători şi încântători, singularizaţi 
artistico-mediatic de asemenea adjecti -
ve transformate, firesc şi definitiv, în
(re)nu me ? Ce-i mână deci spre această
adoraţie totală şi necondiţionată ? Ce

mister existenţial activează nebănuite
resurse de adaptare la ceea ce, în mod
natural, ar trebui să le fie străin ?   

Credem că în primul rând incultura.
Nu numai muzicală. Textele manelelor
le vin ca o mănuşă. Expresiile licen -
ţioase, debitate în serie, ca la uşa cârciu-
milor de gang, asezonate măiestrit pe
muzică, au devenit şi mai săţioase. Şi
mai „lumeşti”; şi mai doldora de filozo-
fia vieţii adevărate, trăită cu toată fiinţa,
mustoasă, nu culeasă din cărţi, Îţi lasă
gura apă, nu alta. Noroc că cinzeaca-i
pe-aproape.

Ar mai fi, desigur, şi sărăcia mate-
rială. Rurală şi urbană, deopotrivă. Tra-
iul din blocul ceauşist, des invocat ca
„mahala verticală”, cât şi cel din cătu-
nul rupt de lume, înfundat în noroaie şi
singurătate, duhnind a pomana ajutoa-
relor sociale, nu aveau cum să nu lase
urme şi la nivelul preferinţelor muzi-
cale. Un orizont îngust, captiv în mâzga
lejerităţii, în care maneaua răspunde
prompt la dorinţe fierbinţi şi imediate.

Şi, în fine, să numim şi un al treilea
posibil motiv al iubirii leşinate pentru
manele : disperarea. Poate că românul
se agaţă de manea ca să uite. Să iasă din
(i)realitatea imediată. Poate îi sunt ne-
cesare amăgirile ei colorate. Un fel de
film indian pentru îndulcit viaţa. O aca-
dea a înfometaţilor, o mică certitudine
pe o mare de nisipuri mişcătoare. Şi cât
de minunată-i viaţa în manele !...       

De ce ascultă 
românii manele

celor…de-ai locului, făceau acum instrucţie soldaţii, care îi pre-
zentau onorul comandantului suprem cu mâna pe cocean, iar,
apoi, îmbărbătaţi, încărcau la foc automat remorcile şi ca-
mioanele din dotare. De mare trebuinţă erau şi elevii şi stu-
denţii, cărora practica agricolă prelungită le scotea din cap
gărgăunii ecuaţiilor şi vicleniile metaforei.

Cu  asemenea apucături urbanizate la comandă ne-a prins
revolta cea nefinalizată din Decembrie 1989, când, printre al-
tele, cum e şi firesc, vrurăm şi pământ. Pe care ni-l dădură, căz-
nit şi cu ţârâita, dar fără uneltele trebuincioase, care s-au topit
instantaneu precum gheaţa la soare. Ceea ce, dacă e să ne în-
trebăm, explică noua revoluţie agrară rămânească post-de-
cembristă, originală şi ea, aflată încă în plină şi impetuoasă

desfăşurare, cu prietenii noştri arabi deţinând vioara întâi. Nici
nu e de mirare, când ai în spate o orchestră total dezacordată,
pe post de minister, şi, de-a lungul timpului, nişte dirijori, pe
post de miniştri, afoni. Dacă mai punem şi contribuţia strălu-
citorului nisip saharian, cărat cu grijă în pliurile unor bancnote
verzulii, care afânează noile relaţii şi îngrăşară solul afacerilor
prieteneşti, explicaţia e completă.

Aşa se face că nea Alecu nu mai tunde oaia şi berbecu,
abandonându-şi bucuros foarfeca în mâinile foştilor purtători
de turbane, înfrăţiţi cu plaiul mioritic, şi care, asemenea uita-
tului erou al lui Rebreanu, sărută cu foc un pământ atât de dar-
nic şi primitor.  

***

���

���
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Aproape toată lirica folclorică de
dragoste românească este, cum să
mă exprim eu mai delicat, nițeluș

cam imorală. Nici badea, nici mân druța n-au
trecut vreodată pe la starea civilă. Decât cu alți
parteneri, eventual. 

Dar nu cumva toată literatura de dra goste
a lumii este la fel? Tare mă tem că da.

Morala ar fi că moralitatea este o chestie
neliterară - plictisitoare, neatractivă...

*
America este conștiința vinovată a con -

tem poraneității, și asta de mai bine de două
secole. Incapacitatea de a-și recu noaște culpa
istorică o afundă și mai tare, împin gând-o spre
a comite alte și alte ne dreptăți menite să și le
ascunde pe cele deja con sumate.

„Când vei deveni, oare, angelică?“ - în tre -
 barea adresată de Allen Ginsberg Americii este
retorică pură, fiindcă răs punsul se cunoaște:
niciodată!

O țară ghidonată în toată istoria sa de un
singur vehicul - interesul - este malefică în sine
și catastrofală ca model etic. Șansa omenirii
este delimitarea de America și de acest model
impus adesea nu cu forța argu mentului, ci cu
argumentul forței. Chiasm, chiasm, dar ade -
vărat.

Sunt sigur că odată și odată se vor nu măra
cadavrele pe care s-a înălțat mă reția Americii,
începând cu genocidul pieilor roșii, conti -
nuând cu Hiroshima și Na gasaki și sfârșind
(deocamdată) cu Irakul, Afga nistanul, Nica -
ragua, Iugoslavia etc.

*
Din perspectiva relației pe care o sta bilesc

cu exteriorul, cu realitatea încon-  ju rătoare, cu
lumea, oamenii se împart în trei categorii,
corespunzătoare celor trei tipuri fundamentale
de ființe umane: ve leitarul, ratatul și paritarul.

Primul vrea mai mult decât poate, al doilea
poate mai mult decât vrea, iar în cazul celui
de-al treilea vrerea și puterea sunt relativ egale.
Ca distribuire, atât în istorie cât și în geografie,
paritarii sunt cei mai rari, veleitarii și ratații sunt
cei mai des întâlniți.

Cei care împing lumea înainte sunt velei -
tarii, iar cei care îi stabilizează cuce ririle sunt
paritarii. Ratații sunt marii vi-  novați ai istoriei,
printre ei numărându-se - paradoxal, poate - și
geniile. Asupra lor va pluti întrebarea eternă:
dau ei omenirii tot ceea ce pot? Dar cine știe și
poate măsura tot ce pot în realitate geniile?

*
Toți cei care vor să se delimiteze de comu -

nism (și sunt foarte puțini cei care au curajul să
nu vrea) vorbesc cu convingere  despre o lume
alcătuită din prieteni, fami lie, colegi, oameni cu
preocupări comune - lecturi, filme etc. -, lume
care funcționa în paralel și în underground-ul
societății co muniste. Dar exista oare acea
realitate pa ralelă, care să merite denumirea de

so cietate comunistă - ex clusiv politizată, re pre -
zen tând încercarea autorităților de a o imple- 
menta în viață prin ședințe de partid, pro -
grame TV cu conținut eminamente ideo logic
etc. Nu cumva societatea reală era exact aceea
pe care suntem tentați să o considerăm lumea
paralelă? Mie unul, nu mi se pare deloc că
oamenii căutau sau își construiau insule de
normalitate într-o so cietate saturată de politic,
ci exact dim po- trivă: Partidul Comunist fabrica
pe bandă rulantă baloane ideologice pe care
le lansa perpetuu în spațiul existenței coti -
diene.  Din fericire, ele erau primite cu indife- 
rență, cu ostilitate, cu ironie sau cu sentimentul
de acceptare formală a ceva pasabil, mai cu -
rând ridicol și, în orice caz, fără șansa de a
convinge cu adevărat pe cineva. Eu nu cred că
a existat fenomenul de rezistența prin cultură
împotriva asediului ideologiei ofi ciale, ci dim -
potrivă: rezistența față de cultură a ideologiei
oficiale. Cea aflată în de fensivă perpetuă era
tocmai propaganda oficială. Ea se apăra cum
putea de ofensiva greu de combătut a vieții ca
viață...

*
Mică lecție de istorie. Franceza a fost limbă

uzuală nu doar pentru elita boie rească româ -
nească, ci și pentru nobilimea engleză. Dife- 
rența ar fi că în Anglia, fran ceza era limba cultă
în secolul IV al evului mediu, în care pe teri -
toriul actual al Româ niei de-abia bântuiau prin
codrii verzi de brad alde Gelu, Glad și Menu -
morut. La noi, în schimb, francofonia a ajuns la
modă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Cinci sprezece veacuri distanță! Aproape o is- 
to rie! Timp de cincisprezece veacuri noi am
fost răsăriteni sau n-am fost deloc. Doar de
ceva mai multișor de un secol și jumătate, din
perioada pașoptistă, a început orien tarea
noastră spre Occident. De ce naiba ne mai
mirăm că treaba merge atât de ane voios?

*
Istoria umanității reprezintă o suită de

apro ximații eronate. Este o știință a an samblării
cio burilor dar, în primul rând, o formă de
disperare cognitivă.

De ce au oamenii nevoie de istorie? În
principal, pentru a-și masca sau măcar atenua,
spaima de viitor. Călător într-un spațiu necu -
noscut și, potențial primejdios, omul simte
mereu nevoia să privească înapoi, către partea
de drum străbătută și, de acum, cunoscută.
Gestul acesta îi secu rizează parcursul și îi oferă
o iluzorie garanție pentru pașii următori.

Istoria este formalizarea unei experiențe -
în măsură copleșitoare falsă, însă, pentru că e:
frag mentară, contradictorie, subectivă, manipu -
labilă și manipulatoare. Fragmen tarismul este
damna țiu nea continuă a is toriei. Din fericire
pentru civilizație, nimic nu se conservă in inte -
grum, iar asta îi con damnă pe istorici la o
veșnică postură de subalterni ai domnului
Cuvier. Cu re zultate mai puțin concrete și
specta culoase decât ale lui. Pentru că istoria
n-are, precum dino zaurii, un schelet care să
permită, în aceași măsură și cu aceeași precizie,
re consti tuirea bestiei dintr-un oscior banal.
Arheologia face și ea ce poate precum femeia
care, oricât de fru moasă ar fi, nu poate da mai
mult decât are... 

La rândul, lor istoricii - din vechime până în
ziua de azi și, probabil, de mâine - nu sunt
altceva decât echivalentul perso nalizat al
cioburilor dintr-un vas de lut ori al fragmen -
tului din inscripția de pe zidurile cetăților
spulberate de timp. Nici unul nu livrează - nu
poate livra - imaginea integral credibilă a unei
perioade istorice, a unui fenomen, nici măcar a
unui eveniment punc  tual. În scrierile celor mai
buni dintre ei găsim corecția unei erori a ante -
cesorilor, eventual, o descoperire proprie, plus
o sumedenie de judecăți infailibile (până una
alta, cel puțin...). În rest, redublicarea ne sfârșită
a acelor truisme și banalități asu-  mate ca
adevăruri irefutabile din como ditate ori din
neputință. 

*
Noutatea este numele, devenit prezent, al

viitorului. Istoria poate fi privită ca o continuă
invazie a noutății - în gândire, în tehnică, în
dezvoltarea societății. De ce ar fi mai mult
istoria o poveste retroactivă a drumului parc -
urs decât procesul de asimi lare a viitorului, care
este patternul generic al noului? 

Frica de nou - existență întotdeauna - do -
bândește în epoca devălmășită a consu me- 
rismului fără frontiere forme perverse. Asimi -
larea dez lănțuită și fără criterii de valoare
cre ază iluzia de îmblânzire, de domesticire a
invaziei noului, de atenure a efectelor sale care,
ipso facto, îndepăr tează spaima de viitor. Se
ajunge chiar la dorința de accelerare a proce -
sului prin care oamenii și omenirea sunt în- 
ghițiți de viitorul înspăi mântâtor. 

Conceptual, trecutul nu există sau nu în -
seamnă nimic, cum nici memoria nu în seamnă
mare lucru. Nevoia de cunoaștere a trecutului
ca posibilitate de a nu-i repeta erorile e o
prostie. Trecutul nu produce viitor, ci viceversa:
excrementele luminoase ale viitorului devin
trecut. În pofida apa rențelor, cu noscând tre -
cutul nu putem anticipa viitorul fiindcă între
cele două nu există legături de cauzalitate. La
trecutu-ți mare, mare viitor e o speranță im -
nică, dar cam atât. Noul, viitorul, pre-există în
forme necunoscute și neanticipabile. Oricare
ar fi trecutul, viitorul va fi același.   

La trecutul 
mare...
Gelu neGreA
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Poetul Mihai Firică se prezintă pe
sine în fraze autoironice și sarcas-
tice precum acestea: cartierul mihai

firică/ are staţii în care nimeni nu aşteaptă
tramvaiele/ un cartier botezat cu numele
meu/ precum tortul pe care tata/ a scris tre -
murat numele meu. Volumul său cel mai re-
cent, Ultimele zile şi viaţa de după (Editura
Tracus Arte) pare un cuvânt de sfidare
adresat lumii, dar și o scrisoare către sinele
orbit de lumina unui crepuscul în care
soarele e atât de jos încât razele îl fac să nu
mai poate fi privit nici în această ipostază
descendentă. 

Un sentiment de sfâșiere domină acest
volum în care eul liric este purtat pe mean-
drele unor înaintări și reveniri apartente,
deși cursul unui râu nu cunoaște întoarcere:
mi-am retras mâna din lumină/ mi-am astu-
pat urechile şi inima/ bisturiu tifon vată foar-
feci şi sârmă ghimpată/ lângă tava răstur- 
nată/ am scris stând în genunchi. 

Unele teorii spun că timpul nu este re-
versibil, dar curgerea lui nu este una liniară,
ci șerpuită, astfel încât ar fi posibil ca, în
unele puncte ale cursului, evenimente mult
ulterioare altora să le atingă tangențial, ex-
plicând apariții fantomatice ale trecutului în
prezent sau, dimporivă, neliniștitoare vi -
ziuni ale viitorului în timpul ce ne este dat.
Poezia lui Mihai Firică argumentează indi-
rect și simbolic aceste construcții ipotetice.
Poetul trăiește simultan mai multe realități
temporale într-un mod care șterge grani -
țele dintre aceea prezentă și alte momente,
astfel încât fantasmele din trecut și viitor
devin (aproape) tangibile. 

Astfel cititorul, laolaltă cu autorul, retră -
iește evenimentul situat într-un posibil Ev
Mediu: o gheară în gât/ răceala din umăr şi
gata am înţeles/ jocul s-a sfârşit/ nu se mai
poate repeta nimic/ au rămas câteva cuvinte

înrămate/ un călăreţ aruncat din şa la turnir,
contemplând simultan prezentul, încărcat
de o neliniște inexplicabilă, ca a unor sec -
vențe din filmele lui Antonioni: dimineaţa
frunzele tăiau razant aerul/ de după storurile
lăsate am privit amândoi parcul pustiu/ ur -
mele sărutului şi atingerea palmei mărunte/
căldura de care nu m-am mai putut despărţi.

Întrebarea fundamentală a acestor poe -
me care se declară la limita dintre „ultimele
zile” și o posibilă post-existență este aceea
căreia nici poeții nici filosofii nu i-au putut
găsi un răspuns, deși ea melancolizează
etern sufletul omenesc de la Dürer și Sha -
kes peare la Camus: „la ce bun?”

Știm bine însă că până și pictorul din
Nürnberg al Melancoliei avea orgoliul artis-
tului până a se ipostazia el însuși în mai
fiecare tablou, inclusiv pe post de Iisus. Iar
mizantropul Hamlet, în clipa morții, nu-i
cerea lui Horatio nimic altceva decât să
spună mai departe povestea lui, a celui care
se despărțea de lume. „Viața de după” al
cărei dubiu îl frământa pe prințul de Dane-
marca nu poate fi omisă din calcul și artistul,
ne spune Mihai Firică, trebuie să o ia în con-
siderare. 

El vorbește despre ani răstigniţi/ file de-
sprinse fără zgomot/ ceremonialul fricii
repetat/ până la epuizare/ ore golite/ un fum
acoperă tabloul şi ieri pe mâine/ şi azi a fost
ca ieri mâine poate nu mai contează/ calc pe
urmele paşilor mei făcuţi cu mult timp în/
urmă, amintind de monologul final al lui
Macbeth: Dar mâine și cu mâine și cu mâine/
Mereu se târâie din zi în zi/ Spre ultimul cuvânt
din cartea vremii/ Și toate zilele de ieri se duc/
Pe drumul plin de pulbere al morții... Așadar,
deși este o carte încărcată de pesimism, fără
niciun dram de haz gratuit sau porniri lu-
dice, speranța „vieții de după” moare ultima
și iluminează întrucâtva poeziile.

Viziunile finaliste nu lipsesc, ba chiar ele
constituie cele mai puternice secvențe ale
poeziei lui Mihai Firică: într-o seară mi-am
imaginat cum se sfârşea lumea/ am închis
ochii tremurând în poala lui dumnezeu/ flori
de orhidee s-au deschis fără lumină. Cu toate
acestea plutirea în spațiile incerte dintre
existența finită și „viața de după” apare în
multe (alte) texte ca o cvasi-certitudine.
Deși „trecerea” este dureroasă și genera-
toare de confuzie, ea oarecum reconfor -
tează eul: n-au plecat din viaţă rătăcesc/

morţilor vii dumnezeu le arde şi sufletul/ tăci-
uni aprinşi în negura zilei/ limba le e nisipul
strecurat dintr-o oră în alta. Pribeagul între
lumi „rătăcește”, instituie „ministerul som-
nului”. 

În cele din urmă, volumul lui Mihai Firică
este o descriere imaginară puternică și de-
sigur neliniștitoare a stării intermediare, în
care spiritul se află în indecizia lumii spre
care trebuie s-o apuce: înapoi în lumea
aceasta sau în cealaltă, unde, se pare, sunt
mai multe incertitudini decât îngeri. În
asemenea ocazii de pendulare între lumi,
sufletul retrăiește, se zice, momentele vieții
pământene ceea ce este pe jumătate tonic,
pe jumătate terifiant: mărgele de sticlă par-
fumul din oglindă evantaiul/ dovezile dra -
gostei risipite nonşalant/ urmele noastre
dovada că am iubit am trădat iar/ am iubit/
flămând ca un lup. 

Din punct de vedere artistic, poetul dă
dovadă de curaj căutând să descrie, din feri-
cire foarte legat de obiecte și ființe, nu de
concepte vagi, o arie foarte misterioasă.
Face asta fără să alunece în filosofări inutile
ori în viziuni macabru-romantice care ar
putea să ducă în derizoriu un subiect atât
de sensibil. Imaginația sa este puternică dar
emoțiile sunt controlate de un gust estetic
fin și de rațiune. Chiar dacă ajunge uneori
„pe culmile disperării” o luciditate vie ține
în echilibru angoasele. Poetul găsește re -
surse pentru a glumi amar și memorabil: de
azi înainte plata se va face în sâmburi/ argin-
tul e doar al săracilor/ cerul albastru fixat dea-
supra noastră de cuiele/ domnului/ suntem
două lacrimi care se scurg pe o halbă cu/ bere
rece/ sau poate ploaia/ de dinaintea noastră.

Poemele lui Mihai Firică au forță, ex-
primă o mizantropie care aparține intelec-
tului viu, exprimă dubiul care dă certitu- 
dinea rațiunii. Balanța este ținută cu brațele
orizontale între sensibilitate, cu momente
acute, și judecată relativizantă. Procedeele
care țin de tehnica poetică propriu-zisă
sunt utilizate sigur și convingător. Astfel, Ul-
timele zile şi viaţa de după este un volum
puternic și emoționant. În final, se cuvine
să sperăm că nu vom fi doar lacrimi pe o
halbă cu bere rece, ci molecule în efer-
vescența lichidului spumos care ne poate
bucura zilele verii!

Cartea desprinderii
HoriA GârbeA
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În zilele de 1-4 iulie 2020 s-a desfăşurat, prin corespon -
denţă (formulă, probabil, aplicată în premieră) a zecea
ediţie a Colocviilor Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică

şi Istorie Literară a USR, cu tema enunţată mai sus. 
Contestarea clasicilor nu este un fenomen de dată recentă.

În fiecare epocă au existat voci care au susţinut partida
„modernităţii” în dauna autorilor mai vechi, a valorilor care
au constituit, până la un moment dat, modele. Pentru scriitori
şi artişti, pentru învăţământ. Motivele impulsului negator, ca
şi ale promovării modalităţilor noi de a face artă, în confor -
mitate cu momentul istoric, sunt multe. Astăzi, însă, contes- 
tarea clasicilor, mergând până la provocarea unor demersuri
în vederea eliminării din programă (de ce mai bun „curriculă”
decât „programă” e de aflat), nu se mai bazează numai pe
ideologie artistică şi pe partizanatul legat de curentele pe care
unii le reprezintă, ci şi pe un presupus (sau real?) clivaj între
mentalitatea şi stilurile artiştilor (mai) vechi şi tipul contem -
poran de cultură, ba chiar şi pe necesităţile de ordin „practic”
ale formării noilor generaţii. Care generaţii, în plus, nu mai
au acces nici la limbajul din operele clasice, nici la realitatea pe
care acestea o descriu. Le-ar fi, prin urmare, impenetrabile,
indiferente. Şi fără folos.

Mai sunt clasicii „contemporanii” noştri? Ne mai spun sau
ne mai pot spune ceva ori, dimpotrivă, operele lor au ajuns
într-un stadiu de incomunicabilitate, în afara, poate, a unui
din ce în ce mai restrâns cerc de iniţiaţi, de pasionaţi care cel
mult stârnesc zâmbete din caza inactualităţii lor?

Merită să-i mai citim, să-i mai studiem pe cei vechi, de la
Homer, Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan, Apuleius, Vergi -
liu, Dante, Chaucer, Cervantes, Corneille, Joachim de Bellay,
Pierre de Ronsard, Grimmelshausen la Victor Hugo, Ale -
xander Pope, Byron, Téophile Gautier, William Thackeray,
Goethe, Puşkin, Madách Imre, Adam Mickiewicz, Eminescu,
Creangă, Balzac, Maupassant, Turgheniev (nu intră în această
enumerare Shakespeare, care rămâne un reper al studiilor de
anglistică), ne mai interesează categoriile lui Aristotel, „idolii”
lui Bacon, sistema lui Descartes şi aşa mai departe sau,
dimpotrivă, atenţia cercurilor de literaţi, critici, a celor care
concep programele şcolare trebuie canalizată asupra roma -
nului modern, a poeziei moderne, asupra expresionismului,
avangardei, suprarealismului, neomodernismului, post mo -

dernis mului, a autorilor contemporani nouă, despre care se
presupune că ne reprezintă mai fidel gândirea, relaţia cu
lumea, aspiraţiile? Sau dacă nu ale noastre, ale tuturor, cel
puţin ale celor care azi se formează pentru viitor?

Până la urmă, ce ar fi de făcut? Ne aflăm la o nouă răscruce
sau, de data aceasta, mai ales în contextul în care, printre
altele, informatizarea accelerată pe care o trăim ne modifică
mentalitatea, ar putea fi vorba de un punct de cotitură
definitiv? 

În altă ordine de idei, mai are vreo importanţă literatura
ori câmpul de acţiune trebuie lăsat studiilor culturale? 

Acesta a fost cadrul propus pentru dezbatere, cadru care
a fost pus la punct cu mult înainte, evident, de desfăşurările
de forţe care s-au resimţit în ultimele luni, în care contestările
au îmbrăcat forme violente la adresa tradiţiei, a statu quo-ului
cultural, cu deosebire în America, dar cu prelungiri şi ecouri
şi în câteva ţări europene, inclusiv la noi. 

Cum fenomenul era (este) încă în desfăşurare, participanţii
au ales să nu se refere la el, neexistând distanţa necesară
pentru abordări teoretice, punctând, doar, prin mici avertis -
mente, note de final faptul că fiecare este conştient că istoria,
cumva, se accelerează şi că o parte dintre opiniile formulate
s-ar putea să pară „datate”. Cu toate acestea, dacă ne plasăm
într-o perspectivă temporală mai largă, ne putem da seama
că nimic din cele enunţate în cadrul colocviului nu îşi pierde
valabilitatea. Ba, dimpotrivă, luările de poziţie conceptuale
apar cu atât mai relevante cu cât ele se dovedesc anticipative.

În cadrul Colocviului au fost supuse atenţiei partici -
panţilor următoarele comunicări: Maria-Ana Tupan – „Ce
este un clasic? La trei sferturi de veac de la apariţia eseului lui
T.S. Eliot cu acest titlu”; Horia Gârbea – „Ireparabil, irepetabil.
Difuziunea clasicilor în mediul contemporan”; Christian
Crăciun – „Zidul clasic”; Iulian Băicuş – „Eminescu faţă cu
Shakespeare”; Marian Nencescu – „Neagoe Basarab. Paideia
versus literatura”; Gheorghe Lăzărescu – „Liceenii şi clasicii”;
Ana Dobre – „Dialogul clasicilor. Confruntări, polemici,
afirmări”; Ion Bogdan Lefter – „Cel mai bun prezent pentru
trecut: trei decenii (postcomuniste) faste pentru istoria literară
românească”; Radu Voinescu – „Clasicii, noi şi viitorul
literaturii”. 

Colocviile de Critică ale Filialei Bucureşti - Critică, Eseistică şi Istorie Literară
a Uniunii Scriitorilor din România - Ediţia a X-a

„Dialogul 
cu clasicii, azi”

rAdu voinescu 
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Scriind în urmă cu un deceniu
despre conceptul de „clasic„ la
T.S. Eliot și Hans-Georg Gada -

mer, Tansu Acik, de la Universi tatea din
Ankara, găsea semnificativ faptul că
întemeietorii modernismului, André
Gide și Paul Valery, în FranKa, și T.S. Eliot,
în Anglia, ale căror experi mente au creat
structuri narative și lirice de o îndrăz -
neală fără precedent, s-au declarat în
același timp adepKi ai clasi cismului,
chiar dacă definiKia concep-  tului diferă
de la unul la altul. Încălcând orice con -
venKie în romanele lui Joyce, demonul
inovator s-a văzut din nou încorsetat
într-o formă care includea ca reper un
precedent homeric. La peste o jumătate
de veac de la conferinKa sus Ki nută îna -
intea SocietăKii Virgiliene (1944), al cărei
prim președinte a fost, T.S. Eliot este
confirmat în intuiKiile sale privind rolul
constitutiv al tradiKiei în cultură în di -
verse zone ale discursului public.

ApariKia unui clasic, consideră Eliot,
e posibilă doar într-o civilizaKie matură,
iar simptomul acelei maturităKi este ca pa -
citatea unui popor de a se situa în istorie
prin comparaKie cu mari civlili zaKii, ale
căror valori le înKelege și apro-  pie. Restul
este, dacă nu tăcere, oricum, manifestare
plebee, rudimentară.

Periferică, în contrast cu culturile cen -
trale, este, după Niklas Luhmann, socie- 
tatea segmentată, a autogenezelor indi -
viduale. Aplicând teoria lui socio logică la
literatură, aceasta înseamnă autonomia
oricărui act de creaKie, frag mentarea unei
scene literare în atomi plutind în vid,
cum credea Newton că este alcătuit
universul. Aceste culturi contrastează cu
civilizaKiile evoluate, stratificate, unde se
instituie o ordine și o ierarhizare care fac
posibile conceptuali zarea, cunoașterea de
sine. CivilizaKiile dezvoltate ajung prin
autogenerare, auto-poiesis, la autoreflexi -
vitate, ceea ce înseamnă configurarea
unor meta-nara Kiuni împărtășite de în -
treaga comunitate, care se contemplă și
se înKelege astfel pe sine prin comunicare

într-o ordine inter subiectivă. Operele
individuale respectă coduri și convenKii,
existând o epocă a romanKului și una în
care Don Quijote se umple de ridicol
imitându-l, o epocă a sonetului sau a
romanului realist, reflex ficKional al filo -
sofiei pozitiviste. Un autor care încredin- 
Kează hârtiei doar propriile gânduri și
emoKii (egoistul logic sau estetic, cum îl
numește Kant în Antropo logia sa) poate
trezi interes doar celor preocupaţi de
persoana sa. În universa litatea naturii
umane nu se mai crede de mult, simKul
istoricităKii tuturor feno menelor înlocu -
ind definiKiile generice. CondiKia umană
este înKeleasă acum în relaKie cu o mul -
Kime de factori care acKio nează asupra
individului din afară și sunt efectul socia -
lizării sale: poziKia în limbaj, imaginea
publică. apartenenKa la o anume cultură,
matrice epistemo lo gică, ordine de valori
sau intersubiectivă, convenKii de limbaj
ce preced orice act de inscripKie etc. Ego -
istul estetic, care eva luează totul în func-
 Kie de propriile preocupări și valori, nu
spune nimic relevant despre societate,
care nu mai acceptă un subiect privilegiat
al cunoaș terii și discursului în era de -
plinei liberalizări a sferei discursului
public, a exploziei socializării prin media:

„Therefore, psychic systems belong to the
environment of social systems. Of course,
they are a part of the environment that is
especially relevant for the formation of social
systems. We emphasized this in the previous
chapter by examining the concept of inter -
penetration. Such environmental relevance
for the construction of social systems cons -
trains what is possible, but it does not pre vent
social systems from forming them selves
autonomously and on the basis of their own
elemental operations. These operations are
communications-not psychic processes per se,
and also not the processes of consci ousness.”

Autopoiesis sau autogenerarea siste -
melor sociale este și teoria lansată de
Humberto Maturana și Francisco Varela
în 1980, autorii contribuind, alături de
Michel Foucault, Louis Monrose și Ste -

phen Greenblatt, la redobândirea conș ti-
 in Kei istorice după două decenii de afazie
semiotică, așa cum am putea numi post-
structuralismul, care a evoluat sub devi- 
za „Nu există nimic în afara textului”.

AbsenKa raportării la trecut, sevrajul
temporal, despre care și T.S. Eliot spune
că înseamnă aruncarea societăKii în haos,
într-un outopos (fără loc) fără repere, este
echivalată de Maturana și Varena cu
ieșirea unei societăKi din istorie și înghe -
Karea oricărei evoluKii. În locul unor onto- 
logii independente, cei doi biologi și filo -
sofi chilieni văd evoluKia ca generare a
unei formaKiuni de invariante în con tinuă
schimbare, în care entităKile produse
succesiv sunt modificări ale unor forme
precedente. În cazul operelor literare,
Norman Fairclough situează la originea
lor intertextualitatea, o „inter textualitate
constitutivă”, cum îi spune el, genera -
toare de noi texte conform unor anumite
reguli de transformare.

Perioada clasică a literaturii române,
momentul maturizării ei, coincide cu
istoria SocietăKii „Junimea”. Discipol al
antropologului Herbart, succesorul lui
Immanuel Kant exact în domeniul pe
care acesta îl schiKase în ultima sa scriere,
neîncrezător în perspectiva pragmatică
asupra fiinKei umane (pe baza propriilor
percepKii și porniri, nu prin imperative
categorice), Maiorescu investește încă din
teza de doctorat, Einiges Philoso phische in
gemeinfasslicher Form, în caracterul deter -
mi nant al interacKiunii și co mu  nicării asu- 
pra conKinutului conști inKei individuale.
Reformarea instituKiilor nu i se pare a fi
suficientă prin iniKative parla mentare, ci
prin discursuri multidis ciplinare, la șe -
dinKele societăKii putând fi auziKi și Victor
Babeș vorbind despre condiKiile precare
de igienă ale româ nilor, dar și A.D.
Xenopol, constructor al conștiinKei de
sine a poporului român, de la revelaKia
originilor la ideea unităKii. La „Junimea”,
au fost create primele me tanaraKiuni,
cum le numește Luhmann, primele deve -
niri întru conștiinKă de sine ale românilor. 

„Ce este un clasic?“. 
La trei sferturi de veac de la apariţia

eseului lui T.S. Eliot cu acest titlu
mAriA-AnA tuPAn



Am crezut mereu în clasici,
într-o literatură a perma-
nenKei valorilor care în-

fruntă timpul. Am respins iniKial
teoria lovinesciană a mutaKiei valo-
rilor estetice. Nu accept nici acum
ideea că orice valoare estetică se
transformă, odată cu trecerea tim-
pului, în act de cultură ce nu mai
poate fi receptat pe calea sensibi -
lităKii, ci numai pe cale intelectuală,
că, de exemplu, am citi opera lui
Shakespeare fără nicio emoKie, ci
doar ca pe document al unei epoci.

Consider mai aproape de ade-
văr teoria selecKiei, elaborată de G.
Ibrăi leanu, conform căreia fiecare
epocă selectează opera unui anu-
mit scriitor sau anumite aspecte ale
ei ce corespund ideilor dominante,
aspiraKiilor, gustului din perioada
respectivă.

Ceea ce m-a făcut însă, cu tim-
pul, să recunosc faptul că E. Lovi-
nescu are dreptate în privinKa
variaKiilor importante de receptare
de la o epocă la alta a fost contactul
meu, în calitate de profesor, cu ele-
vii de liceu. Și aceasta mai ales în
ultimele două decenii, când schim-
bările în ceea ce privește atitudinea
faKă de clasici a tinerilor cititori au
devenit mai sensibile. 
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GHeorGHe lăzărescu 

Eliot consideră că autorii clasici, în
sens normativ mai curând decât istoric,
sunt cei consideraKi a fi intuit caracterul
poporului și a-l fi obiectivat în reprezen -
tări artistice. Deși venea pe un teren
precar în privinKa memoriei culturale,
Eminescu simte nevoia încadrării sale în
„fagurele de miere” al tradiKiei. Carac -
terul românesc se alcătuiește treptat în
opera sa, având o faKetă istorică (eroică),
una folclorică, politică, poetică etc., poe -
tul fiind în același timp intens conștient
de necesitatea situării poporului român
în istoria universală, a emulaKiei catedra -
lelor spiritului, fie că era vorba de influ- 
enta Indie la acel moment sau de moște -
nirea kantiană. 

A intuit Caragiale corect superficia -
litatea și tendinKa către compromis a
românilor sau a creat acest caracter?
Despre forKa limbajului de a proiecta o
realitate mai curând decât de a oglindi
fidel una preexistentă s-a discutat mult,
fără ca aceasta să ne consoleze în pri vinKa
unor stereotipuri, cum ar fi por tretul-
robot al unei lumi levantine, fără reguli
și principii, libidinale și corupte. Primul
afectat este, desigur, fiul, Mateiu I. Cara -
giale, care folosește culoa rea levantină
pentru a ilustra faza nigredo sau putre -
factio a procesului alchimic, ce sfârșește
cu revelaKia pietrei filosofale sau a cărKii
în Craii de Curtea Veche. Bucu reștiul e
floarea răului, materie în descompunere
care, apocaliptic, ca și la Baudelaire, îngă -
duie revelaKia spiritului. În vreme ce Ion
Barbu privește de sus această lume le -
van tină, poate din pers pectiva unui ma- 
tematician european aflat în primul rând
al inventatorilor geometriei proiective
(Programul de la Erlangen), Mateiu I.
Caragiale își tră dează, în Remember, com -
plexele în faKa rafinamentului social,
intelectual și estetic al Occidentului, spre
care privește precum un copil sărac un
brad de Crăciun prin geam. 

După cum amintește Tansu Acik,
sistemul universitar european, constituit
în secolul al XIX-lea după modelul ger -
man creat de Humboldt la Univer sitatea
din Berlin, s-a întemeiat pe studiul
clasicităKii greco-latine, care se confunda
cu conceptul de formaKie intelectuală
(Bildung) sau de cultură generală. Acesta
a fost înlocuit, spre sfârșitul secolului
amintit, de studiul clasicilor literaturilor
naKionale, dar a rămas ancorat în „ceea ce
s-a spus și gândit mai valoros vreo dată”,
cum definește Matthew Arnold cultura
înaltă.

Complexele literaturii române, cum
spune Mircea Martin, răbufnesc după

RevoluKia din Decembrie 1989. Dezgus -
tul pentru  imaginea serios afectată a
României, ca și a fostului Est comunist în
general, ricoșează într-un atac asupra
tuturor valorilor naKionale. Mult timp
încătușat, spriitul se manifestă anarhic,
lovind iraKional mai ales în sanctuarul
culturii române. Dacă Ștefan Bănulescu
mai strecurase și ceva rafinament aristo -
cratic în tabloul alegoricului tărâm mar- 
maKian întors în primitivism sub asediul
ciumei roșii, Ovidiu Pecican neagă cul -
turii române orice merit, chiar de la
ori ginile limbii naKionale în scrisoarea
unui... infractor, într-o istorie diplo ma tică
decretată alternativă. Faptul că scri soarea
a fost descoperită de un Friedrich în loc
de un Ion ne mai amin tește și de străinii
culegători de folclor românesc și cerce -
tători ai tipologiei bas melor (Adolf Schu- 
llerus) sau traducători de basme și
legende pentru a face tână rul stat român
cunoscut în străinătate (E.B. Mawr), și de
un Mircea Eliade perceput ca umanist în
vest și fascist în România, și de mult prea
numeroșii scriitori români care au reușit
să-și câștige o reputaKie doar în străi -
nătate. Efectul este catastrofal, deoarece
operele originale nu sunt scrise în limbaj
literar, iar interpretarea și evaluarea lor
depind de intuiKia, metodologia  și eru -
diKia criticului. 

Literatura italiană este creaKia unui
Dante, dar și a lui Francesco De Sanctis.
Eticheta de analfabeKi funcKional, recent
câștigată de adolescenKii români la o
evaluară realizată de o instituţie din
străinătate se explică prin incapacitatea
de interpretare cauzată de precaritatea
culturii teoretice. Teoria literară nu a
precedat operele originale, ci s-a născut
din necesitatea interpretării lor. Concep -
tele de teorie literară – o disciplină care
este creaKia ultimei generaKii – pot fi
aplicate operelor canonice, nu macu -
laturii. Ne aflăm, astfel, în neobișnuita
situaKie de a constata existenKa unei epoci
clasice ivite aproape din nimic în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea și exis -
tenKa unei culturi imature, segmentate, în
prezent, răsărită pe solul ars al post-
comunismului, care a scos universătăKile
românești din competiKia europeană,
unde cândva înfiinKam catedre și disci -
pline, aruncându-le în plutonul „Europa
de Est și Asia”,  o civilizaKie sărăcită de
avatarurile unei societăKi, cum spune
undeva Mircea Platon, deșcolarizate. E o
mare răspundere să știi că totul poate
reîncepe din mijlocul comunităKii profe -
sionale căreia îi aparKii.

Liceenii 
şi clasicii
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Aș spune că, înainte de 1989, cla-
sicii erau, în general, priviKi ca niște
valori autentice într-o viaKă intelectu-
ală supusă masiv manipulării ideo-
logice, sub forma propagandei, care
desigur că viza și receptarea lor, dar
nu le afecta statutul de repere valo -
rice. În primii ani de după RevoluKie,
trecutul a fost valorificat cu deplină
libertate. Au intrat în atenKia publicu-
lui scriitori interzişi, iar clasicii au
continuat să intereseze prin noi abor-
dări. 

Ulterior, însă, au intervenit schim-
bări esenKiale a căror constatare a
impus necesitatea dezbaterii căreia i
se consacră colocviul nostru. 

Aceste schimbări Kin de rolul lec-
turii în prezent, de relaKia dintre lu -
mea reală și lumea ficKională (virtu- 
ală), de modificarea raportului dintre
universul cuvântului și universul
ima ginii (dintre literatură și alte
forme de comunicare), de importanKa
convenKiilor artistice, de experienKa
de viaKă a tinerilor cititori și de in-
teresul lor faKă de alte experienKe și
faKă de anumite teme literare, de
modelele uma ne ale unei epoci și,
bineînKeles, de gustul estetic și de lim-
bajul artistic.

O întrebare legitimă este urmă-
toarea: în ce măsură sunt citiKi clasicii?
Dar această întrebare presupune alte
două, preliminare: în ce măsură se
citește, în general, și în ce măsură se
citește literatură de ficKiune? În trecu-
tul nu prea îndepărtat, lectura clasi-
cilor era concurată de lectura litera- 
turii de consum. Astăzi, nici aceasta
din urmă nu mai are prea mulKi ade-
pKi, pentru că un număr mare dintre
cei care citesc au părăsit literatura de
ficKiune în favoarea cărKilor de „dez-
voltare personală”, nevoia de ficKiune
fiindu-le satisfăcută de filme, seriale
TV și de jocurile video, acestea din
urmă reprezentând, în opinia unui
tânăr specialist în domeniu, cu care
m-am întreţinut, la un moment dat, în
legătură cu acest subiect, naraKiunile
secolului al XXI-lea. Cuvântul pierde,
astfel, tot mai mult teren în faKa ima -
ginii. Scriitori dezavantajaKi sunt, în
acest caz, mai ales Creangă și Sado -
vea nu; se manifestă, în ceea ce-i pri -
veşte, tot mai puKin preocuparea de a
pătrunde un limbaj care se refuză
înKelegerii imediate.

Se constată la liceeni și, în general,
la publicul tânăr, o predominare a in-
teresului faKă de fantastic și faKă de li -
teratura SF, în detrimentul preocu- 
pării pentru real și pentru literatura
realistă. Este, probabil, și un reflex al
importanKei pe care o are, pentru ei,
lumea virtuală a computerului și a
jocurilor video. Ei sunt atrași de proza
fantastică a lui Mircea Eliade, ceea
este – evident – bine, dar mai puKin in-
teresaKi de romanul de tip balzacian,
Enigma Otiliei, de exemplu, nefiind
printre operele preferate de ei. Cel
mai greu suportă liceenii, din acest tip
de romane, descrierile detaliate și este
necesar să li se explice că, în secolul al
XIX-lea, la Balzac, dar și mai târziu, la
emulii săi, asemenea descrieri erau
necesare în condiKiile în care nu exista
filmul, o imagine trebuind să fie su-
plinită de pagini întregi care redau
ambianţa, decorul unei scene.

Dintre scriitorii realiști, de mai
multă preKuire par a se bucura – cel
puţin pentru o parte dintre liceeni –
Rebreanu și Slavici. Unii apreciază la
autorul lui Ion stilul autentic și com-
plexitatea construcţiei romaneşti. În
schimb, alKii nu au înKelegere pentru
universul său, lumea de la Kară fiin -
du-le cu desăvârșire străină. Pe care,
totuși, n-o consideră nici destul de
„exotică”, în aşa fel încât să-și do -
rească s-o descopere. 

Aici intervine problema experi -
enKei de viaKă, care le îngreunează
unor adolescenKi accesul la înKelegerea
anumitor opere, ei nefiind tentaKi de
tema cărKii în așa măsură, încât să facă
efortul de comprehensiune necesar. 

La Slavici, din aceleași motive, in-
teresează mai puKin lumea satului și a
târgului ardelenesc, în schimb, elevii
urmăresc cu mai multă atenKie, în
Moara cu noroc, de pldă, destinul sin-
gular al omului constrâns la compro-
misuri de patima lui, de un personaj
malefic (ușor asimilabil cu o figură de
mafiot din zilele noastre) și de un des-
tin potrivnic. Îi interesează și lupta in-
terioară a lui GhiKă cu sine însuși.

I.L. Caragiale este apreciat mai ales
pentru Momente și schiBe, dar O scri -
soare pierdută este o piesă destul de di-
ficil de înKeles de către elevi, pentru că
le lipsește, în mare parte, cunoașterea
instituKiilor, inclusiv contemporane,
cultura politică, în general. De exem-

plu, destul de mulKi nu știu ce dife -
renKă este între prefect și deputat.

Raportul dintre convenKiile artis-
tice și libertatea creaKiei conduce la
consecinKe paradoxale în cazul recep-
tării Avangardei. Înainte de 1989, ca
profesor de liceu, reușeam mult mai
bine să-i atrag pe elevi spre studierea
Avangardei decât după anul 2000. În
atmosfera de constrângere de dinainte
de RevoluKie, această mișcare literar-
artistică era percepută ca o izbucnire
de libertate, pe când, în prezent, lip -
sind convenKiile rigide, care provoacă
fronda, și în condiKiile unei mari vari-
etăKi de formule de creaKie, Avangarda
nu mai prezintă același interes.

Criza modelelor umane din lumea
contemporană modifică și percepKia
asupra anumitor tipuri de personaje.
Geniul și eroul romantic, intelectualul
aspirând spre absolut trezesc admi-
raKia a tot mai puKini adolescenKi. O
perspectivă relativizantă îi determină
să privească detașat – și, poate, cu un
anumit scepticism – drama lui Hype-
rion din „Luceafărul” sau figura lui
Ștefan cel Mare, căreia Sadoveanu îi
conferă valenKe mitice în FraKii Jderi. În
personajele lui Camil Petrescu, elevii
de azi văd mai degrabă orgoliul exce-
siv decât raportarea la absolut. Este
drept că atitudinea lui Ștefan Gheor -
ghidiu, care consideră justificată achi -
tarea unei persoane ce a săvârșit o
crimă pasională și care susKine că
„acei care se iubesc au drept de viaKă
și de moarte, unul asupra celuilalt”,
ne apare astăzi ca având un potenKial
de violenKă ce o lipsește de idealizarea
cu care putea fi privită în secolul tre-
cut.

Dintre poeKi, cel mai apreciat de
liceeni rămâne Eminescu. Mai puKini
se regăsesc în erotica lui, deși unii in-
clud printre poeziile preferate „Din
noaptea...” sau „Ce e amorul?”. Îi im-
presionează îndeosebi marile viziuni
romantice, precum cosmogonia din
„Scrisoarea I”. 

Dintre poeKii secolului XX, apreciat
de adolescenKii de azi este mai cu
seamă Bacovia. În privinKa receptării
lui, timpul a adus o importantă schim-
bare, dat fiind că elevii de acum patru
decenii îl receptau cu mare greutate.
Cei din prezent îl preferă pentru sim-
plitatea plină de profunzime a nota -
Kiilor sufletești și pentru concordanKa



www.revistaneuma.roNr. 7-8  / 2020
33 Colocviul de critic[

cu o anumită sensibilitate a epocii
(Acum câKiva ani, un elev mi-a vorbit,
mai în glumă, mai în serios, despre
Bacovia ca despre un poet „emo”). 

În schimb, Ion Barbu găsește puKin
ecou printre liceeni. Încifrarea ver-
surilor îl îndepărtează de ei.

În ceea ce privește receptarea lui
George Bacovia și a lui Ion Barbu, ob-
servaKiile mele coroborează judecata
critică a lui Mircea Mihăieș dintr-un
recent articol, în care afirmă că „din
Bacovia aproape orice e citabil”, în
timp ce Ion Barbu, deși a scris „vreo
10-12 poezii magnifice, chiar geniale”,
a produs și multe texte, „de-o incre -
dibilă incoerenKă, amestec de ama-
torism pompos și extravagantă nai- 
vitate, de gratuitate lexicală și fa-
condă de iarmaroc.” Personal, nu îm-
părtășesc severitatea criticului faKă de
opera lui Ion Barbu, dar constat fap-
tul că preferinKa pentru Bacovia se
manifestă în prezent și în critică, și în
receptarea cititorilor liceeni.

Să rezulte, oare, că aceste mutaKii
valorice și diferenKe de receptare ar
trebui să ducă la înlocuirea clasicilor
cu autorii contemporani în progra -
mele școlare? Categoric, nu! Desigur
că scriitorii de azi trebuie și ei cu -
noscuKi, studiaKi (chiar într-o mai
mare măsură decât acum), dar clasicii
trebuie să rămână. Pentru mulKi copii
și adolescenKi, școala este singurul
mediu în care pot lua contact cu ei.
Valorile pe care le ilustrează trebuie
transmise mai departe, pentru că fie -
care generaKie selectează din creaKia
lor ceea ce corespunde sensibilităKii și
gustului ei – aici avea dreptate
Ibrăileanu. 

Important este, din punctul de
vedere al școlii, ce selectează din op-
erele clasicilor, la ce vârstă le face
cunoștinKă elevilor cu un scriitor sau
cu altul și cum îi prezintă, astfel încât
să pună creaKiile lor în corelaKie atât
cu epoca în care au apărut (făcând
apel la istorie, oferind informaKii de-
spre mentalităKi), cât și cu perioada
contemporană, ca și cu literatura uni-
versală, pentru a-i apropia de înKele -
gerea celor care îi studiază.   

HoriA GârbeA

Cei care, după cum spune un memorabil vers al lui Ion Stra tan, sîntem
clienKi ai ceasornicăriei Irrepara bile tempus știm că vremea tocește și
colKii tigrului, iar timpul este un cormoran vorace, cum ne învaKă

Shakespeare. Nimeni nu se poate opri să contemple catastrofalele ruinări ale
înfăptuirilor omenești și chiar ale naturii, în ea însăși: Atlantidele se scufundă,
continentele deviază, piscurile se aplatizează, așa cum imperiile se fărîmi Kează
și dictaturile se democratizează; pînă și sfinKii se demonizează.

Literatura și arta resimt și ele eroziunea timpului chiar prin ceea ce se nu-
mește, cu respect, clasicizare. Artefactele din saloanele refuzaKilor, de unde
snobau îngustimea minKii burgheze, trec pe nesimKite în sălile cu obiecte ve -
nerabile, în albume și pe cărKi poștale, se difuzează în kitch-ul magneKilor pen-
tru frigidere nemuritoare și reci. CompoziKiile policrome ale lui Klimt împo- 
dobesc tăviKele lăcuite pentru servirea cafelei, ca și top-less-urile exotice ale lui
Gauguin seturile de suporturi pentru pahare. 

În mod similar, adolescenta care dă jos din cui oglinda dănKuiește folcloric,
la braK cu juna Rodica, și trece voioasă și romanKioasă pe lîngă plopii fără soK
adunaKi pe-o vioară, fata din iarbă surîde, dimpreună cu Andreescu la Barbi-
zon pe sticlele de vin etichetate plastic: Grigorescu. Un secol ce zice, ceilalKi nu
doar dezic, ci încorporează funcKional și călduK în macrameul cel de toate zilele,
precum eroica Marseilleză se-ascundea după un secol în port-tabacul cu mu -
zică al oricărui majur. 

Arta literară înglobează și ea constructiv, pragmatic și confortabil, clasici-
tatea sau ceea ce credem că a devenit clasic. Învechirea duce la acomodare. Ion
Barbu, declarat de Iorga ininteligibil, se predă în școala secundară.

Dialogul cu clasicii rămîne deschis, chiar dacă el este non-explicit și ina-
parent. Clasicii sînt disipaKi în modernitate așa cum seva din tulpina unei
plante poate purta, redus la elemente chimice, trupul cuiva îngropat în
apropiere de rădăcinile ei. Cine se raportează la modernitate face apel implicit
la sursele și modelele unor clasici care se difuzează și se multiplică din gene -
raKie în generaKie și din operă în operă, se modifică, eventual se degradează,
dar ne parvin în bună măsură.

Cu clasicii se poate polemiza, ei pot fi, eventual, ironizaKi, dar nu pot fi oco -
liKi. Prima condiKie pentru a pune mustăKi Giocondei este să existe Gioconda.

Desigur, vor exista mereu autori și chiar pedagogi care își pot imagina că
lumea începe cu ei sau poate a început alaltăieri. Dar în domeniile literaturii și
artei nu se poate vorbi de experienKe depășite și revolute. De fapt, nici măcar
în știinKă ori tehnică, un anumit tip de percepKie, fie și limitată, nu este inutilă.
În plin secol XXI, cei mai mulKi dintre noi ne descurcăm perfect cu geometria
euclidiană și cu mecanica lui Newton, chiar dacă am luat notă de existenKa
altor concepKii, teoretic mai evoluate. Este evident că peste ciclul Carnot nu se
poate trece, sau mai exact peste randamentul lui, nici cu un alt ciclu termodi-
namic și nici cu imaginaKia. Pentru o babă din mediul rural, la care noKiunea de
„departe” reprezintă realitatea drumului Bengești-Novaci, curbura Pămîntu-
lui nu are nicio relevanKă și, ca urmare, geodezia se reduce la topografie, ca să
ne exprimăm astfel.

Ireparabil,
irepetabil. 

Difuziunea clasicilor 
în mediul contemporan
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Cunoașterea limitată la un stadiu trecut e tot o formă de
cunoaștere, ca și a celor care o limitează la experienKa ultimei
perioade, egală vieKii lor. Am întîlnit de multe ori percepKia
că formula bine intrată în memoria colectivă „dacă dragostea
nu e, nimic nu e”, ajunsă și refren de muzică ușoară, î-ar
aparKine lui Marin Preda, deși ea este un împrumut nevino-
vat, un citat evident, din „Prima Epistolă către Corinteni” a
Sf. Pavel.

Cînd mi-am început un roman scriind că personajul meu
s-a trezit după o noapte de vise stridente pomenindu-se pre-
făcut într-o insectă înspăimîntătoare (deoarece băuse mult
în ajun și aceasta îi era percepKia despre sine), un tînăr critic
a identificat sursa la Mircea Cărtărescu. Pe traseul expe-
rienKei lui livrești, nu urcase pînă la Kafka.

O binecunoscută și azi regretată poetă și-a intitulat un
volum, publicat înainte de revoluKie, Ultima Thule. Mi-a ex-
plicat că titlul ei este depresiv, că naKia noastră, ca și răbdarea
ei, au ajuns la capăt. Am fost surprins, pentru că mesajul cla-
sicului - degradat de ea, dar menKionat totuși literal – este
unul optimist, vizionar de-a dreptul în ceea ce anticipează.
Seneca are intuiKia unor teritorii noi ce vor fi descoperite,
lăsînd în urmă limitele momentane ale cunoașterii: 

Oceanus vincula rerum laxet,
et ingens pateat tellus,
Tiphysque novos detegat orbes;
nec sit terris ultima Thule.
NegaKia e importantă în acest citat din Medeea. Clasicii

vin spre noi și se insinuează. Ei fac parte din mixtura de gaze
pe care o respirăm. Dacă am respira doar oxigenul pur al
contemporaneităKii, ceea ce e efectiv imposibil, am deveni
furioși ca personajele unei nuvele de Jules Verne.

Timpul fuge ireparabil, de la Virgilius spre noi, expe-
rienKe irepetabile se prefac în rutină. Sînt – azi și la noi – au-
tori care scriu ca nebunii sonete și rondeluri, repetitiv și
mecanic, în necunoștinKă de Petrarca și Shakespeare, așa
cum titlul operetei lui Mozart a devenit carpetă-păretar, cla-
sicizîndu-se și ea la acest nivel, pilos și coloristic. Apar în
plin secol XXI volume care sună pre-pașoptist, sămănătorist,
gîndirist sau, după caz, nichita-stănescian, cu abundenKă
amatoristică de ne-cuvinte: ne-înstrăinare, ne-cîrmire și chiar
ne-noapte, sunînd, vezi bine, mai „poetic” decît ziua-n
amia za mare! Această, ca să amplific formula, ne-emanci-
pare de experienKe consumate cu mult înainte se află printre
noi, se publică în reviste și volume, uneori dintre cele cu pre-
tenKii.

Este tot o formă – ce-i drept, lamentabilă – a perenităKii cla-
sicilor în varianta lor difuză. Sînt poeKi ai anului 2020 care scriu
din toată inima ca Dimitrie Bolintineanu, minus harul pro-
zodic al aceluia. Ridiculizîndu-se pe ei înșiși, aduc totuși un
omagiu indirect celui care a știut să rimeze castel cu mititel.  

Temele, personajele, stilul (c-o fi dulce sau amar) clasice
se răspîndesc nevăzute, ca virușii. Tot ca pe ei, le purtăm
fără a ști și le dăm mai departe. Fiecare ne putem întreba,
dacă urma noastră va fi atît de puternică încît să nu fie
ștearsă de valuri ci, dimpotrivă, să le împrumute culoarea
ei. Gheara clasicului și dîra ei sînt ca mîna lui Macbeth care
se putea gîndi (II.2): „Oceanul marelui Neptun va șterge/ Și
va spăla această mână? Nu./… /Dar mai degrabă mâna
va-n-roși/ Nenumărate mări și va schimba/ Culoarea undei
lor din verde-n roșu”. 

���

Dintre  scriitorii care la origine au și altă profesie,
Gustavo Dessal ilustrează un domeniu extrem de
interesant și actual: psihanalist și  profesor, se de -

dică în același timp literaturii, eseistice sau de ficKiune. Născut
la Buenos Aires în 1952, trăiește în Spania din 1982,  fără a în-
trerupe însă legătura, profesională, culturală și  umană  cu Ar-
gentina și cu America Latină.

Inserând într-o formulă originală o tradiKie literară culti-
vată cu strălucire de scriitori precum Kafka și Borges, activi-
tatea literară a lui Dessal, care fructifică o bogată experienKă de
psihanalist, cuprinde  romane - Clandestinidad ( ”Clandestini-
tate”), Micronesia,  Principio de incertidumbre (”Principiul in-
certitudinii”), El caso Anne (”Cazul Anne”) - , povestiri  -
volumele Demasiado rojo (”Prea mult roșu”), Operación Afrodita
y otros relatos (”OperaKiunea Afrodita și alte povestiri”), Mas
líbranos del bien (”Ci ne izbăvește de bine”) și eseuri – Las cien-
cias inhumanas (”ȘtiinKele inhumane”), El retorno del péndulo
(”Întoarcerea pendulului”), volum scris împreună cu Zygmunt
Bauman. Opera sa a fost tradusă în engleză, franceză, por-
tugheză și română.

„Fără să se lipsească de referinKa clasică, Dessal este un scri-
itor al lumii noastre, de azi și de peste tot. Scena lui este globul
pământesc - îl caracterizează succinct Ion Vianu - . ”Este pre-
ponderent un scriitor al contemporaneităKii, trecutul îl intere-
sează ca referinKă, dar naraKiunea este mereu la prezent”.
Într-adevăr, protagoniștii lui sunt legaKi între ei prin firele in-
vizibile ale unor sentimente generate de sigurătate, înstrăinare,
melancolie, descumpănire, deznădejde, suferinKă, definitorii
pentru universal lăuntric al omului zilelor noastre. 

Nesomn

P așii ei pe scară au ajuns să mă trezească. Nu știu
cât e ceasul, dar nu vreau să aprind lumina ca să
n-o văd. Ca să nu mă vadă nici ea.

Știu că este ea, fiindcă îi recunosc pașii, felul molcom de
a face să geamă lemnul scărilor, atingerea imperceptibilă a
mâinii apucându-se de balustradă. Aș putea să mă prefac

Gustavo Dessal  

Prezentare și traducere de 
tudorA șAndru meHedinți
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că dorm, însă n-ar sluji la nimic. Ea o să intre oricum, întot-
deauna face așa. Caută o scuză oarecare, pretextul unei fante
de lumină strecurându-se pe sub ușa dormitorului meu, de
pildă, și asta îi e de-ajuns ca să vină să mă vadă.  Se așează pe
marginea patului și mă întreabă ce am făcut peste zi. Mai întâi
afișez un zâmbet forKat, ca să mă prefac că prezenKa ei e bine
venită și că întrebarea ei are pentru mine un oarecare interes,
și chiar un oarecare interes pentru ea. Spune-mi ce-ai făcut
azi, haide, povestește-mi, de parcă n-ar știi cu prisosinKă ce fac
în fiecare zi. Însă nu ăsta e lucrul cel mai rău care mi se în-
tâmplă. Ceea ce mă exasperează cu adevărat e că nu pot să-i
răspund. Ea mă întreabă și eu îi răspund. Îmi pune mereu
aceeași întrebare și eu îi dau mereu același răspuns, ca și cum
acest dialog s-ar înfiripă pentru prima oară, oh, îi spun, am
fost la serviciu, și-mi pun pe chip masca acelui zâmbet duios
și aprind în glas flacăra entuziasmului. Nu e greu, fiindcă am
mulKi ani de experienKă. Ea intră în cameră, îmi zâmbește, îi
zâmbesc, creierul meu activează rapid opKiunea entuziasm și
gata. Uneori dacă sunt ceva mai inspirat, apăs pe clapa fericire
și rezultatul e incredibil, până într-atât încât aproape că
ajungem să ne credem unul pe altul. Iar ea a devenit o expertă.
Unul dintre rolurile ei cele mai bune e acela de a se preface că
nu se preface. Cu asta reușește însă să mă uimească, ceea ce
mă atrage și poate de asta și intru în jocul ei, chiar dacă sunt
convins că ea o să câștige. 

În spatele cuvintelor pe care ni le adresăm este tăcerea. În
tăcere se dă altă luptă, o încleștare de priviri imperturbabile și
pătrunzătoare. Eu îi smulg o bucată de viaKă, ea îmi smulge
alta mie. Nu e ușor să ne dăm bătuKi. Suntem îngrozitor de
puternici. Și ea , și eu. O s-o mai Kinem așa încă multă vreme.
Parcă am fi semnat un pact de sânge, în care ne-am făgăduit
să prelungim duelul cât mai mult cu putinKă. De asta suntem
discreKi și ne cruKăm forKele, întrucât bătălia noastră e atât de
veche încât ura s-a prefăcut într-un gest de reverenKă, un semn
de recunoaștere și de respect. Dacă ea s-ar preda, ar deveni
pentru totdeauna vrednică de dispreK, și asta ar presupune o
scădere iremediabilă în stima urii mele. Dacă eu aș fi cel în-
vins, ea m-ar devora cu dragostea ei, care omoară pe o rază
mai mare decât orice resentiment al meu. 

Sunt sigur că ea o să câștige. Întotdeauna am știut-o. E o
partidă hotărâtă de la început, dar a ne preface că nu știm face
parte din joc. Nu pot tăgădui că uneori facem un efort pentru
a ne iubi, poate pentru a ne ierta. Se întâmplă din când în când
și, cu toate că nu reușim de fel, de bună seamă, ne dăm măcar
un scurt respiro ca să ne mai ușurăm cugetul. E foarte sănă-
tos să-Ki ușurezi cugetul, o variantă bine intenKionată a cinis-
mului. Suntem chiar în stare să ne emoKionăm în faKa propriei
noastre reprezentaKii. Suntem destul de buni!  Ea m-a învăKat,
bineînKeles, și eu am fost elev sârguincios. N-am nimic îm-
potrivă să recunosc că ei îi datorez totul. Cruzimea mea nu
ajunge atât de departe încât să-i contest meritul că dă dovadă
de o capacitate infinită de a face rău, și o răbdătoare stăruinKă
de a transmite această virtute fără seamăn. Am devenit doi
artiști ai unei farse letale, ce se prelungește ca o agonie, o miș-
care de balet în care amândoi cunoaștem pasul pe care îl va
face celălalt, căci coregrafia e trasată cu creionul de neschim-
bat al destinului. 

Acum urcă. Îi place să nu facă zgomot, abia o umbră dis-
cretă, dar treptele sunt vechi și nu poate evita ca greutatea ei
redusă să nu le facă să trosnească în liniștea definitivă a nopKii.

A ajuns pe culoar și o să stea acolo câteva clipe, ciulind ure-
chea în strădania de a capta cel mai ușor semn care să-i
dezvăluie că aș fi treaz. Rămân nemișcat în întuneric, întins
în pat, cu ochii închiși, Kinându-mi respiraKia, dar e în zadar.
Ea știe, mereu știe când sunt treaz. Asemenea animalelor care,
în bezna cea mai adâncă, se călăuzesc după miros, ori sunt în
stare să-și simtă victima după temperatura trupului. 

M-a detectat. Și acum o să bată în ușă, niște bătăi domoale
și discrete, fiindcă ea e veșnic domoală și discretă, niciodată
nu vrea să deranjeze, nu o să spună niciodată nimic cu intenKia
de a se amesteca în viaKa mea, vrea doar să mă întrebe cum
mi-a mers azi.  Mai întotdeauna  i-o iau înainte. Secundele
acelea de dinaintea ușoarelor a bătăi în ușă mi se îngrămădesc
în gât și mă fac să respir anevoie. Prefer să i-o iau înainte, să
accelerez momentul inevitabil, reînceperea obișnuitului nos-
tru ritual de la miezul nopKii.

Sunt încă treaz, poKi intra. Doar pentru o clipă, nu vreau să
te deranjez. Am coborât la bucătărie să-mi pregătesc un ceai,
fiindcă nu pot dormi.

Aprind veioza de pe noptieră și ea se așează pe marginea
patului. Își Kine cana de ceai cu amândouă mâinile, încălzindu-
se. Ce bine că nu te culcat încă! Povestește-mi cum Ki-a mers azi,
ce-ai făcut, am lucrat toată ziua, oh, ai lucrat, da, am lucrat, ce
altceva aș fi putut face, sigur, ai lucrat, da, am lucrat, eu nu
puteam să adorm, știi doar, sunt amintirile, da, amintirile, însă
nu vreau să te împovărez cu asta, ai destule pe cap cu atâta
muncă, nu contează, nu sunt încă obosit, vorbește- mi despre
amintiri. Mai e nevoie din partea mea de încă un îndemn ca s-o
fac să vorbească. E un calcul subtil pe care îl facem amândoi cu
rigurozitate matematică, ea nu continuă până când nu reiese
limpede că eu am rugat-o să-mi povestească. Atunci ea o să-mi
facă pe plac și o să vorbească. În unele nopKi mă amuz întârzi-
ind puKin invitaKia. Ea șovăie, își plimbă privirea prin cameră și
așteaptă supusă să reînnoiesc oferta. Las să treacă un timp pru-
dent și, dacă chiar și după asta rămân tăcut, ea oftează o dată
sau de două ori și găsește cum să reia firul.

Tu știi că niciodată nu reușesc să uit. Uneori, în timpul
zilei, se întâmplă ceva ciudat. Ca și cum lanKurile memoriei ar
cădea și m-ar lăsa să merg. Atunci mai înaintez câKiva pași,
întind mâinile și simt că palpez reliefurile vieKii. De mică îmi
plăcea să merg cu ochii închiși și să recunosc obiectele pe
pipăite, penarul cu creioane, păpușile mele, una după alta,
pernele de pe pat, rochiile atârnate în dulap. E ceva asemănă-
tor. Dar noaptea, când cred că sunt liberă, că pot umbla slo-
bodă, lanKurile mă trag iar și îmi apasă pieptul, se încolăcesc
pe gleznele mele și mă obligă să târăsc mai departe povara
timpului. Ce ciudat că e atât de greu să porKi ceva invizibil! 

La fel se întâmplă și cu vina, spun parcă într-o doară, și ea
rămâne câteva clipe tăcută. E nevoie doar s-o simKi, adaug,
profitând de pauza ei, dar atunci face ochii mari și mă privește
cu o expresie surprinsă, parând lovitura cu o mișcare abilă de
cuvinte. Ei, de ce te-ai putea simKi tu vinovat, de parcă n-ai
urma mereu ceea ce îKi dictează îndatoririle tale întrebare? PoKi
fi foarte împăcat cu conștiinKa ta. 

MulKumesc, dar poate că nu se gândea la mine când
spuneam asta, te gândeai la oameni, dar, mă gândeam la oa-
meni. Ah, omenii, da, oamenii care se simt vinovaKi. Precis că
nu te-ai gândit niciodată că vina e o manifestare a decenKei. 

Pauză. Îi văd mișcarea buzelor repetându-mi ultimele cu-
vinte într-un murmur aproape neauzit, ca și cum le-ar savura,
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le-ar plimba prin gură pentru a le desluși mai bine înKelesul.
În sfârșit zâmbește și în ochi îi ghicesc străfulgerarea efemeră
a vicleniei. Da, decenKa, îmi place să aud asta de la tine, e ceea
ce noi Ki- am insuflat întotdeauna. El era veșnic primul care să
dea exemplu. Mi-aduc aminte că odată, nu știu dacă tu poKi
să-Ki amintești, erai mic și ne aflam toKi trei în parc. Pe neaștep-
tate, ai apărut cu o jucărie în mână, o mașinuKă sau ceva de
genul ăsta, și ne- ai spus că ai găsit-o nisip, la leagăne. Era ade-
vărat, de bună seamă, totuși el te-a luat de mână și v-aKi dus
să daKi o raită, întrebând copiii, până l-aKi găsit pe stăpân. Tu
ai dat drumul jucăriei fără tragere de inimă, dar el Ki-a expli-
cat că așa trebuie procedat în viaKă, și tu te-ai lăsat povăKuit. El
era întruchiparea în carne și oase a omului decent și ăsta a fost
un motiv în plus ca să mă simt mândră alături de el.

Sigur. Da, cred că mai păstrez încă niște licăriri din am-
intirea asta. Oricum memoria ta fost întotdeauna mai bună ca
a mea, recunosc. De asta mă uimește că, după câKiva ani, ai
uitat de povestea asta când au încercat să-l mituiască și tu i-ai
reproșat că nu are curajul să accepte ca să-i meargă mai bine.
Îmi amintesc că îKi băteai joc chiar de decenKa asta de care te
simKi mândră, de parcă ai fi contribuit cu adevărat la făurirea
ei. 

O privesc drept în ochi și stau să-i observ reacKia, felul abia
vizibil în care toKi mușchii feKei i se pregătesc de contraatac
sau de o retragere temporară, după cum o cerere tactica dis-
putei.

Nu pot tăgădui că atunci am fost nedreaptă cu el. Dar tu
nu ai avut habar niciodată ce greutăKi întâmpinam pe vremea
aceea, pentru că eu le ascundeam, te feream să dai piept cu
ele, să te simKi ameninKat de nesiguranKă. 

Oh, nesiguranKa! Veșnic a fost tema ta favorită, e drept,
sperietoarea pe care ai agitat-o toată viaKa pentru a justifica
orice era nevoie. Mai târziu, când ceea ce numești tu prospe -
ritate a venit în sfârșit, Ki-ai luaKi sarcină să-i amintești în
fiecare zi cât de importantă e pentru tine siguranKa și te arătai
deosebit de afectuoasă când vânătorul se întorcea acasă
aducându-Ki prada zilei. SiguranKa a fost unul din marii tăi
clasici. Întotdeauna am admirat neasemuitul tău talent de a
administra bunul simK. SiguranKă, ascensiune socială, auto -
depășire, numai proștii ar fi în stare să ignore importanKa aces-
tor valori, nu e adevărat, pentru că în fond tu ai vrut ceea ce
vrea toată lumea, un loc călduK, la adăpost de trecut, cu atât
mai bun cu cât te apără de viitor. Meritul tău e că l-ai obKinut
fără să dai nimic în schimb. 

Asta o crezi tu, crezi că totul a fost fără să dau nimic în
schimb. Lasă-mă să- Ki spun ceva și apoi vei putea crede mai
departe ce poftești. Tu nu știi nimic despre viaKa mea, nimic
despre ceea ce am fost nevoită să îndur. ViaKa e ca un râu care
duce cu el totul, apă limpede, proaspătă, dar și resturi, mur-
dăria pe care ceilalKi o aruncă fără să le pese nici cât negru sub
unghie, fiindcă e mai ușor să scapi de propria scârnăvie
aruncând-o la alKii, așa cum încerci tu să faci acum cu mine. Ce
știi tu ca să mă judeci? Nu eziKi să dai sentinKe, când în reali-
tate n-ai văzut nici jumătate din dovezi și nu Ki s-a prezentat
nici măcar cea mai mică parte a faptelor. 

Acum este ea, ea cu adevărat. Nu e vorba că și-ar fi smuls
masca sau că și-ar fi lepădat pielea travestirii și și-ar fi scos la
lumină imaginea autentică ascunsă sub ea. Nu, masca e unicul
chip pe care îl poate arăta, talentul ei pentru spectacol, vicle-
nia ei de comediantă, prefăcătoria cuvintelor ei, măiestria de

a disimula că în spatele a toate astea nu e de fapt nimic.
Aproape fără să-mi dau seama, am lăsat-o să avanseze prea
mult. Pot să văd asta în străfundul ochilor ei care acum
afișează orgoliul victimei. !ine mai departe mâinile în jurul
cănii de ceai, iar silueta ei, abia profilată în lumina slabă a
veiozei, pare și mai fragilă, și mai micșorată. Stăm un răstimp
fără să vorbim și am impresia că fiecare cuvânt continuă să
plutească în tăcere, ca particule de praf suspendate în aer. 

Poate că totul e bine așa, îi spun ca s-o surprind, ce vrei să
spui?,  că nici eu n-am făcut tot ce aș fi putut face. Deschide
gura să răspundă, dar eu continui. Uneori îmi dădeam seama
că el voia să îmi vorbească, era un fel de implorare, dar nu se
încumeta s-o exprime. Mă ascundeam în spatele pudorii lui,
mă prefăceam distrat, temându-mă ca nu cumva să-mi ceară
ajutor, ca nu cumva să aibă nevoie de mine, ca nu cumva să
mă molipsească de agonia lui. Pe atunci nu mă gândeam
decât să trăiesc, avem planuri, nu eram dispus să las nimic
să-mi strice prezentul și l-am abandonat pentru un fel, m-am
dezinteresat de durerea lui, de singurătatea lui, de privirea
lui pierdută undeva în neantul disperării. 

Își duce cana la gură, atât de încet că pare că n-o să ajungă
niciodată, și bea puKin câte puKin, vorbind cu mare grijă, ca și
cum s-ar apleca peste o fântână a cărei adâncime nu o poate
ghici. 

Câteodată se așeza lângă fereastră și rămânea nemișcat, în
tăcere, străin de mine, de toate. Tu nu îl vedeai pentru că ple-
caseși, spune ea mai departe. Când veneai în vizită se sforKa
oarecum, făcea încercări să înceapă o conversaKie. Dar îndată
ce plecai, revenea la mutismul lui, la insula îndepărtată a gân-
durilor și mă lăsa singură. Cred uneori că renunKase la viaKă
cu mult înainte și că nu mai rămânea din el decât o umbră în-
tristată, o fantomă de neatins, mistuită de nefericire. 

Jongleria versiunilor tale a fost întotdeauna de mare clasă.
Numai tu ești în stare de trucurile astea de acrobat, uriașe sal-
turi mortale în văzduhul memoriei, pentru a cădea, bineînKe-
les, în picioare, fără să suferi vreo zgârietură. Îmi pare rău. ÎKi
jur că îmi pare rău și că nu pot păstra aceleași amintiri despre
aceleași lucruri. Se prea poate să mai am încă mania copi -
lărească de a te contrazice, dar oricât mă străduiesc, nu văd
decât detașarea ta, lehamitea, sila pe care Ki-o stârnea faptul că
trebuia să te ocupi pentru prima oară în viaKă de cineva, graba
ca totul să se sfârșească odată, pentru a-Ki recâștiga comodi-
tatea, nepăsarea aceea cu care observai chinul istovitor al celor
care se văd obligaKi să trudească pentru a trăi. ÎKi repet că îmi
pare rău, fiindcă aș vrea cu adevărat să văd lumea așa cum o
percepi tu, cu siguranKă aș dormi mai bine, sau poate că nu, e
totuna, oricum nu mai contează.

Oh, Uitasem, te-au sunat după-amiază de la atelier, au zis
că te poKi duce când vrei. Vezi doar,  în ultima vreme trebuie
să-mi notez tot, altminteri îmi iese din cap. Nu te-am întrebat
dacă vrei și tu o cană de ceai, am cumpărat ieri o marcă nouă. 

Dau din cap că nu. 
Cred că o să mă culc. Și tu trebuie să fii obosit.
Se ridică atunci în picioare, încetișor, și se strecoară afară

din cameră. Sting veioza și încerc să adorm. Nu se mai aude
decât pulsaKia automată a deșteptătorului. După câteva clipe,
mi se pare că răzbate până la mine un strigăt înăbușit care se
frânge în bucăKi, dar se poate să fie doar închipuirea mea. Da,
trebuie să fie imaginaKia mea, pentru că acum nu mai aud
nimic.
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Primăria Capitalei prin Teatrul
Dramaturgilor Români, Muzeul
NaKional al Literaturii Române

și Biblioteca Metropolitană București a
anunKcâștigătorii Concursului de crea -
Kie literară și teatrală cu tema „DIS-
TAN!A”, concurs desfășurat în peri- 
oa da 1 mai – 15 iunie.

Concursul s-a bucurat de un real suc-
ces, atrăgând numeroși creatori de lite -
ratură, amatori și profesioniști, până la
data data de 15 iunie fiind 524 de texte,
dintre care: Proză: 162 grupaje; Poezie:
269 grupaje; Monodramă: 93 texte.

Juriul, format din Lucia Verona,
Ioan Cristescu, Ramona Mezei, Marius
Bodochi și Horia Gârbea a selecKionat
un număr de texte câștigătoare pentru
fiecare secKiune: 12 grupaje de proză, 67
grupaje poezie, 8 monodrame.

Grupajele de proză (eseu/jurnal) și
poezie selectate vor fi publicate până la
finalul anului 2020 într-o antologie de
texte literare editată de Editura Muzeu-
lui NaKional al Literaturii Române. Mo -
no dramele câștigătoare vor fi publicate
în Revista Drama coordonată și editată
de Teatrul Dramaturgilor Români.

Premii ale unor entită>i culturale 
la concursul literar cu tema „Distan>a”

În urma jurizării pentru concursul
literar cu tema „DistanKa”, entităKi cul-
turale acordă premii unor concurenKi,
împreună cu instituKiile organizatoare.
În urma hotărîrilor luate de acestea, se
acordă:

� Premiul „Ilie Constantin” al Filialei
București-Poezie a Uniunii Scriitorilor din
România (USRo) – Petre Ioan Cre>u;

� Premiul „Emil Brumaru” al Filialei
București-Poezie a USRo – Mircea Tecu -
lescu;

� Premiul „Clara Mărgineanu” al Fil-
i alei București-Poezie a USRo (unei poete
tinere) – Clara Tîrcă;

� Premiul pentru poezie al revistei
Neuma – Violeta Daniela Mîndru;

� Premiul „Gheorghe Stroe” pentru
proză al revistei Neuma - Constantin D.
Rupa;

� Premiul pentru monodrama al revis-
tei Neuma – Andreea Tănase;

� Premiul „Petre Ghelmez” pentru
poe zie al editurii eLiteratura – Ovidiu Mi-
hăilescu.

Felicitări juriului pentru efortul
susKinut (peste 520 de grupaje primite)
și mai ales laureaKilor! 

Concursul literar cu tema „DistanKa”

DDrraaggoosstteeaa  ppăășșeeșșttee  ccaa  uunn  eecchhiilliibbrriisstt

În orașul acesta dintre râuri dragostea pășește ușor
Ca un echilibrist pe sârma ancorată bine la capete
Și-Bi dă impresia că nimic rău nu se poate întâmpla
Între naștere și moarte.

Aici ferestrele triste ale școlilor par tot atâtea
ascunzători secrete pentru visele copiilor
și parcurile pustii par drumuri neumblate de picior de om.
Dragostea pășește ca un echilibrist
pe deasupra locului prin care visurile își iau zborul
mai mult nocturn decât diurn,
mai mult orizontal decât vertical…

Aici oamenii își măcelăresc sufletul în forma pieselor de puzzle 
Nu îl mai pot întregi; mereu se pierd câteva piese. 
NeputinBa se rătăcește prin noi ca printr-un labirint
Prin care bâjbâim către speranBă și nici Sfatul bătrânilor orașului, 
cu minBi fezandate prin biblioteci, nu găsește soluBia.

Aici e locul în care păsările îmbracă bucuria în sunete
ca oamenii să-și îngroape angoasele sub lespezi de rubin
să-și purifice sufletul de cele mai odioase sentimente.
FrumuseBea are valoarea învelișului poleit
a sânilor detașabili și a creierelor netede
a zâmbetelor goale cu aromă de marijuana.
Uite, fulgii ăștia albi care zboară dintre frunzele plopilor
sunt fărâme de nori răniBi de gânduri negre
înfipte ca niște pumnale într-o Bintă de cer.
Pentru asta oamenii rămân singuri tot restul vieBii.

Dragostea pășește ușor ca un echilibrist
Cu inocenBa copilului care n-a învăBat de pericol.
Nu dau doi bani pe oamenii ăștia învinși de climă,
Diete, de cutume, de viruși, de neîncredere
Nu cred nici în bunătatea afișată ostentativ
Nici în perfecBiune, nici în deplina răutate.
Încerc să pășesc ușor, ca un echilibrist,
Pe sârma dintre naștere și moarte.

VViioolleettaa  
DDaanniieellaa  
MMîînnddrruu
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AAggoonniiee
Cerul are astăzi o tușă de roz
Aruncată neglijent peste visele oamenilor
Iar tu, singura fără nici o treabă
În mijlocul atâtor oameni grăbiBi spre nimic
Fără s-o știe
ÎBi porBi pașii spre singurătatea care te așteaptă.
Te atrage întunericul suferinBei.

Să renunBi la viaBă ca să devii sfânt
Devine o teamă nouă
Rană vie sângerând peste alte răni mai vechi.

Îmbată-te cu dureri noi!
Încordează-te până la ultima intensitate,
Cu faBa schimonosită și ochii
IeșiBi din orbite ca de o groază nebună
Unghiile rănind carnea braBelor
Limba încleștată și creierul încordat, 
Încât să nu știi dacă ce spui e tăcere sau urlet
Până ce arzi halucinant
Și suferinBa se stinge în scântei risipite de vânt!

ViaBa nu e decât o pâlpâire necunoscută
Moartea e în firea lucrurilor
Un drum nesfârșit.

TTăăcceerree  aassiimmppttoommaattiiccăă
Asimptomatica boală
Pare singura anomalie a firii
Care transformă un om puternic
Într-un aluat moale.
Liniștea mușcă din noapte
Mușcă și din zi, dumicat după dumicat
Sunetul cu care crește iarba
Zdruncină tăcerea
Pocnetul bobocilor de flori
Pare explozie de petarde
Vântul prin sălcii
E cutremurul pământului

Numai inima mea acoperă
�ipătul pământului oprit din mișcare.

SSccrriiuu
Scriu și scrisul meu 
e un strigăt mut
răsucit în mijlocul frunBii
precum cercurile concentrice
trezite de aruncarea unei idei
în marea neștiinBă.
Scriu ca să închid în porii hârtiei
ce buzele mele nu pot rosti,

ci doar murmură neauzit
sintagme transmise,
simptomele unei singurătăBi 
cuceritoare prin culoarea ei albastră
Scriu aflând că tot ce are valoare
E singular…ca Dumnezeu, ca Soarele, 
ca Pământul, ca Luna, 
Ca… mine.

DDee--aattââttaa  lliinniișșttee
De-atâta liniște copacii au uitat 
Să-și mai scuture frunzele…

pipăi șoaptele… ochii par 
spălaBi de culoare, de imagini.
De-atâtea ploi sărate
S-au uscat mugurii
S-au strâns înapoi sub pielea copacului
În adânc…
s-au întors în ghindă
Iar sunetul izvorât din capacul ei
Printre degetele tale, ca în copilărie
Când puteai să cânBi din orice
Nu mai sună vesel ca al unui fluier
Ci șoptit, îngândurat, ca un geamăt
După un sărut furat în taină

cuvinte zălude risipite între un șuierat și altul…
Și zdrobirea toamnei sub pașii împovăraBi
De lucruri ascunse… nerostite încă

De-ar putea pluti cuvintele
s-ar face pod
și-ar micșora distanBa dintre noi…
de s-ar auzi sunetul inimii
ar fi tunet în cer și s-ar coborî pe pleoape…
dar e liniște și tu ai uitat…
și toamna a uitat
să-și mai scuture frunzele..

VVeegghhee
O noapte întreagă
Rămasă lângă un trup tânăr
Cu gura sângerândă
Cu ochii întorși
Spre minutul iniBial de viaBă
Și mâna dreaptă încleștată în treime
Cu Eva și Adam lipiBi în umilinBă
Iar mâna stângă strângând
Cuvintele unei scrisori de dragoste

Mărturisesc 
că nu am fost niciodată 
atât de îndrăgostită de viaBă.
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Uneori mi se întâmplă să obosesc să fiu femeie
Să intru în saloane de frumuseBe, în magazine
Cu un surâs îngheBat, palidă ca o leoaică
Pășind pe o câmpie de uscături și oase albe.

Mirosul frizeriilor mă înfioară
Din cauza părului căzut, măturat fără milă
Când de fapt nu mi-aș dori decât să dorm
Ca pietrele sau ca iarba ca să nu mai văd
Nici seminBe scuipate de nomazi, nici flori smulse.

Uneori mi se întâmplă să mă plictisească
Ochii mei și urechile mele, buzele mele
Rostind cuvinte care nu dor și palmele,
Palmele muncite frământând cu aceeași dorinBă
Pământul și pâinea.

Mirosul pământului ud și a ierbii tăiate
Crește în mine de la picioare către frunte
Ca o mare verde care mă inundă
Frumos ar fi dacă aș pluti pe o apă de smarald
Ca o barcă cu vele mânată de cel mai aprig cârmaci

Nu mai vreau să strâng în mine nefericiri
Asta mă face un om rău, nu-i așa?
Nu mai vreau să scriu epitafuri
Pentru cei care mor de grija mea
Nelăsându-mă să trăiesc pentru că nu i-am lăsat să moară.

Zilele ard toate ca niște candele cu ulei sfinBit
Când mă văd deschizând ochii mereu triști și obosiBi
Și aleargă pe drumul lor ca niște pași răniBi
Lăsând urme de sânge cald, către vise.

Și mă împing pe străzi cu nomazi
Cu braBe pline de copii schilozi, înfometaBi, cu ochi mari
În care se oglindesc întrebări nerostite,
Prin spitale cu trupuri împuBinate, duhnind a moarte
Pe străzi înfricoșătoare de unde mă alungă
Câini cu ochi roșii și guri lacome.

Și mă pândesc găuri negre și iarba arsă
Case cu geamuri murdare și curBi mirosind a excremente
Bătrâne cu un singur dinte molfăind hulpav
Un măr vechi, Binut cu degete rășchirate și strâmbe
Blugi rupBi, tricouri sfâșiate, șuviBe verzi și roz
Burice și coapse bronzate, bocanci…

Iar eu, mă plimb liniștită cu părul meu auriu
Cu degetele strânse, cu buze roz, cu scârbă
Cu uitare, cu milă, cu furie… merg înainte
Traversez străzi, birouri, magazine de încălBăminte,
Patiserii, printre blocuri cu cearșafuri albe atârnate, 
Tricouri, cămăși de firmă, jeans-i, batiste
Care plâng lacrimi latente.

ÎÎnn  ssppaatteellee  oocchhiilloorr  mmooaarrtteeaa  ppâânnddeeșșttee

În spatele ochilor moartea pândește
Zgârie fornixul cu ghearele, lăsând urme roșii
Crește frica, se zvârcolește în măruntaie
Se zbate prin vene trimiBându-și otrava
În tot corpul…. Și-n tâmple
Ca o toacă, își bate gradat fiorul
Tac –tac…tac-tac tac… tac-tac tac-tac…
Cu ceaBă acoperă gândurile, și te frământă
Alergând nebună de la minte la inimă…
Te învăluie teama și sunetul îBi pare
Că sună chiar la ușa ta
Ea e acolo, răbdătoare, iar tu nu vrei acum…
Deși știai încă de la început că va veni
Tac-tac tac-tac… se apropie clipa
Și sunetul îBi pare că închide capacul coșciugului
Și ai vrea, dar nu acum…niciodată nu e momentul
De parcă de ai mai avea zile… un secol
Ai ști ce să faci din cuvinte și din fapte
Să o primești, să-i deschizi ușa, 
să pleci cu Ea zâmbind cerului….

ÎBi simte frica… ce vrei? Răgaz? Atunci mă duc.
Face un semn că va reveni
Și tu… încerci să respiri… a plecat, de data asta…
Te-nvăluie o ceaBă alburie… se-aude toaca și tresari
Începi să deretici prin gânduri și oameni
Să te curăBești până când va veni din nou la ușa ta…
Să ai atunci candela aprinsă, veghind…
Ca o fecioară înBeleaptă….

LLeeuucceemmiiee
Mai strângi o dată ochii
Să alungi greaBa de tot, scârba
De ce a devenit viaBa ta.
Se înmulBesc leucocitele, devin multe
Parcă s-ar divide ca gângăniile dintr-un film SF.
Eprubetele s-au umplut totuși cu sânge roșu.
Credeai că-i alb, de când Bi-au spus că ești bolnav.

Și de aceea ai ajuns să iubești iarna
Că simBeai că îBi pătrunsese în toate organele, în creier
Doar inima o simBi caldă încă, de la soarele verii
Singura care se revoltă în faBa morBii
Când tu știi că doar firele prin care se scurg lichide
Te Bin în viaBă. Iar una de sub staniol,
Cea care seamănă cu un glob de Crăciun
Spânzurat pe o cetină îBi amorBește durerea și uite
Cum te face să visezi că cea care se apropie Bi-e iubită!



www.revistaneuma.ro
Premiile Neuma 40

Nr. 7-8  /  2020

‒ În sinagoga inimii mele, o lumină arde doar pentru
Lionel Messi...

M-am apropiat cu o nedisimulată grimasă de don Belial de
Gehenna care, tolănit în jacuzzi-ul princiar, trăgea pe nări
miros de pucioasă și rozmarin cu o sticlă de Sânge de taur
lângă el, și am îndrăznit să-l întreb:

‒ Stăpâne, ce să mă fac? Au sosit încă o mie de petiKii care
cer ca numitul Messi să facă mătreaKă, să-i cadă părul, măcar
să-și rupă un picior...

‒ Ce mai vor? Nu e destul că am suspendat Copa del Rey,
că am închis porKile stadioanelor și pe Becali l-am adus la sapă
de lemn?

Rânjetul meu nu a făcut decât să înrăutăKească situaKia și, în
timp ce îi turnam un ciubăr de catran pe șale, dux malorum a
spus enervat:

‒ De câte ori să îKi spun, când 11 oameni intră pe teren, cel
puKin unus ex ei diabolus est.

Am schimbat subiectul, înKelegând cu latina mea de baltă,
deprinsă la Videle, dacă înKelegeKi ce vreau ca să spun, că pu -
terile lui don Belial au și ele o limită atunci când vine vorba de
un șogor de-al lui, cu amintiri comune în piscina cu șampanie
și alte sumare grosolănii. M-am mărginit la visele mele erotice
și, proaspăt tuns și frezat, am dat raportul zilnic, plin de elan:

‒ În rest, pe pământ, totul e bine... Pandemia este în floare
și dracii sunt tot mai des pomeniKi! Numărul celor infectaKi a
trecut de șapte milioane. Stâlpii care sprijineau templul uma -
nităKii: libertate, egalitate, solidaritate, sunt praf și moloz...

Don Belial și-a frecat mâinile juisând, apoi a dat drumul la
bule în jacuzzi și a poruncit:

‒ ToKi care vin de pe pământ să intre în carantină, iar ceilalKi
să păstreze distanKa socială, că de nu, îi trimit înapoi și vor sta
între vămi până li s-o acri. A venit vremea să închidem porKile
nu doar de frica ateismului și a superstiKiilor materialiste, ci și
a acestui vierme Covid care sapă la temelia lumii ca să răstoarne
crugul ceresc. Și nu uita, continuaKi dezinfectarea cu fum de pu-
cioasă, ca în timpul ciumei lui Caragea, iar petiKiile celor încă
vii să fie luate cu lemn cu cui în capăt și înmuiate în oKet...

‒ Mărite, ar mai fi ceva, a-nflorit contrabanda cu măști de
protecKie made in China. Nu mai găsești nicări frumoasele
noastre măști artizanale numite masques de peste, alea cu fil-
tru făcut din flori de fân, frunze de ismă, frunză de jaleș, frunză
de rozmarin nemKesc, frunză de rută, flori de lavant, flori de
lămâie, cuișoare pisate, din toate câte cinci dramuri; grăunKi de
ienupăr pisaKi, zece dramuri... Cum scrie la letopiseK.

‒ Contrabanda asta trebuie încurajată, că și așa măștile
chinezești nu sunt bune de nimic...

Și acum, amintește-mi ce program am pe ziua de astăzi!
‒ 9.01 - 13.59. Filmări la Buftea cu Nicole Kidman, în Or-

bitor 3.
‒ Aha!, a zis don Belial răsfoind scriptul și, schimbându-și

vocea în dolby sound system că să își intre în rol: ,,Cum sunt
lucrurile când nu le vede nimeni? Dar iadul, dacă nu îl vezi,
care va să zică îl putem numi Paradis?” – plan american, pro-
fil 3⁄4... Bleah, le-am spus că sunt sătul de gargara asta pseudo-
metafizică și să bage măcar un duel cu Yoda ori cu Sf. Mihail.

Altfel, reziliez contractul, că doar nu am semnat pe viaKă, ca
Messi cu Barca...

‒ 14.27. ConferinKă de presă despre ucigașul în serie cunos-
cut sub numele de Covid 19.

Televiziune, radio, mănuși, măști made in China...
Fiindcă don Belial părea tot mai absent și Kigara de foi tot

mai căzută pe gânduri, am decis să mă opresc. Evident, urma
să spună ceva de maximă importanKă, un panseu, o parabolă,
ceva atât de adânc că trebuia să notez în letopiseK, așa cum se
întâmplă întotdeauna după un pahar de vin moldovenesc și o
Kigară de foi răsucită pe coapsa unei cubaneze focoase, cum
avem multe pe la noi. În așteptarea preaînaltei înKelpciuni,
stăteam preaplecat și, în tăcerea mormântală, auzeam o
coloană vertebrală scârKâind.

‒ Acu’ vreo trei luni ‒ începu don Belial ‒ îl aveam pe ăla
micu într-a șaptea, rândul patru, banca de la geam, și ce lin-
iștit și fără de griji eram. Dar de când cu pandemia asta nouă,

școlile s-au închis și ce i-a dat prin cap dușmanului de clasă,
de sus? ...Școala online! Adio gumă lipită de bancă, adio copiat
la extemporal... Sunt numai un pachet de nervi! Să arunci tone
de maculatură mâzgălită cu stiloul, cu pixul, cu copita și să
treci de la „Mâinile la spate, să nu aud musca!” la platformă on-
line și zumzet de cooler este peste puterea mea de înKelegere.

Frate, nu mai Kin pasul cu timpul prezent! Filmează-l pe ăla
micu, încarcă materialele pe cloud, participă la proiecte și
video conferinKe cu elevii, cu profesorii, cu mama-lui-Sar sailă...
Eu care încă îmi bat capul dacă antichitatea mea de PC se mai
deschide în Solitaire trebuie acum să trasez figuri geometrice
în AutoCAD 3D! Bine, am înKeles, odată și odată trebuia să tre-
cem și noi de la cretă, burete și WC în fundul curKii la tehnolo-
gia 5G! Dar de ce tocmai acum? Nu mai lipsește decât să ne
mutăm toată viaKa în ciberspaKiu și să facem copii pe Internet.
În fine, m-am conformat și, strângând din dinKi, am început să
învăK Word, Excel și tot Office-ul în limba maghiară, că așa
l-am primit, dar cum să-l mai altoiesc pe ăla micu cu liniarul la
palmă când doamna mă vede și sună la protecKia copilului în
direct? Nu mai spun că ieri a luat 4 la o compunere pe care tot

CCoonnssttaannttiinn  
RRuuppaa

Departe de Messi
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eu i-am scris-o, cică, despre idolul lui. Eu am zis că e Messi,
dar domnul profesor e fan Harlem Gnohéré (cine mama-lui-
Sarsailă o fi?!)... M-am săturat și de orele de educaKie fizică, cu
filmuleKe și linkuri încărcate de profesori nevăzuKi și obezi,
exer ciKii pe care și părinKi trebuie să le facă, nu-i așa?, ca să îl
stimulăm pe ăla micu și să-l deprindem cu jocul în echipă. Care
joc? Nevastă-mea a făcut febră musculară, eu mi-am scrântit
un picior, iar vecina de dedesubt va intra curând la balamuc de
atâta bătut în calorifer. În concluzie, nu mai rezist, frate! Iată de
ce, am decis să te trimit pe pământ cu o misiune secretă.
Apropie-te să îKi spun la ureche cum să oprești, mama-lui-
Sarsailă!, pandemia asta, ca totul să revină la normal și școala
să fie așa cum a fost...

* * *

Seara târziu am trecut prin porta lucis și am ajuns pe un
pământ desKelenit și aproape pustiu. Pianul care acompania
scena aceasta a rămas mult în urmă până nu s-a mai auzit. Mut
rămăsesem și eu. Îmi văzusem reflexia într-o vitrină plină de
compasiune și de hârtie igienică.

Vitrina, nu eu! Adus de spate, bântuit de indoieli, cu părul
zbârlit și ochii afundaKi în faKa puhavă, ziceai că sunt umbra
lui Messi după autogolul ăla de pomină, când întreg San Siro
l-a huiduit și a cerut banii înapoi. Ici, colo, la câte o fereastră, un
pensionar scruta depărtarea printr-un binoclu de operetă și
aștepta porumbelul Bunei Vestiri. În locul zburătoarei albe, câr-
duri de ciori înnegreau cerul, de parcă se filma un remake
după Hitchcock. La adăpostul întunericului și a măștii cu ier-
buri parfumate, m-am furișat pe lângă blocuri, am ocolit două
babe care se plimbau cu izoleta, plus o patrulă de poliKie care
juca șotron pe un septuagenar prins fără mască în intersecKie.
Aproape de ei, într-o gură de canal, viitorul horcăia și suna la
112. De la el am aflat că nimerisem undeva în Sud-Estul Euro -
pei, cel mai probabil, la !ăndărei.

‒ Privește spre cer, rugăciunile și dezinfectanKii nu mai
ajută la nimic! Nu mai e niciun basm de spus, niciun mit de
cântat. Omul modern a eviscerat zeii, a eradicat magia și acum
trebuie să plătească un preK prea ridicat pentru ambiKia lui
deșartă de a înKelege și ce nu e de înKeles. Are grijă de asta ea,
doamna Pan de Mia, care vine periodic și îi amintește omului
că nu va mai avea unde să se ascundă, nici măcar în moarte,
fiindcă nici acolo nu mai e nimic necercetat de el.

Am ridicat privirea, la timp ca să observ un sobor de
preoKi cum trece în zbor, purtând pe umeri racla cu sfintele
moaște ale Prea-Cuvioasei Paraschieva. În urma lor, la adă-
postul întunericului și a măștilor de gaze, îngerii cântau înălKă-
toare cânturi bizantine și își ascuKeau pe furiș baionetele pentru
atacul din zori. Se zvonea că deja recuceriseră gara și autogara
din Bergamo și acum vor încerca același lucru și pe frontul din
!ăndărei.

‒ Nu, nu asta e soluKia! Am strigat eu, în timp ce desenam
cu creta pe zidul Primăriei pecetea magică pe care Petrus de
Apono, cel fugărit de InchiziKie, o punea în timpul ciumei celei
mari pe porKile Constantinopolului, izbăvindu-i astfel pe bi -
zan tini de înspăimântătorul flagel. Imediat, semnul propiKiator
și-a făcut efectul și, din patru cvartale, oamenii vindecaKi au
dat buzna pe străzi, cântâd și dansând din buric. Nu știu cum
și de unde, poate de la televizor, toKi știau, până și puradeii, că
minunea i se datorează lui Messi care ar fi donat orașului
manele și dezinfectanKi interni în valoare de un milion de euro.

‒ Messi, Messi, ochii înlacrimaKi vor să te vadă! Fără tine,
venea Apocalipsa peste noi!

Învălut în anonimat și într-o înaltă modestie, eu continuam
să desenez pentaclul magic pe blocuri, pe case, pe ghereta
paznicului de la stadion, până ce un ritm îndrăcit de manea a
cuprins tot orașul și, cu mic, cu mare, am băut dezinfectant in-
tern cu polonicul și am încins grătare cu mititei. Nu spun, au
fost și ceva probleme, dar unde nu sunt? Pecetea diavolească
descoperită de Petrus de Apono în mormântul Marelui Închi -
zitor nu doar vindeca, dar îi și învia pe cei deja morKi. Așa m-
am trezit, în mijlocul cimitirului, printre flori de hârtie și
sicomori, cu câKiva zombi care îmi pupau mâna și îmi ofereau
iarbă și coroane de flori.

‒ Lumea de dincolo s-a aglomerat peste măsură, chiparo-
sule, iar noi am fost trimiși înapoi!

* * *
Deasupra noastră, luna explodase într-un strănut sângeriu.

De emoKia revederii, doamna Pan de Mia, fostă Tina Caran,
strănuta de zece ori pe minut. Era într-un neglije rămas de la o
tânără sfioasă, cu doi copii din flori, unul fără coarne, mai mic,
negru și creK. Respira printr-un furtun atașat la două tuburi de
oxigen ascunse sub o umbrelă de mătase albastră, decoltată
suspect. În rest, poza în Venus pudica și se arăta în toată splen-
doarea ei mai ales la pensionari.

M-au trezit din reverie buzele ei cât o pâlnie de tubă sau
corn englezesc, când mi-au șoptit la ureche:

‒ Ai un foc? Benzina o dau eu!...
Atunci mi-am amintit că focul distruge, dar și purifică. Prin

foc, ofrandele ajung întotdeauna la nasul zeilor. Însă de când
focul de jertfă s-a stins în temple și pietatea abia de mai pâlpâie,
zeii sunt tot mai furioși pe oameni și pe amnezia lor.

‒ De asta m-au trimis, a spus Pan de Mia, să rescriu Apo -
calipsa cu sângele lor... Al ultimilor zei!

‒ Da, omul poate fi mai rău decât diavolul, i-am cântat eu
în strună. Mai ales de când se

crede invincibil și se visează Dumnezeu. Doar nevăzutul îl
mai apasă pe umeri cu greutatea

unei rugăciuni. Noroc că, pe tărâmul de unde vin eu, rugă-
ciunile s-au transformat în vrăji...

Abia deosebind realitatea de ficKiune, am invitat-o pa Pan
de Mia într-o cofetărie care se deschisese atunci doar pentru
noi și ne aștepta în prag cu prăjituri Lionel Messi și alte dul-
cegării.

‒ ÎKi mai aduci aminte, doamnă? Era exact acum o sută de
ani, în vremea gripei spaniole...

Ehe, ce vremuri! Și câte serenade funerare nu Ki-am cântat
sub balcon! Iar tu, la fel de zguduitoare ca acum, te arătai
într-un seducător desu de mătasea broaștei, cu crinolină din
lemn de tisă în care păsărica ta de apartament cânta până
noaptea târziu...

Am profitat de ocazie și, în timp ce doamna Pan de Mia
arbora o corpolentă fericire, i-am tatuat pe fese pecetea lui
Petrus de Apono. Aveam în faKa ochilor ca reper chipul lui don
Belial care mă tot încuraja și îmi promitea că mă face mâna lui
dreaptă, sau stângă, depinde de unde privești.

Înainte de a exploda, matracuca a mai sughiKat de trei ori.
Suflul exploziei m-a prins în tranșee, dar tot am rămas surd
de-o ureche și parcă nici realitatea nu mai era în toate minKile.

Altfel, de ce îmi tot dădea palme și striga într-una:
‒ Costică, Costică, trezește-te!
‒ Ce e? Ce s-a întâmplat?
‒ Messi a ratat și tu ai leșinat, a spus nevastă-mea.
‒ Oh, Doamne, ce urât am visat!...

Constantin
Rupa
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Live pe facebook.
O FEMEIE (30-40 de ani): Merge?

Merge. I-am dat drumul. Cred. Așa. Bun.
Mă văd? Cred că mă văd. Salut! Mamă deci
e prima oară când fac așa ceva. Nu știu câKi
oameni se uită acum. Nu știu cine se uită.
Dacă aveKi ceva să-mi spu neKi, lăsaKi un
comment și vă răspund. Ok? Ok. Așa. Cre
că stau mai bine aici. Așa. Bun. 

Am emoKii pentru chestia asta. Da
vreau să fac asta cu voi. Vreau să împărtă -
șesc asta cu cineva. Cu voi. Cu lu mea. Cu
cine se uită. E important pentru mine. Ziua
de astăzi. Data reală. Azi (data reală) este
ziua în care mă căsătoresc cu mine! Gata.
Am spus-o. 

(răsuflă ușurată) E acolo. E afară. E la
voi. Nu mai pot să dau înapoi. 

(e veselă) Ce bine! Perfect. Mai simplu
decât mi-am imaginat.

(pauză) Are cineva vreo părere? Ni-
meni, nimic? Ok. Sunt curioasă dacă vi se
pare ciudat. Mie mi s-a părut. Am făcut
mișto de asta o vreme. Până când am în-
ceput să cercetez un pic subiectul. Am citit
niște articole. Am văzut niște interviuri.
Am început să înKeleg mai bine de ce fac
oamenii asta. Sologamie - nu știu dacă e
corect tradus. Tu cu tine. Să-Ki fii propriul
partener, la bine și la greu/rău. De acum
înainte, pentru cine mă cheamă la vreo
nuntă, să știe/știKi că vin +1. În sfârșit pot să
zic asta! 

Nici o părere, în continuare? Ok. Deci,
dragii mei, de azi s-a terminat cu viaKa sin-
gle. Dacă cineva o să mă… (se întrerupe
brusc)

Ah, primul comment!
Citește un comment:
E o farsă, nu? zice David.
Nu. Nu e o farsă. Nu e la mișto. E foarte

important pentru mine. 
Wow, a început să curgă cu păreri.

Câte sunt, nu se mai opresc. 
Citește un comment:
E bullshit. Vrei aten>ie. tot David.
Da! Vreau. It’s my wedding day, nor-

mal că vreau atenKie. Cine nu vrea atenKie?
Citește un comment:

Chiar face lumea asta? Întreabă Adina.
Da. Chiar face lumea asta. Începe să fie

din ce în ce mai populară chestia asta. 
Citește un comment:
Și femei și bărba>i? Tot Adina.
Sincer cred că mai mult femeile decât

bărbaKii. Dar contează? E cineva aici care
nu e stresat că e singur/ă? Care nu s-a să-
turat de oamenii care se uită la el/ea cu
milă? 

• Ce faci? Tot singur/ă? Ce păcat! - ăștia
sunt oamenii care Ki-o spun pe faKă.

Sau ceilalKi, care sunt real îngrijoraBi
pentru tine:

• Ce faci? Tot singur/ă? Nu te îngrijora,
o să găsești pe cineva. E cineva acolo și
pentru tine. O să vină când nu te aș tepKi.
Mereu vine când nu te aștepKi. Nu-Ki face
griji. Nu te plânge. Ai răbdare. Important e
să nu te oprești din căutat.

Citește un comment:
Bă, eu am obosit să tot caut. Unde

naiba să mai cau>i? Scrie Delia. Mai zice că
nu mai poate să doarmă noaptea. Are in-
somnii de vreun an și ceva, de când a ieșit
din ultima relaKie serioasă. Mă întreabă
dacă și eu am.

Nu Delia, n-am avut niciodată nu știu
ce probleme cu somnul. Dar ce pot să-Ki
spun eu Kie, un mic secret între noi, e că din
momentul în care am luat decizia asta
dorm ca un bebeluș. Cel mai liniștit be-
beluș din lume. N-am avut un somn așa
adânc niciodată până acum. Ceea ce mă
cam sperie: dacă o să fie un cutremur în mi-
jlocul nopKii și nu-l aud? 

Citește un comment:
Adina mă felicită pentru decizie. Merci,

Adina!
Azi e ziua mea specială. Nu-mi vine să

cred că am emoKii. Așa de multe emoKii. 
Citește un comment:
Și eu am avut emo>ii la nuntă! Zice

Cristi. 
Ok, da Cristi. PoKi să ai ceva emoKii la o

nuntă, cred. Dacă nu mai vrei? Dacă nu
mai vrea partenerul? Aici e mai safe, sunt
doar eu. Eu cu mine. Și-am avut o discuKie
serioasă cu mine înainte să încep live-ul

ăsta, să nu care cumva să mă surprind cu
nu știu ce gânduri ascunse. 

Pauză.
ȘtiKi că aproape n-am dormit deloc

noaptea trecută? Da, știu că am zis adi -
neaori de somn. Dar azi-noapte a fost o ex-
cepKie. Noaptea de dinainte. Mă tot în- 
torceam de pe-o parte pe alta. Mă gândeam
că azi e ziua mea cea mare. Că azi trebuie
să arăt bine. Cel mai bine. O să fiu cea mai
frumoasă mireasă din lume azi. Adevărul e
că am niște cearcăne oribile. 

Citește un comment:
Nu se văd deloc. Scrie Delia. 
Se văd puKin dacă mă apropii de

cameră. Dar nu foarte tare. Thank God for
make-up! Nu cred că aș fi vrut să mă uit la
mine nemachiată în oglindă. Să mă întreb:
cine e femeia aia cu cearcăne cât casa? Dacă
încep să am îndoieli? 

Citește un comment:
�i-a luat mult timp să iei decizia asta?

Întreabă Adina. 
Adina dragă… acum îmi vine să-Ki

spun toată povestea. Și știu că vorbesc
mult. Sunt în pericol să întârzii la propria
mea ceremonie. 

Deci totul a început când aveam vreo
17 ani… (se întrerupe brusc) Nu, nu mi-a
luat mult timp. A venit după ultima expe-
rienKă de la un party. Eram cu niște prieteni
într-o sâmbătă seară în oraș. O seară din aia
în care toată lumea vrea să se distreze la
maxim. Să fie cea mai mișto seară din viaKa
lor. Și-am avut parte de experienKa aia cla-
sică, gen: 

(cu o voce de bărbat) Ce faci pisi/fata? Ce
frumoasă ești. Ce bei? 

(vocea ei) Ce beau? Ce-am în mână. Aia
beau.

(cu o voce de bărbat) Ha ha ha. Ce
amuzantă ești. Super smart. 

(vocea ei) Atât? Ce mai ai?
(cu o voce de bărbat) Ăăăă nimic. Am

venit doar așa. 
(vocea ei) Perfect. PoKi să și pleci… doar

așa. 
(cu o voce de bărbat) Ce rea ești. (pauză

scurtă) Nu ești singură? 

AAnnddrreeeeaa
TTăănnaassee

Ziua în care
m-am căsătorit

cu mine (fragment)
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(vocea ei) Așa. Și? 
(cu o voce de bărbat) Hai bă să plecăm că

asta-i nefutută. 
(vocea ei) Da, chiar sunt. De unde-ai

știut? Așteaptă, stai, nu pleca! 
A plecat. Am crezut că era ceva special

între noi, da na. N-a fost să fie.
Citește un comment:
Eu mi-am întâlnit so>ul într-o seară în

club. Scrie Alina.
Bravo Alina! Mă bucur pentru tine.

Sper că sunteKi fericiKi împreună. 
Citește un comment:
E foarte greu să intri în vorbă cu o fe-

meie, mai ales dacă ești un tip timid și
n-ai încredere în tine. Scrie Alex.

Alex, baby, păi spune-i asta atunci. Sin-
ceritatea e sexi. 

Citește un comment:
Sunt multe tipe single care sunt ina -

bordabile și și-o ard ca niște regine. Scrie
Victor.

Victor, așa e. Da sunt și mulKi tipi single
care-s extra libidinoși. 

Citește un comment:
Adriana spune că mă îndepărtez de

subiect.
Da, Adriana, ai dreptate. Nici nu mai

știu de unde plecasem. Cum am ajuns la
decizia asta? Da. Păi, a doua zi. În timp ce
mă târam prin casă dintr-o parte în alta. Mă
durea capul într-un hal. Am zăcut toată
ziua și mi-am promis a nu știu câta oară că
nu mai petrec așa. Că am și eu o vârstă și se
simte. Mi-am zis: Baby, ce naiba, ai grijă de
tine. Tre să ai grijă de tine. Dacă nu tu,
atunci cine? Și atunci m-a lovit ideea. 

Citește un comment:
Ce-ai sim>it? Întreabă Delia.
Pfuu. Multe. Mi s-a limpezit capul

brusc. A dispărut toată durerea într-o frac -
Kiune de secundă. Am sărit din pat. Da.
DA! Asta o să fac! De ce nu? Am alergat
până la bucătărie să-mi iau un pahar de vin
să sărbătoresc și pe drum m-am lovit cu
degetul mic în tocul de la ușă și atunci a în-
ceput să mă apuce frica de necunoscut. Ce?
Cum poKi să faci tu asta? Să-Ki zică lumea
că ești nebună? E clar, singurătatea Ki-a
afectat creierul. (pauză) Mi-am turnat un
pahar de vin, am început să-mi masez
degetul mic de la picior și-au început să
treacă toate îndoielile alea. Se ducea du -
rerea și mi se limpezea iar capul. Începeam
să simt. Din ce în ce mai tare. Era ceva în
mine care simKea foarte foarte puternic că
asta trebuie să fac. Ca în momentele alea în
care se aliniază toate planetele și ești invin-
cibil. Nu poate să te doboare nimic. (pauză)
Asta a fost la început. Impulsul. Dup-aia a
urmat un întreg proces. Nu m-am aruncat
chiar așa cu capul înainte. Sunt o femeie
res ponsabilă, ce naiba. 

Citește un comment:
Ce-ai făcut dup-aia? Întreabă Adina.
Dup-aia nu m-am grăbit. Am așteptat.

M-am urmărit atent. Să văd dacă merit.
Dacă sunt cum mi-am imaginat. Dacă as-
cund lucruri de mine. Dacă o fac de frică.
Dacă mă exasperează felul în care mănânc.
Dacă mă enervează că nu duc gunoiul când
îmi zic să duc gunoiul. Dacă mă machiez
dimineaKă și dup-aia mă arunc înapoi în
pat, să mai stau 10 minute. Dup-aia mă
trezesc, mă dau jos din pat, mă duc la
oglindă și mă mir cât de bine arăt dimi neaKa
proaspăt trezită din somn. Dacă vorbesc
prea mult de dimineaKă când abia m-am dat
jos din pat, nici măcar n-am apucat să mă
spăl pe faKă sau pe dinKi, mă văd că m-am
trezit și-ncep să-mi pun o mie de întrebări:
Ce faci? Ai dormit bine? Ai visat? Ce-ai
visat? Vrei cafea? Ce mănânci? Ce vrei să
facem azi? Ai pus la spălat? Să știi că eu am
avut un coșmar. Am visat că erai cu alt -
cineva. EraKi foarte atrași unul de altul și eu
stăteam și mă uitam la voi și nu știam ce să
zic sau ce să fac, tu nici măcar nu mă băgai
în seamă și-ai mers mai departe, ai făcut și
sex cu altcineva fix în faKa mea. Știi ce tare a
durut? Cum ai putut să-mi faci așa ceva?
Asta vrei? De asta ai nevoie? Vrei să fii cu
altcineva? De ce nu-mi spui nimic? Nu spui
nimic pentru că e adevărat ce zic, nu?

(pauză scurtă) Am urmărit atent toate
lucrurile astea. Le-am notat. Apoi am arun-
cat notiKele. Mi-am zis că e deplasat. E prea
mult. Am zis să fac ce simt. Că până la
urmă asta e cel mai important. Să faci ce
simKi. Să fii sincer cu tine. Și-am fost. 

Citește un comment:
Ha ha, ca-ntr-o rela>ie pe bune. Scrie

Cristi.
Da, Cristi. Exact. Bine, a fost mai sim-

plu că deja locuiam împreună. Am sărit
pasul cu mutatul împreună. Cu văzutul
dacă poKi să trăiești în același spaKiu cu
partenerul. Cu prefăcutul că-Ki place totul
la el. Ca dup-aia să începi să lucrezi la tot ce
nu-Ki place la el. Știi ce-am mai câștigat?
Timp pentru mine. Știi cum e, când ajungi
obosit acasă, seara după job, și dai de
partener care te întreabă: Cum Ki-a mers
ziua? Ce-ai făcut? Și staKi să vă povestiKi
unul altuia cum v-a mers ziua și ce-aKi
făcut. Asta în cazurile fericite, în care vor-
biKi, în care vă priviKi. În care nu vă pre -
faceKi că celălalt nu e acolo și fiecare se duce
la activitatea aia pe care o face fără să gân-
dească, fără să se uite la el, fără să vadă ce
simte. Ca să nu apară întrebările: 

Cine-i omul ăsta? Cât de bine îl cunosc?
Chiar îl cunosc? Vreau să-mi petrec toată
viaKa cu el? 

Îl mai iubesc? (pauză) Ce pot să zic?
Cazul meu e fericit. 

Wow, oamenii au început să se certe pe
chat. (Citește discuBia.)

Victor: Deci toată treaba asta e o por-
cărie. E clar că o faci pentru că >i-e frică.

Delia: Nu. Eu cred că ești super cura-
joasă. Ai curajul să->i asumi ce sim>i.

Victor: Ce mă? Ce simte? Așa mă duc
și eu și mă căsătoresc acum cu vasul de
wc. Că și așa îmi știe toate secretele.

Delia: Nu te oprește nimeni să faci
asta. Po>i să faci orice.

Victor: Ba da! Mă oprește că nu sunt
bolnav mintal. Ce-i asta? Să se căsăto -
rească fiecare cu primu lucru pe care pune
mâna și să bage un live pe facebook ca să
se uite to>i proștii.

Călin: Ha ha eu sunt și pe pornhub
deci ghici ce-am în mâna.

Dani: Bravo frate! L-ai văzut pe ăla
nou cu Asian step mom?

Călin: Nu-mi plac astea, io-s pe scan-
dinavian.

Ok. A luat-o toată lumea razna. Geez,
sunt mai multe discuKii paralele, inclusiv
link-uri pe care le găsiKi în chat dacă vreKi.
StaKi să caut firul principal. (caută printre
comment-uri) Așa:

David: Da mă, nu știu ce se întâmplă
cu femeile după o vârstă. O iau razna,
fră>ică. Fosta mea făcea crize de isterie pe
stradă că cică n-o ascultam. Sau că ieșeam
la bere cu băie>ii. Și ele zic că vor copii și
familie și d-astea, da una nu mai știe să
>ină o casă.

Victor: Da, frate știu! Sunt nebune.
Cristi: Bă, so>ia mea e ok.
Victor: Da mă, nu zic că toate-s ne -

bune, dar majoritatea sigur au ceva lipsă.
Cristi: Femeia pare că știe ce face.
Delia: Victor nu te uita dacă nu vrei. 
Victor: Bă da ce vă place vouă să ne

zice>i ce să facem.
Delia: Păi dacă știm mai bine decât

voi?
Alina: Delia tu ești single, nu? La cum

vorbeștii cu tipii…
Delia: Nu e treaba ta.
Alina: Lasă-mă să->i dau un sfat că

poate te ajută.
Delia: Cine ești tu să-mi dai mie sfa-

turi? Vezi->i de treaba ta.
Alina: Ok, fată. Am vrut doar să te

ajut. Nu o lua personal.
Călin: Lasă fata să o ia cum vrea ea.
Cristi: Călin man, separă-le și tu. Că de

aia nu ne iau în serios.
Victor: Cristi you are pussy. �i-a luat

nevastă-ta c****ele?
Ok, toată lumea se ceartă cu toată

lumea. Guys, gata! Ho!
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EVOLU�IE

Piatră
Hârtie
Foarfecă

VOIN�A TIMPULUI 
NE SEPARĂ

Un copac în flăcări, un bifacial, 
Amploarea peșterii,
Ale imperiului, săbiile infinite,
Aristotel,
Onoarea și curtenia,
Vrăjitoria,
Secolele cu Lumină,
Pasul  în faKă
De la război și moartea neagră,
Noua libertate, cea promisă,
Egalitatea nu încă atinsă,
Fraternitatea neconcisă
Și o mare de nori,
Noul soare, noua lună,
Cuvinte în alb,
Cuvinte în fals
Cuvânt cu cuvânt,
Tăcerile unui aster,
ConcentraKia fumului
În mod deosebit,
Ziduri și pereKi,
Ferestrele închise,
Un vot,
Acel moment, momentul nostru
Ne sapară
Temerea ta și gândirea mea,
Orice colK cotim
Spre voinKa noastră eșuată,
Pusă la colK, diminuată,
Pe lângă dorinKa
De a termina ceva
Și de a avea dreptate
Cu inima goală.

Și nu ne folosește corpul
Când timpul 
Ne separă atâta timp.
Amor, 
VoinKa timpului ne separă
Și azi
Măștile ne acoperă răsuflarea,
Săruturile și distaKa
Între cuvinte,
Însă nu uita 
Și amintește-Ki amor
Că ne unește 
O privire. 

ZI DE NOAPTE

La sfârşitul zilei când
Privirea ai să-Ki ascunzi
Cu ea aş dori să nemuresc,
Uşor să îmi pătrunzi
În firea mea firească apoi
Să-mbrăKişezi cu dor
Ceea ce nu vrei să împarKi
Şi se numeşte amor

Şi la sfârşitul nopKii când
Când luna ne-nconjoară
Priveşte-mă si lasă-mă
Să-Ki scot inima afară
Din pieptul tău ce nu-ndrăzneşte
Sufletul să-şi deschidă
Ca pieptul meu timid şi singur
Lumină să aprindă.

T Ă C E R E

Tăcere e când
ÎnalK mâna ta 
Între mâinile mele
ÎndorinKate
Cu o mișcare blândă
Și atât de laconică

Că-ntocmai la sosirea
Buzelor mele
Înfometate 
So însușească
Mă cutremură
În asemenea î ncercare
NecruKătoarea 
Deșteptare

Tăcerea e ca
DorinKa de a fi 
Tu însuKi 
Și de a te privi din nou
De atâtea ori
În felul
Felului tău de a fi
Sau ca dorinKa 
Unei dorinKe 
Care râvnește 
Fără a găsi pace
În nici un avea

Tăcerea e când 
Nu se rostesc cuvintele
Acele cuvinte 
Care sunt ale noastre 
Din mine și din tine
Ale tale ale mele ale noastre
Pe care ecoul le strigă
Până rămâne 
Fără glas
Să mai spună
Cuvinte
Care să spună 
Orice cuvânt. 

NATURĂ MOARTĂ 
CU AUTOPORTRET

O ușă
O mână
Pe clanKă
Un dulap

- 28 ani, Madrid, Spania.
- Studentă în anul trei la Facultatea de Filologie ale UniversităKii Complutense din

Madrid. Studiază limbi străine (germană și chineză) și literatura lor. A participat în
diferite evenimente culturale legate de limba română  și figurează ca organizator cul-
tural al universităKii Complutense. Traduce opera poetului Marin Dumitrescu și a pu -
blicat până in prezent o antologie numită La estatua de una estrella (Statuia unei stele). 

- diferite proiecte în curs de editare.

Nicoleta Gabriela Lazăr
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O masă
Un scaun 
CărKi 
NotiKe
Poeme
Lumină
Un pat învechit
O noptieră
Sub cărKile de noapte
PereKi 
Liniște 
Fereastră

NE VEDEM MÂINE
AMOR?

Ne vedem mâine amor?
Eu nu am nimic.
Tu ești bine?
Știu deja că nu te pot atinge,
Am să stau la distanKă
Și am să păstrez distanKa
Și poate ai să-mi spui acel hola!
La care nu mai e nevoie să răspund
Pentru că e la fel ca în prima zi
Și pentru că două persoane 
Care se salută așa,
La fel ca noi, amor,
Nu se mai despart niciodată.
Ne vedem mâine amor?
Eu nu am nimic.
Tu ești bine?
Spune-mi doar unde și când,
Știi doar că acolo voi fi 
În acel moment,
Precis.
Știu deja că nu te pot atinge
Și că nici eu nu mă pot apropia.
Am putea bea o cafea 
Și să ne privim în ochi,
Asta nu contagiază pe nimeni,
Tu știi bine că nu. 
Sau poate că da, 
Dacă te gândești că iubirea mea
Trece prin ochii tăi,
Se extinde în venele tale
Până ajunge la inimă,
Asta pompează sângele ceva 
mai repede,
ÎKi crează un pic de disconfort
Și poate neliniști,
Poate lipsă de somn 
Și poate 
Deranjul de a te obliga să mănânci 
Când nu Ki-e foame
Ca să-Ki menKii sănătatea.
Corpului trebuie să-i dai ce cere,
Dacă nu, mai cere până se îmbol-
năvește. 

Dar dacă vii mâine amor,
Promit să nu te ating
Chiar dacă eu sunt bine
Și tu nu ai nimic.
Dacă vii mâine amor,
Promit să nu te ating,
Am să-Ki zic hola! dulce amor
Și o să bem un ceai,
Dacă nu dorești cafea.
Eu vreau doar să te văd amor,
Eu doar am să te privesc.
Asta nu contagiază.
Sau poate că da. 

SE ANGAJEAZĂ MUZĂ

Poet în formare
angajează muză
pentru titlurile următoare
(cu posibilă extindere):

- Poemul uitat
- Coroana lui Apollo
- O mie și nicio noapte
- Umărul dezvelit
- Ești, de la verbul a fi

CerinKe minime:

- zâmbet inspirator
- să-i placă să fie muză
- să aibă o minte deschisă
- disponibilitate absolută

de a călători
în orice Kinut și epocă

- diponibilitate absolută
de a întruchipa
omul, natură moartă,
fenomene naturale,
valori, s.a.m.d.

ExperienKă:

- se valorează positiv
ExperienKa în domeniul
poeziei sau ca muză.

Se oferă:

- debutare în anul X
- o copie a fiecărei poezii publicate
- recunoaștere deplină
- protagonism în toate poemele

InformaKii suplimentare:
- se stabilește un test obligatoriu
de o poezie în care candidata
propune titlul în funcKia
profilului personal

- fiecare candidată dispune
de o singură oportunitate

- candidatele sunt solicitate
să-și depună curriculum aici.

HÂRTIE PE PÂINE

Dacă hârtia ar lipsi cu desăvârșire,
m-aș face, cred, brutar.
Este cât se poate de vrednic de cinste
să le dai oamenilor
pâinea cea de toate zilele,
spunea Proust
frământând flămând cuvinte.
Cum de nu s-a gândit el
să creeze hârtia?
Păi cum mi-aș fi citit poemul
scris pe o pâine
din care toKi mănâncă
și nu se mai satură?

TE IUBESC

Două cuvinte subtile,
Răbdătoare ca și colKii
Unei dihănii înfometate
Care așteaptă pe vârful limbii
Să ajungi și destinul tău
Și care te condamnă
Prin legea cărnii 
Și te declară
Victimă instant. 

VISUL

mă priveai în ochi liniștit
iar eu am crezut 
că nu mai trece timpul
aș fi schimbat totul atunci
dacă nu mi-ar fi venit rău
de la cartofii prăjiKi în sudoare
m-ai iubit atunci în primul tomberon
care-Ki ieșise-n cale
și-apoi ascunși după un colK de lună
unde nimeni să nu-și amintească
de noi
zâmbeai imbecil ca Monalisa
nici eu nu îmi mai aminteam de tine
credeam că timpul trece
și ne vedeam în fiecare zi
și nu te recunoșteam
și timpul trecea
fără nicio vibraKie.

���
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Tocmai terminasem cursul şi, ca deobicei, mă simţeam
obosit şi fericit. Îmi aminteam de privirea atentă a stu-
denţilor, mă bucuram de felul cum reuşisem să-i an-

trenez pe făgaşul gândirii mele şi îmi spuneam, o dată în plus,
că profesia de dascăl este una dintre cele mai frumoase din
lume.

Mă îndreptam agale spre hotelul unde reţinusem  o ca-
meră şi priveam distrat vitrinele acestui orăşel fermecător -
Troyes - unde facultatea, cu sediul la Paris, avea o filială. Apre-
ciam îndeosebi calmul, amabilitatea locuitorilor, gata să-ţi dea
informaţii, mereu zâmbitori. Mă uitam cu admiraţie la cate-
drala  prin dreptul căreia treceam, și m-am hotărât să o vizi-
tez a doua zi, înainte de a pleca la Paris. Cum mi se făcuse
sete, m-am îndreptat spre o braserie unde se şi instalaseră câ-
teva mese la soare. Căci era primăvară, și asta mă făcea să
visez la apropiata vacanţă. Fiind tânăr si liber, puteam să aleg
orice destinaţie care se încadra în veniturile mele.

Prima înghiţitură de bere, răcoroasă si spumoasă, combi-
nată cu satisfacţia cursului ţinut, mi-a procurat o senzaţie de
fericire completă - fizică şi psihică - și am căutat să o prelun-
gesc alungindu-mi picioarele, închizând ochii sub soare, şi go-
lindu-mi mintea de orice gând.

Când am ieşit din acea stare de toropeală, soarele dis -
păruse după casa din faţă, un vânt slab începuse să adie şi
gândul cursului care mă aştepta a doua zi a reuşit să mă tre-
zească de-a binelea. ”Ei da, va trebui să mă mai uit peste  noul
capitol, dar mai întâi să găsesc ceva de mâncare undeva pe
aici”.

Se înnoptase și, când am intrat în hotel, tânăra de la re-
cepţie m-a asigurat că toate caloriferele funcţionează. M-am
bucurat, fiindcă sunt cam friguros. Intrând în cameră, am
simţit  o căldură plăcută şi am observat că dispun de toate cele
necesare, inclusiv de o masă de lucru pe care mi-am şi insta-
lat notele de curs.

Am făcut un duş, mi-am pus pijamaua şi m-am aşezat la
masă, decis să lucrez. Dar, fie că oboseala zilei  la care se
adăuga vinul  de la masa de seară îşi făcea efectul, fie ca neu-
ronii nu-mi funcţionau prea bine în căldura camerei, am
constatat că urmăream cu dificultate raţionamentele pe care
trebuia să le expun a doua zi. Am închis dosarul cu notele,
promiţându-mi să mă scol mâine mai devreme şi să arunc o
privire.

M-am întins deci cu voluptate sub plapumă şi am dat dru-
mul radioului de voiaj pe care îl luam întotdeauna cu mine. O
muzică plăcută s-a făcut auzită şi am ascultat-o câteva mo-
mente înainte de a stinge. Însă în acel moment, privirea mi-a
căzut pe tabloul de pe peretele din faţă. În penumbra care
domnea, se putea distinge figura unei fete brunete, cu un șal
pe umeri. Ansamblul nu mi-a atras prea mult atenţia, mai ales
că eram pe jumătate adormit.

Am întins mâna să sting lumina când am observat, în mij-
locul tabloului, un punct luminos care lucea slab. Ca să
desluşesc mai bine despre ce e vorba, am orientat lumina veio-

zei spre tablou. Atunci am realizat că punctul luminos era o
broşă care ţinea şalul în jurul umerilor. Șalul era roşu cu flori
negre şi lăsa să se întrevadă decolteul fetei al cărei ten mai
oacheş mi-a sugerat o meridională.  Tânăra avea un surâs me-
lancolic, misterios, care mi-a atras privirea. ”O Mona Lisa exo-
tică’”, m-am gândit, amuzat. M-am îndreptat în capul oaselor
ca să o văd mai bine şi atunci am remarcat că privirea ei avea
o nuanţă jucăuşă, glumeaţă, ce contrasta cu tristeţea surâsului.
”Ah, fetele astea din sud, mi-am zis, alungindu-mă din nou,
nu ştii niciodată ce-i în capul lor. Seducătoare şi periculoase’”.
Am stins lumina şi am adormit pe loc.

M-am sculat mai devreme, decis să-mi revăd cursul. Tre-
când prin faţa tabloului ca să mă aşez la masa de lucru, i-am
aruncat o privire rapidă, și am rămas Kintuit locului. În lumina
puternică a zilei, fata din tablou mă privea cu intensitate.
Ochii negri mă fixau veseli şi provocători, surâsul care aseară
îmi păruse trist avea acum strălucirea tinereţii. Am încreme-
nit, neputând să-mi desprind privirea de a ei. Mi se părea o
prietenă bine cunoscută, gata să stea de vorbă cu mine. Am
remarcat fineţea trăsăturilor ce contrasta cu imaginea pe care
o aveam despre femeile din insulele îndepărtate - căci floarea
din păr îmi sugerase o fată din Tahiti.

”Bine, bine, doar n-am să stau cu orele în faţa tabloului
ăsta”, mi-am zis, enervat şi amuzat în același timp. M-am
aşezat în faţa dosarelor, cu hotărârea fermă de a mă pune pe
lucru şi am aruncat o ultimă privire tabloului. Însă, stupoare,
acolo unde eram, ea continua să mă mă privească. M-am ridi-
cat şi am făcut turul camerei. Degeaba. Privirea ei, uşor iro -
nică, mă urmărea peste tot. M-am apropiat, încercând să
descopăr secretul tehnic utilizat de pictor, fiindcă, îmi
spuneam, trebuie să existe unul care să ducă la un astfel de
efect. Dar cu cât mă apropiam, cu atât simţeam farmecul  de
neînvins al ochilor  negri, migdalaţi. În cele din urmă, mi-am
lipit nasul de tablou fără a reuşi să-i pătrund secretul.

Tulburat şi înfometat, m-am dus să-mi iau micul dejun,
apoi m-am drumul şcolii, ducând cu mine preţioasele dosare
pe care le-am instalat ca o plasă de salvare sub un acrobat. Din
fericire nu mi-am pierdut echilibrul, în ciuda unor afirmaţii
nejustificate pe care studenţii nu le-au observat.

Din nou la hotel, m-am repezit în cameră cu nerăbdarea
unui căutător de aur care a descoperit un filon şi se teme să
nu-l piardă. Era tot acolo, mă aştepta surâzâtoare şi calmă, cu
liniştea unei femei frumoase, sigură de prada ei. Am găsit-o şi
mai fermecătoare. M-am aşezat şi am contemplat tabloul în
detaliu. Atmosfera era exotică, însă n-aş fi putut să localizez
regiunea. Fata avea un aer metis, un oval perfect, un nas mic,
şi mâini fine care susţineau şalul aruncat pe umeri. Si mai cu
seamă, privirea aceea indefinită, prietenoasă şi îndepărtată în
acelaşi timp.

Cunoscusem şi eu câteva femei frumoase în viaţa mea,
avusesem chiar o pasiune pentru una din ele, dar nici una nu
fusese înconjurată de aura aceea de mister care te împiedecă
să o cunoşti cu adevărat. Cum să dezlegi misterul unei femei

Dintr-o altă viaKă
mAriAnA beliș
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care tace? Cum să pătrunzi meandrele gândului ei, când
numai ochii vorbesc? Căutarea poate fi fără sfârşit. Da, aş vrea
s-o întâlnesc pe fata asta, mi-am zis, dar iată, nu am decât
tabloul ei. Nu ştiu nici măcar cine este pictorul. Poate că ea
este acum o bătrână grasă si zbârcită. Imaginea asta mi-a făcut
rău. Nu, aşa ceva nu e cu putinKă. Mai bine moartă, ducând
cu ea secretul acelui surâs.

M-am ridicat şi cu părere de rău m-am apucat să-mi fac
valiza, căci trebuia să mă întorc la Paris. Pe măsură ce ora
plecării se apropia, o tristeţe neînţeleasă mă cuprindea, de
parcă părăseam pe cineva drag. Mai mult, pe cineva pe care
nu-l voi mai putea revedea niciodată, deoarece cursul se ter-
minase. Cum adică, niciodată? Am realizat dintr-odată că îmi
venea greu să mă despart de privirea aceea. Avea un magne-
tism care mă fascina. O ideie nebunească îmi trecu prin minte.
Ce-ar fi să plec cu tabloul? Ar observa doar femeia care face
curat, a doua zi. Prea târziu, eu voi fi departe. Ideea m-a făcut
să zâmbesc. Știam că nu voi putea face nicicând aşa ceva. Dar
mi-am zis că, nefiind la Luvru, aş putea să fotografiez tabloul.
Zis şi făcut, am luat câteva poze, din unghiuri diferite.

Totuşi, m-am gândit, pictorul ăsta a existat, poate mai
trăieşte undeva şi poate că și modelul lui mai e în viaKă. M-am
repezit să cercetez tabloul. Da, se putea vedea o semnătura...
indescifrabilă. M-am gândit că cineva din hotel trebuie să
cunoască provenienţa lui. Am coborât la recepţie să plătesc
nota,  și m-am adresat funcţionarei cu un aer cât mai indife -
rent:

- Aş dori să vă pun o întrebare. În camera unde am stat,
există un tablou ce reprezintă o persoană care mi se pare cu-
noscută. Aţi putea oare să-mi indicaţi numele pictorului sau
poate chiar adresa lui?

Ea mă privi o clipă în tăcere, părând a nu înţelege între-
barea.

- Vă referiţi la tabloul din faţa patului? Ce reprezintă, de
fapt?

- Reprezintă o tânără care mi se pare că este o vară de-a
mea, mai îndepărtată.

- Da, vă înţeleg, dar nu vă pot ajuta. Știţi, tablourile din ca-
mere au fost cumpărate cu ani în urmă, şi eu nu eram aici.

Lucrurile păreau clare. În mod normal trebuia să mul -
ţumesc şi să plec. Dar ochii negri mă urmăreau veseli, provo-
catori. Nu puteam să renunţ.

- Poate că cineva îşi aduce aminte, ştiu eu...vreun contabil.
Privirea fetei deveni iscoditoare. M-a privit în tăcere.

- Voi căuta să mă informez. Căutaţi-mă peste câteva zile.
Ce mai puteam spune? I-am mulţumit şi am plecat. ”Ce

femeie obtuză - m-am gândit urcându-mă în tren - a vrut să
scape de mine”. Eram aşa de surexcitat că nici nu realizam
absurditatea cererii mele. Parcă eram vrăjit.

Zilele treceau şi nu îndrăzneam să telefonez, de frică să nu
primesc un răspuns negativ care mi-ar fi curmat orice spe-
ranţă. În fine, după o săptămână, n-am mai rezistat:

- Bună ziua domnişoară, vă aduceţi aminte că aţi fost aşa
de amabilă să-mi promiteţi un ajutor pentru găsirea unui pic-
tor...

- Da, da, îmi amintesc, iată, vă pot da telefonul fostului
proprietar al hotelului care poate ştie ceva. Îi puteţi telefona.
Iată numărul. 

I-am mulţumit călduros, cu speranKa în suflet. Fără să mai
aştept, am format numărul şi o voce de bătrân mi-a confirmat
că îşi aduce aminte de cumpărarea tablourilor. La insistenţa
mea privind regăsirea unei rude depărtate mi-a promis că va
căuta printre hârtii. 

Inchizând telefonul m-am întrebat dacă nu cumva exage-
rez. Într-adevăr, fata din tablou era remarcabilă, dar asta nu
justifica obsesia mea. Aveam alte lucruri mai importante de
rezolvat decât să alerg după o nălucă. Am privit fotografia
luată la hotel şi, pe loc, toate îndoielile s-au risipit. Privirea ei
m-a decis să continui căutările.

După o săptămână, fostul proprietar m-a informat că
unele tablouri - nu ştie dacă şi al meu - fuseseră cumpărate
de la un pictor amator, în trecere pe la hotel şi care, dacă îşi
mai amintea bine, venea din Martinica. Cum nu s-a făcut
nici un act de cumpărare, nu a notat nicăieri numele lui,
dar parca era ceva asemănător cu Jose. În orice caz, era sim-
patic.

M-am aşezat şi am căzut pe gânduri. Șansele de a găsi pe
autorul tabloului păreau minime. Să cauţi în Martinica un
anume Jose - şi cine ştie dacă ăsta îi era numele - în speranţa
că îşi mai aminteşte de o fată care îi servise drept model şi
care, poate, mai trăieşte. Îmi apăru limpede dificultatea unei
asemenea antreprize. E clar, trebuie să renunţ.

În avionul care mă ducea la Fort de France, am căutat să
înţeleg concursul de împrejurări care m-a făcut să-mi schimb
hotărârea. În primul rând, apropierea vacanţei care m-a în-
demnat să caut un loc unde să evadez. Apoi, un coleg de ca-
tedră, originar din Antile, mi-a spus, la un pahar de vin,  că el
se duce în vacanţă în Martinica unde își are familia. Asta mi-a
atras atenţia, cu toate că povestea cu tabloul începuse să se
mai estompeze.  Când i-am spus că nu am încă un plan de va-
canţă,  mi-a sugerat să vin cu el în insulă : în casa părintească
e loc destul şi n-am să fiu dezamăgit de frumuseţile acelui colţ
de lume. I-am spus că am să reflectez şi că propunerea mă
tentează.

Iar acum, zburând spre Antile, mă gândeam la cât de
puţin ar fi lipsit ca voiajul să nu aibă loc. De exemplu, dacă nu
aş fi ieşit să beau un pahar cu colegul, sau am fi vorbit despre
altceva, probabil că vacanţa mea ar fi luat o altă direcţie. Nu-i
spusesem încă nimic despre căutările mele, însă îmi ziceam
că, probabil, într-o zi va trebui să-l pun la curent.

Când am coborât din avion, m-am aflat într-o altă lume.
Lumina, palmierii care se legănau sub cerul albastru, căl-
dura neobişnuită, totul îmi dădea o senzaţie de fericire.
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M-am oprit, respirând cu nesaţ parfumuri noi, când am
auzit vocea prietenului, amuzat de aerul meu fermecat:

- Ei da, eşti la tropice aici, e altceva decât Parisul...
- Ce fericire...cum se poate trăi în altă parte?
Ne-am suit în maşinuţa lui şi, părăsind oraşul, am luat-o

pe un drum ce urca spre înălţimi. Ne-am oprit în faţa unei
căsuţe înconjurate de o grădină, în poarta căreia ne-a întâm-
pinat un bătrân, urându-mi bun venit.

- Mă bucur să-l cunosc pe prietenul fiului nostru. O să vă
arate tot ce e frumos pe aici. Aveţi atâtea de descoperit.

M-am zis că mi-a ghicit gândul fără să ştie şi l-am asigurat
că sunt încântat să mă aflu acolo. Pe urmă, mama prietenului
meu ne-a servit o băutură  din partea locului (o combinaţie de
rom, suc de fructe si mirodenii),  și apoi ne-am aşezat în jurul
mesei încărcate cu peşte şi vin din regiune.

Se făcuse târziu şi nu mă hotăram să mă retrag. De fapt,
nici  nu îmi era somn cu toată agitaţia zilei. Ascultam cu în-
cântare liniştea nopţii, presărată cu foşnete necunoscute şi pu-
neam tot felul de întrebări privind obiceiurile din insulă. În
fine ne-am despărKit urându-ne noapte bună şi am făcut câţiva
paşi cu prietenul meu, privind luminile oraşului care scân-
teiau în vale. Am intrat cu regret în camera mea, aruncând o
ultimă privire spre cerul înstelat care se întindea până departe.
Cu toată înstrăinarea, aveam sentimentul că mă aflu la mine
acasă.

Senzaţia asta s-a întărit în zilele următoare, când am vi -
zitat sătucurile pierdute între dealuri şi Kărmrile, mai ales cele
cu nisip auriu de la Saline, la marginea unei mări de un al-
bastru ireal, în care am înotat până la epuizare. Ne-am aşezat
apoi în costum de baie, la umbra palmierilor, în faţa unui
grătar unde o antileză ne-a servit feluri de mâncare cu savori
necunoscute.

- Cred că nu regreţi că ai venit aici, spuse prietenul meu,
privind cu câtă poftă mă înfruptam.

- Nu numai că nu regret, dar parcă am fost aici din tot-
deauna. Totul mi-e apropiat, cunoscut, nu mă simt de loc
străin.

- Dar nu eşti străin, eşti în Franţa, făcu el cu humor. Ce e
drept, noi avem o culoare puţin diferită, strămoşii mei erau
sclavi prin partea locului, dar iată, totul s-a aranjat, acum dau
cursuri în metropolă, îi învăţ carte pe albi.

- Să bem pentru prietenia franco-antileză, am zis, ridicând
paharul. Dacă tu predai în metropolă, eu aş preda cursuri aici.
Mă şi  văd în faţa unei clase de capete negre cu păr scurt si
creţ, cu ochi vioi , veseli.

- Foarte bine, avem nevoie de profesori buni. Dar ter-
mină-Ki puiul ca să mergem la Fort de France; e zi de târg azi,
sunt multe de văzut.

Am făcut un duş sub o stropitoare improvizată, ne-am pus
tricourile şi maşina ne-a adus după o jumătate de oră, în cen-
trul oraşului, sub un soare dogorâtor. Aici, pe rafturi colorate,
se puteau vedea toate produsele regiunii: legume şi fructe
exotice, crabi şi homari uriaşi, băuturi miraculoase cu pro-
prietăţi afrodisiace, rochii in culori vii, vase de lut ars, obiecte
artizanale de lemn sau de piatră.

Mă plimbam încântat, oprindu-mă în faţa vreunui fruct
necunoscut cu nume ciudat, respirând parfumul unei flori
stranii, încercând o pălărie sau o vestă pe care eram sigur că
nu o voi purta niciodată la Paris, M-am decis în cele din urmă
să cumpăr un fluier de lemn pictat care scotea niște sunete

melancolice sub degetele mele neîndemânatice. Artizanul îmi
arătă că se puteau obţine, cu puţină pricepere.  adevărate me-
lodii.

- Dumneavoastră le faceţi? l-am întrebat, arătând varieta-
tea de obiecte expuse.

- Cele mai multe da, însă unele sunt făcute de prieteni.
Daca vreţi, vi le pot arăta.

Și m-a dus spre alte rafturi unde se găseau tablouri re-
prezentând peisaje, flori şi animale.

Mă uitam distrat la toate astea, vrând să cumpăr ceva ca
amintire, când privirea mi-a fost atrasă de un desen mic în
creion. Era un cap de femeie a cărei privire tristă şi expresivă
avea o anumită distincţie. În acel moment nu am făcut nici un
fel de apropiere cu obiectul căutărilor mele, căci fata mea era
tânără şi plină de farmec, în timp ce aceea din desen părea
îmbătrânită şi blazată. Artizanul a remarcat interesul meu
pentru desen şi s-a grăbit să-mi dea unele detalii.

- Un prieten de-al meu a făcut desenul. Pe vremuri făcea
tablouri frumoase.

Dădeam să plec, când am remarcat că şalul care înconjura
umerii femeii era ţinut de o broşă. Nu puteam distinge mare
lucru din desen, dar în acel moment am făcut legătura cu ta-
bloul meu. Am privit mai atent trăsăturile femeii şi mi s-a
părut că are ceva cunoscut. Nu putea fi aceeaşi persoană, dar
exista ceva comun care m-a intrigat.

- Și...cine e pictorul?
- Acum e un om bătrân, nu mai pictează. Dar ar fi putut fi

un mare artist dacă ar fi făcut ceva studii.
Pe drumul de întoarcere am spus prietenului meu că aş

dori să-l cunosc pe acest pictor şi, cum el a părut mirat, a tre-
buit să-i povestesc episodul cu tabloul din Troyes. Povestea
l-a amuzat destul de mult şi, când i-am arătat fotografia fetei,
a fost de acord că e frumoasă, dar tot nu a înţeles fixaţia pe
care o făcusem:

- E frumoasă, desigur, ei şi ce? Nu poţi să cunoşti toate fe-
tele frumoasedin lume. Chiar ai impresia că ai cunoscut-o?

- Oricât de curios ţi s-ar părea, am exact impresia asta. Nu
e numai faptul că e frumoasă, cu totul altceva mă atrage, nu
ştiu cum să-ţi explic.

- Dar pictorul care te interesează, ce legătură are cu ea?
- Mă gândesc că poate reuşesc să o găsesc cu ajutorul lui.

Pesemne mă consideri cam nebun, nu? 
A doua zi ne-am dus din nou la târg,  fiindcă prietenul

meu intrase în joc şi v oia să vadă urmarea. L-am găsit pe ar-
tizanul nostru în acelaşi loc.

- I-am spus bătrânului că vă interesaţi de tablou, ne-a
annKat spuse el, şi ar fi încântat să vă cunoască. E însă prea
obosit ca să se mai deplaseze. Mi-a propus să vă aduc la , dacă
aveţi timp. Locuieşte în satul vecin, la o oră de mers cu
maşina.

L-am privit pe prietenul meu care mi-a făcut semn că e de
acord. După ce s-a terminattârgul, ne-am urcat în maşină şi
am plecat cu artizanul care cunoştea drumul.

- Pictorul trăieşte singur, ne-a spus; soţia lui a murit şi nu
are copii. Nu mai poate picta  fiind aproape orb, dar în tinereţe
era cunoscut.

Îl ascultam, cu ochii la peisajul care ne înconjura. Dealuri,
sătucuri, case mici în faţa cărora se jucau copii aproape goi,
făcându-ne semne și râzând. Le răspundeam cu prietenie ca
și cum i-am cunoaște. În sfârșit, ne-am oprit în dreptul unei
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case modeste ; în grădină se înălKa  un palmier impunător, de
care nu-mi puteam desprinde ochii. Un bătrân la fel de im-
punător ca palmierul, ne aştepta în pragul casei. Când ne-am
apropiat şi mi-a strâns mâna, am simţit un fior. El m-a privit
îndelung cu ochii săi orbi şi mi-a spus:

- Fii binevenit, sunt mulţumit să te revăd.
Am încremenit, ne ştiind cum să interpretez vorbele ace-

lea bizare. El a continuat:
- Trebuie să-ţi par tare bătrân. E drept că a trecut mult

timp de când nu ne-am văzut... şi cred că şi tu ai mai  îmbătrâ-
nit puţin.

- Joseph, interveni artizanul, îl confunzi, prietenul meu nu
te cunoaşte, e prima dată că vine în Martinica.

- Ei, nu mai văd eu bine, dar îmi recunosc prietenii,
răspunse bătrânul, luându-mă de mână  de parcă ar fi vrut
să-și întărească spusele. Eşti Jean-Luc, prietenul meu de odi-
nioară, cu care beam un pahar sub palmier. Vezi cum a cres-
cut palmierul nostru? Îţi aminteşti, Jean-Luc?

Un sentiment de jenă începuse să ne cuprindă. Cei doi
prieteni ai mei mă priveau nedumeriţi, aşteptând să spun
ceva.

- Adevărul e că nu mă cheamă Jean-Luc, dar e drept că pal-
mierul îmi pare cunoscut şi că nici Joseph nu mi-e străin.

- Vedeţi, m-a recunoscut, sări bătrânul, mi-a spus pe nu-
mele meu de artist, de pe vremuri, Jose.

Mi-am dat seama că îl rostisem atât de încet, încât doar vo-
calele se auziseră. Dintr-o dată, am realizat că numele era toc-
mai cel pe care mi-l  spusese proprietarul hotelului. Am
îngheţat. Eram oare în prezenţa pictorului pe care îl căutam?
Îmi era imposibil sămai scot un cuvânt. Tăcerea se prelungea
şi atmosfera devenea ireală.

- Bine, zise în sfârşit artizanul, propun să ne aşezăm şi să
bem ceva răcoros, s-a făcut tare cald.

- Sigur, veniţi,  ne îndemnă Joseph, să ne aşezăm la umbră.
!inându-mă de mână, ca şi cum ar fi vrut să se asigure că

nu voi dispărea din nou, ne-a dus în grădină unde, sub pal -
mier, se găseau o masă şi niște scaune de lemn. Ne-am aşezat,
şi o femeie bătrână ne-a adus pahare şi un punch rece. După
primul pahar care m-a mai întremat, mi-am recăpătat vor-
birea:

- Joseph sau Jose, am spus cu blândeţe, adu-mi aminte
cum ne-am cunoscut, a trecut ceva vreme de atunci. Am arun-
cat o privire complice spre prietenii mei, care începuseră să se
neliniştească. 

- Da, bineînţeles, sunt vreo patruzeci, cincizeci de ani de
când ai venit aici. Eram tânăr, acum sunt trecut de optzeci,
multe s-au petrecut de atunci, dar sunt lucruri care nu se uită.
Noi doi ne-am împrietenit repede, ţie-ţi plăceau tablourile
mele şi… nu doar ele, spuse el schiţând un surâs ştrengăresc.
Veneai să mă vezi când aveai timp, mă priveai când pictam.
Ei, începi să-ţi aduci aminte? zise , fixându-mă cu ochii săi fără
viaţă.

- Oarecum...  dar spune-mi, am stat mult timp în insulă?
În realitate eram puţin ameţit, aveam impresia că bâjbâi în

noapte şi toate căile sunt închise.  Mă simKeam tot mai istovit,
dar nu puteam renunţa, trebuia să găsesc o ieşire.

- Ai stat câţiva ani buni. Afacerile Ki-erau prospere, dar
aveai familia în metropolă. Ai plecat pentru câteva
săptămâni, însă nu te-ai mai întors. Te-am aşteptat... şi nu
numai eu, înţelegi ce vreau să spun. Expresia îi devenise

serioasă, gravă. Ea nu şi-a mai revenit niciodată după ple-
carea ta.

Șovăiam între dorinţa de a afla mai mult şi frica de a
dezvălui că nu ştiu nimic din toate astea. Prietenii mei asistau
uluiţi la această întâlnire imaginară, căutând să înţeleagă ceea
ce era de neînţeles.

- Și... ce s-a întâmplat cu ea? am întrebat încet. Mai
trăieşte?

- Cine, Alize? Nu... te-a aşteptat mult timp. A păstrat toate
scrisorile tale - dacă vrei, ţi le pot da. Dar în cele din urmă a re-
nunţat, s-a stins încetul cu încetul,  ca o floare ofilită... în fine...
nu mai e.

Aş fi vrut să-i pun nenumărate întrebări, ardeam de
dorinKa de a afla mai multe despre Alize, cum s-au întâl-
nit EI DOI,  de ce EL nu s-a mai întors. Dar mă temeam că
se va descoperi impostura, că bătrânul va înţelege că nu
ştiu literalmente nimic din toată povestea asta, că nu sunt
Jean-Luc... lucru de care nici eu nu mai eram  prea sigur
acum.

- Dacă vreţi să-mi daţi scrisorile, mi-ar face plăcere, i-am
spus  la despărţire. Îmi pare  nespus de bine că v-am revăzut.
Am să  mă întorc într-o zi şi sper să vă regăsesc.

- Da, dar să nu întârzii prea mult... zilele îmi sunt numă-
rate.

Pe drumul de întoarcere eram cu toţii tăcuţi, tulburaţi de
întâlnirea aceea atemporală. Vorbele bătrânului erau un ames-
tec de vis şi realitate, însă în ce mă priveşte simţeam că avea
dreptate. Da, trăisem un timp pe aceste meleaguri, da, mă
aşezasem cândva sub acest palmier, da, bătrânul nu-mi era
necunoscut. Și nu mă puteam împiedeca să fac o legătură între
Alize şi fotografia ce o purtam cu mine. „Este ea, fără îndoială,
îmi spuneam, strângând la piept scrisorile. Am iubit-o cândva,
în altă existenţă, ştiu eu, altminteri de ce aş fi venit aici? Bătrâ-
nul orb m-a recunoscut”.

- Ai ce citi la noapte, îmi spuse prietenul, în glumă. Ai
să-mi povestești mâine dacă eşti într-adevăr Jean-Luc.

Artizanul nu scotea un cuvânt şi simţeam că el înţelegea
povestea asta mai bine ca noi toţi. El crescuse în insulă,
aproape de natură si de spiritele morţilor, departe de influenţa
raţională a Occidentului.

Într-adevăr, am petrecut o noapte albă ca să descopăr pa-
siunea lui Jean-Luc pentru frumoasa antileză, să aflu dragos-
tea care îi cuprinsese, umbrindu-le raţiunea, până în ziua în
care familia l-a chemat la realitate. Am trăit disperarea care
i-a cuprins la despărţirea pe care o credeau provizorie, dar
care s-a dovedit definitivă. Am înţeles, din ultimile scrisori ale
lui Jean-Luc, că nu putea să-şi abandoneze copiii, că o ruga
să-l ierte şi să-şi refacă viaţa. Scrisorile ei nu le-am avut nicio-
dată, dar din privirea opacă a femeii din tablou am înţeles care
i-a fost viaţa departe de el.

Întors în metropolă, am încercat să dau de urma lui Jean-
Luc. Îi cunoşteam din scrisori numele şi adresa, şi realmente
doream să-l cunosc. După o serie de încercări infructoase, am
reuşit să dau de cineva din familia lui care mi-a spus că a
murit de mult din cauza unei boli necunoscute de care se mo-
lipsise, se pare, în insulă. M-am dus la cimitir şi am reuşit să-i
găsesc mormântul. I-am citit numele şi data morţii. Am citit-
o de mai multe ori, până când am realizat, cu stupoare, că era
data naşterii mele.

���
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Claude Luezior este poet elve -
ţian, romancier, nuvelist,
eseist, critic literar de expresie

franceză, profesor universitar. Opera
sa cuprinde în jur de 50 de cărţi din
care câteva monografii despre pictori şi
artişti contemporani. E tradus în ger-
mană, italiană, greacă şi română. 

A fost recompensat cu numeroase
premii din care: Premiul european al
Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Fran-
ceză (1995), Premiul de poezie al Aca-
demiei Franceze (2001), Premiul Marie
Noël (2013). În 2002 este numit Cavaler
al Ordinului Artelor şi Literelor. 

Volumul de poeme Jusqu’à la cendre
(Până la cenuşă, Librairie Galerie Racine,
2018) alternează versuri şi proză poe-
tică cu valenţe reflexive. Vocea poetică
mărturiseşte despre solitudinea şi sufe-
rinţa fiinţei umane, ridicându-se  îm-
potriva morţii în formele sale multiple
(boală, război, demenţă, violenţă, into-
lerenţă, fanatism), împotriva uitării Is-
toriei tragice şi însângerate, această
memorie colectivă pe care timpul o di-
luează, permiţând astfel reinstaurarea
neîncetată a haosului, urii, dorinţei de
hegemonie, războaielor absurde: „cărni/
descărnate/ priviri// prin/ paginile de Isto-
rie/ acele chipuri/ mă ţintuiesc// concentrat
inuman/  atât de uman/ de disperare// alter
ego/ pe care-l masacrăm/ în numele unei
rase/ zise pure// stalactită/  privirea lor/
până la mine/ se scurge. ”

Poetul devine chiar vocea durerii
care sapă neîncetat în trup şi suflet,
destinate stingerii. Reflectează la arsu-

rile vieţii, aneantizată de rău şi de timp,
la decăderea fizică şi a spiritului topit
de boală, interogând mereu existenţa. 

Ce rămâne din visul şi himerele fi-
inţei umane, din poveştile de viaţă se-
cerate de alţii ori înghiţite de timpul
devorator? Cum să rezişti „demenţei
lipsite de orice toleranţă”, plăgilor vieţii,
coşmarului războaielor, singurătăţii,
absenţei, conştiinţei lucide a disoluţiei
fiinţei? Cum să lupţi împotriva răului
ce macină totul? Fărâme de amintiri
dintr-un trecut alintat de iubire, fru-
museţe, prietenie, fragilizate de timp,
se ivesc din memorie cu nostalgia altui
chip posibil al lumii:  „un umăr/ plin de
tandreţe/ să poţi uneori/ să te clatini// un
umăr/ fără sfârşit/ estuar/ ce repară/ prore
şi catarge-n/ derivă”.

Poetul salvează trăirile efemere,
viul existenţei, înainte de ştergerea lor
din memoria afectivă, conştient de ne-
putinţa cuvintelor de-a surprinde ar-
doarea sentimentelor, tandreţea mân- 
gâierilor, arsura rănilor sufletului,
tăişul bisturiului în carnea suferindă,
deznădejdea, strigătul vieţii ce nu vrea
să moară.

Oamenii au nevoie să-şi  regăsească
speranţa şi puterea de-a renaşte din ce-
nuşă ca pasărea Phoenix, să-şi refacă fe-
ricirea chiar efemeră, să convertească
tenebrele în lumină, să se purifice prin
iubire şi frumuseţe: „să sfârtec ce macină/
în van rugina/ îndoiala să o leapăd/ flacăra
să crească iar/ din prea sura cenuşă/
pământ arat/ în care încă geme/ vidul/ să
sfarm cuţitele extreme/ ce se desfată cu-a lor

răni/ în marginea-nchisorilor/ să hrănesc/
visele noastre lâncezite/ pleoapele să-i des-
fac/ brumele să-i tai/ să dau deodată viaţă
sânilor de porţelan/ braţelor grele de
noapte/ în nesfârşita curgere/ a gesturilor
noastre frânte.”

Poetul vorbeşte în numele unei
umanităţi ce şi-a pierdut înţelepciunea
firească şi legătura fraternă dintre fi-
inţele cu acelaşi destin. Vocea sa gravă
şi satirică interoghează cu amărăciune
chiar sensul libertăţii împinsă spre pier-
derea raţiunii şi demenţa criminală a
fanaticilor ce nu înţeleg că ucid mereu
viaţa, inocenţa, frumuseţea fiinţei în
numele unei iluzii, „un pogon de pământ
de nisip”: „războiul aroganţelor/ intim um-
flate/ în oarbe noroaie// Război civil/ între
popoare fraţi/ aşa de ticălos/ numit Război//
cărni tăiate/ cortegiu de suplicii”.

Poemele lui Claude Luezior ne
oferă caleidoscopul vieţii în aspectele
sale sumbre, diluate uneori de tan-
dreţea iubirii şi frumuseţea peisajului
natural. 

Scrisul, „această autentică aventură a
spiritului”, rămâne singura armă contra
răului, trecerii, stingerii, morţii. Mese-
ria de poet e aspră: să refaci prin cu-
vinte chipul lumii, să mărturiseşti
despre trăirile fiinţei, să combaţi nebu-
nia oamenilor şi moartea, să reaprinzi
speranţa.  „Munca lui este a unui călugăr-
plugar. Cu mâinile în argila limbajului,
poetul măsoară solitudinea. Creşteri şi des-
creşteri profane.” El „scrijeleşte hârtia până
la fibră să lase o urmă. Până la sânge.”

Poezie elveţiană

Claude Luezior despre
suferinţă şi solitudine

Prezentare şi traducere: 
soniA elvireAnu
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Să uiţi
enigmele tale-n galop
fără zăbală şi frâu
şi–acele fărâme
de clipe sfărâmate

să nu mai jefuieşti
zdrenţele de memorie
pe care le macină încă
moara orelor

când se desfac
palmele noastre jupuite
şi se-agaţă
rupturile

să nu te mai sufoci
la umbra stearpă de betoane
ce zidesc vatra
asfixiilor noastre

încet, şoapta 
vocilor noastre stingându-se
vibrează de-acum
pe vertijurile unei tăceri.

Spaţii
în marginea
scrierilor noastre
gustul acidulat
de spaţii

margine virgină
dar arzătoare
unde poate-nflori
chiar o imagine
a indicibilului
cuvânt-cheie
al unei paranteze

la marginea
zborurilor noastre
şi-a cifrelor noastre
una ori două 
pete de cerneală

hieroglife
aşteptărilor noastre
amprente
în adâncul sinelui

aceste margini
adnotate
ajurate
atât de umane
încât nimeni
n-o să le publice
şi totuşi
esenţiale
tăcerilor noastre

margine de eroare
în care respiră
toleranţa
fărâma de speranţă
în care stă
esenţialul
unui iubit
unui nespus

Cărni vii 
picătură cu picătură
sângele lor
nu încetează
să curgă
până la noi

cerneală
de neşters
mereu 
vie

cerneală niciodată
roşie
în ciuda cuptoarelor
crematorii

cărni 
descărnate
priviri 

prin
paginile de Istorie
acele chipuri
mă ţintuiesc

concentrat
inuman
atât de uman
de disperare

alter ego
pe care-l masacrăm
în numele unei rase
zise pure

cum să pretindem
de-acum
să facem parte
din clanul 
homo sapiens?

stalactită
privirea lor
până la mine
se scurge

Intim
un umăr
plin de tandreţe

să poţi uneori 
să te clatini

un umăr
fără sfârşit
estuar
ce repară
prore şi catarge-n
derivă

un umăr
gestaţie
când se cocârjează
spaimele mele fetale

un umăr
metamorfoză
argilelor mele

un umăr
în care freamătă
pudoarea

un umăr
ce respiră
în voia unui sân
abia ieşit
din paradis
umărul ei
fertil
hrănind
carenţele mele

Departe, foarte departe
în fărâmele 
fragilelor prietenii
o sută de zdreliri
ce se hrănesc
din absenţă
clopoţeii uitării
secretată de ore
o subtilă vacuitate
închistându-şi monologurile

dezordinea sufletelor

Epură
un fir de cerneală
foarte puţină salivă

chiar schiţa
buzelor noastre

pe pagină
aşezate 
trebuie mai mult
să licărească

speranţele noastre?
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Serban Tomșa se înfăKișează în
faKa cititorilor cu un nou
volum de proză: Ninge la Ias-

naia Poliana, (Editura Paralela 45, Pi tești,
2020, 104 pagini). Volumul cuprinde
nouă sprezece povestiri, scurte și foarte
scurte (flash) nu ca nouăsprezece trandafiri
ci ca tot atâtea cercuri ale unui infern
personal.

Povestirea cu rol de diapazon, cea
care dă tonul volumului, începând cu
tilul acestuia este Ninge la Iasnaia Po-
liana. Micul ansamblu al celorlalte proze
scurte se desfășoară în armonie cu
aceasta. Povestirea centrală este o pove-
stire despre escapism ca salvare. Cred că
acum la Iasnaia Poliana ninge ca-n basme.
Noroiului cotidian i se opune imaginea
idealizată a Iasnaiei Poliana și a fulgilor
de zăpadă. Cotidianul, mizerul, sordidul
chiar, omenescul, efemerul în tușe în-
tunecate și grele alcătuiesc un tablou a
cărui imagine răsturnată este una a pu-
rităKii și frumuseKii, un loc nins de sim-
boluri, suspedat în afara timpului, în-  
tr-un spaKiu ce iese din geografic pentru
a exista într-o lume a înălKimilor spiritu-
lui, idealurilor, adevărului. Acest para -
dis alb nu contrabalansează ci echili brea-
ză lumea căzută, iar între cele două exi -
stă un permanent dialog, albul de dincolo
infiltrându-se în gândurile, speranKele,
vorbele personajelor de aici, într-o fer-
mecătoare polifonie: Ehe, la Iasnaia Po-
liana nu vezi așa ceva, spune un student,
specialist în literatura rusă. Chiar dacă iese
uneori puBin soare, zăpada nu se topește și
nu e floșcăiala de aici. Cred că acum la Ias-
naia Poliana ninge ca-n basme.

Acest dialog va continua, mai subtil,
pe teritoriul celorlalte povestiri, într-un
joc de tip yin-yang ce se va desfășura nu
doar la nivelul culorilor (alb-negru) ci și
al personajelor (pozitiv-negativ), în cău -
tarea binelui, adevărului, sensului vieKii
și lumii. Povestirile, strânse în jurul po -
vestirii nucleu, Ninge la Iasnaia Poliana, se
desfășoară reverberând noi înKelesuri ale
albului, negrului și infinităKii de gri-uri
dintre ele.

Ca un axis mundi răsturnat, bradul
din Fereastra își aruncă umbra malefică
asupra destinului personajului din pove-
stire dar și, prin simbolistică, asupra per-

sonajelor din întreaga carte, în opoziKie
perfectă cu luminoasa Iasnaia Poliana. El
nu mai conciliază, ca în mitologia româ -
nească, cosmosul și lumea, viaKa și moar -
tea, norocul și nenorocul ci este un
arbore a cărui umbră malignă cotropește
totul: Poartă ghinion. Cine are brazi în curte
nu mai are familie. Mor toţi ori rămâne unul
singur, să se chinuie. 

Fiecare povestire este un exerciBiu cin-
ematografic, fiecare personaj este greu de
uitat, ivit la graniKa dintre realism și fan-
tastic. Nostalgia iernii rusești și reverenKa
faKă de marea cultură slavă îmbrăKișează
povestirile și le încarcă de o temperată
nostalgie.

Povestirile sunt organizate în mici
parabole irizate de o mitologie person-
ală. Realismul magic, o trăsătură carac-
teristică prozatorului Șerban Tomșa,
învăluie mătăsos cele nouăsprezece po -
vestiri. În contrast cu idealul uman și lit-
erar simbolizat de Iasnaia Poliana, se
desenează concentric lumile din celelalte
povestiri, Siberii personale pentru un ex-
ilat printre ai săi, cercuri ale unui iad la
purtător.

Arabescuri lirice dau un plus de
graKie volumului. Unele povestiri se si -
tuează pe graniKa, devenită permeabilă,
dintre proză și poezia în proză. Vom re-
produce în întregime una dintre ele,
profitând de faptul că întinderea acesteia
ne-o permite, este vorba de Jim cel îndră-
gostit de albastru: Jim se îndrăgosti fulgeră-
tor de albastru într-o primăvară, când i se
umflară amigdalele și trebui să-și dea în gât
cu albastru de metil. Văzând rezultatul trata-
mentului, își vopsi părul și mustaBa în al-
bastru, își trase un costum albastru și își
cumpără melon albastru. Găsi într-un ma -
gazin chiloBi și pantofi albaștri, care se asor-
tară la gardul nou construit, vopsit în
al bastru. În curte avea un vișin pipernicit, pe
care Jim îl făcu repede albastru, cu un spray
cumpărat la colB de stradă. În doi ani își al-
băstri soBia cu argint coloidal și începu să
aibă impresia că este urmărit pe stradă de doi
bărbaBi în uniforme și cu șepci albastre.

Într-o seară, când traversa pe la se-
mafor, Jim fu lovit de o mașină albastră. În
ultimele clipe de viaţă își îndreptă privirea
în sus și văzu o lună verde, răsărind pe un
cer roz.

Șerban Tomșa este un prozator care
s-a afirmat în literatura noastră, cu un
timbru inconfundabil și un univers care
a reușit să coaguleze un foarte important
grup de cititori fideli, iremediabil ferme-
caKi de opera fascinantă a acestui autor.
Nu doar cărKilor sale sunt urmărite cu fi-
delitate, dar și blogul pe care îl menKine
în atenKia cititorilor (lucru deloc facil)
prin ecouri la evenimente marcante, de
la noi și de la alKii, prin reflecKii, scrieri ce
duc cu gândul la memorialistică, jurnal,
corespondenKă, notaKii, pagini din șantie -
rul scriitorului. În acest volum, univer-
sul autorului de blog și cel al autorului
de proză nu își transmit doar ecouri ci se
suprapun pe alocuri. Alteori (re)de-
scoperim, in nuce, texte care amintesc de
pasaje din cărKile anterioare și care i-au
adus consacrarea binemeritată. Pe lângă
bijuterii precum Noiembrie, iepuri meca -
nici, Când Dumnezeu a cerut puBină apă,
Roșu și albastru, apar și povestiri care fac
ca volumul să fie unul inegal. De vină
poate fi distanKa mică în timp faKă de
cartea anterioară, excelentul roman Casa
noastră cea de toate zilele, (Tracus Arte,
2019). Ninge la Iasnaia Poliana este un
volum foarte bun, situându-se la un
nivel care ar face cinste oricărui scriitor și
la care mulKi nici nu vor ajunge, tocmai
de aceea atunci când cineva a atins mă -
iestria literară noblesse oblige.

Ninge la Iasnaia Poliana este tabloul
unei alte lumi, o lume-matrioșka, goală pe
interior, în care se ascund replici, din ce
în ce mai mici, ale celei iniKiale. O lume în
care ploile toamnei, viscolele iernii, explozia
vegetală a primăverii, oameni și brazi,
iepuri și vulpi sunt parte a unui basm
negru. 

Ninge ca-n basme
AndreA H. Hedeș 

,
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„N-am fost în stare să scriu altfel decât ieşind din viaţa mea
obişnuită, decupând timpul poeziei din timpul vieţii. Plecam la scris
cum plecau sfinţii în pustie, ca să-l întâlnească pe Dumnezeu, iar ceea
ce urma avea uneori într-adevăr trăsăturile miracolului. Când înce-
peam să scriu, nu aveam senzaţia preaplinului care se revarsă, ci mai
curând a uimirii că trecea prin mine. Când se oprea, mă descopeream
golită, pustie şi, mai ales, cu sentimentul că este de tot.

Ana Blandiana

Într-o epocă dominată de goarne şi trompete, de coborârea
poeziei în stadioane, cu flăcări şi lampioane, în decoruri buta-
forice abracadabrante, sub icoane şi la microfoane, din care era
proslăvit un anti Dumnezeu, poezia doamnei Ana Blandiana se
detaşează printr-o limpiditate şi civilitate impecabile, având un
suflu care provine din cele mai adânci firide ale sufletului, ale
feminităţii sale exprimate şi prin timbrul vocii, blând ca o colină
transilvană de unde provine poeta. 

Integrala poemelor, publicată în condiţii de Gallimard la Hu-
manitas, conţine Opera Omnia a unui artist de anvergură ma-
ximă, autor care a scris în două epoci contradictorii, ambele
zbuciumate, vulcanice, păstrându-şi stilul propriu. Cartea e o
integrală dominată de viziunea panoramică ce provine din
căile sufletului unde cresc pur şi simplu poeziile doamnei Blan-
diana în contact cu Divinitatea, cu Intimitatea şi cu Inspiraţia,
şi nicidecum pe gazonul terenurilor de fotbal. Există o pro-
fundă sinceritate, o permanentă duioşie, o continuă mişcare tai-
nică a cuvintelor care se îndrăgostesc armonios, fără stridenţe
şi degete în ochi. E o poezie minunată, cu limpezimi de cleştar,
care provine din proza cotidiană a vieţii de toate zilele, mai
mult sau mai puţin agitate, o poezie nonagitatorică, de factură
„monarhică” prin semeţia lirică. Volumul conţine TOT. Artistic,
este un testament literar al unei nemuritoare autoare. Care a
făcut şi politică fără să fie politician. Care nu a evadat din sanc-
tuar la un grătar. 

Găsim în poezia doamnei Blandiana delicii de lectură, la
fiecare meditaţie:  „Dar numai eu cred/ Că mai poate fi conti-
nuat/ Ceea ce a fost înainte/ Şi continui să împart/ Semne, litere
şi cuvinte...” (Continuare)

Observaţii de mare profunzime umană, cu reflectări meta-
fizice inteligibile, se întâlnesc la tot pasul. Nu există crispări de
nicio natură: „Lumină pe lumină nu se vede,/ Fac semne-n
strălucire şi revin,/ Dar razele împrăştie deasupra lor monede/
Ce mituiesc cu soarele peşin.// Ochii mă dor de multa ta lu-
mină/ În care nu-ţi mai descifrez contur,/ Chiar dacă ştiu pre-
zenţa ta deplină/ Mă simt pierdută-n arderea din jur// Şi-aş vrea
să mă întorc, dar nu ştiu cum/ Din orbitoarea veşnicie/ Unde tu
eşti acasă, eu pe drum// Visând la umbra ce mă ţine vie/ În încă
salvatorul meu acum/ Pe care ţi-l închin cu spaimă ţie.” (Lu-
mină pe lumină nu se vede) 

De altfel, volumul de 778 de pagini e un fluviu care începe
de la izvor:  „Din oglindă mă privea un trup firav/ Cu clavia-
tura coastelor distinctă,/ Inima-apăsa pe clape grav/ Şi-ncerca
să-apară în oglindă.” (Copilărie)

Şuvoiul inspiraţiei doamnei Blandiana traversează mările
interioare şi continentele vieţii despre care vorbeşte la Persoana

întâia plural (1964), neezitând să-şi arate Călcâiul vulnerabil
(1966), continuă solitară în peisajul literaturii dezvăluind A treia
taină (1969), republică Cincizeci de poeme (1970), devine calen-
dar cu Octombrie, noiembrie, decembrie (1972), publică alte Poeme
(1974), visează paradoxal la Somnul din somn (1977), pentru a
deveni Ochiul de greier (1981) − ce metaforă fantastică! −, este ci-
vică în revista Amfiteatru (1984), stelară în Stea de pradă (1985),
arhitectă în Arhitectura valurilor (1990) − ce metaforă sublimă! 
„Cine-ar putea să încremenească odată/ Mişcarea aceasta prea
vie pentru a nu mai muri/ Şi pentru a nu mai renaşte prea mu-
ritoare,/ Cine-ar putea să strige valurilor «Staţi!»” (Arhitectură-
n mişcare) 

Maratonul poetic continuă cu Soarele de apoi (2000) şi Reflu-
xul sensurilor (2004). Aici, primim definiţia nemuririi: „Tot ceea
ce nu înţeleg mă ucide./ Este o moartă cea care continuă/ Să
ceară lămuriri,/ Şi să nu le primească, şi să insiste,/ Pentru că
nici în lumea cealaltă/ Nu se poate trăi fără să înţelegi./ Deci
mori şi acolo şi astfel te naşti,/ Mereu şi mereu,/ Ca să poţi
înţelege/ Ceea ce e de neînţeles:/ Iată o definiţie a nemuririi.”
(Ceea ce nu înţeleg) 

Poeta se identifică teritorial, sufletesc şi mental, distan -
ţându-se şi văzând patriotismul ca un loc comun, în volumul
Patria mea A4 (2010). În Orologiul fără ore (2016), apare nostalgia
paradisului, a orelor simple şi frumoase petrecute chiar şi pe
terasa unei cofetării, apoi în Turnul lui Joyce. Poetesa măiastră ia
o pauză de studiu şi devine ermetică, stă într-o rână, într-o clep-
sidră fără nisip, se închină la o icoană verde, iese sub zăpadă,
stă în umbră, trimite mesaje, chiar şi pe Facebook!

Reflexii personale (cardinale) emoţionează profund în ci-
clul singurătăţii afective, din care reies Variaţiuni pe o temă dată
(2018). Pentru tumultuoasa şi energica persoană care a construit
poemul tragic al Memorialului de la Sighet, din fonduri nesta-
tale, dând astfel o palmă demagogilor, viaţa seamănă cu un
roman de Agatha Christie. Se simte ca într-un balon de săpun
şi când observă cu luciditate că abia cu moartea începe totul.
Descoperă în telefonul mobil fotografiile iubitului soţ. Hermina
poeziilor îmbracă straniul nesofisticat, dar cumplit de trist. Sunt
amplificate obsesiv sentimentul atroce al însingurării acceptate
ca destin, debranşările de cel care i-a fost aproape. Somnul este
un drum misterios, aude foşnetul căderii frunzelor ca un mur-
mur... Lovită letal, nu ştie cum să se mai roage... Îi este frică de
întuneric, demască incestuoasa relaţie dintre bine şi rău. Trăirile
devin turbionare. Cu decenţă intimă îşi imaginează absurdul. 

„Ce-ar fi să decidem să ne visăm/ Unul pe altul în acelaşi
timp/ ca şi cum ne-am da întâlnire în vis?/ Cum nu mam gân-
dit mai demult/ la această soluţie de compromis?// Nu trebuie
decât să fixăm/ Timpul şi locu-ntâlnirii,/ dar oricum, şi oricând,
şi oriunde ar fi,/ e sigur că noi suntem mirii// Care trebuie doar
să adoarmă pe muchia/ subţire-ntre lumi paralele/ a unui stilet
ce ucide şi scrie/ înfipt în iubire până-n prăsele.” (Ce-ar fi să de-
cidem să ne visăm) 

Integrala poemelor, de la alfa la omega, este un monument li-
terar îndelung construit, atent şlefuit, excepţional editat şi
tipărit, ce nu poate fi erodat, ci numai studiat şi savurat. 

dinu GriGorescu 

Alianţa cuvintelor doamnei Ana Blandiana
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Noua antologie lirică, Încifrările
(Cartea Românească, Bucu -
rești, 2019) dă o formă simbol-

ică și concentrată unei biografii poetice
reprezentative pentru gruparea consti-
tuită în jurul revistei clujene „Steaua”.
Este vorba, bineînKeles, de poetul, eseis-
tul și traducătorul Aurel Rău, redactor-
șef al publicaKiei amintite timp de 45 de
ani și autorul unei opere vaste, din care
amintim câteva titluri: Mesteacănul
(1953), Focurile sacre (1956), Unde apele
vorbesc cu pământul (1961), Jocul de-a stelele
(1963), Stampe (1964), Pe înaltele reliefuri
(1967), Turn cu ceas (1971), Zeii asediaBi
(1972), Micropoeme și alte poezii (1975), Cu-
vinte deasupra vămii (1976), Omul de ză-
padă (1978), Versuri (1982), Mișcarea de
revoluBie (1985), Ritualuri (1987), Zodiac
(1991), Piatra scrisă (2002), Lucruri și stele
(2003), O sută de sonete (2011) și altele. La
aceste volume de versuri se adaugă
însemnările de călătorie, eseurile și tra-
ducerile, dând seamă împreună despre
un destin literar ce și-a marcat trecerea
prin vremi.

Încifrările, însoKite de comentariul
criticului Gheorghe Grigurcu și de un
amplu Cuvânt al autorului, intitulat
„Simple digitări”, conturează diacronic
valenKele unei lirici originale care par-
curge drumul de la neotradiKionalism la
modernism, păstrându-și, în mod con-
secvent și unitar, preferinKa pentru ver-
sul estetizant, aluziv, de o anumită so- 
lemnitate. Ca element topografic central
apare Transilvania, deși numeroase poe -
zii sunt scrise în altă parte sau fac tri -
mitere la spaKii îndepărtate, vizitate la
modul concret sau livresc, mai ales că
poezia de faKă are o puternică notă de
referenKialitate. Astfel, peisajul bucolic
rămâne predominant, reiterând legătura
ancestrală a omului cu pământul de
baștină, cu natura în definitiv. Multe
simboluri converg spre creionarea unui
univers profund autohtonizat, asumat și
trăit în deplinătatea simKirilor: „Trebuie
să rostesc cu voce tare/ cuvintele mele
românești - / tot ce am cu mine.” (Drum
de noapte). Acest nucleu al limbii atrage
după sine evocarea unor momente de
importanKă istorică, dimpreună cu per-
sonalităKile care au marcat devenirea

neamului, totul  într-un creuzet ideatic
din care se naște Poezia. Doar sub acest
efect al asumării și autoidentificării, ea se
poate ivi.

Mereu sub forme noi, poezia dom-
nului Aurel Rău nu renunKă la tonul
grav, la o anumită seriozitate a percepKiei
lucrurilor înconjurătoare. În plus, tem-
peranKa descriptivă și predispoziKia spre
contemplare transcriu un univers liric
dominat de imagini ale solitudinii, deco-
rate simbolic și analitic, precum în ver-
surile: „Trenul mă duce prin ţara ninsă.//
Singur lângă geam, pe când toată lumea
doarme,/ prăbuşit în mine sau în cerul
înstelat/ sau în somnul lor –// mă gân-
desc cum sunt una cu aceste braţe/ şi
pleoape lăsate şi gânduri destinse,/ cum
stăm împachetaţi între roţi metalice,/
cum vine spre mine Calea Robilor.// Vine
un brad catedrală, o stâncă/ filosofică, un
vuiet indefinit…// Ce ar fi să apuc, pe
când toată lumea doarme,/ semnalul de
alarmă, şi să trag? S ar opri/ acest vuiet al
vieţii care fuge?// Aş putea să cobor fără
grabă,/ să pornesc/ printr un basm pururi
alb,/ şi bătrânii, întâlnindu mă,/ cu capul
bolnav ca o lună de iunie/ sau ca regele
Lear conversând cu furtuna,/ să spună:/
e unul de demult, l au uitat,/ nu şi ştie nu-
mele, s a pierdut dintre ceilalţi,/ era bun,/
huiduiţi-l cu blândeţe…” (Alb).

Acest statut al omului-călător, în con-
tinuă adaptare la noile forme de civiliza-
Kie și cultură, disipând lecturi, gânduri,
trăiri se asociază adeseori cu condiKia po-
etului, căutător și el de sensuri și nuanKe.
Astfel, vigoarea imagistică e dată mai
ales de expresivitatea peisajului natural,
aici ochiul estet găsește echilibrul și
oglinda perfectă a propriilor trăiri repri-
mate, re-Kinute de constrângerea obiec-
tivării. Pentru a sublinia diversitatea
decorului liric, acest pastel marin ni se
pare foarte nimerit: „Farul înalt din Su -
lina,/ singur/ deasupra apelor…// Ca
regina nopţii,/ se deschide odată cu sea -
ra.// Împrejurul lui/ singurătatea e as -
pră:/ mereu acelaşi zbucium/ al valurilor
ce se ntrec/ în a spune că totu-i zadarnic.//
Dar farul înalt din Sulina/ stă deasupra
apelor./ Nu-l cuprinde urâtul/ şi nu
aţipeşte./ Iar când trec vapoare sub zare/
el vesteşte tuturor/ că în liniştea aceasta

mare/ începe pământul românesc.// În-
floreşte în fiecare seară.” (Farul din
sulina).

Dacă în volumele de început, versul
este predominant clasic, sub raport pro-
zodic și formal, de la un anumit moment,
începând cu volumele din anii ’70-’80, se
observă o oarecare schimbare: se păs -
trea ză discreKia rostirii, dar intervine o
dinamică nouă a viziunii. Apar forme tot
mai accentuate ale ludicului, parafraze și
accente folclorice, versul se individual-
izează prin tendinKa esenKializării și a de-
barasării de canoane, ca și prin nevoia
întoarcerii la miniatural, la jocul primar
de cuvinte, de o muzicalitate intrinsecă,
mergând până la o ușoară ironie: „Au-
rică, spuneau,/ Aurele,/ Aurel,/ Aur,/
Au!// Iar eu reuşisem,/ ca un câine,/ să fiu
chiar aceste sunete.// Hau, făceam,/ Ya,/
Da, spuneam,/ Si, spuneam,/ Ne,// Ne
mai ştiind unde mi e capul./ De parcă
cine ştie ce mare lucru/ mi ar fi dat.//
Rău,/ rău destul, /destul de rău numai cu
atât/ să te mulţumeşti/ pe pământ.”
(Sunete)

Cu o conștiinKă autocritică și o rigu -
roasă selecKie, autorul așază în prezenta
antologie poemele cu adevărat reprezen-
tative, acele poeme care pot înfrunta re -
zervele timpului și modele mereu în
schimbare. Din acest motiv, sunt situaKii
când dintr-un volum reKine o singură
poezie, acel exemplu edificator pentru
mobilitatea tematică și strofică a liricii
sale. În versuri de real rafinament stilis-
tic și pregnanKă reflexivă, poetul Aurel
Rău își circumscrie încifrările, care poartă
cu ele acea înKelepciune din popor, acea
delicateKe a simKirii și a împărtășirii emo -
Kiei, melancoliei, admiraKiei pentru fru-
mos, ca în poemul ce împrumută titlul
acestei culegeri lirice: „Cărţile norocului
s au jucat,/ zarurile s au aruncat.// Toată
ziua au strigat, peste sala/ norocului, alte
nume.// Şi după ce am stat ca în Kafka,/
şi am tot păzit alfabetul,// iată soarele
strălucind nepăsător,/ sentimental, pur!”
(Încifrări)

Încifrări poetice
monicA Grosu
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P oeme cu rimă, versuri albe, poeme în proză, versuri
pentru un musical într-un singur volum cu afirmaKii
ce rup tăcerea fără teama riscului sau a unei forme de

ameninKare, cu negaKii ce contrariază, cu amintiri care au pro-
dus decăderi, dar și întreKeseri. Într-un astfel de mozaic pro-
zodic surprinde Ioan Es. Pop contrastul dintre starea de repaus
și ticăloșia lumii. În fond, în pledoaria lui ne regăsim, la un
anumit nivel, fiecare dintre noi. Cu certitudine că volumul
apărut recent la editurile Tracus Arte și Charmides, Un somn
pe scaunul electric, transmite ceva din drama lui Ioan Es. Pop,
dar toate combinările, toate asortările nu fac altceva decât să
probeze din plin semnalul ce transpare din volum și e con-
centrat în versul ,,eu și tu și el și ea”. Așadar, textul suscită la
o revendicare, o regăsire, în care se întrevăd fie lumini, fie
umbre nedevoalate pe deplin sau demascate, cu un imaginar
afectiv în care poemele au mari margini albe, margini mari de
tăcere cum spunea Paul Éluard în Donner à voir. Aceste margini
cu forma lor de echivocuri devin odată cu momentul lecturii
ale lui, ale ei, ale mele, ale tale. Titlul volumului anticipează un
conKinut al trăirii pe muchie de cuKit, un mesaj în aparenKă
deloc sofisticat, ce e dublat magistral de tușele alb-negru rea -
lizate de Eugen VuKescu, reprezentându-l pe poet. Volumul
nu impune o metodologie de lectură pentru că mixează un in-
ventar de senzaKii care nu se derulează progresiv, ci repre zintă
o stare de fapt, o radiografie de viaKă pe parcursul celor cinci
părKi: păzea! radicalii sunt liberi, un somn pe scaunul electric, pos-
tumani la masa de seară, o scrisoare pierdută la anul 2012 și
nicăieri.ro.

Privit ca tot, volumul Un somn pe scaunul electric sem-
nalează că poetul se îndreaptă asimptotic spre fericire, dar
paradoxal, fără să frizeze patologicul pentru că, în genere,
tragicul e la fel de natural ca fericirea: „nici tu nu mai știi unde
plecam / când am ridicat în port ancóra: / mi se pare eram
tineri și cântam, / căutam vecia. azi, doar ora. / […] ni se ter-
mină provizia de vise, / căpitane, du-ne înapoi – / nu vedeam
că mările-s închise / dincolo de ultima zi joi, / căpitanul suferea
de iarnă, de ziua lui visam un ultim vis. / în clipa când l-am
coborât în apă, / oceanul s-a întors pe dos de râs.” (1980)

Fiecare poezie transmite, în mai mică sau mai mare mă-
sură, asumarea disperării, a haosului, a tenebrelor, a sin-
gurătăKii dintotdeauna, în care moartea, sângele, blestemele,
ura, imprecaKiile, eșecurile, durerea, noaptea, spaimele, amără-
ciunea, plânsetul, suferinKa, oroarea, boala devin lecKii învăKate,
își atenuează înKelesul și se amestecă subtil cu gândirea și trăi -
rile poetului într-o tandră amiciKie. 

Poemul titular expune singurătatea ca pe o erupKie a rău-
lui cu graniKa între a-Ki trăi viaKa, dar a ști că nimic prea bun nu
se poate întâmpla: „dar oare amicul ce-ar spune? «om singur
lângă om singur, / așa se-ncheie păcile și bătăliile.» și zoli de
colo: / «hansi, tâmpitule, aia-i fereastra, ușa-i dincoace.» /  și
hans de dincolo: «acum m-au gradat. am însemne mari pe /
ficat. asta de când încă stam p-acilea cu voi.» și apoi elvira: /
«iar binele se duce mai iute ca toate, numai răul rămâne ne-
muritor.»ˮ (un somn pe scaunul electric)

Din scenariul atât de convingător ca viaKa însăși cu rea -
lităKile ei crude, nu lipsește „boala”, o ecuaKie fără soluKie în
care ,,pacientul� se acomodează, se complace și ajunge utopic
să se simtă ranforsat de manifestările ei, ba chiar să o trans-
mită genetic: ,,ar fi grozav dacă medicul i-ar putea administra
/ măcar o injecţie – dar medicul n-are voie / nicidecum la
căpătâiul lui. / niciun medic n-ar putea să-i înţeleagă boala.
[…] / și se spune că fiul lui se pregătește deja / de o boală cum
nu s-a mai văzut, / iar tatăl e cât se poate de mândru / de rezul-
tat, așa încât / se pregătește deja să-l arate lumii / pe următorul
nostru mare bolnav.ˮ (marele bolnav)

Ioan Es. Pop nu mizează pe incifrări, dar nici nu renunKă la
subtilităKi și jocuri metaforice atunci când amintește trecerea
timpului („la nici doi pași, pe stradă, timpul e-n toi. / aici, abia
de mai pâlpâie.“ – am trecut ani de zile ferindu-mă de acești pen-
sionari), fatigabilitatea („of, nu-i chiar rău, nu-i chiar rău, / mă
pot întinde să dorm puKin – / sper să nu ajungi să mă trezești.ˮ
– „cât mai avem?ˮ „optzeci și două de minute“ ) sau alegerile fără
cale de întoarcere („cu o altă sticlă, plină, pe masă, / ca un soare
nou la întruparea noii sale galaxii. / și la fel ca pentru orice cos-
monaut care știe / că nu mai e drum de întoarcere, / și pentru
noi, cu fiece pahar, / casa ni se tot îndepărtează. / iar de acum,
deși se pot face multe, / chiar nu se mai poate face nimic.ˮ – cu
fiecare pahar, casa se îndepărtează).

Cuvântul, conceptul, ideea, trăirea se cristalizează în jurul
aglutinării sociale prin evocarea congenerilor pentru care green
hours reprezintă deopotrivă un ,,context” cu rol profilactic, acel
ceva unde singurătatea poate fi edulcuroată și în care coezi-
unea facilitează o stare vecină cu fericirea:„cu niște ceasuri
primitive în faKă, / măsurând a cui singurătate e mai mare. /
pe la patru după-amiaza, pleacă domnu’ suciu, / marele alfa al
mesei, cu motanul sub braK, / dezamăgit că nici de data asta
n-a găsit / vreo explicaKie la marea întrebare.[…] / iar pe la șase
pleacă groșan, / marinar de uscat, care se-ndepărtează / îm-
pletind sub tălpi patru cărări în una / ca orice brav om din est.
/ cu ceasul întins pe opt octave, / tiberian frânează la șapte: /
rea litatea lui începe după asfinKit, / la fel ca a mea, care puKin
după aceea / sar în picioare și-alerg soldăKește, / căci trebuie să
ajung la intermacedonia, / să nu se închidă-n lipsa mea – / și
sunt aproape fericit că ziua următoare / vom fi iar împreună,
și tot așa luni și ani la rând, / de parcă aici, la green hours, /
singurătatea s-ar preface-n nemurire / pentru măcar încă zece
ani.ˮ (stăm acolo, la green hours). Uneori, ambientul poate să în-
gusteze culoarul de nelămuriri și să poarte inima de muritor în
siajul filosofiei, generând o călătorie în care textul preia rolul
contextului, iar poezia este cea care dă confortul necesar.

Textele lui Ioan Es. Pop impun o tăcere benefică, o cădere
pe gânduri care întărește ideea că poezia poate fi scrisă în
nenumărate feluri, nu are nici reKetă, nici funcKie taumaturgică,
dar poate să producă efect încă de la prima lectură: „iar tu,
acolo, pe scaun, te simKi bine, nu?, /după ce i-ai auzit pe toKi –
/ de-acum chiar că poKi să dormi ferice.� (un somn pe scaunul
electric)

Somnul, ,,ieșirea de siguranKă”
miHAelA stAnciu
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Romanul unui sociolog de pri -
mă li nie e, în mod sigur, o
carte de citit; astfel, Și vom

muri cu toţii în chinuri (Editura Poli-
rom, 2019), al optulea roman al lui Bog-
dan Teodorescu, interesează prin ana- 
liza mişcării ideilor contemporane și
evoluţia mentalităţilor, segmentele mari,
dar şi detaliile lumii de azi, tipologiile,
ciocnirea civilizaţiilor, amărîţi şi bogaţi,
oameni de afaceri, turism sexual şi o ta-
bără de refugiaţi sirieni, Orient (tribul,
grupul, familia) şi Occident (individul şi
valorile sale), formele duplicităţii, ura
celor care „se urăsc împreună“, terito-
riile serviciilor secrete şi viaţa omului,
„minciuna“ şi „adevă rul“ din discursul
Jurnalistului, ştirile false şi personaje ca
în Pretty Women, alegeri într-o ţară de-
mocratică (sic!), disputele din tre presă şi
lumea politicului, formele de distrugere
a individului, structura unei posibile ce-
lule teroriste, bucuriile vieţii pentru cei
cu „ştaif „, trădarea şi loialitatea, cum e
să te plictiseşti în mijlocul luxului, cum
se fac echipele pentru campania electo-
rală şi cum se construieşte „faţa“ unei
naţiuni cu oameni-bombă, în fapt, oamenii
care trebuie să înveţe secretul fricii ne-
condiţionate: „Trei sferturi din ăştia cu
care lucrăm, spune un şef al serviciilor
secrete, sunt nişte nenorociţi numai buni
să stea în puşcărie sau să fie arătaţi cu
degetul de o ţară întreagă pentru ce au
comis. Noi în schimb pitim faptele, în-
gropăm dosarele, îi spălăm, îi facem fru-
moşi şi îi scoatem în faţă. Politicieni,
ziarişti, oameni de afaceri, li deri de opi-
nie. Modele după care să se ia o naţiune.
Cetăţeni-model... Nu le cerem să pună
nicio bombă. Ei sunt bombele. Și de pus
le punem noi“.

Aceasta e lumea din spatele perde lei
de fum a democraţiei, în lagăr, în fapt,
iar romanul lui Bogdan Teodorescu con-
struieşte o „intrigă“ în orizontul unei
analize seve re, pătrunzătoare a lumii
contemporane şi, mai ales, al unui epi-
sod din stricta noastră actualitate. Pe
scurt. O echipă a unei televi ziuni din Eu-

ropa pleacă în Siria pentru a face un film
documentar despre migraKia celor ame-
ninţaţi de război spre ţărmurile mai
liniş tite de dincolo de Mediterana; totul
începe într-o tabără de refugiaţi, unde se
trăieşte fără vreun rost şi unde fiecare
află că este un nimeni: iată ce este o ta-
bără de refugiaţi în mărturia unuia din
martorii creditabili ai naraţiunii, un in-
telectual sirian, specialist în limbi stră-
ine, care va deveni translatorul echipei
de filmare din Europa: „În tabăra
aceasta şi în celelalte în care am mai fost
înainte am văzut cum e să trăieşti fără
vreun rost. Scop nu au... Creştinii din ta-
bere, europeni, americani, canadieni,
australie ni, oameni buni, zic eu, majori-
tatea dintre ei sunt aici să-şi îndulcească
inutilitatea propriului lor destin, să-şi
ofere lor înşile un rost amăgindu-se că
ajută refugiaţii momentului, dar nu sunt
aici să-i ajute într-adevăr. Nici nu au
cum ei, oameni simpli. De fapt, guver-
nele lor, asta am conştientizat mai tîrziu,
nu vor sau nu pot să ajute. Vor doar să
dea bani, medicamente, pături... Dar nu-
şi propun să dea un rost arabilor adu-
naţi grămadă acolo şi fugiKi din singurul
loc în care aveau un rost - curtea lor ală-

turată curţilor celorlalKi ca ei - spre o
lume mare, bună, bogată şi frumoasă,
dar care lor nu le va înapoia ceea ce pier-
duseră. Domnul Malki, care trăieşte
acum la cîţiva zeci de metri de mine, cu
ce a mai rămas din familia lui, o spune
de cîte ori se iveşte ocazia: - În Siria eram
arhitect. Dacă voiai să-ţi construieşti o
casă, stăteai de vorbă cu mine. Am fugit
şi am devenit refugiat. Adică nimeni.
Dacă mă caută cineva, o face ca să în-
trebe dacă am nevoie de medicamente,
mîncare sau apă. La fel ca pe analfabetul
din dreapta mea. Și eu, şi el am ajuns să
împărţim aceleaşi nevoi. Și eu, şi el sun-
tem nimeni“.

Aici, în această tabără, începe docu-
mentarul comandat de o televiziune eu-
ropeană care vrea să transmită imaginea
unor terorişti islamici ce urăsc pe euro-
peni pentru că aşa le spune Coranul; în
fond, „refugiaţii sunt oameni obişnuiţi
în căutarea unei vieţi mai bune“ care tre-
buia să arate în filmul documentar co-
mandat cum vor fi fiind „greutăţile şi
chinurile şi umilinţele prin care nişte oa-
meni obişnuiţi sunt forţaţi să treacă pen-
tru a avea acces la un trai banal, la
îndemîna oricărui european amărît„.
Aceasta este imaginea care trebuie vîn-
dută; astfel, în scenariul filmului, se pre-
vede traversarea Mediteranei, cu oa- 
meni înghesuiţi într-o barcă fragilă, ple-
cînd de pe ţărmul african, cu singura
pers pectivă de a sfîrşi hrană peştilor; se
filmează „plecarea“. Numai că, după
cele cîteva cadre cu refugiaţii plecaţi
spre moarte sigură, oamenii sînt trans-
feraţi pe un vapor, în siguranţă; asta nu
se filmează. La destinaţie, pe ţărmul tur-
cesc, se coboară aceeaşi bar că în mare, se
filmează sosirea refugiaţilor în Europa,
nu-i așa?,

După o călătorie lungă şi pericu-
loasă. Bogdan Teodorescu face o docu-
mentare fără cusur asupra realităţilor
atît de complicate din Siria, asupra
„viesparului“ de acolo, iar filmul „do-
cumentar“ pri meşte, oricum, judecata
care i se cuvine: filmul nu „iese“ pentru

Arta manipulării 
şi secretul  fricii necondiţionate

ioAn HolbAn
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că refugiaţii refuză să-l înjure pe Bashar
Assad, toată echipa sim te că e manipu-
lată (şi în acest episod, autorul oferă pa-
gini antologice despre fake-news), între
refugiaţii manipulaţi se află, iată, o ce-
lulă teroristă, totul sfîrşind într-o dis-
pută pro şi anti migraţie, despre ură şi
distrugerea individului prin mass me -
dia, prin in ternet sau printr-un film do-
cumentar; iată rostul acestuia: „Cei care
mureau acolo erau musulmani sirieni.
SpeculaKi de europeni. Pentru bani şi
pentru ca lumea de acasă să vadă sînge
curgînd şi să se îngrozească de sălbăti-
cia arabilor. Exact aşa au făcut şi în
Rwanda. Negrii se măcelăreau şi albii
îmbuibaţi cu bere şi cu hamburgeri se
uitau la televizor şi, între reclame la tam-
poane și la medicamente de slăbit, se
gîndeau cu pioşenie la munţii de cada-
vre. Cîteva minute numai... Cît durau
ştirile. După aia, fuguţa la bere, la me-
ciuri şi la carne de animale hăcuite.
Echipa de televiziune a plătit cu cinism
să vadă morţi şi i-au fost oferiţi morţi„.

Romanul lui Bogdan Teodorescu se
structurează pe cel puţin trei planuri na-
rative; e, mai întîi, povestea acestui „film
documentar“ despre migraţia sirienilor
spre Eu ropa, cu abordarea unei teme de
cea mai mare actualitate: manipula rea
prin televiziune, prin fake-news, a pro-
blematicii acestui feno men. Apoi, roma-
nul se dezvoltă pe mai multe direcţii
care unesc seg mentele cele mai impor-
tante ale lumii de azi: lumea oamenilor de
afaceri, a Investitorului dintr-o „staţiune
europeană la malul mă rii“ (cu Nick şi
Lisa, în luxul, calmul și voluptatea unor
resortu ri de lux, după „modelul“ din
Pretty Women, care, iată, e „istorie“) şi
lumea serviciilor secrete, aceea a Vizitato-
rului („într-o capitală europeană, un
birou bine pus la punct într-o clădire im-
pozan tă“), a oamenilor care „urăsc îm-
preună“, cu mai multe feţe, dar fă ră
chip, unde cineva raportează altcuiva sta-
diul urmăririi unui om periculos, lumea
migranţilor, cu Refugiatul (pe mare; la ţăr-
murile Europei; într-o pustietate euro-
peană; altundeva în Europa, lîngă o altă
graniţă), lumea mass-media, cu Jurnalistul,
un prototip conex celorlalte lumi, un
mercenar în slujba serviciilor secrete,
Combinatorul şi procurorul care dă man-
date de arestare la comanda celorlal ţi
(„E mai sigur să-l urmărim, să vedem ce
face, între timp pregă tim denunţurile şi
toate hîrtiile, vorbiţi dumneavoastră cu
procuro rul şi, dacă într-adevăr se ţine de

prostii, l-am luat. Și ăstuia chiar îi livrăm
toată reţeta, cătuşe, dat în direct, emi-
siune la prietenul dumneavoastră. Și la
toţi ceilalţi...“), Vizitatorul care ştie per-
fect lecţia manipulării şi arta înscenării;
pe mîna lui, victima nu are nici o şansă,
„în închisoare, lîngă nişte bătăuşi plini
de hormoni“, acolo unde drepturile
omului sînt „veşnica tîmpenie“ şi „pro-
stia clasică“. Cum se vede, prozatorul
nu lucrează atît cu personaje, cît cu pro-
totipuri care modelează lumea: „Nu îmi
plac oamenii“- acesta e profilul prota-
gonistului din Și vom muri cu toţii în
chinuri, iar lumea în care evoluează se
află undeva, la hota rul despărţitor, din-
tre mizeria taberei de refugiaţi şi luxul,
superbia unui resort de la malul mării,
fixate în scena antologică a mi cului
dejun de acolo: „Deci omlete împăturite
peste un amestec răvă şitor de trei soiuri
de brînză, afumătură, roşii cherry mă-
runţite, piper de mai multe culori, ver-
deaţa şi un vîrf de unt cu aromă de
usturoi, platoul de salamuri, două feluri
de brînză frecată cu boia, cît mai ales cu
firişoare subţiri de ceapă verde, salata de
icre, de numită prin ţările ei de origine
tarama, roz şi împodobită cu măsli nele
violet de care am mai pomenit, venite
tot de pe acolo, pateul proaspăt făcut în
casă din ficat de iepure, mai delicat decît
cel de porc şi mai puţin amar decît cel
de pasăre, stropit, înainte de a fi oferit
distinşilor oaspeţi, cu un strop de oţet de
fructe de pădure, cubuleţele de brînză
albastră şi rafinat puturoasă, cîrnăciorii
scurţi, picanţi, crocanţi, tocmai atunci
extraşi din tigaie, fagurii de miere, smo-
chinele proaspete şi caşcavalul moale de

vacă, pentru com binaţia faimoasă a Me-
diteranei de est, saleurile sfărîmicioase
orna te cu susan şi chimen, pîinea caldă
fie albă ca laptele, fie neagră ca jihadul,
fie smălţată cu stafide şi seminţe sau
acoperită cu o crustă subţire de caşcaval,
grisinele numai bune pentru a fi învelite
în şunca uitată, dar repede adusă de aju-
torul chemat prin staţie, coşul de le-
gume proaspete ca şi acela de fructe din
sezonul locului sau din sezoanele altor
meridiane exotice şi parfumate, precum
şi vafele cu frişcă atunci frecată, ornate
cu bobiţe strălucitoare de ci reşe amare
conservate în propriul sirop, în locul
mult mai faimoaselor clătite cu ricotta,
care însă fuseseră degustate deja de
două ori. Cînd să se consume tot acest
munte de mîncare? Nici măcar nu era
im portant, măcar să guste din fiecare fel
cîte un dumicat, şi acum la micul dejun,
şi spre prînz, oricînd li s-ar fi făcut
poftă“.

În sfîrşit, Bogdan Teodorescu stre-
coară o „cheie„ în romanul său; trece re-
pede în planul politicului unde, iată, ne
aflăm într-o „ţară europeană“, înainte
de alegeri, cînd candidează „Liderul De-
mocratic Ales“ şi „Maimuţoiul“, apare
chiar şi un „ghicitor“, precum şi nişte
inşi, veniţi de nicăieri, să pună umărul
la alegerea „Maimuţoiului“ care se luptă
cu serviciile secrete aflate sub comanda
„Liderului Democratic Ales“: o luptă
între politicieni, procurori şi oameni din
serviciile secrete - o „cheie“ pentru ro-
manul lui Bogdan Teodorescu, care (îşi)
cere un decupaj cinematografic, pentru
un film despre lumea de azi: de aici şi
acum.
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Volumele editate până acum de Bogdan Teodorescu
se impart în trei grupuri tematice. Unul este format
din romanele de factură thriller psihologic, cu o

notă de policier care le-a încadrat, în traducerea lor franceză,
în categoria „polar”. Al doilea se alcătuiește din cărKile de co-
municare politică, specialitatea autorului, care e profesor uni-
versitar în acest domeniu, pe care l-a adoptat după ce a
renunKat la ingineria de instalaKii, prima sa facultate. Al
treilea grup cuprinde acum trei volume despre călătorii în
locuri interesante din „lumea mare”, cum o numește autorul.
Cel mai recent volum (Călătorii prin izolare – Mâncăruri din
continente, Editura Tritonic) este de această factură și este
construit pe un  sistem simplu și eficace: în fiecare zi a lunii
aprilie a anului 2020, sub stare de urgenKă, declarată din
cauza pandemiei Covid-19, autorul notează o scurtă agendă
a zilei:  o știre, maxima zilei, o informaKie la moment și chiar
glume primite pe WhatsApp. Apoi plonjează în amintiri și
descrie un loc de pe globul terestru, pe care l-a vizitat,
prinzând ambianKa locală și ce este mai caracteristic acelui
oraș, sat, cartier, insulă. Dar, neapărat, un meniu complet sau
un fel de mâncare specifice pentru Kinutul respectiv, pe care
le-a încercat el însuși, de regulă împreună cu soKia sa. Cartea
cuprinde astfel 31 de zile (se încheie pe 1 mai 2020) în 31 de
tablete delectabile, reconfortante, alungătoare de angoasele
pandemiei și izolării.

Știm de la psihologi că oamenii aflaKi în recluziune au cu
atât mai multe șanse să iasă echilibraKi mintal cu cât au mai
multe amintiri și capacitatea de a le aduce în prezent. Un per-
sonaj al lui Panait Istrati crede chiar că omul poate trăi peste
limita firescului biologic dacă are la ce se gândi. Din fericire
pentru el, dar și pentru cititorii lui, Bogdan Teodorescu are la
ce să se gândească și multe gusturi de rememorat. Totuși,
trebuie să spun că textele sunt foarte puKin despre mâncare
și nu au nimic din tehnicismul unei cărKi de bucate. Autorul
nu descrie reKete, ci savori, nu dă cantităKi și gramaje, ci in-
efabilul culinar. Chiar dacă un fel descris poate fi reconsti-
tuit, el intră în categoria „nu încercaKi asta acasă”, nu pentru
că ar fi exploziv, ci pentru că deliciul mâncării e legat indis-
olubil de locul din lume unde a fost degustat. De aceea, până
la partea efectiv gastronomică, textul este la fel de savuros în
descrierea mediului, cu încărcătura lui istorică și culturală,
cu tipurile umane care îl populează, cu întreaga atmosferă a
locului. Se dezvăluie un peisaj complex, în care prânzul sau
cina respective, sau doar o îngheKată cu trei arome, într-un
popas la o celebră gelaterie din Havana, reprezintă numai o
componentă. 

De altfel Cuba mai e prezentă în două secvenKe, cu meni-
uri mai substanKiale: Ropa Vieja (Haine vechi) la Vinales și Lan-
gustă la grătar la Cayo Coco. În prima interesul e captat în
primul rând de călătoria până la Vinales pe o șosea plină de
culoare locală din care nu lipsesc nici jineteros, escrocii vână-
tori de străini. Bogdan Teodorescu exceleză în umor sec și

descrie o „tehnică” brevetată astfel: În Cuba nu există internet,
deci nu există gps, deci nu există google maps. Sunt hărBi pe hâr-
tie. Care nu corespund cu drumul. AutorităKile ar fi falsificat
hărKile ca să-i deruteze pe soldaKii americani, dar au reușit
perfect cu turiștii europeni. Jineteros schimbă și direcKia in-
dictoarelor, unicele repere mai de încredere. Turistul se
rătăcește și, contra unui dolar, e adus pe calea cea bună, la
propriu. Pentru că, la figurat, unii jineteros sunt și proxeneKi.
După două pagini pline de informaKii și specific local, au-
torul și, prin el, cititorii ajung la Vinales și mănâncă la o Pal-
adares (formă de privatizare incipientă) felul tradiKional
poreclit Haine vechi care este descris scurt și convingător:
Fâșii de carne de vită în sos de roșii, cu orez, fasole neagră iahnie,
banane fripte și rondele mari de castraveBi și roșii. 

În rest, Bogdan Teodorescu ne mai descrie feluri ca: Sam-
lor Machu la Siem Reap, Cambodgia, Curry la Galle Sri
Lanka , Feijohada la Rio, Cha siu bao la Hong Kong, Co-
chinita pibli la Cancun, Mexic și alte minuni, până la 30. Pe
1 Mai, autorul sărbătorește acasă cu un pahar de bere cu cola,
reKeta Costinești 1986 (anul Cernobâlului) și cartea se încheie
cu voioșie și optimism, în nota destinsă în care s-au derulat
cele 250 de pagini. 

Rezultatul este un volum delectabil, cu multă informaKie
și exotism, descrieri interesante și niciun pic de pedanterie.
Scriitorul știe să vadă partea hazlie a oricărei întâmplări, fie
și mai puKin plăcute, cum păKește fiecare călător – teribilă este
experienKa cu vameșii mexicani care vor să-i scoată pe in-
ocenKii nefumători Bogdan și Delia Teodorescu contra-
bandiști de Kigări. Autorul Călătoriilor prin izolare reușește să
se amuze și să destindă cititorul, să-i facă poftă de drumeKie,
de experienKe exotice, de mâncare bună. ���

Călător,
degustător, scriitor

HoriA GârbeA
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Despre drumeţiile la munte,
se poate scrie în două feluri.
Întâi relevând urcuşul ca pe

o cale iniţiatică spre transcendent, apoi
ca pe o introspecţie. Dacă în comen -
tarea cărţii Ramona Műller – Ursită dru-
mului: jurnal de călătorie (Ed. ePubli- 
shers, 2019) am folosit prima cale,
acum, comentând cartea aceleaşi au-
toare, Muntele din noi (Ed Neuma, 2020)
voi folosi calea a doua.

Această cale, a introspecţiei, se ba -
zează pe afirmaţia lui Mircea Eliade,
conform căreia, orice călătorie se des-
făşoară în interiorul nostru, spre cen-
trul fiinţei fiecăruia dintre noi. Aici am
putea găsi: locurile natale, părinţii, fa-
milia, dragostea, credinţa, idealurile
etc. 

Ce putem găsi în centrul fiinţei au-
toarei? Pornim cercetarea noastra chiar
de la dedicaţia pe care mi-o scrie pe
carte: „Fiecare din noi purtăm un mun -
te de speranţe, de idei, de frumuseţi”!
Şi în alt loc: „Speranţa e poate cel mai
frumos munte din sufletul nostru”.

În cartea Muntele din noi aspiraţia
autoarei este îndeplinită cu fiecare as-
censiune. Percepţia, sensul şi construc -
ţia imaginii definesc tabloul textual în
mişcare. Vocaţia drumurilor şi a aven-
turii oferă deschiderea armonioasă în
adâncul fiinţei. 

Despre dragoste, autoarea ne comu -
nică această constatare: „Este neîndo -
ielnic că prima iubire şi primul sărut nu
se uită. Fiorul emoţiei ce îţi străbate
trupul, precum şi ecoul lăuntric la care
vibrezi, crează acel mister de adagio pe
care unii dintre noi, îl facem să răsune
toată viaţa.” În fond, concentratul de
sens al acestui sentiment creează rever-
beraţii multiple în balansul existenţial. 

În ceea ce-l priveşte pe Dumnezeu,
Ramona Műller afirmă că fiecare tre-
buie să-l descopere înlăuntrul său:
„Dumnezeu este şi trebuie să rămână
interior!”. Credinţa catolică exprimă
corelativul interior ca umare a felului
său de a fi. Vizitând Biserica Francis-
cană Sfânta Treime din localitatea Pâ -
râul  Rece din Munţii Bucegi autoarea
ne mărturiseşte: „De când sunt catolică,
am învăţat simţul măsurii modestiei şi

al adevăratei credinţe ce mă repre -
zintă.”

Structura poetică a descrierilor de
natură din această carte intensifică,
într-un mod autentic, limbajul plastic şi
dinamica frazei. Pe fondul dilatării
spaţio-temporale imaginile descriptive
şi declarative pun în evidenţă modali -
tăţi expresive diverse. Iată o descriere
de natură, Coloanele de bazalt de la Recaş:
„Eram acolo, la 50 de metri distanţă, şi
deodată coloanele se înalţă triumfă-
toare, savurând verticalitatea genera -
ţii lor, aidoma coloanelor greceşti so- 
lemne şi pline de grandoare. (...) Scurge-
rile de lavă răcită rapid şi rezultată în
urma erupţiilor vulcanice, petrecute în
Munţii Perşani acum un milion şi jumă-
tate de ani, au creat aceste coloane he -
xa gonale înalte de 12-15 metri. Ieşind
din adâncurile Terrei, mărturiile vul-
canice au crescut ca un strigăt, încer-
când să aline creştetul dimineţilor pă- 
mântene.” Realitatea fiind tansferată în
limbaj contribuie la dezvoltarea educa-
tivă şi etică a potenţialilor cititori. 

Dar pe unde o poartă paşii pe Ra-
mona Műller pe cărări de munte? Iată
munţii şi obiectivele vizitate: Racoş
(Columnele de bazalt, Vulcanul stins,
Lacul de smarald); Mercheaşa (Bătrâ -
nul din Carpaţi – cel mai vârstnic ar-
bore din România – gorunul de 900 de
ani); Munţii Hăşmaş (Suhardul Mic,
Suhardul Mare, Lacul Răşu); Munţii
Bucegi (Piatra Arsă, Muntele Furnica,
Piatra Mare, Piatra Craiului, Masivul
Postăvaru); Cheile Turzii; Cehlăul (Cas-
cada Duruitoarea); Munţii Baiului;
Cheile Bicazului; Munţii Apuseni (Pla-
toul Padiş cu Cetăţile Ponorului, Ghe -
ţarul de la Borţig, Peştera Focul Viu–
vizitabilă doar de speologi, Lumea
Pier dută); Oltenia de sub munte (Peş -
tera Muierii, Masivul Cozia).

Dar ce sunt textele Ramonei Műller
din cartea Muntele din noi? Capitolele,
extrem de succinte (le-aş situa între
micro-eseuri şi proză), conţin informa -
ţii despre: traseul de urmat până la
obiectivele propuse, geneza şi  geologia
acestora, legendele locale care le pre-
amăresc, descrieri de natură şi îndem-
nul către cititor pentru a le vizita.

Stând de vorbă cu un cabanier din
Cheile Şugaşului, acesta îi mărturiseşte
autoarei: „– Eu nu pot trăi fără munte.”
Afirmaţia se potriveşte de minune Ra-
monei Műller. Ea spune: „Respir mun -
tele şi îl simt pe Dumnezeu!” Sau: „Din
această cauză iubesc MUNTELE. E ca
în viaţă, te ridici după ce viaţa te-a în-
frânt!” 

La elementele menţioante că apar -
ţin centrului fiinţei Ramonei Műller,
trebuie să adăugăm şi muntele!

Ramona Müller – Muntele din noi 
luciAn GruiA
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Ramona Müller este o scriitoare atipică în sensul în care combină foarte lejer
iubirea de munte, mișcare, aer liber cu o privire ce îi conferă o satisfacție încă și mai
mare. Ea știe să vadă muntele în ceea ce el are cu adevărat cuceritor, înainte de a
" el însuși cucerit de îndrăznețul drumeț. Așa "ind, următorul pas este să comu-
nice asemenea experiențe în cuvinte și să le agrementeze și cu imagini despre
care știm că fac, "ecare dintre ele, cât o mie de cuvinte.

HORIA GÂRBEA

OdysseusColecția
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S ufletul nostru fuge de îngrădiri afirma cândva Mon-
tesqieu. Este un fenomen normal, prin care sim -
ţurile şi inteligenţa tind să ocupe din ce în ce mai

mult spaţiu, deschizând spiritul spre a cuprinde cât mai multă
cunoaştere, liberă de orice fel de constrângeri. Sfera cunoaş-
terii, a devenirii este însă determinată de cea a experienţei, iar
libertatea este adesea smulsă cu multă suferinţă din vârtejul
degradării existenţiale. 

Cel de-al nouălea volum de versuri al poetei Angi Melania
Cristea, OOrraaşşuull--vveennttrriilloocc, apărut de curând la Editura Neuma,
prospectează experienţa umană ce transformă existenţa
într-un teritoriu cenuşiu, în atmosfera apăsătoare a unui oraş
nerespirabil. 

Fondându-şi demersul pe devenirea conştientă a creaţiei,
coerenţa volumului se stabileşte în planul logicului, al curge -
rii şi decurgerii acestuia, psihologicul fiind antrenat
chiar de senzaţiile fruste ale poetei, într-o rostogolire
agresivă în  care o pluralitate sinuoasă înlocuieşte
continuitatea, îmbrăcând forme infinite, mereu
diferite, ale percepţiei. Sinuozitatea este, de fapt, un
ansamblu de proporţii în arhitectura poemelor aces-
tui volum, o multitudine de imagini într-o perpetuă
căutare, mişcare şi schimbare.

Viaţa şi moartea populează deopotrivă poemele
într-un hăţiş de linii complicate şi este de remarcat
uşurinţa cu care poeta se strecoară printr-o mulţime
de ocolişuri ţesându-şi, precum păianjenul, o pânză-
scut, împotriva ostilităţii lumii înconjurătoare.
Această pânza care o apără dar o şi stânge poate fi
tocmai conştiinţa poetei, o conştiinţă a imposibilităţilor într-o
comunicare alterată de conjuncturi şi fluctuaţii, capabilă să
perceapă tot ceea ce se petrece dar să nu poată acţiona. Reali-
tatea converge în conştiinţă şi apoi conştiinţa se răspândeşte şi
oglindeşte, la rândul ei, realitatea prin substanţa lirică. 

Poemele oferă un spectacol al frustrării citadine contor-
sionată şi viciată în întreg ansamblul ei de relaţii. Angi Mela-
nia Cristea  captează şi metamorfozează această lume aspră,
acut resimţită, în imagini anti: antiartă, antiradar, antifeminist,
antimanifest. De remarcat coeziunea experienţei spirituale la
nivelul senzaţiei; sufletul este centrul unde se sintetizează
realitatea exterioară, spiritul vede fiinţele în raporturile lor rec-
iproce, prinzând într-o tuşă multiple ramificaţii, într-o este tică
a amarului în care sângele poetei construieşte ziduri de antisen-
timente eliberându-se de moartea în lesă.

Totul se propagă într-o continuă mişcare sufocantă, gân-
dul, sentimentele, obiectele, spaţiul, influenţându-se reciproc,
cu forţa expresiei, circumscriindu-se temei oraşului-ventriloc,
în interiorul căruia inima şi spiritul nu-şi mai găsesc ritmul şi
caută cu disperare evadarea. Zarva urbană, zgomotul sufocă
sentimentele. Nu duşmănia lumii răspunde suferinţei poetei ci
nepăsarea ei crasă; indiferenţa este suficientă pentru a provoca
agonia, a paraliza conştiinţa apartenenţei, a identităţii. Subiec-
tivizarea devine dominantă, criza individuală este proiectată
la dimensiunea vieţii sociale, cu o acută senzaţie de ameninţare

şi insecuritate, amestec de amintiri obsesive din copilărie, cu
imaginea tatălui care s-a prăbuşit de la peste 10 metri...Poeta este
conştientă de propria izolare în această lume simplă ca un ec-
stasy pe care îl inhalezi fie că vrei fie că nu vrei. Toate lucrurile sunt
zugrăvite în culorile stării sufleteşti marcate de angoasa pro-
priei existenţe citadine, spaţiul exterior devine prin însuşi actul
gândirii un spaţiu lăuntric, subiectiv, intim. Poeta se lasă ab-
sorbită  şi tot ceea ce o tulbură devine poezie. Astfel, uneori
lucrurile i se par a face parte integrantă din ea, alteori ea se
identifică cu acestea, fiind parte din ele, risipindu-se simultan
sau succesiv în experienţe de viaţă cu vocile toamnei subterane
înfipte în cateterul inimii orgolioase. Zbuciumul ce frământă sfer-
ele exterioare ale vieţii se transferă în emoţii şi printr-un fel de
ubicuitate dureroasă poeta se încarcă de patimă. Trăirea efec-
tivă într-un oraş neprietenos, dar şi lipsa perspectivei provoacă

angoasă, furie, punctele vulnerabile se înmulţesc
dezvăluind o lume întunecată în care se trăieşte
într-o singurătate absolută în mulţime şi tot aşa se
şi moare, păşind cu cerul ancorat de emisfera stângă,
îmbrăţişată de simfoniile morţii. Asistăm, aşadar, la
un monolog interior care îmbină sarcasmul cu
grotescul unde copii cerşesc, adulţii se prostituează
politic, singura salvare fiind un job de tuns iarba/mari-
juana unei societăţi consumiste.

Angi Melania Cristea  trăieşte fenomenul de -
pri mant al lipsei comunicării într-o lume a ricoşeu-
lui şi a undelor negative,  fiind un centru receptor
şi totodată transmiţător, un seismograf al conşti-
inţei citadine, în care viaţa e un print-screen ieftin şi

timpul nu are suflet. Însă în spatele asperităţilor voite, se
dezvăluie setea nemărginită de (re)afirmare a vieţii şi asistăm
la un fel de năvală a sentimentelor în care acele teiubescuri surâd
ca pe Marte, anii sunt lampioane ce se înalţă triumfător, iar amin -
tirile înfloresc lujeri; o parte a eului pluteşte pe creasta valului,
o alta măsoară distanţa dintre dorinţă şi putinţă.

Propulsate de forţa ideilor, transfigurând realitatea în
spaţiul vast al imaginaţiei, utilizând termeni argotici şi  neolo -
gisme, poeziile cuprinse în volumul OOrraaşşuull--vveennttrriilloocc, oscilează
între limbajul persuasiv al intimidării şi căutarea unor refugii
lingvistice din domeniul IT, autoarea având capacitatea de a
coagula ansamblul organic al operei poetice, astfel ca cititorul
să îi poate percepe cu uşurinţă perspectiva. 

Angi Melania Cristea scrie o poezie uneori gravă, enig-
matică, tandră, alteori, frivolă, acidă, niciodată însă, nepăsă-
toare. Pare un ritual de exorcizare a răului,  ocupând registrul
grotescului sau, în contapunct, al reflecţiei asupra valorilor
fundamentale, etice şi sociale. O sinteză de elemente aparent
contradictorii, legate puternic într-o pânză de păianjen, care
prinde cititorul de la prima până la ultima pagină. Timpurile
noastre stresante, scrie Horia Gârbea pe coperta a patra a cărţii,
dau o poezie după chipul lor distorsionat. Contează puterea şi origi-
nalitatea cu care vocea poetului, ieşită din pântecul ventriloc al oraşu-
lui, se aude peste vacarmul străzii. Angi Melania Cristea este o astfel
de voce impetuoasă şi aparte.

Spectacolul frustrării citadine
evelyne mAriA croitoru

Editura NEUMA

POEZIE

AANNGGII 
MMEELLAANNIIAA 
CCRRIISSTTEEAA

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 excesive
a angoaselor și obsesiilor (#) până la golirea de conținut. Poeta
oscilează între necesitatea de a - cool, pentru a intra în rândul
lumii, 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 poezie
după chipul lor distorsionat. Contează puterea și originalitatea
cu care vocea poetului, ieșită din pântecul ventriloc al orașului,
se aude peste vacarmul străzii. Angi Melania Cristea este o astfel
de voce impetuoasă și aparte. HORIA GÂRBEA
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Nimic mai potrivit, în condiKiile
pandemiei decât lectura! Foar -
te potrivită oferta Editurii Hu-

manitas care a pus la dispoziKie în bi blio-
teca virtuală o serie de cărKi deosebit de
apetisante! 

Între ele, cartea Ioanei Pârvulescu,
Întoarcere în secolul XXI. CărKile au și
viaKa, și soarta lor, iar soarta depinde de
ochii sub care ajung pentru a le revigora
viaKa.

Rar am inclus în cronicile sau recen-
ziile mele referiri la activitatea didactică.
O fac acum, oarecum silită de împreju -
rări specifice, de... pandemie! Am reco-
mandat elevilor mei oferta Humanitas,
ca și câteva romane care au legătură cu
perioada pe care o traversăm – Ciuma de
Albert Camus, Michel Tournier, Vineri
sau Limburile Pacificului, José Saramago,
Eseu despre orbire.

La lecKiile online, cu speranKa-iluzie
că-i voi ademeni în universul cărKii, am
propus elevilor de clasa a IX-a și a X-a,
lectura cărKii Ioanei Pârvulescu. Le-am
sugerat chiar câteva eseuri din cea de-a
doua parte a cărKii, CărBile care ne seamă -
nă, gândind că, adolescenKi grăbiKi cum
sunt, nu o vor citi în întregime. Am
văzut potenKialul educativ într-o între-
bare a autoarei: Cum am putea să fim ca să
nu ne fie rușine cu cine suntem?, propu -
nându-le o abordare personală prin tre-
cerea de la persoana întâi plural la
persoana întâi singular. În plus, ca să-i
ademenesc cu totul în capcana cărKilor,
m-am folosit de o comparaKie culinară:
le-am spus că biblioteca virtuală este ca
o cofetărie cu vitrina plină de prăjituri
care de care mai apetisante. Trebuie să
se decidă ce să aleagă. Am recomandat
eu prima „prăjitură”: Întoarcere în secolul
XXI de Ioana Pârvulescu. Dacă și cât am
reușit să-i se-duc rămâne de văzut...

N-aș vrea să insist asupra experien -
Kei. Destul să spun că am avut bucuria
să constat că unii dintre ei s-au lăsat se-
duși, captivaKi, vreau să cred, de subi ec -
tele, de temele diverse de actualitate
asupra că rora autoarea meditează spre
care ne atrage în universul gândurilor
sale.

Ioana Pârvulescu se întorsese ante-
rior în perioada interbelică – Întoarcere în

Bucureștiul interbelic (2003) și în secolul
al XIX-lea – În intimitatea secolului al XIX-
lea (2005). Titlul cărKii din 2009, Întoarcere
în secolul XXI, poate părea paradoxal: să
te întorci undeva unde ești deja..., dar,
dacă îl raportăm la celelalte, care ar
putea alcătui o trilogie a întoar cerilor,
această întoarcere, după eva darea în
cele două perioade amintite, capătă
sens. Ioana Pârvulescu pare că se întoarce
acasă ca un nou Ulise după ce s-a lăsat
rătăcită în alt timp, în alte vremuri cu
parfumul lor discret, cu atmosfera de
epocă a lucrurilor ce păreau așezate
pen  tru eternitate. AdmiraKia pentru mo -
dul de viaKă identificat în cele două
epoci, pe care le-a parcurs intelectual și
sentimental, ar sugera un neopaseism,
decelabil în nostalgia acelor vremuri, în
melancolia trecerii acelor oameni minu -
naKi cu iluziile lor seducătoare, aspecte
ale modului de viaKă pe care le opune
acelorași aspecte ale începutului de
secol XXI.

Întoarcerea autoarei are, de aceea,
amărăciunea ei, întrucât, în oglinzile pe
care le folosește pentru a răsfrânge con-
textul global, oglinda care reflectă în-
tâm plări din lumea noastră cea de toate
zilele pare deformatoare, căci lumea
aceasta și-a pierdut reperele, valorile,

frumuseKea, dând prioritate excesivă re-
toricii negative.

Când, uneori, retina atentă reKine ex-
cepKia, în O anume solidaritate, Un ciudat
sentiment de solidaritate – în care este evo-
cat Petru CreKia la o emisiune a lui Iosif
Sava din 1997, Ioana Pârvulescu exultă
cu bucuria reKinută, totuși, a pesimistei
care scrie o cronică a timpului său pe
traseul, îndelung frecventat, carte-viaKă
și retur. Pare un truism să observ că bu-
curiile vin mai totdeauna din partea
cărKii... De acolo, din lumea virtuală, dar,
de multe ori, mai reală decât realitatea
însăși, vin sugestiile de rezistenKă în faKa
invaziei urâtului, a kitsch-ului. De acolo,
de la Umberto Eco, de exemplu, vine
sugestia privitoare la chivernisirea tim-
pului...

Prin acest atașament esenKial pentru
carte și bibliotecă, nu doar în aparenKă,
ci în realitatea lor intrinsecă, Ioana
Pârvu lescu pare ea însăși o fiinKă li vres -
că. Se vede cu ochiul liber în Circuitul
cărBii în natură, CărBile au trup, CărBile care
ne sea mănă, Cartea din ecran, Copilăria
noastră americano-franceză, Dacă... CărKile
ajung să ne semene, noi ajungem să le
semă năm, aspiraKia către cărBile care ne
seamănă produce, la un momnt dat, to-
tala identitate, transformându-ne în fi-
inKe livrești.

DefiniKiile date cărKii au seducKia lor.
Cartea, spune Ioana Pârvulescu, este o
lume, metaforă banală și/sau banalizată
ca asocierea dintre femeie și floare, dar
perfect adevărată, conducând spre ideea
de creaKie, de univers compensatoriu, și
spre relaKia dintre creator și creaKia sa.
Mai întâi, cu tradiKie în secolul al
XVII-lea, e vorba despre creatorul demi-
urg, obiectivat și impersonal, stăpân al
universului creat; apoi, începând cu
sfârșitul secolului al XIX-lea, „când cerul
crea tortului a rămas gol”, de subiectivi-
tatea relativizatoare a naratorului-per-
sonaj. Mai este și relaKia dintre lumea
cărKii și lumea vieKii. Sensul acestei re-
laKii este dat de înKelegerea celor două
universuri în permanent dialog unul cu
altul, funcKionând ca niște vase comuni-
cante.

CărKile seamănă cu lumea și cu oa-
menii: au trup și suflet, generează sim-

Sensul întoarcerii acasă...
AnA dobre
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patii și antipatii, stimulează sau deza- 
mă gesc, ispitesc – influenKează sau ma-
nipulează, „spun lucruri care ne pun pe
gânduri”, surprind sau sunt previzibile,
într-un cuvânt: „Fac parte din viaKa ta,
din familia ta, din grijile tale. ÎKi lasă
amin tiri. Sunt memorie. Sunt asemenea
oamenilor”.

Cele trei secKiuni: Întoarcere în secolul
21, CărBile care ne seamănă, În Bara drago-
nilor, au fiecare temele lor, pe care Ioana
Pârvulescu le tratează, răsfrângându-le
în apele literaturii, cu seriozitate și
umor, cu îngăduinKa pesimistei care nu
exclude cu totul optimismul, cu acidi-
tatea elegantă a delimitării, într-o scrii -
tură care are multe atuuri pentru a
seduce un cititor, chiar și grăbit.

În Bara dragonilor, „rimele lumii”,
con taminate cu aspiraKii și idealuri, sunt
mai aplicate lumii și mai puKin cărKii.
Realitatea pe care o filtrează ochiul lu -
cid al autoarei este realitatea propriei
subiectivităKi, a afectelor trase în raKi-
unea care vrea să ordoneze. Pentru
a/a-și explica lumea în care trăiește,
Ioana Pârvulescu folosește tot corelaKia
culturală. În competiKia europeană, dru-
mul României îi pare reflectarea meta- 
forei dintr-un film văzut în copilărie, un
film-parabolă care-i prilejuiește reflec -
Kia, sub „chipul necesităKii”, asupra
„per sonajului România” în aspiraKia in-
tegrării în Uniunea Europeană. Filmul
prezenta proiectata întâlnire dintre en-
glezul John și francezul Jean, și insista
pe obstacolele pe care trebuie să le de-
pășească amândoi pentru a ajunge la
timp la întâlnire. Drumul lui Jean ar
semăna cu drumul României în aspi-
raKia ei globalistă, „drumul banal și lip-
sit de strălucire și de eroism”, singurul
real, însă, așezat sub semnul nenorocu-
lui nostru în istorie, clamat și de gene -
raKia trăiriștilor...

La capătul călătoriei prin vreme și
vremuri, ca-ntr-un minister al timpului,
ceea ce reKine Ioana Pârvulescu Kine de
imaginea postmodernă în care lumea ca
teatru a devenit lumea răsturnată, lumea
pe dos. Nonconformiștii de azi sunt răz -
vrătiKii împotriva acestei lumi, restaura-
tori valorilor care să transforme lumea
noastră într-o altă belle époque, reînviind
eleganKa, rafinamentul, politeKea. �ara
dragonilor ar trebui să redevină Kara lui
Făt-Frumos și a Ilenei Cosânzeana.

Mesajul pesimistei este optimist!...
Vor înKelege, oare, și elevii mei?

���

Există posibilitatea de a armoniza impulsurile şi tentaţiile interioare cu
realitatea? Şi, mai ales când anume, seismul emoţional poate deveni
simbol? Pentru că viaţa reală interesează din punct de vedere literar în

măsura în care din nuanţa emoţiei se naşte substanţa lirică. 
Imaginile prin care această emoţie s-a transformat în poezie, sunt, fără în-

doială, cele care dau substanţă şi culoare poemelor unei autoare formată în spi -
ritul ştiinţelor exacte. Emilia Dănescu are o carieră serioasă de matematician şi
informatician căreia i-a adăugat şi pe cele de redactor şi jurnalist literar. Astăzi se
află la cea de-a cincea carte de poezie, antologia de autor Poeme sub streaşina toam-
nei, apărută la Editura Antim Ivireanul din Râmnicu-Vâlcea. Cartea este o sinteză
inspirată a celor patru volume de poezie anterioare, toate bine primite de critica
literară. 

Poemele Emiliei Dănescu sunt trăiri ale unui intelectual care caută semnifi-
caţia capabilă să dea conţinut existenţei. Aflată pe un tărâm al libertăţii de expre-
sie, într-o continuă redefinire a propriei spiritualităţi, poeta dezvăluie  o lume
interioară plină de nostalgii şi melancolii, dominată de temele esenţiale: viaţa,
moartea, dorul, suferinţa. Reducând şi simplificând elementele discursului liric
autoarea îşi face auzită vocea, dăruind lumii frământările, neliniştile, cu fru-
museţea cuvântului curat, cuvântul care are forţa de a pătrunde în sufletul citi-
torului: Am vrut să plec,/dar umbra mă legase/ de mărăcinele pe care,/ într-o clipă de
tandreţe,/ mi-l dăruise pustiul… (În aceeaşi îngândurare)

Periplul liric prin natură, starea de visare, aspiraţia spre absolut, întoarcerea
în sine – cu toate sensurile şi covârşitoarele întrebări îi oferă poetei prilejul unui
discurs liric care dovedeşte putere de concentrare asupra expresivităţii artistice.

Emilia Dănescu introduce în poeme adierea eternităţii prin simbolurile aces-
teia: marea, pământul, stelele, luna, piatra. Piatra, de fapt, face obiectul mai mul-
tor poeme în care somnul e rotund ca de piatră, sau pietrele sunt păsări purtând pe
aripi focul zeilor. I se opune însă realitatea unui  timp individual curgător – poate
prea repede curgător şi astfel poezia sa devine terenul de bătălie al spiritului,
cuprinzându-i toate dimensiunile, toate misterele. Conştient sau nu sentimentul
unei melancolii culpabile planează creând tensiune. O ironie fină, răzbate. Este
prea mare decalajul dintre amploarea sentimentelor, a dorinţelor şi realitatea
plată, dintre nesiguranţa lăuntrică şi fascinaţia unui posibil concret. Umbra în-
tâmplărilor dar şi proiecţia unui viitor dorit, o urmăresc pe poetă care, în ambi-
guităţi controlate, combină într-o construcţie originală spiritualitatea cu teluricul.
Lucrurile nu sunt mereu clare, misterul adânceşte concreteţea literară dându-i
putere de simbol. Poemele balansează între satisfacţie şi spaimă, bucurie şi gol
lăuntric: Eram năluca gândului tău, plătind tribut zilelor rămase.../depărtarea creştea/ cu
fiecare zi,/ cu fiecare oră.../şopteam poemul ăsta despre noi,/ cu tăceri amânate,/ cu sin-
gurătăţi în doi.(Despre noi niciodată)

Tema iubirii este pretext de introspecţie, de analiză a existenţei. Privindu-şi
sufletul în curând nefolositor poeta vibrează încă într-o închipuire caldă. Experienţele
fundamentale ale vieţii provoacă situaţii limită care au adesea drept rezultat
seisme sentimentale. 

Într-o întocmire elegantă, cartea dezvăluie un univers liric original. Acurateţea
terminologică, interesul gnoseologic, dar şi accesibilitatea discursului poetic,
rigoarea conceptuală reprezintă mijloacele cu care poeta îşi defineşte atitudinea
stilistică. Cu o perspectivă intelectualizată, cu scufundări în profunzimile raţionale
dar şi în cele iraţionale, încărcată de sensibilitate, interogativă, poezia Emiliei Dă-
nescu propune orizonturi de înţelegere a vieţii şi îşi desluşeşte necuvintele într-o
structură proprie de semnificaţii.  Poeta adună rod bogat sub streaşina toamnei,
dovedindu-şi cu fiecare volum conştiinţa de creator. 

Sub streaşina toamnei
evelyne croitoru
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Ce ingredient veridic, plauzibil, a

folosit prozatoarea Sonia Elvireanu în
recentul său roman CeaBa (Ed. Ars
Longa, Iași, 2019) pentru a trece de pe
un tărâm pe altul așa cum se întâmplă
în basmele noastre? Ce îKi poate sugera
mai bine această trecere? Un răspuns
ni-l propune această carte: labirintul
pământean, cel subpământean și ceaBa
(!), folosite cu pricepere pentru a Kine
trează mintea cititorului; se zice că
ultimele cuvinte ale marinarilor de pe
vapoarele dispărute subit în Trunghiul
Bemudelor au fost: „Vine ceaBa albă!”,
de aceea, probabil, aceasta este poarta
prin care se intră pe tărâmul fantas -
ticului în cele mai importante momente
ale acKiunii romanului despre care fa -
cem vorbire, pierzând, astfel, contactul
cu realitatea. S-ar putea comenta mult
mai profund simbolurile celor trei
compoziKii, dar nu ne-am propus așa
ceva. Cert este că romanciera reușește
să te cucerească, deși subiectul este
unul cât se poate de simplu. O tânără
„arogantă”, Fabiana, își provoacă ami -
cii: care dintre ei va reuși să înfrunte cel
mai mult pustietatea, nu o dată îns -
păimântătoare, pe un munte. Însin- 
guratul  și înneguratul Ralf, „împăti -
mitul de istorie medievală”, este sin- 
gurul care răspunde acestui pariu stu -
pid, „o copilărie, în fond”, și se izolează
într-adevăr trei ani pe un vârf de
munte, perioadă în care va trăi mirajul
misterului, al straniului și al misticului,
însoKit mereu de taine nedezlegate,
tulburătoare, nelumești.

Mărturisesc că după citirea pri -
melor pagini ale romanului am trăit
sentimentul că mă aflu în atmosfera
Accidentului lui M. Sebastian, (fac preci -
zarea că volumul Soniei Elvireanu este
net superior celui lui Sebastian), și al
Omizii lui John Fowles. Dar, poate că
cel mai mult am simKit influenKa lui
Rebreanu din Adam și Eva, cu preci -
zarea că trecerea de la o epocă istorică
la alta se face pe nesimKite, realul și
fantasticul din opul autoarei se împle -
tesc la tot pasul, fără să încâlcească
planurile narative.

Teama de imensitatea necunos cu -
tului este similară cu cea a unui su pra-
 vieKuitor aflat pe o plută improvizată în

mijlocul oceanului. Numai că, în aceas -
tă carte, polonezul Ralf (Rudolf Zie- 
linski) este însoKit de un Păstor nemu -
ritor, „un bărbat straniu, cu chip de
aristocrat din alte vremuri” care îl
supune unei iniKieri solomonare inedite
pe un munte vrăjit, făcându-l să tră -
iască în afara timpului așa cum se
întâmplă și cu o domniKă ce descoperă
o poiană-refugiu, în care nu există
tristeBe, aici, intrându-se „ca într-un fel
de vrajă nedefinită” din care n-ai mai fi
plecat niciodată. Un alt motiv al re -
tragerii protagonistului pe muntele
Tatra este dorinKa polonezului de a
studia istoria Valahiei medievale, ceea
ce îi permite autoarei să prezinte câteva
episoade din viaKa tumultoasă a lui
Vlad !epeș, cel cu „firea lui aprigă,
cutezătoare și năpraznică” ce a încercat
„să curme viclenia, ticăloșia și lingu -
șirea”, înspăimântând și înfruntând
pericolul turcesc prin: ridicarea pădu -
rilor de Kepe pentru „netrebnici și
ti că loși”, tragerea în Keapă a negus -
torilor necinstiKi; a se vedea, apoi, și
povestea neguKătorului florentin ce și-a
lăsat marfa nepăzită peste noapte, iar
dimineaKa a găsit-o neatinsă, răzbu na -
rea văduvelor negustorilor pe Katha- 
rina, metresa asprului voievod, po -
vestea lui Vlad Călugărul, fratele lui
!epeș, cel îndrăgostit cândva de Fabia
etc. Când izolarea i se părea insupor -
tabilă, protagonistul cobora în orașul
Zakopane și se instala în biblioteca
unui profesor universitar, învingând
singurătatea și tăcerea muntelui prin
studiu, prilejuindu-i autoarei și dese

Două cărKi cu un personaj comun:
MUNTELE

icu crăciun

Vă propun să facem un exerciKiu de imaginaKie. Te afli singur pe munte, indiferent de anotimp, lumină sau
întuneric. Te adăpostești într-o colibă părăsită și trebuie să supravieKuiești cel puKin trei ani până când
cineva drag va porni în căutarea ta. Fiorul necunoscutului și pustietăKii te pătrunde până în străfundul

fiinKei tale. Pentru a te salva de angoasa solitudinii vei apela, firește, la memorie, diverse plăsmuiri și, evident, cărKi
dragi Kie. Așadar, toate acestea îKi pot veni în ajutor, cu atât mai mult cu cât ai fost legănat(ă) și crescut(ă) „sub
puterea magică a poveștilor”. Dar muntele, locul unde te cutremuri de sălbăticie și măreKie, poate fi și un balsam
sufletesc ocrotitor de câte ori ești neliniștit, zbuciumat sau deprimat, aici putând să-Ki regăsești echilibrul mental
și spiritual, cu alte cuvinte o lume care să nu te tulbure cu nimic din care vei ieși cu trupul și sufletul întărit,
revigorat, „ca și cum totul fusese rânduit să dăinuie într-o deplină armonie”.



www.revistaneuma.ro
Ascensiuni literare 64

Nr. 7-8  /  2020

���

���

***
Cartea Ramonei Müller, Muntele din noi (Ed. Neuma,

colecKia Odysseus, 2020), nu ar trebui încadrată în literatura
de frontieră. Cititorul va constata că este o carte solară,
apolinică, în care predomină descrierea, cu alte cuvinte ceea
ce i-a plăcut ochilor iubitorului de frumos, al cărui suflet este
asemănător cu cel al muntelui: „vertical și de neînfrânt”.
Ghidul nostru profesionist ne conduce printr-o Românie
pitorească și interesantă, cu scopul de a cunoaște câteva
obiective ce merită văzute, apreciate, protejate și promovate,
dincolo de datele tehnice, informative, statistice, specifice
limbajului știinKific: Racoșul cu Coloanele de bazalt,
Vulcanul stins și Lacul de smarald, apoi gorunul de peste
900 de ani de la Mercheșa (jud. Brașov), Vârful Suhardul
Mic, Piatra Șoimilor, Piatra Arsă (aceasta, cu legenda culeasă
de V. A. Urechia în 1891), Canionul Tamina din Masivul
Piatra Mare, Peștera Cerdacul Stanciului (aici reproduce o
baladă despre această figură legendară), Masivul Piatra
Craiului, Masivul Ceahlău, Cascada Duruitoarea, traseul Via
Ferrata Astragalus de la Cheile Bicazului, CetăKile Ponorului,
Masivul Cozia, Cascada Valea Spumoasei, Peștera Muierii,
Lacul Roșu etc., înfăKișate cu pana de artist a autoarei, toate

rămânând de neuitat pe retina noastră; câteva mostre:
„Muntele părea din depărtare când un turn roșu peste
pajiștile hibernale din zonă, când o Fata Morgana îmbrăcată
în purpură. Un magician parcă, își uitase pe aceste tărâmuri
jobenul fermecat”, „Pecetluiesc clipa imponderabilă în
contabilitatea amintirilor, mulKumindu-i încă o dată cerului
pentru bucuria răspândită în inimă”, „Vecin ne este doar
vântul monocolor și el, când se agită în rafale, prea vălurit de
dorinKe, prea pustiu de păcate”, „Fuioare albe de nori torc
înălKimile luminoase ale culmilor Carpatice”, „Sângele verde
și sângele pietrei curg în tăcere, în tăcerea muntelui”, „Sunt
un fluture de piatră și sărut de stâncă” și multe altele. Fiecare
text referitor la obiectivul vizitat are un titlu ce sintetizează
printr-o metaforă potrivită conKinutul, dar și un motto din
diverși autori români sau străini care au iubit muntele. Aș
aminti pe: Confucius, Alecu Russo, Calistrat Hogaș, Lucian
Blaga, Mihail Sebastian, G. Călinescu, Ionel Teodoreanu, Ion
Simionescu etc. Iată și câteva titluri de-a dreptul poetice:
Ruginiul din pântecul pământului, Aroma ghindei, Când iarna
înflorește, Albul evadat din noi, Labirintul vertical, Umerii
panglicii de argint, Fluturi violet pe feuda mea de stâncă, Ecoul
frigid al pietrei, Se aud vuind singurătăBile, SperanBa, cel mai urcat
munte din sufletul nostru, Suspinul toamnei pe lacul însângerat,
Bătăile inimii în stetoscopul canionului, Fisură de albastru,
Cenzurată de prea multe lacrimi etc. Nu lipsesc și referiri la
fauna și flora întâlnită, la diverse mituri și legende sau
episoade din istoria zbuciumată a neamului nostru. O
menKiune aparte merită pozele color cu fiecare loc văzut și
simKit de această sensibilă scriitoare, îndrăgostită de plaiurile
strămoșești. 

Liniștea interioară pe care Ki-o dă realitatea muntelui cu
farmecul „pădurilor sale ruginite”, cu „ozonul coborât din
înălKimi să ne revigoreze plămânii”, cu „desfătarea ascen -
siunii” după ce ai atins Kinta propusă sunt bucurii și
satisfacKii pe care le trăiește doar cel pasionat de natură și
drumeKie, indiferent de anotimp și dificultatea traseului. Iar
Ramona Müller ne convinge că Kara noastră merită
respectată și străbătută cu pasul, în lung și lat, fiindcă avem
ce vedea și de ce ne bucura.

Ramona
Müller
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Editura
NEUMA

Ramona Müller este o scriitoare atipică în sensul în care combină foarte lejer
iubirea de munte, mișcare, aer liber cu o privire ce îi conferă o satisfacție încă și mai
mare. Ea știe să vadă muntele în ceea ce el are cu adevărat cuceritor, înainte de a
" el însuși cucerit de îndrăznețul drumeț. Așa "ind, următorul pas este să comu-
nice asemenea experiențe în cuvinte și să le agrementeze și cu imagini despre
care știm că fac, "ecare dintre ele, cât o mie de cuvinte.

HORIA GÂRBEA

OdysseusColecția

referiri la  perversitatea lumii contem -
porane, „sedusă de tehnologie”; de
remarcat este faptul că autoarea se
folosește de documente istorice auten -
tice când prezintă episoade din viaKa
domnitorului valah: vezi portretul
semnat de Nicolae Modrussa, un legat
al papei Pius al II-lea pe lângă Matias
Corvin, scrisoarea în latină a diplo -
matului italian Michael Bocignoli din
29 iunie 1524 etc. Pasionatul de istorie,
Ralf, cel fascinat de legende, intră
„într-o poveste ale cărei urmări nu le
pre-  văzuse”. Culmea este că Fabiana
se va cuminKi, va renunKa la cursurile
de inginerie și va deveni brusc fer -
mecată, la rândul ei, de istorie, cău- 
tându-și cu pasiune genealogia (ce îi va

da peste cap destinul), după recoman -
darea bătrânului Păstor, drept pentru
care, la un moment dat, se va întrupa
într-o nobilă poloneză (Fabia) ce o va
urma pe Anastasia în Valahia, ca soKie a
lui Vlad !epeș. Atât Fabiana, cât și Ralf,
ajung să nu mai creadă în coin cidenKe,
să comunice telepatic, și, încetul cu
încetul, își vor da seama că nimic nu
este întâmplător, că totul are o logică:
fiecare își caută ursitul/ursita, de fapt,
jumătatea, aidoma androginului antic,
dar și că „depindem unii de alKii”, cum
zice Vlad Călugărul. Pariul nu fusese
decât un pretext pentru amândoi
visătorii de a-și continua cercetările și
de a se regăsi sufletește pentru a-și
pecetlui, împăcaKi, destinul.

Autoarea tratează cu competenKă și
obiectivitate nevoia de comunicare
onestă între fiinKele umane, necesitatea
de a intra „în armonie cu viul din preaj -
mă”, de a simKi „că lumea are un rost,
că nu e doar zbatere continuă, înfrun -
tare perpetuă, goană după averi și
putere”.

Dincolo de talentul de portretist și
peisagist al Soniei Elvireanu, romanul
ne relevă o prozatoare talentată, matu -
ră, stăpână pe uneltele sale prozastice;
acest volum inedit, autentic, al libertăKii
și al luminii, poate sta demn pe raftul
întâi al oricărui cititor interesat de cău -
tarea și cunoașterea sinelui.
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Cine spune că timpul este ire-
versibil, că anii nu se mai în-
torc, cu certitudine n-a citit

volumul „Un an crescut la loc”, al poe -
tului Dan Breaz, critic de artă modernă
și contemporană, istoric de artă, doctor
în filosofie al UniversităKii „Babeș-Bo -
lyai”, din Cluj-Napoca. Volumul, publi-
cat la renumita editură clujeană Școala
Ardeleană, în 2019, este recomandat de
Cenaclul UBB, coordonat de poetul Ion
Mureșan, ceea ce îi conferă, din start,  un
plus de credibilitate în ceea ce privește
valoarea conKinutului. 

După o lectură atentă, pot confirma
că acest gir al calităKii nu a fost unul ne-
meritat, ci dimpotrivă. N-am avut decât
accidental senzaKia că iau contact cu un
volum al unui debutant, având în vedere
faptul că n-am întâlnit decât foarte puKin
din ceea ce, în mod normal, caracte -
rizează un astfel de volum. Discursul
este unul unitar, esenKializat, concentrat,
cu limite exacte, cu linii și tușe clare și ex-
presive, cursive, lucide,  e, preponderent,
un volum lipsit de stângăcii sau tatonări,
în ceea ce privește formularea ideilor,
arhitectura textului sau alegerea celei
mai potrivite modalităKi de a transmite
mesajul. 

IntrospecKia presupune o analiză de-
taliată a propriului eu, atenKia se foca -
lizează asupra forKei cuvântului, cuvânt
prin care vocea interioară răzbate în
afara corpului, a timpului, a lumii. La fel
cum durata unui an este legată de miș-
carea de revoluKie a Pământului în jurul
Soarelui, Terra efectuând un ciclu com-
plet de rotaKie într-un interval de un an,
tot așa și poetul gravitează cu maximă
acurateKe în jurul cuvântului, căutându-i
miezul, strălucirea și lumina, dându-i
noi semnificaKii, dăruindu-se pe sine,
lumii, prin intermediul acestuia: Nu știu
cum am atâta timp/ Probabil sunt tot mai
atent/ La spusele mele,/ Până când acestea se
dilată la/ Lărgimea unui întreg an. Prin ex-
tindere și dilatare, cuvântul umple si-
multan un timp al trecutului, al pre- 
zentului și al viitorului, devine parte a
creșterii și a evoluKiei de profunzime, tot

ceea ce deja s-a petrecut transformân -
du-se într-un fel de cutie a rezonanKei, o
oglindă supradimensionată a lui „aici și
acum”, în care timpul uman pare ne -
sfârșit și etern: Acum degeaba mai încerc să
dau afară anul trecut,/ Căci el e mult mai larg
decât mine/ Și bat la poarta lui ca într-o cutie
goală,/ Știind că am tot timpul din lume (Un
an crescut la loc).

Aflat într-o asiduă încercare de re-
descoperire a sensului existenKial, într-o
continuă foame a cunoașterii, căutându-
se pe sine așa cum ar căuta limpezimea
unei pânze freatice – Am decis să caut mo-
tivul/ Din care am izvorât – autorul ascede,
pe deplin conștient, într-un spaKiu supe-
rior celui teluric, de suprafaKă, într-un
areal în care acumularea și hrănirea spir-
ituală devin vitale pentru supravieKuire
și conservare: Fiindcă în văzduh e plin de
pescari,/ Am hotărât să mănânc mai mult.//
Asemenea pufului de păpădie/ Pescarii plu -
tesc cu undiBele în mâini/ (...)M-am înghi Bit
pe mine/ Ca să fiu sigur că nu voi fi pescuit
(Secret despre foame).

Moartea nu derivă din obișnuitele
spaime: Nu de morBi colosale mi-e frică./ Nu
de morBi călărind spinările lumii, dar este
asimilată unui îndelung proces ritualic
în care, într-un laborator al începutului
și-al sfârșitului, urcarea lucrurilor noaptea,
mânzul/ cu gânduri bune, care ne-a rume -
gat/ În pace, calul de curse,/ Care ne-a în -
ghiBit și ne-a renăscut, fiul unui gard, / Fiul
unui câine desperecheat, flash-uri memo-
rabile ale copilăriei, devin surse ale fricii,
ale coșmarului morKii, o moarte văzută
într-un tablou cât se poate de real, de
clar și de înspăimântător: limpezimea cu
care vedem drumul/ Înspre cuptorul negru
(Ci de Zeppelinul negru).

Poezia e Patria poetului, locul în care
acesta se naște și trăiește înălKarea, întru
și prin cuvânt. Dar explorarea unor su -
pra feKe lichide, mișcătoare și înșelătoare
presupune un efort continuu de menKi -
nere la suprafaKă, de prelucrare și sedi-
mentare informaKională, de îndelungă
decantare a profunzimilor. Ca și alKi cău -
tători ai Cuvântului, predecesori sau
contemporani –

Da, au fost unii care/ Au mers pe mare
până la capătul ei/ Și-au intrat dedesubt –
poetul are menirea de a sculpta, din Cu-
vânt, minune, de a păși pe suprafaKa
poeziei la fel cum Fiul Domnului a pășit

peste ape, menirea sa în lume fiind una
sfântă, predestinată. Din postura de
aran jori de cuvinte,/ (...) Cuvintele-astea cu
care/ Vorbim și noi, dar făcute cărămizi/, și
alKii au încercat să disece trupul cuvân-
tului, să-i măsoare puterea, energia și ca-
pacitatea de a se dilata. Dar poezia ade- 
vărată îi aparKine numai și numai Poetu-
lui viu, aceluia care locuiește în mărun-
taiele cuvântului, în fiecare celulă a sa,
aceluia care știe să facă, din lumină, pă -
sări: AdevăraBii locuitori suntem noi,/ Care
nu gândul nostru/ Atingem corpul patriei/ Și
facem să-i zboare păsările/ (...) Chiar dacă
pasărea vieBii și a morBii noastre/ Nu doarme
într-un cuib de aer,/ Ci într-o evocare pos-
tumă (Patrie la început).

Cu toate acestea, autorul este un
adept al toleranKei și chiar al încurajării
diversităKii, în toate formele ei, dar și
deKinătorul unei fine, abia vizibile ironii:
Apoi du-te la fetele/ Cu vocabularul stricat/
Și pune-le cuvintele la loc,/ Vezi, mai iese la
iveală/ Verbul luminos?/ Deci, cum vă spu -
neam,/ Acceptare (Acceptare).

Pentru un poet autentic, Cuvântul
devine sistem respirator, stare metafiz-
ică, inexplicabilă beatitudine. Odată ce a
gustat din mierea poeziei și din fierea ei,
deopotrivă, pentru poet nu mai există
altă fericire, altă cale de întoarcere și de
regăsire în lumea celorlalKi: Indicatoarele
organelor mele/ Nu le pot citi,/ Sunt numai
fragmente de cântece/ Despre o fericire fără
întoarcere. Harul poetic este, concomitet,
și blestem, poetul fiind un damnat al
sorKii, un rob înlănKuit al propriei iubiri
de Cuvânt: Iluzii suntem,/ Nu o cauză de
urmat/ (...) Iluzii cu cearcănele binecuvân-
tării (Am înghiBit).

Într-o lume a răsturnării sensurilor, a
inversării valorilor, a dedublării și-a
beKiei spectacolului oferit de diversele
culori și forme ale măștilor, însăși exis-
tenKa pare deformată, nefirească, regre-
sivă: Ca și cum deasupra noastră/ Am locui
tot noi, dar cu capul în jos,/ Umblând pe
oglinda denivelată a cerului. În aceste cir-
cumstanKe, în care totul se întoarce la în-
ceput, unul care s-a înnegrit ca o vânătaie,
nu ca o coacere, poetul devine o casă prin
care se plimbă în voie aburii albaști ai
nopBii, un cămin în care cuvântul poate
locui netulburat și drept, luminând,
asemenea un far, în bezna lumii de aici și
de dincolo (Costumul de cretă).

flAviA AdAm

Un timp care se-ntoarce
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George G. Asztalos este, așa
cum zice el într-un poem (nu
despre sine, e drept), ui-mi-tor.

Nu neapărat  pentru că scrie așa (neoa-
vangardist, cum susKin criticii literari),
pentru că e fascinant universul liric pe
care îl creează, ci pentru că limbajul său
reprezintă o schimbare a paradigmei în
mărturisirea lirică românească, fenomen
rar, cu atât mai notabil. Volumul de poe -
zie Liber poezionist, apărut la Editura
Grinta, în 2018, se înscrie în aceeași linie
stilistică a poeziei lui George G. Asztalos
cunoscută și din volumele anterioare:
Zoon Poetikon, !infraRouge, mi se ulisse.

Limbajul său poetic este atât de sur-
prinzător, unic și inovator încât nu poate
fi copiat, dar este lesne de recunoscut ca
aparKinându-i într-un mod lăudabil (un
idiom neaoș, cu imprecaKii personale și
construcKii lexicale originale). Este și
foarte dificil de a fi încadrabil. În linii
mari, este vorbire, mai degrabă decât
scriere. Se aude exemplar, mai ales prin
însemne ale oralităKii. Întâi de toate,
adresarea constantă unui auditoriu în
maniera prozatorului. Ca la Ion Creangă
sau ca la Marin Preda. Sfătos, înKelept,
dând cu pălăria de pământ de nervi sau
de lehamite că omul nu vrea să fie fericit,
simplu și onest. Dar cu o duioșie și o
dragoste de om ca a unui călugăr care,
poate, nu a ajuns la cunoașterea firii
omului și a lumii prin experienKă directă,
ci prin harul umorului și al condescen-
denKei faKă de limitele celui care trăiește
în trup și se supune morKii, chiar dacă are
iluzii de nemuritor: „e fabulos minu -
nato-demenKial suntem oceanul/ într-o
biată picătură de apă/ plină de viaKă de o
furtună pacifică/ și măiastră// va fi bine
măi lume am vorbit eu cu muma pă-
durii/ spune că dacă stăm la parter e mai
ușor/ suntem mai aproape de natură
putem oricând/ să ne aruncăm pe ferea -
stră” (alte. apocaLipse. De normalitate).
Apoi, oralitatea limbajului poetic este
dată de un ton sfătos, poemele sunt lecKii
de viaKă, vag narative, profund medita-
tive (infrarealismul căruia i se subordo -
nează viziunea poetică implică auto bio- 
 grafism, apelul la realitatea frustă, tonul
dezinhibat, evitarea lirismului de tip
oniric și a oricărui artificiu stilistic). Cel

care se adresează în paginile cărKii e
înzestrat cu talent și cu intuiKia inexpli -
cabilă a poetului care citește, profund, în
cutele sufletului. „Dragii mei” – se aude
cel mai des. Tandru. Cu o iubire dincolo
de înKelegere. Pentru că nu poKi iubi oa-
menii dacă nu te iubești pe tine și nicio-
dată nu poKi iubi dacă nu ierKi, dar
pentru asta trebuie să trăiești cu adevărat
în poezie, ca un copil, ca un înger beat,
și de-acolo să înKelegi rostul lumii, nu in-
vers: „chiar așa George al vostru e cul-
mea se deghizează în adult/ […]/ el se
primește cadou singur are deja expe-
rienKă deși/ nu-l pupă nimeni îi trece//
George al vostru vă asigură că începeKi
să aveKi cu adevărat/ abia când nu mai
aveKi nimic/ dar aveKi poezie” (șampanie
cu fructe de îngeri beBi). „Heeia hei fratele
meu”/ măi omule/ lume/ nene/ da dra -
gilor/ vere, toate aceste apelative nu sunt
simplă retorică, ci o comunicare pro-
fundă, ca și cum poetul, care e un clar -
văzător în harta complicată a firii, se
adresează lumii prin artificiul acesta al
colocvialităKii. E un discurs abil. Vorbind
despre tarele lumii/ societăKii, despre de-
fecte și neajunsuri, despre dragoste și alBi
demoni, dar și despre cotidianul zugrăvit
în tușe aspre, de multe ori grotești sau
crude, cel care vrea să mângâie rănile și
bubele sufletului își dorește o iluminare.
Să facă drepte nu contururile realului, ci
să cureKe privirea aruncată acestora de
prejudecăKi, orgolii sau rea-voinKă. „aș
spune multe dragii moșului dar/ vine
tăcerea cu degetul ei arătător-dojenitor/
sau vine seara/ vine sărbătoarea discretă
și străină de aprins lumânări/ în ochii
stinși de bostan hazliu ai tristeKii” (locul
unde se duc cuvintele frânte). E o preocu-
pare constantă în volum pentru ierarhia
valorilor. E drept, omul poate genera, în
sine, prin alegerile sale, o iritare cosmică.
Dusă până la extrema politică (societatea
postrevoluKionară și migraKia în Europa)
sau socială/ familială (cu sărăcia, violenKa
sau inechitatea inerente). Dar tocmai
nervii aceștia exprimaKi întotdeauna cu
umor dovedesc o mare iubire pentru
condiKia umană, conștientizarea singu -
rătăKii celui care tânjește după iubire și
sens, generatoare de vulnerabilitate și
spaimă. Ca un roman de Dostoievski sau

o piesă de Beckett sau un panseu de Cio-
ran (că tot sunt citaKi autorii, deloc în-
tâmplător): „nu dragii mei a fi singur nu
e nici pe departe o tragedie/ a fi singur e
o binecuvântare un privilegiu/ a fi singur
e a realiza că ai scăpat întreg în sfârșit/ e
singurul mediu în care povestea merge
mai departe// și e/ o întreagă poveste/ de-
spre fragilitatea dârză/ a nebuniei de a
supravieKui” (elegie de transport în comun).
Și, în sfârșit, senzaKia de oralitate e dată
de construcKia discursului poetic. Ca o
discuKie la un pahar. Semnele limbajului
colocvial obișnuit de captare a atenKiei
(„păi uite cum stătea treaba”/ „mă rog
poate n-am înKeles eu prea multe”),
schimbări ale ritmului evocării („de fapt
eu aveam altele pe cap/ pe vremea aia
aveam o iubită nebună”) și amestecul
ludic de termeni familiari/ diminutive cu
neologisme/ jargon („uite ai un nervișor
ești varză dragă tristeKe/ și mie mi-a că -
zut big time toată lumea în cap/ vine soli-
tudinea îmi pune păturica/ biberonul cu
miere în gâKii mei de poetuș de pluș”)
creează senzaKia de autenticitate a lim-
bajului prin senzaKia că se naște odată cu
lectura.

Interesant e termenul „dincolo” din
cele două părKi ale volumului: poeme de
dincolo și dincolo de dragoste. La o inter-
pretare grăbită, semnalează o frontieră
sau depășirea unei limite. Dar răspunsul
ar putea fi într-un text exemplar (poezie
din nimic și iarbă verde), o artă poetică in-
voluntară care se găsește aproximativ la
jumătatea cărKii și în care toate contra riile
pe care le aduni involuntar în lectură
găsesc o rezolvare în creaKia poetică
asumată ca atare. Voi încheia cu un frag-
ment, ca o invitaKie la o lectură incitantă
a unei poezii cu adevărat revoluKionare:
„omul e dat dracului indiferent cât ma -
rasm îi seacă zilele/ face poezie legată cu
nimic și înflorită din iarbă verde// […]
uite voi spuneKi că din păcate locuim în
Kări sau vieKi diferite/ dar eu vă spun că
din fericire locuim în același poem// […]
eu sunt nebunul care vede iarba verde
înflorind din nimic/ când plouă și vin
râmele ameKite de stat în pământ// eu
sunt un năzdrăvan trăsnit/ le pun în băr-
cuKa de hârtie/ le zic pace vouă și le dau
drumul/ la apă”.

Din fericire, locuim în același poem
rAlucA fArAon 
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P ână la acest volum, Cealaltă faBă
a umbrei, Maria Pal a publicat,
începând cu anul 1999, nu mai

puKin de 19 volume de poezie – Nesom-
nul metaforei, Preludiu pentru tăceri,
Străpuns de negăsire, Cuibul flăcărilor,
TristeBi nimbate, Între două bătăti de se-
cundă, Măsura cenușii, 50 de poeme, Ore
de umbră, Dincolo, Măști de opal, O carte
răsfoită de vânt, Cu lumina în palme,
Cărări spre niciunde, Recviem, Pasărea
greier sau pseudonimul unui poet, Cheia,
Noapte în oglinzi, Încotro se grăbește cu-
vântul, bine receptate, fapt care-i defi -
nește locul în panorama poeziei con-
tem porane.

Motive obsedante – lumina, întu -
nericul, cenușa, clipa, umbra și penum-
bra, intră în alcătuirea unui imaginar
poetic în care poeta se instalează pentru
a se defini în raport cu propria viziune
despre lume, cu propriile așteptări,
speranKe, idealuri. Discursul poetic are
tensiunea trăirilor autentice, are frea -
mătul ideii care tinde să se întrupeze în
cuvânt și metaforă și care relevă, toto-
dată, modul în care Maria Pal se ra-
portează la ideal. Realitatea imediată
devine, astfel, irealitatea imediată, lu -
mea, adică, așa cum și-o reprezintă, așa
cum o receptează poeta cu antenele sen-
sibilităKii.

ViaKa este pentru Maria Pal un drum
în labirint pe culoarele necunoscutului,
„prin întuneric”, în aspiraKia spre lu-
mina revelatorie. În această trecere,
poeta e disputată, deopotrivă, de trăi -
rile care-i „apasă pieptul” și, mai ales,
de „frunzele pe care le trezești cu foșne-
tul tău”. Altfel spus, nu cantitatea de
suferinKă cu care te-ai confruntat con-
tează, ci urmele, frunzele pe care le lași,
realizările, faptele care-Ki răscumpără
durerea și o transformă în bucurie, în
creaKie.

Doar pipăind noaptea, poeta are
acces la revelaKie, doar așa descoperă că
„lumina respiră”, că omul însuși, în
dramatica relaKie cu timpul, este lu-
mină: „...dar secunda ce tocmai apare/
te ia dincolo de orizont/ unde lumina
respiră în locul tău”. Rătăcirea în lu-
mină transfigurează viaKa: „vântul

ucide/ și reînvie flăcări// tu înveKi de la
ele/ cum să te rătăcești/ prin lumină”.

Pandantul luminii este umbra, cu
faza ei intermediară, penumbra, geo -
metria căreia încearcă Maria Pal să o fi -
xeze în cuvânt, pentru a surprinde
însăși dialectica metafizicii vieKii: „...ră-
sucind pe dos pleoapele adevărului// și
constaKi că în geometria penumbrelor/
doar focurile rămân sanctuare ce în-
fruntă liniștea”. CredinKa, iubirea, spe -
ranKa pot învinge întunericul, pot risipi
vălurile umbrei și ale penumbrei.

Umbrele pot scăpăra fulgere atunci
când „ferestrele universului se nasc în-
chise-n sine”, când „nimicul devine
viaKă”, iar dorinKa este „o pasăre ce-n -
cremenește-un ciclon”. Umbrele pot
scăpăra fulgere, dar nu pot învinge lu-
mina, acea lumină care răzbate din in-
terior, manifestată ca iluminare, când
omul leagă „astru de astru”, având pu -
terea să Kină întunericul în prag, „Kin-
tuindu-l cu spinii din răni”, și să ar- 
mo nizeze contrariile: „poKi logodi cerul
cu-o planetă ascunsă/  ademenind-o cu
inelul dintr-un ingenios curcubeu”.

Maria Pal scrie, în ritmuri lirice,
povestea accederii la descoperirea eului
și la revelaKia sinelui în complexul de-
terminism al lumii. Timpul, ireversibil,

conKine, în dimensiunea lui eternă,
orele, durata personală a unei vieKi, lu-
minată pe dedesubt, permanent, de
destin. Nu omul își alege destinul, ci
destinul îl alege pe om. Sensul trecerii
prin timp Kine de conștientizarea efe-
merităKii, a condiKiei umane tragice, a
victoriei în ciuda acestui tragism:
„trupul tău e format din orele/ în care
Kii locul paiaKelor în pieKe pustii/ când
toamna își trage seva din ceKuri (...)//
spaimele se pot relaxa liniștite// cuvin-
tele-ncărunKesc ștergându-Ki umbra/ cu
lumina adormită-n memorie”.

CoerenKa, coeziunea volumului se
relevă la final în poezia omonimă –
Celaltă faBă a umbrei. Dincolo de umbra
care ne însoKește în viaKă, poeta are re -
velaKia umbrei care ne însoKește în
moar te: „...impetuos timpul își pierde
răbdarea/ și-Ki strigă înnebunit// stăpâ -
nește aerul din propria răsuflare (...)//
fulgerător/ vezi cum se-ntrupea ză-n
neant/ cealaltă faKă a umbrei”...

În poeziile din acest volum freamătă
sugestia unei complexe aventuri inte-
rioare conștiente de contrariile și con-
tradicKiile vieKii, pe care Maria Pal o
transmite și o transfigurează pentru a
revela nu doar lumina, dar și virtuali -
tăKile umbrei.

FaKa intuită a umbrei...
AnA dobre

Maria Pal

Cealaltă faţă
a umbrei

Editura NEUMA,
2019

Editura NEUMA,
2019

Editura NEUMA,
2019

Editura NEUMA,
2019

Editura NEUMA,
2019

Editura NEUMA,
2019

Este o carte de care nu te poţi
apropia oricum, dacă nu eşti
pregătit să simţi că fiecare

cuvânt nu este gata doar să vorbească,
ci să şi existe: cumpătat, riguros, tandru,
sobru, virulent, scrutător, nostalgic,
reflexiv, aşa cum ne-a obişnuit poeta în
toate volumele sale […]

Autenticitatea rostirii, trăirile grave transpuse într-un limbaj metaforic
dens, concentrat, frazarea inventivă sunt numai câteva trăsături care o impun
pe Maria Pal în panorama poeziei contemporane. Nicoleta Milea (2018)

Celor cincizeci de poeme li se alătură tot atâtea compoziţii plastice,
care ni se par din specia graficii de şevalet. Ele traduc într-un alfabet
plastic-vizual temele ce străbat paginile cu text ale cărţii: vanitatea

existenţei, curgerea timpului, marile mistere, suferinţa umană şi moartea ca
atribute şi condiţie ale vieţii. Desenele topesc în ele o diversitate de
experienţe spirituale, dar şi culturale, afective, dar şi mitologice, care ajută în
egală măsură la clarificarea conştiinţei de sine. Aproape din fiecare pagină
grafică sare la cititor o formă fantastică, filtrată printr-un vitraliu aşezat între
bine şi rău. Viorel Mureşan (2009)

Scindat anume („şi fiecare dintre noi / îşi citeşte jumătatea sa de
poem / sub privirea plictisită a corbului”), eul poetic îşi preumblă pe
scena lumii faţa tăcut-uimită, în vreme ce ipostaza secundă, cea

vorbitoare, îi descrie evoluţia, tu-ul având, în această formulă, semnalmente
sfâşietoare de, deopotrivă, impersonalizare şi înstrăinare netă, dar şi de
intimitate şi apartenenţă. Dincolo de feluritele interpretări pe care le suportă
această modalitate poetică, e vorba în plus de o anume pudoare a
confesiunii, de incapacitatea dezvăluirii brutale a interioarelor vulnerate, dar
şi de încă preţul pus pe răsfrângerea „frumoasă”, înaltă, transfigurată a
existenţei în vers. Poemul speră o îngreunare a înţelesurilor ce alunecă
printre degete, o rotunjire a lor […]. Irina Petraş (2009)

Colect,ia
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Cornelius Drăgan se înscrie pe
harta generosei zone poetice a
Moldovei,  cu primul său volum,

Mușcătura fluturelui japonez, apărut la
editura Junimea și distins, de altfel, cu pre-
miul pentru debut al editurii amintite , în
cadrul Festivalului-concurs Porni Lucea -
fărul, pentru anul 2016.

Titlul, să recunoaștem, unul neobișnuit
și incitant, pretinde o dezambiguizare, pe
măsura puterii de receptare a cititorului, iar
dacă ne luăm după simbolistica japoneză
privind fluturele, ar trebui să optăm fie că
este vorba de femeie, fie că  e o trimitere
către pierderea unei ființe dragi, deci me -
sagerul morții .

La Cornelius Drăgan, ne punem între-
barea dacă  mușcătura  e una de suprafață
sau este vorba de o împlântare fatală în
textura cuvântului, asta însă se poate rele -
va din parcurgerea acestui volum elegant
și consistent, cu o prezentare pe coperta a
IV-a realizată de Ioan Holban.

Ioan Holban semnează și prefața cărții,
pregătind lectorul în vederea unui exercițiu
al decodării universului liric marcat, după
cum spune prefațatorul, de o ciudată, fra-
pantă, însă, resurecție a paradigmei de sen-
sibilitate care definea poeții blestemați din
alt veac.

Volumul Mușcătura fluturelui japonez
conține patru capitole: I. ACUSTIC,(peretele
interior), II. ACUSTIC (peretele exterior), III.
MUȘCĂTURA FLUTURELUI JAPONEZ, IV.
DUAL.

O altă particularitate de structură se
relevă prin prezența unor citate  adiacente
celor  patru capitole, din care deducem un
mesaj comprimat al respectivului capitol,
Cornelius Drăgan având o preferință, din
acest  punct de vedere, pentru ideile lui
Neville Goddard, spre exemplu, referitoare
la  dualitate:Tot ce există e dublu.

Noi, citindu-i poemele, îl putem încu-
raja că totul este/poate fi triplu sau cvadru-
plu sau infinit, depinde în ce dimensiune îl
încadrăm și din ce perspectivă.

Poemele se disting  prin acuratețe, o
concentrare pe sensul implicit, nu se face
exces de podoabe stilistice, metafora fiind
atâta cât trebuie, pentru a crea orizonturi
de așteptare.

În primul text, cad  tacit (uite că  poetul
are dorința de interiorizare, chiar din titlu),

peisajul este mai degrabă ostil, de vreme
ce liniștea unei ierni care/apasă atât de tare/
pe piept nu poate fi decât una a frigului
lăuntric,  în aceste circumsatnțe, comuni-
carea  realizându-se  în registru tragic, al
despărțirilor definitive, căci mama îmi cere
/telepatic inima/ nu răspund la telefoane/
foarte  multe telefoane/vâna tâmplei se
zbate, cel mai greu de dus rămâne,însă,
pentru poet, propria libertate: liberte e  un
cuvînt greu/de care  mă leg. (am un braț)

O foarte interesantă dialectică a tim-
pului descoperim în poemul timpul e nu -
mărat, în care poetul afirmă: despic mișca- 
rea și/mă vâr încet/ca un șarpe de casă, în
schimb, ceva mai departe, în textul discuți-

ile se surpă, eul solidar cu sine și cu ceilalți,
pretinde  antidotul căderii în depresie.

Nu doar mama este cea absentă, ci și,
în capitolul al II-lea, bunica, despre care po-
etul afirmă că a obosit într-un târziu oc-
tombrie/a rămas sprijinită-n cimitirul de la
deal/de pe Copou, căreia i se alătură tatăl: în
dimineața când/l-am întâlnit ultima oară/
tata se făcuse mic/atât de mic încât încă-
pea/în sicriul de brad.

Suferința din dragoste generează în-
trebări retorice, cu un aer aproape stănes-
cian,  în monologul poetului: tu care mi-ai
sfredelit/tâmplele iubirii mele/cu ce-am
rămas?/ stau șchiop de inimă/agățat în
dimineața /rece de vară.(lângă ea mă aștern)

În aceeași descendență poetică,  citim
mai departe, într-un alt poem: aș putea să
urc pe o coastă/ teribilă/să fiu!...să ne săru -
tăm virgin/pe crupa calului culegător/de su-
flete&amintiri.

Un text convingăror, în ceea  ce pri -
vește  relația tată-fiu, de data aceasta  când
fiul a devenit, la rândul său, tată, este cel in-
titulat  am sâni moi, cu un final deosebit de
percutant:ochii fiului meu/îmi deschid calea
spre/casă.

Volumul Mușcătura fluturelui japonez
recomandă un poet autentic, foarte atent
la nuanțe, asumându-și damnarea cu acri-
bie, într-o  poveste de viață  despre care
afirmă că va fi spulberată de timp: toată
aceată zbatere va fi în zadar/mă voi irosi(...)
lumina va fi înlocuită de noapte. 

Rănile deschise ale poetului
GelA eneA

���
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Nu știm ce-i este necesar morKii ca să scrie poeme, dar ne
putem face o părere, citind volumul Adelei Efrim, intitulat

chiar așa, Și moartea scrie uneori poeme, apărut în 2016, la editura Para-
lela 45, în cadrul proiectului Qpoem, coordonat  de scriitorul și edi-
torul Călin Vlasie.

Deși de formaKie știinKifică, Adela fiind absolventă a FacultăKii de
Electrotehnică, în poemele sale, autoarea  relevă candoarea și gustul
efuziunilor romantice, cu tentă simbolistă, de altfel, chiar 

Felix Nicolau remarcă, în legătură cu volumul în discuKie, sensi-
bilitatea conjugată cu un caracter  introvertit.

Primul text se intitulează jack și este o confesiune a eului care-și
măsoară vremelnica existenKă, concluzionând, ușor sorescian, că
scara nu e atât de înaltă/să urc până la cer.

Dintre anotimpuri, poeta preferă iarna, pentru că deKine mono -
polul purităKii, cu toate că parcurgerea acesteia este o probă de curaj,
întrucât asprimi de ger își găsesac  loc/dimprejurul gâtului( candela).

În lumea ficKională a Adelei Efrim trăiesc fiinKe supuse unui
canon pe care nicio scurgere a timpului nu le  poate deturna de la
ceea și-au asumat ca obedienKă: lampagiul/trece pe strada mea la aceeași
oră/nu-și permite să întârzie/își face rondul/aprinde luminileși apoi dis-
pare//niciodată nu pune întrebări/știe că luminile trebuie aprinse/pe aceeași
stradă/uneori pustie/indifferent dacă cineva are sau nu are nevoie de asta.

Tușa romantică , prin crearea cadrului antitetic, rezultat al unei
asocieri între muzica lui Bach, purtătoare de liniști și mocirla coti -
diană,  surprinde cititorul, mai ales că prima parte a textului atât de
(iată că și titlul creează ideea de superlativ) promite o atmosferă de
somnolenKă, mai degrabă: E aproape noapte/strada își cară trecătorii/pre-
cum muzicienii instrumentele.

Boala, molipsitoare, am spune, pe cât de prezentă este în poezia
contemporană, nu poate lipsi nici din mărturisirile Adelei Efrim, care
se re -simte la contactul cu grotescul cotidian, așa încât se autoconvinge
ascunde-te bine/și lasă durerii un ultim geamăt.

Într-o formă sau alta, totul pare atins de boală, se insinuează ca
tristeKe, insomnie, gol lăuntric, mocnește în râncede vibraBii, ca atare, in-
vocarea lui Bacovia devine previzibilă, pentru că într-o criză de
astm,/poezia fără Bacovia/o ftizie și propensiunea spre fantastic se
dovedește un remediu aparent,  Mă rog la vârcolaci/ca la sfintele moaște.

Odată instalate boala, solitudinea și sentimentul dispariKiei, apar
și corbii, nu ai lui Tradem, dar foarte asemănători, prin misiunea de
a păstra amintirea poetului:  încredinBez corbilor amintirile.

Motive ce trimit la estetica simbolistă nu sunt doar corbii, ci și
candela, cimitirele, muzica, fie că este duhoare de manea, adagio sau
sonate cu ștaif, gerul, moartea, la care se adaugă tensiunea unui eu
rupt din sine cu strigăt înfundat: Nu, nu faceBi doi pași în urmă/când
priviBi poetul în ochi/nu,nu este  un ciudat…/este  un om obișnuit/obișnuit.

Evident că,  în această  mărturisire care încheie volumul, o cre-
dem pe Adela Efrim, dar cu amendamentul  că poetul are momentele
lui de altcineva și atunci se îndepărtează de lume, de cotidian, aștep-
tându-se ca lumea să-l recupereze prin lectură, ceea ce  și autoarea
așteaptă de la noi,  cu speranKă și destulă încredere.

Visele își Kin
echilibrul 

GelA eneA

Premiile Uniunii
Scriitorilor pe anul 2019

Juriul pentru decernarea premiilor Uniunii Scri-
itorilor din România pe anul 2019, alcătuit din

Mihai Zamfir (preşedinte), Gabriela Gheorghişor,
Ioan Holban, Angelo Mitchievici, Ovidiu Pecican,
Cornel Ungureanu şi Răzvan Voncu (membri), luând
în considerare cărţile nominalizate, a decis acordarea
următoarelor premii:

� Premiul Naţional pentru Litera tură:
Dan Cristea;

� Premiul Special - Mircea Mihăieş,
„O noapte cu Molly Bloom“, Editura
Polirom;

� Premiul pentru Cartea de Poezie - Ioan Mol do van,
„Multe ar mai fi de spus“, Editura Cartea Româ nească;
� Premiul pentru Cartea de Critică, Eseu şi Istorie li -
terară - Daniel Cristea-Enache, „Linia de contur",
Edi tura Spandugino;
� Premiul pentru Cartea de Debut - Cosmin Andrei
Tudor, „Ochilor verzi", Editura Cartea Românească;
� Premiul pentru Cartea pentru copii şi tineret - Liviu
Capşa, „Animale-fantezii adunate-n poezii", Editura
Neuma;
� Premiul pentru Cartea de Traduceri - Marius
Tabacu, pentru traducerea din limba maghiară a vo -
lumelor I-III din „Trilogia transilvană" de Miklos
Banffy, Editura Institutului Cultural Român.
� Premiul pentru Cartea de Proză şi Premiul pentru
Cartea de Teatru nu s-au acordat.

Comisia pentru minorităţi, compusă din Marko
Bela (preşedinte), Dagmar Maria Anoca, Slavomir
Gvozdenovici, Ivan Kovaci, Karacsonyi Zsolt (mem-
bri), a acordat premiile Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia pentru anul 2019 pentru cărţi în limbile mino- 
rităţilor naţionale:

� În limba maghiară: Hajdu Farkas-Zoltan, „Csonka-
magyar (Ciuntiţii)", roman, Editura Bookart;
� Premiul de Debut pentru o Carte în limba ma -
ghiară: Borcsa Imola, „Magnebehat (Magnebeşase)",
nuvele, Editura Erdelyi Hirado, Cluj-Napoca;

� În limba ucraineană: Mihailo Voloşciuc, „Duşi
mojei oberih (Pavăza sufletului meu)", poezii, Editura
R.C.R. Editorial;

Autorii care au obţinut Premiul Naţional pentru
Literatură nu mai sunt nominalizaţi la Premiile USR.
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Vasile Dan vine în faKa cititorilor
cu un volum recent apărut, cu
titlul Ca la carte. ExerciBii de em-

patie (Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2020). Cartea cuprinde cronici
de întâmpinare (treizeci și cinci, la nu -
măr) pentru volume apă rute de curând
în literatura română. Trebuie menKionat
spus faptul că este vorba, în mod exclu-
siv, dacă e să îi dăm crezare autorului,
de cărKi primite la redacKia revistei ară-
dene Arca, al cărei redactor-șef este. As-
pectul mi se pare semnificativ, el rele- 
vând atenKia pe care pomenita revistă o
acordă noilor apa riKii editoriale.

Două lucruri aș evidenKia, plecând
de la titlul volumului. Mai întâi, aș po -
meni un aspect pe care criticul însuși îl
lămurește din capul locului, într-o scurtă
Nota bene: „Nu e vorba, așadar, neapărat
de cărKi alese, prin selectare, de mine în-
sumi dintr-o producKie editorială extin -
să, cea a momentului, așa cum, eventual,
s-ar presupune, ci doar de-o simplă co-
incidenKă, uneori feri cită, între opKiunile
și criteriile mele valorice și ceea ce mi-a
pus în cutie poștașul. Am citit cartea cu
creionul în mână, cum s-ar zice azi me -
taforic, cu o cât mai mare deschidere.
Adică fără sentimentul acela al unei
judecăKi infailibile pe care îl intuiești, su-
veran, la orice critic literar de vocaKie.”
(p. 5) ExerciKiul acesta este unul ce im-
plică și riscuri, fără doar și poate. Nu in-
sist, cazul volu mului de faKă este unul
fericit, după cum notează autorul însuși.

Cel de-al doilea aspect la care aș face
referire, este cel legat de cea de-a doua
parte a titlului. „Deschiderea”, „empa-
tia” la care face referire Vasile Dan este
una care nu poate să aducă decât be -
neficii actului critic, atunci când este uti-
lizată cu măsură, cu un acut simK al
proporKiilor și chiar cu o anume ele-
ganKă, așa cum este cazul cronicilor din

prezentul volum. Textele scrise de cro -
nicar devin, pe măsură ce parcurgem
volumul, tot mai limpede, exerciKii de
înKelegere a cărKilor comentate, de clari-
ficări și chiar de revelări ale unor sensuri
care lectorului obișnuit ar putea să îi
scape.

Vasile Dan scrie cu generozitate de-
spre cărKile confraKilor săi. Scrie cu gene -
rozitatea și empatia celui care iubește și
preKuiește cărKile și pe oamenii care le
scriu. Deși aflat în Arad, scriitorul im-
presionează prin cât de familiar este atât
cu biografiile scriitorilor, cât și cu opera
lor. „Nicolae Prelipceanu este un lup sin-
guratic în poezia română de astăzi. A
scris, și slavă Domnului, încă mai scrie
în răspăr cu orice modă lirică, curent, di-
recKie ori trend sub prestigiul căruia se
ascund, nu o dată, atâKia și atâKia velei -
tari. Unii impresionant de prolifici. Tem-
perament flegmatic, spirit ironic, dacă
nu acid, semn al unei sagacităKi mereu la
pândă, neclintit în judecăKi nu doar lite -
rare, ci și morale, Nae e deopotrivă res -
pectat, dar și temut. De admiratori nu
cred că poate fi vorba. Cum să admiri pe
cineva cu un ochi atât de agil?” (p. 7) De
altfel, nu puKine sunt crochiurile de acest
fel cu care Vasile Dan își începe textele,
devenind ele însele portrete de scriitori
cu valoare literară. 

Semnificativ este faptul că autorul nu
schimbă registrul nici în cazul scriitorilor
tineri, încă în formare, poate. Cu aceeași
atenKie și largheKe sunt studiate și ana -
lizate poeme ale tinerilor scrii tori. Scri-
ind, de pildă despre Ra luca Boantă, una
dintre autoarele care au fost publicate în
Antologia taberei de creaKie a tinerilor
scriitori de la Săvârșin (2014) – Jde jderi,
cronicarul face urătoarea menKiune:
„Cele șapte poeme ale ei promit mult,
chiar dacă nu prin ele însele, ci prin
disponibilitatea lor potenKială intactă,
spre altele, în viitor. Remarc ultimul ei
poem, între timp s-a făcut dimineaBă, mai
închegat, interesant prin atmosfera lui
domestică, tensionată, prin incizii bio gra-
 fice dramatice.” (p. 38) Adevărat exer-
ciKiu de empatie, de căutare a supor-
turilor și resorturilor ce revelă talentul
tinerei scriitoare. Un exerciKiu pe care nu
îl facem pe cât de des s-ar cuveni, poate.

Se poate spune că Vasile Dan se
mișcă elegant și sigur printre cărKi. Iar
eleganKa și siguranKa provin tocmai din
aplecarea aceasta de natură empatică
asupra lor. Empatia reprezintă, după
cum bine știm, un proces de transpu nere
simpatetică, de identificare emo Kio nală.
Nu de puKine ori ni se întâmplă să ne
transpunem/identificăm emoKio nal cu
personaje și eroi din cărKi sau filme. Or,
în cazul lui Vasile Dan, procesul acesta
complex vizează nu personaje, ci autori
ai cărKilor comentate. Eroii cu care se
identifică aici autorul sunt scriitorii
înșiși. Fără îndoială, aspectul acesta este
cel care oferă pers pective și unghiuri noi
pe care cronicarul reușește să le identi-
fice. Textele devin produse ale unui efer-
vescent și rodnic proces de submersiune
în operă. 

Mai mult, apropierea aceasta, până la
intimitate simpatetică cu opera, consti-
tuie prilej de constatări fine, inedite, fa-
cilitând în același timp sesizarea deta- 
liilor dintre cele mai subtile. „Pe de altă
parte realul, cel prozaic, superfluu, dă
peste margini în poezia acestui poet, e,
vreau să spun, agasant, tiranic. Și, totuși,
există în poezia lui Traian Ștef, și nu doar
în cea din această carte, un aer  liric-do-
mestic pur, într-o sinestezie a simKurilor,
toate receptate cu o plăcere aproape sen-
zuală de tablou vivant (...).” (p. 82)  Sau,
scriind despre un volum al lui Ovidiu
Genaru: „Poemele lui Ovidiu Genaru se
desfac cu ușu -rinKă în evantai, deschid
viziuni din viziuni, par un perpetuum mo-
bile la aceeași tensiune lirică. O poezie se-
mantic-spectrală, dacă mi se permite
această formulă. Nu puKine au retorica
monologului interior. Altele seducătoare
prin umor și ironie, au o oralitate cu tim-
brul autorului inclus (...).” (p. 159) 

Ca la carte. ExerciBii de empatie este o
carte care se citește cu plăcere, chiar dacă
este vorba de o carte de critică literară.
Poate tot prin maniera empatică cu care
interacKionează cu volumele comentate,
Vasile Dan reușește să confere savoare și
firesc textelor sale, fără mor gă sau rigu -
rozitate inflexibilă, dar cu multă înKe -
legere și seninătate.

Scrisul ca formă de empatie
vAsile vidicAn
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De-a lungul vremii, bucătăria românească, izvorâtă
din priceperea ţărăncilor noastre, având la început
ingrediente puţine, gustul fiind dat de alimentele

cultivate în propria gospodărie, a fost apreciată de către
specialiştii în domeniu care au concluzionat că în lucrurile
simple stă savoarea. Astfel, constatăm că de la ţărăncile noastre
s-au inspirat în meniurile lor cei mai în vogă bucătari, iar
nutriţioniştii întotdeauna includ în programul lor bucătăria
bunicilor noastre. Ideea ar fi că, fără „prafurile” miraculoase
de astăzi, care dau gusturi „nesănătoase”, bunicile noastre
reuşeau, prin simplitatea bucatelor, să aducă savoarea sănă -
toasă. Poate tocmai de aceea strămoşii noştri nu au avut
probleme cu alimentaţia, iar sănătatea lor nu a depins precum
a noastră de medicamente. Nici nu erau supraponderali din
cauza fast-food-ului pentru că tot ceea ce consumau venea din
propria gospodărie, iar animalele erau hrănite doar cu furaje
de pe propriul pământ al gospodarilor. Ţăranul român
niciodată nu a trăit ca să mănânce ci a mâncat ca să trăiască.
Hrana provine întotdeauna din produsele rezultate din munca
sa şi a familiei sale, fiind arareori nevoit să-şi completeze
alimentaţia cu mărunţişuri auxiliare cum sunt piperul, boia,
drojdia de bere, chiar zahărul fiind pentru ei un produs
alimentar foarte rar şi  până aproape de zilele noastre, a fost
folosit numai ocazional. Interesant capitolul în care aflăm cum
mâncau strămoşii încă de la începuturi plantele consumate
încă de la începutul mileniului I (unele chiar înainte de acest
reper) fiind de bază în alimentaţie până târziu, spre sfârşitul
sec. XVII şi începutul sec. XVIII.

Dintre cereale, meiul, grâul şi secara erau cele mai folosite,
cu mai mare accent pe mei, datorită productivităţii sale foarte
mari în raport cu celelalte, precum şi posibilităţilor mai mari de
preparare (separat, ca mămăligă, ori în compoziţia unor fierturi
sau terciuri de legume). De asemenea, folosirea amestecului de
făină de grâu şi făină de secară la prepararea terciului ori a
diferitelor copturi s-a perpetuat până la bucătăria modernă.
Dintre legume se foloseau lintea, mazărea, bobul, spanacul,
loboda, usturoiul, varza, precum şi ciupercile. Deşi erau
cunoscute încă de pe vremea dacilor, podbalul, ştirul, urzica,
cimbrişorul, salvia, mărarul, menta, rodul-pământului erau
folosite mai mult ca leacuri, ele intrând destul de târziu în
bucătăria domestică. Sfârşitul sec. XVII marchează o revoluţie
în alimentaţia românilor prin introducerea culturii porum -
bului. Apoi intrarea în consum a cartofului miraculos, adus de
peste Ocean, care a început să se cultive pe scară largă. Merele
şi strugurii erau fructele de bază, alături de fructele de pădure
(zmeură, mure). Să nu uităm de plantaţiile de viţă-de-vie,
strugurii - în afară de consumul în stare crudă - fiind folosiţi la
obţinerea vinului. Dacă pe vremea dacilor locuitorii consumau
mai mult carne de vită, în timp, românii se orientează spre
carnea de porc şi de pasăre. Ţăranii săraci, mai ales cei care nu
aveau animale, pentru a-şi acoperi nevoia de proteine, erau

consumatori de melci (care se găseau din belşug), preparându-
i fierţi, asezonaţi cu mujdei de usturoi. Ovinele şi caprinele
erau şi ele sacrificate pentru carne, dar în număr mult mai mic
decât suinele, celelalte foloase obţinute de la aceste animale
(lâna ori laptele) fiind considerate mai importante în gospo -
dăria ţărănească. În antichitate predomina consumul cărnii
fierte, apoi consumul cărnii pregătite prin coacere, fie în
cuptoare, fie în frigări. 

Secole de-a rândul, locuinţa ţărănească (construită din lemn
şi acoperită cu paie) a constat în două încăperi: o cameră
numită casă şi tinda. Deci, bucătăria cu pregătirea mâncă -
rurilor a avut loc în aceeaşi încăpere în care locuia, dormea,
primea oaspeţi, organiza nunţi, ospeţe şi şezători, zăcea bolnav
ori adăpostea trei zile mortul din familie. În cameră erau
cuptorul de copt pâine sau „turte” şi cuptorul de gătit, soba, o
continuare a cuptorului de copt. Pe „muchia” cuptorului şi pe
vatră se păstrau cele câteva vase, oale şi cratiţe, iar farfuriile şi
tacâmurile limitate la câteva blide de lut şi câteva linguri de
lemn atârnate pe „almariu” (raft) din spatele uşi de la intrare.
Vara toată această activitate se muta în tindă sau în curte, iar în
cameră, în timpul verii nu se mai făcea foc, decât cel mult o
dată pe săptămână când se cocea pâinea.

Mesele ce se obişnuiesc la ţărani diferă ca număr peste zi,
de la un anotimp la altul. Vara, când sunt în toi muncile
agricole în câmp şi zilele lungi, se servesc patru mese: dejunul
numit prânz între orele 7-8; prânzul numit gustare la amiază,
servit pe câmp; ojina între orele 17-18, servită tot pe câmp, şi
cina în jurul orelor 20-21. Primăvara şi toamna, când zilele sunt
mai scurte, ţăranii servesc masa numai de trei ori pe zi,
renunţând la ojină, iar iarna, când activitatea este foarte redusă
şi zilele foarte scurte, unii, îndeosebi vârstnicii, reduc masa la
două mese pe zi, una dimineaţa, între orele 8-9 şi una după
amiază, în jurul orelor 16-17, doar copiilor şi tinerilor dându-le
ceva în completare. De asemenea, trebuie să deosebim zilele
de post de zilele de dulce, ca şi zilele lucrătoare de cele de
sărbătoare, mâncărurile fiind total diferite unele faţă de altele.
În zilele de dulce, mâncărurile erau pregătite din carne, grăsimi
animale (slănină, untură), lapte şi derivatele lui şi ouă, iar în
zilele de post îndeosebi din cartofi, fasole şi alte legume
pregătite cu uleiuri vegetale. Tot în zilele de post se mai
consumau şi fructe uscate sau afumate şi diferite aluaturi cum
sunt: plăcintele coapte pe lespede sau în cuptor, gătite şi ele cu
legume sau fructe, îndeosebi cu varză, ceapă, prune sau mere. 

Alimentele de bază în vechea bucătărie ţărănească au fost:
mămăliga, pâinea, porcul tăiat şi afumat, laptele cu derivatele
lui, ouăle şi carnea păsărilor din curte, legumele şi cartofii,
fructele uscate sau afumate (mere, pere, prune) şi grăsimile. În
perioade mai scurte se consumă şi carnea de miel (primăvara),
de oaie (toamna) şi accidental cea de vită. Aceste alimente se
consumă şi în zilele noastre fiind alimente de bază pe lângă
cele din comerţ. Mămăliga (coleşă), până la aclimatizarea

Reţetele bunicii trecute 
prin filtrul nutriţiei

menuţ mAximiniAn
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porumbului în zonele noastre, era preparată din mei sau din
orz. Se serveşte cu: 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 (unsoare), lapte,
jumări de ouă numite „papă”, diferite tocăniţe: de pui, de
găină sau din carnea altor păsări de curte (raţe, gâşte, curci),
din carne de oaie, de miel, de vită, de porc (proaspătă sau
afumată), varză călită („cureci fript”), fasole frecată, tocăniţă
din ciuperci, mămăligă în ulei din sămânţă de floarea soarelui
sau bostan prăjit cu ceapă sau usturoi numită „drobgi”;
„pogacea” din mămăligă, constând 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.

Pâinea era înainte gătită din făină de porumb care se mai
numea şi „mălai”, dar, de la un timp încoace, cel mai mult au
pregătit-o din făină de grâu care se mai numeşte şi „pită”.
Aceasta se cocea o dată la săptămână în cuptor, aproape fiecare
locuinţă având cuptorul ei. Pregătitul, frământatul şi coptul
pâinii reveneau gospodinei. Cu pâine, fie cu cea din grâu, fie
cu cea din porumb, se mâncau toate supele, ciorbele şi aproape
toate celelalte mâncăruri gătite. Supele şi ciorbele se mai
numesc şi „zeamă” şi de obicei se mănâncă la amiază, atât
acasă, cât şi la câmp.

Porcul tăiat şi afumat furnizează carnea pe timpul iernii,
iar grăsimea şi slănina pe tot timpul anului. Specialitatea
ţăranilor din porcul tăiat este cârnaţul pregătit din carnea
porcului tocată şi amestecată cu usturoi şi caltaboşii numiţi
călbaşi, pregătiţi din păsat de porumb şi jumări din carne
grasă. Cârnaţii, caltaboşii, ciolanele şi slănina erau puse în pod
la fum pentru că stăteau mai bine şi nu se stricau. Cârnaţii,
pentru a fi păstraţi pentru vară, sunt prăjiţi în untură şi puşi în
borcane. Laptele, cu derivatele lui, are o prezenţă permanentă
în bucătăria ţărănească. Laptele proaspăt fiert (laptele dulce),
brânza de vaci, de oi (urda şi caşul), laptele acru, smântâna,
„groşciorul”, laptele prins erau folosite zi de zi, îndeosebi la
mesele de dimineaţă şi de seară. De la păsările de curte se
consumau ouăle şi carnea. Ouăle se mâncau fie fierte, fie
prăjite: ochiuri sau prăjite cu lapte (papă). Din carne se
pregătea fie supă dulce cu tăiţei („toşmagi”), fie tocăniţă care
se servea cu mămăligă caldă. Aceste mâncăruri, de obicei se
pregăteau duminica sau în sărbători.

Carnea de miel se consuma primăvara, după măsurişul
oilor, începând cu sărbătorile Paştilor, gătită cu tocăniţă sau
friptură, iar cea de oaie spre sfârşitul verii când se tăiau oile
rămase sterpe. Din carnea de oaie se mai găteau şi ciorbele cu
varză crudă.

Sarmalele („găluştele”), odinioară, erau gătite cu păsat de
porumb, carne tăiată mărunt şi înfăşurată în varză crudă sau
iarna erau înfăşurate în varză murată, punând în oală, între
ele, la fiert, câte o bucată din capul afumat de porc. În zilele
noastre în loc de păsat, sarmalele sunt gătite cu orez. Carnea de
vită era folosită mai rar şi era gătită cu tocăniţă, prăjită în
untură (friptură) sau cu supă dulce.

Legumele care se folosesc în alimentaţie sunt fasolea, care
se consuma ca şi astăzi, atât uscată (boabe), cât şi verde (păstăi);
varza se gătea atât crudă cât şi murată; ceapa a fost întotdeauna
folosită în alimentaţie, atât verde cât şi uscată; usturoiul (aiul)
se foloseşte la pregătirea cârnaţilor, aiturilor etc.; ardeii,
gogoşarii şi ardeii iuţi; roşiile (porodicile) se făceau bulion şi

era păstrat în sticle întregul an; erau folosite ca salată;
castraveţii (pepenii) erau folosiţi ca salată, atât cruzi cât şi
muraţi; salata verde (şalatele) era folosită în fiecare casă în
timpul lunilor de primăvară. Cel mai important produs de
către ţărani este cartoful. Acesta este un produs extrem de
folosit în alimentaţia omului şi a animalelor din gospodărie.
Cartofii se păstrează tot timpul anului. Se pregătesc în ciorbe,
tocăniţe cu cârnaţ sau costiţe afumate, cartofi răntăliţi, salată
de cartofi etc. Amintim nelipsitele zarzavaturi şi verdeţuri din
grădina şi bucătăria ţărănească: morcovul, pătrunjelul,
păstârnacul, ţelina, cimbrul şi mărarul. Grăsimile folosite la
gătirea mâncărurilor erau untura de porc topită (unsoarea),
slănina afumată, uleiul (oloiul) din seminţe de dovleac (bostan)
şi uleiul din floarea soarelui întrebuinţat numai după primul
război mondial.

Pastele făinoase folosite erau tăiţeii („toşmagii”) frământaţi
cu făină şi ou, făcuţi pătură şi tăiaţi subţiri. Se găteau fierţi în
lapte şi cu supele dulci. Plăcintele erau pregătite în mai multe
feluri: pe lespede, înaintea focului, în cuptor şi clătitele
(„liptiele”) care erau coapte pe lespede. Toate varietăţile de
plăcinte erau umplute cu brânză de oi, de vaci, urdă dulce,
varză călită şi mere. Din aluatul din care se găteau plăcintele se
mai găteau şi gogoşii sau pancovele.

Dintre mâncărurile ocazionale vom menţiona: cele de peşte
proaspăt şi ciupercile (hrib, bureţii albi, vineciorii, gălbiorul şi
roşcovul). Hribul se păstra foarte bine tăiat mărunt, înşirat pe
sfori şi uscat la soare sau pe vatra cuptorului după ce a fost
scoasă pâinea.

Gurmanzi pasionaţi precum Mihail Kogălniceanu,
Costache Negruzzi sau Manolache Drăghici au redactat cărţi
de bucate. De numele lui Kogălniceanu şi al lui Negruzzi se
leagă volumul 200 de reţete cercate de bucate, prăjituri şi alte
trebi gospodăreşti (1841, la Cantonarea Foaiei Săteşti din Iaşi),
volum ce marchează „coborârea în stradă” a bucătăriei noi,
modeme, reţetele fiind acum şi la îndemâna târ goveţului, nu
numai a bucătarilor din ma rile case boiereşti. 

Mai târziu, în 1846, Manolache Drăghici adu ce o altă carte
de bucate, Reţete cercate în număr de 500 din bucă tăria cea mare a
lui Robert, o traducere şi adaptare a cărţii de bu cate a fostului
bucătar al prinţului de Condé, Robert Vinot, „întâiul bucătar al
Franţei”. (va urma)
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În juneţea, inevitabil şi prin definiţie naivă, mă întrebam
ce reţetă adoptă criticii când scriu proză. Fără să observ,
neapărat, deosebiri stilistice care să sară în ochi. Ciudat,

nu-mi puneam întrebarea la poezie. De altfel, singurul ro-
mancier de care auzisem era Călinescu şi, de ce să n-o măr-
turisesc, nu citisem nimic din critică. Operam cu un model
imaginativ.

În ultimii ani, la fel de inevitabila experienţă (de naivitate
nu cred să fi scăpat cu totul vreodată), mi-a conferit o anume
distanţare. Ajungând, printr-o anume forţă a lucrurilor, să fab-
ric cronici de întâmpinare, iar materia primă fiind majoritar
poetică, am observat că un procent important dintre poetesele
despre care am scris se împarte între actul poetic şi cel critic. Şi
nu neapărat doar cele de formaţie literară. Fără a da nume,
lumea literară ştie că există poetese cu volume de cronici de în-
tâmpinare care sunt de formaKie... inginerească. Pe neobser-
vate, am luat realitatea ca atare, fără a simţi nevoia să-mi pun
întrebări. 

Am întâlnit târziu proza unui critic literar care atrage
atenţia nici pe departe doar prin frecvenţa apariţiei. Atât în re-
vista teleormăneană Caligraf, dar, mai ales, în Neuma. Un co-
mentariu căruia i-aş zice oarecum impresionist, de n-ar avea o
bază teoretică impecabilă. 

Am avut şansa participării la un eveniment literar de re-
marcabilă densitate şi reprezentativitate. Pe 21 decembrie 2019,
la MNLR. Moderat de scriitorul Nicolae Roşu, în numele Edi-
turii Betta şi a revistei Arena Literară. Cu titlul modest, de mul-
tiplă lansare de carte. Printre cărţile lansate, Secretele Otiliei,
semnat Ana Dobre-Pelin (Editura Hoffman, Bucureşti, 2019),
premiul special Constantin Stan la ediţia a III-a a concursului
de proză scurtă Nicolae Velea. 

Autoarea semnează articolele critice ca Ana Dobre. Dacă
aş fi întâlnit cartea fără să am habar de cine-i scrisă mi-ar fi
atras oricum atenţia. De ce? Dintre toate cele lansate, a stârnit
nu doar cele mai multe comentarii (şi erau prezenţi destui cri -
tici), ci, mai ales, comentariile cele mai diverse. Iar cel mai sen-
sibil termen folosit a aparţinut lui Emil Lungeanu, inventa- 
torul unei modalităţi critice originale, pe care a numit-o lite -
ratură de gradul 3: scriitoarea e expusă unei boli profesionale nu-
mită proză.

Am luat, cum spuneam, de-abia zilele astea contact cu
cartea. Care mă făcuse curios. Mai ales că la acel eveniment
mai toţi vorbitorii (se adunase multă greutate literară acolo) se
referiseră, dincolo de diagnostice observaţionale specifice, la o
anume dimensiune biografică. 

Atunci când se întâmplă să scriu despre o carte a cărei cono-
taţie biografică îmi e, conjunctural, accesibilă, una din grijile
principale îmi e s-o privesc din perspectiva eventuaului cititor
neozeelandez. Sau lapon. Care n-ar avea cum sesiza latura per-
sonală, ar citi-o ca pe o ficţiune abstractă. Şi să-i subliniez cali-
tatea literară intrinsecă. În cazul Secretelor Otiliei, am avantajul
(sic) de a-mi fi cu totul inaccesibilă presupusa latură clamată de
atâţia vorbitori de areopag. 

Dar, din capul locului, titlul sună nu neapărat parodic, cât
aluziv. Aluziv la ce? Pot face batăr o ipoteză înainte de lectura
piesei respective? Cea mai facilă, dar deloc criticabilă ar fi sub-
textul nu tocmai ascuns nasc şi în Moldova... Dar sunt sigur voi
mai descoperi. 

Din capul locului, textul intitulat Exerciţiu de (im)perso -
nalizare, cu statut de cuvânt al autorului şi care e un memento
asumat, o mărturisire vocală, simultan un dialog provocator
cu cititorul, e seducător. Datat cu doar 9 zile înaintea lansării
publice de la care am plecat.

Titlul primului text, Psihografii, totuşi uşor pretenţios, e sug-
estiv. Patru femei precum piese din aceeaşi trusă (o fată
bătrână, o divorţată, una în curs de divorţ și o văduvă, sunt
utilizate de un regizor într-o improvizaţie sui-generis. Reuşita
capitolului e diferenţierea personajelor. Tabloul trimite, simul-
tan şi parodic, la Decameronul pe dos (mai degrabă decât la
Povestirile din Canterbury) şi la 6 personaje în căutarea unui autor.
Poate că utilizarea exerciţiului oniric al primeia e oarecum ar-
tificioasă, căci mecanica visului e decelabil mai fragmentată. În
ansamblul prozelor, aceasta lasă impresia că reprezintă mo-
mentul anterior luptei efective, când piesele se aşază pe tablă
la locurile lor.

Secretele Otiliei e piesa de rezistenţă a culegerii. Ridicarea
titlului ei la rangul de ambasador al volumului e justificată.
Eroina, dincolo de accidentele biografice, reprezintă, totuşi, un
caz banal. Nu tipic, dar banal în excepţionalitatea lui lovită de
soartă. Nu tragică. Soartă a cărei finalitate se ghiceşte de la în-
ceput. Finalitate precizată abil, exprimată cu un ton la limita
procesului verbal. Conexiunea cu personajul marelui critic e
făcută cu îndrăzneală, cu parfum insolent. O prietenă a eroinei
o compară pe aceasta cu personajul eponim. Prilej al eroinei de
a contrazice decis asemănarea. Autodefinindu-se limpede. Or,
ca procedeu stilistic, autodefinirea, prin negarea asemănării,
cu un personaj literar identic numit, sugerează, cu fineţe, ac-
ceptarea propriului destin ingrat. Destin ca o pedeapsă ne-
dreaptă. Întru o vină care nu-i a ei. Specificul narativ al piesei
e schimbul quasipermanent de ştafetă între personaje. Care
preiau persoana întâia unul de la altul. Dincolo de acestea, scri-
itura elaborată avertizează cititorul care a început lectura cu
piesa ce dă titlul volumului. Atenţie! Proză mare!

Doi regi este o meditaţie deghizată. Un ţăran marcat de ghi- 
nionul de a se numi Carol Caraiman şi regele Mihai. Doi orop-
siţi ai soartei, doi învinşi învingători. Autorităţile de conjunc-
tură ştiau că numele respectiv, frecvent în acel sat, fuse se adop- 
tat de regele playboy, tatăl lui Mihai, când renunţase la tron.
Aşa că ţăranul aproape congener cu regele expatriat trage po -
noasele. Dar rămâne, în propria conştiinţă, rege pe gospodăria
lui. E a doua proză consecutivă care se încheie cu o moarte.
Moartea regelui ţăran în oglindă cu cea a regelui ultim. Con-
strucţia paralelă e a doua dovadă că proza Anei Dobre-Pelin se
adresează unui public avizat. Cei care cunosc numele celor cinci
ani sub care a trăit Carol al II-lea sunt chiar mai rari decât cei
care au auzit de Sfântul Augustin, necum cei care l-au şi citit. 

Proza unui critic
rAdu-ilArion munteAnu
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Prezentul trecutului e o reuşită tehnică. Text în text. O schiţă
pe schema înainte şi după ‘89. Dar nivelul majorităţii pieselor
e mai personal, mai eseizant, mai rafinat. Aceasta pare, mai de-
grabă, o proză cerută și oferită pentru un concurs sau pentru
o antologie. Rolul ei în context e, cred, de a oferi un reper faţă
de care majoritatea sunt puse în valoare.

Chiar în mai mare măsură este Poveste. Eterna prostie cu alţi
proşti. Har cerului ca cititorul e avertizat. E un remake. În va -
loare absolută denunţă, suficient de pitoresc, ce are de de-
nunţat. Dar un remake după Ion Creangă e riscant. Nu ne
întrebăm de ce și-l asumă autoarea. Îl luăm ca atare. Fără a ne
declara dezamăgiţi. Dar piesa are un punct strălucitor. Volu-
mul, cum precizam, e împănat cu referiri  literare. De fapt cul-
turale. Aici referirea e la o frază de mare rezonanţă a lui
Schiller: Împotriva prostiei, zeii înşişi luptă în zadar. Am preferat
să citez versiunea originală.

Soarele de la miezul nopţii e, într-adevăr, un dar de Crăciun
oferit cititorului. Vezi data scrierii. Eseu meditativ înnobilat de
citarea tripticului lui Lucian Blaga (Trei feţe). Orice comentariu
analitic ar strica efectul.

La fuite en avant e, cu atât mai mult, un eseu parabolă. Scris
seducător şi imaginativ. Sunt puşi în paralel Zenon şi Zhou
Zhang. Fiecare cu paradoxul lui. Paradoxuri pe care autoarea
reuşeşte performanţa de a le articula.

Incognito este un alt recurs, de data asta ludic, la uzata for-
mulă pirandelliană. Pe contul lui Cărtărescu şi Hans Christian
Andersen. Cheia e misterul artificial al identităţii creatorului.
Personajul narator îşi asumă, fie şi în cheie onirică, condiţia de
scriitor.

Album de familie e un memento cu rafinat – şi autentic – aer
de secol XIX. Deşi povesteşte despre o lume pre şi postbelică. 

Un fapt divers, la limita banalului, plasat în anii ‘80 cu
condiKiile lor specifice, e narat cu farmec indicibil în piesa
Căprioara din vis. O construcţie bazată pe o găselniţă inge-
nioasă. O femeie oarecare (faptul de a fi profesoara rămâne
irelevant, dar subtil semnificativ) visează o căprioară care
caută un loc pentru a-şi naşte iedul. E folosită deliberat forma
verbală umană, în locul celei zoologice. Iar asta se întâmplă în
preziua în care află că e însărcinată. Ceea ce induce pe loc ten-
siunea generată de epocă. Finalul nu e un banal happy-end, ci
un simbol triumfător. Piesa e scrisă aproape simultan cu
Soarele de la miezul nopţii. 

Frumoasa şi bestia. Aventura unui cuplu rural din Moldova
(tată şi fiică) în Bucureştiul post cutremur. După ratarea aştep-
tată – şi acceptată – la admiterea la teatru, Alina se îndârjeşte.
Va lupta fără preget şi ştim că va învinge. E saga a mii şi mii de
tineri provinciali. Povestită cu aplicaţie, dar cam atât. 

Captivitate în rol. În aşteptarea inevitabilei morKi, o eroină cu
nimic excepţional reflectează. 

În fine, ultima piesă, Aşteptările lui Candid Toma, oferă au-
toarei – sau autoarea ne oferă prin ea – ocazia de a-şi asuma ex-
plicit condiţia de scriitor. Cu trăirile uzuale ce urmează
ultimului punct pus după cel mai recent text scris. Cu proce-
sarea primelor feedbacks. Deşi cu gradul inerent de standard-
izare, de rutină situaţională, mi s-a părut cea mai vie din cele
similare. E, de fapt, un prilej de a etala întrebarea fundamen-
tală, mereu repetată, a scriitorului generic. Şi, până la urmă,
pentru cine scrie scriitorul? Poate că, find pusă la finele celui
de-abia al doilea volum de proză din 10 volume de critică și
eseu, piesa finală, mai mult decât toate celelalte, păstrează

prospeţimea inerentă quasi/semi/debutului. Sunt curios cât
din această prospeţime va fi resimţită de cititor la finele celui
de-al 10-lea roman. 

Dar dincolo de rezonanţa globală, această ultimă piesă
conţine cel mai şugubăţ dublu joc de cuvinte. Citarea inven-
tatului Gloria Hârbu. Identitatea reală a celui iluzionat prin
acest prim joc de cuvinte e transparentă. Iar hazul e că
frecvenţa cronicilor autoarei în revista pe care literatul real o
conduce în tandem cu creatoarea şi directoarea acesteia
dovedesc aprecierea literatului pentru autoarea care glumeşte
astfel. Dar nu se rezumă la gluma onomastică. Ci o foloseşte ca
pregătire pentru reflexia finală. În fond, jocul de cuvinte e se-
cund. Cui îi mai pasă de Gloria? Personal, apreciez humorul fi-
nalului, cu atât mai mult cu cât volumul excelează prin
seriozitate. A nu se confunda cu lipsa de humor!

Nu e singurul volum de ficţiune dintre cele întâlnite şi de-
spre care am scris care se încheie cu referinţe critice. N-am de
gând să mă întreb public dacă acest adagio serveşte sau nu au-
toarei. Şi nici să comentez această structură editorială. Punc-
tual, mie unuia mi-a fost de folos. Dar notorietatea şi persona- 
litatea autoarei sunt oricum elocvente în sine. Totuşi, aceste
capitole tehnice rotunjesc volumul.

Cu observaKia finală că modificarea formulei auctoriale,
care diferenţiază între bibliografia personală din zona critică-
eseisticăşi recentele volume de proză se dovedeşte o idee sub-
tilă şi utilă. Nota bene: autoarea e membră a Filialei Bucureşti
de Critică, Esesistică şi Istorie Literară a Uniunii Scriitorilor din
România.
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Pe lângă frig, foame, penurie și în-
tuneric, ultimii opt-nouă ani de
dictatură ceaușistă au însemnat

și interzicerea importului de cultură oc-
cidentală. Adio, sincronism lovinescian.
Au fost anii în care în cinematografe
rulau filme cu războinici chinezi maeștri
ai levitaKiei, dar și filmele lui Tarkovski,
Riazanov și Mihalkov. Călăuza devenise
un film-cult vizionat de nenumărate ori
de grupuri de tineri ce-l disecau și îl în-
torceau pe toate părKile. În condiKiile blo-
cadei culturale, privirile publicului ro-
 mân erau aKintite spre Răsărit, de unde,
în anii reformismului gorbaciovian (cu
glasnost și perestroika, promisiunea unui
comunism cu chipul uman), ni se livra o
literatură de foarte bună calitate. Ro-
manele și povestirile lui Evgheni Evtu -
șenko, Valentin Rasputin, Vladimir Ma- 
kanin, Vasili Șukșin, Bulat Okudjava,
Cinghiz Aitmatov, Iuri Dombrovski – și
lista poate continua – se vindeau ca
pâinea caldă. A fost deceniul de glorie al
marilor noștri traducători Nicolae Iliescu
și Aurel Buiciuc.

În ciuda anxietăKii colective generate
de tendinKele militarist-imperialiste ale
Marelui Urs, trebuie să recunoaștem că
cultura rusă (sau rusofonă, în general)
s-a menKinut întotdeauna la cote înalte,
bucurându-se de o bună primire din
partea publicului român, fie că-i vorba
de spectacole de balet, muzică corală,
teatru sau literatură. Imediat după 1989
a fost recuperată și în limba română li -
teratura Gulagului, iar în secolul 21 au
continuat să apară noi și noi best-
seller-uri rusofone. Printre ultimele se
numără și traducerile romanelor lui
Evgheni Vo dolazkin, Svetlana Aleksie -
vici și Guzel Iahina.

La noi, la succesul de public al celor
două autoare multi-premiate (Aleksie -
vici, deKinătoare a Premiului Nobel;
Iahina, câștigătoarea mai multor premii
importante, printre care și Premiile Lam -
pedusa și Ivo Andric) a contribuit și ca -
litatea traducerilor semnate de Luana
Schidu. Traducătoarea declara cu can-
doare, amintindu-și de începuturile ei
literare, că, la altă vârstă, visul ei suna

astfel: „Atunci când o să fiu mare, vreau
să mă fac Antoaneta Ralian.” Iată un vis
devenit realitate. La ora actuală, Luana
Schidu se numără printre numele mari
ale literaturii de traduceri din România:
traduce la fel de bine din două limbi (en-
gleza și rusa) și are un portofoliu de in-
vidiat de autori și titluri traduse. A tra- 
dus nume mari: Henry James, Vladimir
Nabokov, Lev Tolstoi, Oscar Wilde; a
tradus cu dezinvoltură, fără complexe și
pudibonderie, romanul „lesbi” de pio-
nierat scris de Djuna Barnes și romanele
erotice, autobiografice ale lui Anais Nin.

Indiferent de limba-sursă sau de mo-
mentul istoric ce generează opera tra -
dusă, Luana Schidu realizează niște
traduceri situate la cele mai înalte cote.
Sintaxa ei are o precizie și o claritate de-a
dreptul chirurgicală. Întrebată de curând
de Ioana Bâldea Constantinescu, în ca -
drul unui eveniment organizat de Li-
brăria Cărturești-Verona („Raftul tradu- 
cătorului”), dacă orgoliul o îndeamnă să
depășească originalul din punct de
vedere artistic, Luana Schidu a răspuns,
cu modestie, că are orgoliul de a... nu
avea orgoliu. Se spune că o traducere
este reușită atunci când textul este atât
de fluent și sună atât de bine de parcă ar
fi fost scris în limba română, dar Luana
Schidu, ridicând ștacheta, susKine că
reușită este traducerea care îl face pe citi-
tor să aibă impresia că citește respectiva
carte în limba sursă. Ca și în cazul altor
mari traducători, traducerea a devenit o
adicKie – Luana Schidu declară că nu ar
renunKa la traducere nici dacă s-ar îm-
bogăKi peste noapte, mai ales astăzi, când
traducătorului literar i se acordă o mai
mare importanKă decât în trecut.

Că traducerea literară dă dependenKă
ne-o dovedește și ritmul apariKiilor edi-
toriale semnate de Luana Schidu în ul-
timii ani, în marea lor majoritate la
Editura Humanitas Fiction, în colecKia
„Raftul Denisei”: Nicole Krauss – Pă-
durea întunecată, 2018; Guzel Iahina  –
Zuleiha deschide ochii, 2018; Heather Mor-
ris – Tatuatorul de la Auschwitz, 2018;
Vesna Goldsworthy – Monsieur Karenin,
2019 (rescriere după Anna Karenina, una

dintre cărKile-eveniment ale Târgului
Bookfest de anul trecut, cu Marea Bri-
tanie în postură de Kară invitată);
Heather Morris – Călătoria Cilkăi, 2020;
Guzel Iahina – Copiii de pe Volga (2020);
Tatiana Tolstaia – Zâtul, 2020 (reeditare,
volum apărut la Editura Curtea Veche).
Și este îmbucurător faptul că toate aceste
cărKi de mare succes și-au găsit un tra-
ducător pe măsură. S-a scris foarte mult
despre ele. Doar anul acesta, în presa
culturală de la noi au apărut deja mai
multe interviuri cu Guzel Iahina (cea
care la debut, să nu uităm, s-a bucurat de
susKinerea Ludmilăi UliKkaia) și foarte
multe recenzii ale ultimului ei roman,
disponibile pe siturile revistelor literare
și pe paginile bloggerilor culturali. De re-
cenzii detaliate s-a bucurat și romanul
autoarei de origine sârbă Vesna Gold -
sworthy, iar Călătoria Cilkăi este conti -
nuarea unui best-seller care, la rândul lui,
n-a trecut nici el neobservat în presă și la
târgurile de carte. Cât despre Zâtul, acest
sinistru basm noir cu șoareci, foști, gu -
guștiuci, mârzaci, sanitari și degeneraKi,
această distopie (asemănătoare cu Fa -
hren heit 451 al lui Ray Bradbury prin
punerea la index a cărKilor și interzicerea
lecturii și, apropo de asta, vezi profa -
narea statuii lui Cervantes în recenta re -
voluKie anti-rasistă din S.U.A.) ne arată
că viitorul ne bate la ușă dacă nu cumva
s-a contopit deja cu prezentul...

Am ales ca în acest articol să scriu
mai puKin despre cărKi și autori străini și
să aduc o cuvenită reverenKă unuia din-
tre traducătorii performanKi de astăzi,
care, cel mai adesea în anonimat, con-
tribuie la diversificarea peisajului literar
prin punKile aruncate către alte culturi.
Am scris, anterior, în această rubrică și
despre Marius Tabacu, și voi mai scrie și
despre alKi traducători valoroși, fiindcă
de multe ori realizăm doar după dispa -
riKia lor ce oameni extraordinari sunt și
cât de mult ajung să ne lipsească după
ce-i pierdem. Și nu pot să nu-mi amin -
tesc, cu tristeKe, de Radu Niciporuc, ple-
cat în ultima lui cursă lungă în luna iulie
a anului 2017... 

Portretul traducătorului la maturitate:
Luana Schidu și traducerile ei minunate

GeorGe volceAnov
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Şcoala „soluţiilor nefericite”
AdriAn costAcHe 
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Din păcate, anul şcolar 2019-2020 va intra în istoria
şcolii ca un an compromis. Confruntarea de tip „in-
stituţional” între şcoală şi pandemie a arătat o

neputinţă a şcolii de a construi strategii viabile în condiţii spe-
ciale. Nu-i vorba de a ne întreba din nou dacă trebuiau reluate
sau nu cursurile şcolare. Nereluarea lor ar putea fi consider-
ată ca fiind, atunci când s-a decis acest lucru, ca un prim pas
dintr-o strategie de ansamblu, dacă ea, strategia, ar fi existat. Ea
nu a existat însă, în  locul acesteia venindu-se cu fel de fel de
improvizaţii, măsuri fără coerenţă, care n-au făcut altceva
decât să arate că instituţia şcolii s-a comportat pompieristic. A
ajuns adică într-o situaţie de vulnerabilitate fără precedent. Un
singur exemplu poate spune foarte mult: notarea/evaluarea
elevilor în cadrul lecţiilor on-line nu s-a putut face decât cu
acordul părinţilor. De ce ?!...De ce profesorului i s-au amputat
din atribuţiile fireşti ?!...Mister!...Sau mai degrabă griji elec-
toraliste!...De altfel, din categoria ideilor proaste, şi tot elec-
toraliste, trebuie considerată a face parte şi ideea sindicaliştilor
ieşeni ca examenele naţionale în forma lor  actuală să fie în-
locuite cu nu ştiu ce alte criterii pentru promovarea lor!...

O analiză mai atentă a evoluţiei evenimentelor şi a mă-
surilor luate de MEN arată cam aşa: a fost corectă decizia de a
se putea încheia media pe semestrul al  doilea doar cu două
note, aşa cum corectă a fost şi decizia de a se anula, în condi -
ţiile date, susţinerea tezelor semestriale. Şi tot corectă a fost de-
cizia de a menţine examenele naţionale în cadrele ştiute.
Numai că situaţiile în care onorabilul corp profesional a notat
elevii „ca la carte”, câtă vreme şcoala s-a desfăşurat normal,
nu au fost deloc majoritare, evidenţiindu-se încă o dată de-
zordinea din sistem, numărul foarte mare de cazuri în care ele-
vii, după aproape două luni de cursuri normale, nu aveau nicio
notă. Ceea ce a agravat starea de fapt. Oricum însă, chiar luând
lucrurile ca atare, introducerea acordului părinţilor pentru no-
tarea on-line nu a făcut altceva decât să amplifice inutil de-
zordinea iniţială. În locul valorificării învăţării la distanţă s-a
preferat o soluţie de un formalism incredibil care a presupus că
elevii puteau primi pe semestrul al doilea, în cazul în care nu
aveau nicio notă, aceeaşi medie ca pe primul semestru!!! O
„soluţie” de un formalism inimaginabil!

Dar dacă enormităţile de acest tip au caracterizat  o parte
din ceea ce a însemnat „şcoala on-line”, cei peste 300.000 de
elevi, al căror acces la platforme de învăţare on-line nu a fost
posibil, au rămas în fapt în mare măsură în afara şcolii. Aici
nici măcar improvizaţiile nu au fost posibile din lipsa, se pare,
de imaginaţie şi de responsabilitate a ministerului. E cel puţin
ciudat faptul că o sugestie, exprimată în treacăt de Preşe dinte,
n-a fost suficient analizată de către Ministerul de resort. Era
vorba de posibilitatea ca în grupe mici, şi respectându-se reg-
ulile de distanţare fizică, elevii din mediul rural să poată veni
totuşi la şcoală şi să desfăşoare unele activităţi de învăţare şi
evaluare specifice. În lipsa unor asemenea activităţi, nu a
rămas, în cele din urmă, altceva decât întrebarea deloc for-
mală: ce activităţi care să motiveze plata integrală a salariilor
vor fi desfăşurat unele cadre didactice din mediul rural, în
condiţiile în care o bună parte – cea mai mare parte – a cor-

pului profesoral din sistem s-a străduit totuşi în condiţii
specifice, informale, să realizeze activităţi de învăţare-evalu-
are?!...

Astfel, imaginaţia sistemului a fost pusă la grea încercare,
iar ceea ce a ieşit în evidenţă fără dubiu a fost, încă o data, in-
capacitatea lui de a genera soluţii  adecvate. Poate şi pentru
faptul că experienţa învăţământului la distanţă, sau a mai
vechiului „învăţământ fără frecvenţă” (care nu era chiar cu
totul „fără frecvenţă”) le-a fost, se pare, cu totul necunoscută
actualilor diriguitori bucureşteni ai sistemului, cei mai mulţi
dintre ei (directori, consilieri) fiind „creaţii” ale noii „culturi a
educaţiei”. Te-ai fi aşteptat însă, în acest context, ca domniile
lor, să  descopere măcar faptul că starea în care s-a aflat şcoala
în aceste luni s-a constituit, paradoxal,  şi într-o oportunitate;
posibilitatea valorificării din plin a uneia dintre menirile de
bază ale unei şcoli moderne: comunicarea şi exersarea cu ele-
vul a unor strategii de învăţare individuală, de antrenament
în ceea ce se numeşte “a învăţa să înveţi”. Lectura unor
lecţii/capitole/, studiul individual, realizarea de fişe de în-
văţare, de rezumate, elaborarea de liste cu idei principale
dintr-un text etc, cu alte cuvinte folosirea intensă a ma -
nualelor ar fi putut deveni platforma de bază  pe care să se
construiască nu doar noi modalităţi de învăţare puţin exer-
sate în şcoală, ci şi de evaluare. Dar când grija cea mai mare a
actualului ministru al educaţiei, de când a preluat portofoliul,
a fost aceea de a nu supăra pe nimeni – părinţi, elevi, profe-
sori, instanţe politice etc – era aproape firesc să se nască ideea
absurdă a  imixtiunii părinţilor în procesul evaluării. Şi cum
strategiile viabile specifice şcolii, presupun rigori, nerespec -
tarea lor nu a avut alt rezultat decât apariţia  „soluţiilor ne-
fericite”.

Sigur, la starea mai veche şi mai nouă a şcolii preuniver-
sitare româneşti şi a actorilor ei, era cu totul utopic să ne aştep-
tăm la miracole; drept urmare ne-am confruntat cu un amestec
de „soluţii” ale căror raţiuni nu au avut prea multă legătură
cu şcoala, ci mai degrabă cu supravieţuirea stafului ministe-
rial din strada Bertholet. Chemarea ministrului, în luna mai,
în faţa Parlamentului pentru a „da socoteală” nu a putut fi
nimic mai mult decât eventual o „frecţie la un picior de lemn”.
In fond, conducerea actuală a Ministerului nu este deocam-
dată altceva decât oglinda unei realităţi ale cărei dimensiuni
s-au construit în timp de către un grup de reprezentanţi ai mai
tuturor partidelor, a căror mediocritate s-a dovedit de-a lungul
timpului mai mult decât edificatoare, deşi mulţi dintre ei s-au
considerat a fi descendenţi din osul lui Spiru Haret. Derularea
celor câtorva zeci de nume de foşti miniştri nu arată altceva ,
cu foarte puţine excepţii, decât că societatea românească în
ansamblu, şi nu doar un partid sau altul, n-a fost capabilă să-şi
asume un adevăr elementar: o ţară fără o educaţie serioasă nu
poate să arate decât cum arătăm noi azi: ca idealuri, ca etos
civic, ca democraţie, ca putinţă de a imagina proiecte pentru
ziua de mâine. Pe scurt, ca voinţă şi capacitate de a face istorie
cu adevărat! 
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Milan Kundera s-a născut în
Cehoslovacia. În 1975 se in-
stalează în Franţa. Cărţile

sale au fost traduse la noi şi succesul a
cunoscut cote înalte. Să nu uităm Gluma,
Ridicole iubiri, Viaţa e în altă parte, Valsul
de adio, Cartea rîsului şi a uitării, Imortali-
tate şi, mai ales, Insuportabila uşurătate a
fiinţei.

Înainte de a fi uitaţi, scrie Kundera,
vom fi preschimbaţi în kitsch. Ce este,
deci, kitschul? „E staţia de corespon-
denţă între fiinţă şi uitare”. Iată că regi-
zorul Philip Kaufman realizează o
ecra nizare perfectă a romanului Insu-
portabila uşurătate a fiinţei (The Unbeara-
ble Lighthess of Being, SUA, 1988).
Putem afirma că ne aflăm în preajma
unei capodopere. Regizorul a intuit fără
greş stilul şi spiritul cărţii. Reamintim
alte filme ale lui Kaufman: Goldstein
(1963), Legenda lui Jesse James (1972), In-
vazia profanatorilor (1979), Henry & June
(1990), Quills / Sade (2001).

Pentru citatele literare am folosit o
traducere de François Kerel din cehă în
franceză (Ed. Gallimard,1989).

Distribuţia filmului îi cuprinde pe
Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche,
Lena Olin, Derek De Lint, Daniel Ol-
brychski, Pavel Landovsky. Suntem în
Praga anului 1968, puţin înainte de in-
vazia ruşilor. Tomas este un tânăr chi-
rurg remarcabil, înnebunit după femei.
O cunoaşte pe Tereza şi o ia de soţie. Cu
toate acestea, el nu încetează să caute cu
ardoare unicitatea femeilor. La Sabina
admiră pălăria ei neagră şi, mai ales, ne-
fixarea ei de oameni şi de obiecte.

Filmul propune o gradaţie magne-
tică, tutelată de actul scriptic. Coşmarul
se infiltrează insidios în viaţa persona-
jelor. De la „glumă”, de la derulare ca în
filmele mute, cu muzică antrenantă de
pian, se ajunge la secvenţele primăverii
pragheze, unde invadează secvenţe în
alb-negru spre credibilitate de docu-
mentar. După o fugă speriată în Elveţia,
Tomas şi Tereza se vor întoarce în ţara
lor supravegheată, unde laşitatea a de-
venit regulă de viaţă.

Kaufman e supra-atent la detalii.
Obiectele esenţiale capătă aură de fetiş
(pălăria, oglinda, aparatul foto). Regizo-

rul posedă o intuiţie pulsională a muzi-
cii, care empatizează coerent cu ceea ce
se vede pe ecran. După sosirea tancuri-
lor o melodie dramatică conchide tran -
şant instaurarea socialismului cu faţă
umană. Confruntarea fotografiilor se pe-
trece în amestec de şoapte, strigăte şi
vioară stridentă. Într-o lume a eternei
reîntoarceri, fiecare gest poartă greuta-
tea unei imense responsabilităţi. Tomas
e conştient că viaţa e o „schiţă de nimic”,
iar „a nu putea trăi decât o viaţă, e ca şi
cum n-ai trăi deloc” (p. 20).

Asistăm la o tenebroasă atmosferă
de suspiciune: pîndă, delaţiune, spaţii
labirintice, figuri în prim-plan. Juliette
Binoche trece de la candoare juvenilă la
întunecare traumatică. În scena cu po-
zatul, actriţa oscarizată pentru Pacientul
englez face credibil un joc erotic ambi-
guu în disperare. Tomas nu mai profe-
sează medicina: spală geamuri şi refuză
să semneze adeziunea la un sistem pu-
tred. Pentru el a face sex cu alte femei în-

seamnă o simplă distracţie, iar dragos-
tea presupune dorinţa de a dormi lângă
femeia respectivă (p.29).

Ce se poate întîmpla personajelor lui
Kundera? Să-şi piardă de pe umeri pro-
verbiala greutate existenţială şi să
ajungă la o „insuportabilă uşurătate a
fiinţei”, dincolo de care începe vidul,
dorinţa de trădare. Într-o lume în care
„rahatul” e negat şi fiecare se comportă
ca şi cum acesta n-ar exista, idealul este-
tic ce se conturează e un kitsch lamenta-
bil.

Numai că speranţa cea mare vine de
la Tomas şi de la Tereza. Ei mângâie un
cîine muribund, pentru că testul de
umanitate se verifică în relaţiile cu ani-
malele. Nietzsche însuşi, ieşind dintr-un
hotel a văzut un cal bătut de un vizitiu.
S-a apropiat, a îmbrăţişat calul şi a iz -
buc nit în plîns. Dragostea dintre un
câine şi un om este idilică, fără conflicte.
Câinele are o viaţă bazată pe repetiţie.
Atunci de aceea omul nu e fericit, deoa-
rece “fericirea înseamnă dorinţă de re-
petiţie”. În gestul de desolidarizare,
in sul solitar e un adept al idilei, care des-
chide acelui dezertor o uşă spre o altă
viaţă. Kaufman se identifică viguros cu
spiritul lui Kundera, de aceea filmul
poartă o amprentă simpatetică, ca un
garant al seriozităţii adaptării unei cărţi
de excepţie.

AlexAndru JurcAn

Kundera și Kaufman
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După lunga perioadă de hibernare socială, m-am rupt din
obsesia cu pandemia pentru a asista la prima premieră a stag-
iunii de vară a Teatrului NaKional din București, programată
la ora 21.30 pe acoperișul Sălii Amfiteatru.  O premieră necon-
venKională din toate punctele de vedere, atât a spaKiului cât și
a conceptului, atât a publicului (purtător de măști și răsfirat
pentru distanKare socială) cât și a actorilor (nepurtători de
măști, nici la propriu, nici la figurat), care s-au interpretat pe ei
însăși. Spectacolul mi-a reamintit cât de plăcut este ca oamenii
să se reîntâlnească în persoană și nu pe o reKea de socializare
pentru a lua parte la un eveniment real, și mai ales la un spec-
tacol de teatru. Spectatorii, aleși pe sprânceană din cauza
economiei de locuri, făceau parte fie din grupul celor care au
asistat la RevoluKia din 1989 sau au fost contemporani cu ea, fie
din grupul din ce în ce mai mare al celor născuKi și crescuKi în
libertate.  

Autoarea spectacolului, regizoarea arădeană Carmen Lidia
Vidu, și-a făcut o nișă artistică în teatrul documentar multi-
media începând cu primul proiect, Arad, orașul meu virtual și
continuând din 2016 cu seria Jurnal de România, la Sfântul
Gheor ghe, ConstanKa, Timișoara și acum Jurnalul revoluBiei din
decembrie 1989..

Un reportaj teatral ingenios în care patru actori povestesc
cum au trăit revoluKia: doi actori care se bucurau de notorietate
și trăiau vieKi privilegiate în 1989, Oana Pelea și Ion Caramitru,
și doi actori care la vremea respectivă erau în găoace, o fetiKă re-
crutată să spună poezii patriotice la Cântarea României, azi ac-
triKa Florentina !ilea, și un soldat pe tab, viitorul actor Daniel
Badale care a primit cu oroare ordinul de a merge cu tancul
prin centrul Bucureștiului inundat de manifestanKi. Spectacolul
este întreKesut cu intervenKii video ale unor comentatori din
Kară și din străinătate (Germina NagăK, Dan Voinea și britanicul
Denis Deletant) și ilustrat cu benzi desenate de Gabriela Schin-
derman și efecte multimedia realizate de Cristina Baciu. 

Toată această exuberanKă de efecte video și audio a pălit to-
tuși în faKa puterii poveștilor personale spuse cu mare sinceri-
tate de către cei patru actori, de la care am aflat lucruri
impresionante, pe care nu le știam, începând cu istoriile și
tragediile nevăzute ale familiilor lor, continuând  cu felul în
care fiecare a trăit RevoluKia, și încheind cu viaKa și opiniile lor
de azi, așa cum văd acum evenimentele pe care le-au trăit-o
atunci, la cald. 

După o lungă perioadă de așteptare, în care am ascultat
crâmpeie de sunet de arhivă, așteptând ca spectatorii să fie ur-
caKi în grupuri mici, de patru, în liftul de mare capacitate în
timpuri normale, Jurnalul de România a început cu un număr
muzical cam insipid al Florentinei !ilea, o  evocare a Cântării
României de odinioară, în timp ce pe ecranul din spatele ei se
perinda o grafică captivantă, și a avut un final oarecum re-
dundant care recapitula evenimentele RevoluKiei  (segment ce
ar fi mers mai bine la început). Dar, între aceste două coperKi
mai puKin inspirate, spectacolul propriu zis a fost electrizant,
începând cu momentul puternic al Oanei Pellea care a ridicat
brusc miza, și a tot crescut, până la ultima replică a domnului

Ion Caramitru care a vrăjit ca de obicei spectatorii și i-a sur-
prins cu multe aspecte inedite ale vieKii și caracterului său.

Oana Pelea, fiica unuia din marii actori ai poporului din
perioada comunistă, Amza Pelea, avea 26 de ani la RevoluKie și
locuia în centru, de unde a ieșit în stradă să dea sarmale sol-
daKilor, care le-au refuzat de teamă să nu fie otrăviKi. Ulterior
a devenit o regalistă pasionată. M-am regăsit și pe mine însămi
în cam toată povestirea ei, deși in 1989 nu locuiam în centru și
nu eram încă la facultate.  

Florentina Tilea, în 1989 o fetiKă de nouă ani din Iași, se-
lecKionată de 5-6 ori să îi dea buchete de flori lui Ceaușescu -
care avea obiceiul să nu privească oamenii în ochi - l-a ciupit de
mână pe dictator ca să o privească și a plâns când a auzit că a
fost împușcat. Procurorul militar Dan Voinea care i-a con-
damnat pe soKii Ceaușescu cu un rechizitoriu încropit în grabă,
ad hoc, pe genunchi, a descris haosul ultimelor momente ale
soKilor Ceaușescu într-o apariKie video în care totul părea prea
simplu și inocent ca să pară în întregime adevărat. 

Daniel Badale care își făcea stagiul militar la București, cu
pile plătite cu o damigeană de vin, după ce fusese admis ca
student la teatru, a povestit spaima și nedumerirea soldaKilor
din taburi care erau la fel de șocaKi de evenimente ca și protes-
tatarii. Povestea vicisitudinilor vieKii actorului, azi unul din cei
cinci HamleKi ai României, a continuat până în prezent cu un
ton elegiac, care m-a mișcat prin sinceritate. 

În final, povestea domnului Ion Caramitru, născut într-o
familie de aromâni care a pierdut de trei ori totul, în Macedo-
nia, în Cadrilater și la București, dar pe care i-a răzbunat cu
brio, a oferit  punctul cel mai înalt al serii, pe care toată sala îl
aștepta. Un exemplu de integritate și de curaj moral în pe-
rioada ceaușistă când a reușit să ajungă o vedetă a Teatrului
Bulandra în pofida unui  dosar prost,  cu tatăl condamnat la în-
chisoare de comuniști, și mai ales, fără să devină nici membru
de partid, nici turnător. 

Deasupra scenei au plutit norii regretelor pentru cei care
au murit, pentru semnele de întrebare încă neelucidate legate
de teroriști și de cei care au dirijat din umbră căderea dicta-
torului, și pentru speranKele sociale încă neîmplinite la peste
30 de ani de la RevoluKie. Domnul  Caramitru și-a exprimat
frustrarea că revoluKia lui, cea autentică, a fost confiscată de
lovitura de palat a lui Ion Iliescu și a camarilei de foști politruci
din preajma lui, și a încheiat cu o pledoarie emoKionantă pen-
tru lupta împotriva comunismului, acest monstru cu multe
capete și multe nume, care nu încetează să reapară și cu care
mulKi sunt tentaKi să facă compromisuri, din oportunism. 

Am părăsit Jurnalul de România 1989 emoKionată și con-
vinsă că această serie de teatru documentar ar putea continua
cu multe alte povești personale care daca nu vor fi spuse se vor
pierde iremediabil. Fără să aibă rigoarea istorică a unui repor-
taj de investigaKie, nici fantezia unei povești care să unească
cumva destinele actorilor, savoarea spectacolului e dată de
anecdotele inedite și de momentele de sinceritate ale „perso -
najelor”, care au trăi paralel același eveniment. Este un specta-
col care merită văzut de toate generaKiile. 

Un spectacol ingenios și electrizant
AlexAndrA Ares
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Salutara (şi disperata!) iniţiativă a teatrelor de a pro-
grama online spectacole (vechi şi noi), pe durata res-
tricţiilor medicale impuse de inamicul public Covid-

19, oferă compensaţii publicului ahtiat de teatru. Cu ajutorul
doamnei Haricleea Nicolau, secretarul literar al Teatrului Naţio-
nal „Marin Sorescu” din Craiova, până la urmă am izbutit să ac-
cesez porţile raiului online şi să vizionez cu interes şi plăcere o
dramatizare originală, scrisă laconic şi expansiv de tânărul şi ta-
lentatul dramaturg Claudiu Sfirschi-Lăudat, care este de lăudat. 

Monodrama Obsesii conţine o suită de obsesii ale unei inte-
lectuale, o scriitoare internată la o clinică de lux unde se tra-
tează pentru o anxietate provocată de bipolaritate. E un text şi
medical, senzorial, trecut prin multiple analize. E obsesia tine-
reţii îngropate, a maturităţii agi-  tate, a feminităţii desigilate,
care poartă amprente genetice şi analize psihologice.

Piesa are limbaj deschis:
„Aici mi-am început romanul. Scriam oricum, oricând şi oriunde.

Scriam cu perfuzia în venă. Durerea făcea ca ideile să iasă mai iute. Mă
uitam cum se preling încet-încet picăturile, ca nisipul din clepsidră.
Scriam. Afară, auzeam vocile asistentelor şi ale medicilor. Scriam. Din
saloane se auzeau urletele bolnavilor. Scriam. După-amiaza, ieşeam în
grădină cu ceilalţi, făceam şase ture şi-apoi mă întorceam iarăşi în ca-
meră. Manuscrisul îl ţineam cu mine, împreună cu ţigările. Mi-era
frică să nu mi-l fure. Serul curgea încet-încet. Zilele treceau şi mai
încet. Manuscrisul creştea. Durerea, tristeţea şi disperarea îmi hră-
neau cartea”.

Spectacolul e susţinut în stil de mare vedetă de doamna
Cerasela Iosifescu. Am mai văzut-o şi în alte roluri excelând
prin profunzimea şi varietatea jocului. Actriţa se destăinuie cu
sinceritate crudă, traversând liberă de orice prejudecăţi şi an-
xietăţi teritoriul propriei sale drame.  

OObbsseessiiaa  eeuulluuii::
„Prima descoperire: Sunt tânără. 
A doua descoperire: Mi se pare enorm de dificil. 
A treia descoperire: Trebuie să mă descopăr înainte să fie prea târ-

ziu. 
A patra descoperire: Cuvintele nu sunt îndeajuns. Trebuie să faci

din ele fapte.”
OObbsseessiiaa  sshhooppppiinngguulluuii  ::  
„Mie îmi place negru. Îmi plac culorile. Puternice. Îmi plac biju-

teriile. Hainele de firmă. Îmi place să cumpăr. Când am crize, cumpăr.
Cumpăr tot ce-mi pică-n mână. Nici n-apuc să despachetez.  Le arunc

pe podea şi apoi ies să cumpăr altele. Parfumuri, haine, bijuterii, cea-
suri, pantofi, pălării, genţi... Zac împrăştiate prin toată casa. Le ronţăie
Louka. Şi ei îi plac cumpărăturile.”

OObbsseessiiaa  ffaarrmmaacceeuuttiiccăă::
„Noaptea, de obicei ieşeam în grădină. Mă întindea la pământ

şi-mi băga în vagin toate medicamentele pe care trebuia să le ia seara: 
Lithiofor 
Depaquine 
Tegretol 
Aloperidine 
Largactil 
Hipnosedon 
Stelazine 
Normison.”
OObbsseessiiaa  sseexxuulluuii::
„Micul meu schizofren! Când eram singuri, în grădina spitalului

– sunt acolo nişte tufe, în spatele cărora ne plăcea să ne pitim –, vor-
beam despre literatură. În special, de Virginia Woolf. «Mângâie-mi
pieptul, îmi spunea. Uşor... Când vorbesc despre literatură, îmi place
să participe şi corpul meu... Literaţii, idioţii ăştia, nu pricep... Trebuie
să atingi literatura aşa cum te atinge şi ea, trupeşte...» Îi sărutam piep-
tul, iar el vorbea. Despre poezia lui, despre literatură. Făceam dra-
goste. Fără grabă. Ca într-un ritual... Trupurile ni se mişcau încet sub
cerul plin de stele iinntteerrnnăărriilloorr  ((uuttiillee--iinnuuttiillee))::

„Asistentele sunt urâte şi rele. Au rămas aceleaşi. Urâte şi rele.
Când o să le zic iarăşi că o să iau Nobelul, o să-mi dea doză dublă. Ni-
ciodată (...) Clinică... dulce clinică...”

Numai dulce nu poate fi o clinică. Amară, dar necesară. 
OObbsseessiiaa  ssffâârrşşiittuulluuii::
„Mi-e teamă c-o să mă prăbuşesc… Unde însă?” 
Există un joc fluid permanent între normalitate şi schizo-

frenie şi invers.
Doamna Cerasela Iosifescu excelează prin temperamentul

vulcanic în momentele disperării interioare, alternând furia cu
duioşia, anxietatea cu luciditatea, teama de viaţă cu dorinţa de
a o trăi. Actriţa pare desprinsă din catalogul stelelor de la Hol-
lywood, excelând în nuanţe şi tuşe fine în acele numeroase clipe
de vrajă artistică ce ni le oferă. Dar există bariera sticlei care face
ca respiraţia teatrului online să nu aibă totalitatea efectului aşa
cum se întâmplă pe o scenă clasică, unde nu mai intervin ca ob-
stacole nici traducerea în limba engleză, nici distanţa faţă de un
public invizibil, pus în situaţia de a nu reacţiona simultan.

Jucată la ARCUB şi preluată de TNC, în 2019, piesa are po-
sibilitatea de a-şi extinde aria de spectatori, oferind un recital ac-
toricesc de primă mână. 

Regia domnului Yannis Paraskevopoulos este discretă, dar
vizibilă, contribuind la regal, la comunicarea mesajului drama-
turgic, dovedindu-se a fi un stilist al teatrului, un maestru al at-
mosferei, ce lasă actriţei spaţiul şi timpul necesare de a-şi
manifesta din plin creativitatea interpretativă. Scenografia
doamnei Lia Dogaru, sintetic-elegantă, oferă mobilitate şi di-
versitate.

dinu GriGorescu

O mare artistă într-un 
efervescent spectacol 

OBSESII de Claudiu Sfirschi-Lăudat
după textele Margaritei Karapanou
Teatrul Naţional „Marin Sorescu” din Craiova

���



www.revistaneuma.ro
Cinemateca 80

Nr. 7-8  /  2020

Regie și scenariu: Quentin Tarantino
Imagine: Robert Richardson
Cu: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, 
Margot Robbie, Kurt Russell.

De la Inglorious Basterds încoace, Tarantino se joacă de-a
stăpânul vremelnic al istoriei. Amestecă de-a valma, în
filmele sale, informaKii verificabile cu povești extrem de
neverosimile, profitând de faptul că toKi cunoaștem sursa și
că nu are rost să o mai respectăm. Filmul nu e istorie. Nici
viaKă nu e, e plăcerea unui joc, până la urmă. Cu tarantinisme,
așa am să le zic șugubeKiilor regizorului cu care ne-am obiș-
nuit deja. Știam eu de mistificarea adevărului istoric în
filmele lui, dar iată că m-a păcălit: eram convinsă că o să asist
la o baie de sânge à la Tarantino, cu Sharon Tate pe post de
victimă... Nici vorbă de așa ceva. Și asta mă face să mă gân-
desc dacă nu cumva Tarantino nu e un fel de Cecilia (din
Trandafirul roșu din Cairo, al lui W. Allen), dacă nu cumva
cinematograful a devenit pentru el preferabil realităKii. E
ceva, să te simKi un pic stăpânul istoriei, să o prezinKi ca pe
o poveste în care finalul e mereu optimist, după o bătaie
strașnică cu litri de vopsea aruncaKi în toate direcKiile... Cu
toate acestea, Tarantino e maniacal privitor la detalii: recon-
stituirea atmosferei, a vestimentaKiei, a gesturilor este fidelă
epocii vizate. Am avut impresia că personajul jucat de Pitt e
Robert Redford, cred că așa se purta la sfârșitul anilor ’60,
cu ochelarii aceia de soare, tunsoarea și costumaKia din ma-
terial jeans. 

Filmul dezvăluie trei istorii care se intersectează, dar re-
spectă cronologia faptelor, ale unor indivizi neînsemnaKi din
lumea Hollywoodului. Este vorba de personajul jucat de Di-
Caprio (un erou celebru de seriale western care simte că i se
apropie sfârșitul carierei pentru că e distribuit în roluri ne -
gative și în western spaghetti), cu oarecare tulburări de
conștiinKă (redate cu umor printr-o criză de nervi în rulotă,
când se dedublează și se ceartă că bea prea mult, uitând
replicile, dar și prin umilinKa pe care o primește de la fetiKa
actor, cu aere feministe). Apoi, dublura sa, interpretat de
Brad Pitt, un personaj ambiguu, asupra căruia planează sus-
piciunea că și-a ucis soKia, nevoit să fie omul bun la toate al
unui actor în declin, dar care se dovedește un prieten ade-
vărat al acestuia. În sfârșit, Sharon Tate, care a devenit cele-
bră pentru că a avut parte de sfârșitul tragic, nu pentru că
era o actriKă de carieră. 

AcKiunea e sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, ca în
toate filmele lui. E creat un suspans veridic, ceea ce e un ar-
tificiu cinematografic, dus la apogeu prin amestecul de ridi-
col și de grotesc din scena atacului cerut de Charles Manson. 

Umorul este delicios. Frumoasele filmului sforăie (Tate
și italianca), minora hipioată îi face cascadorului o ofertă
(sexuală) de nerefuzat, pe care, însă, el o refuză, personajul
lui DiCaprio ascultă muzică la căști și ratează măcelul, dar
recuperează repede și eficient, arzând cu aruncătorul de

flăcări (în piscină!!!!!) o biată hipioată. Tate se duce într-un
cinematograf obscur să vadă reacKiile la o comedie cu Dean
Martin în care are un rol oarecare, ea fiindu-și fan absolut. 

Replicile nu mai sunt atât de spumoase, dar parcă e ac-
centuată o duioșie a relaKiilor camaraderești. Îmbătrânește
și Tarantino, dar e un film reușit. Foarte reușit. Și tot pentru
că îmbătrânește, are și tendinKa de a se simKi un clasic în
viaKă, își aduce un omagiu (sau se ia peste picior, nu con-
tează): producătorul jucat de Pacino se uită la două filme
care amintesc de Inglorious Basterds și Django Unchained.

A fost odată în Hollywood (2019)

rAlucA fArAon
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Mă întreb cum ar arăta Clujul
fără febra TIFF-ului, fără
foamea de film care se lasă

anual peste orașul de pe Someș. Anul
acesta, deși umanitatea este încercată de
un virus, organizatorii festivalului au
găsit o formulă optimă de a continua
această sublimă manifestaKie de cinema.
Dar să nu uităm că înainte de orice
formă de snobism, TIFF-ul înseam nă
filme. Dacă sunteKi dintre nostalgicii pe
care pandemia i-a împiedicat să ajungă
la festival, vă las mai jos 6 filme de anul
acesta, pe care le-am considerat des-
chise la dialog. O parte din ele le puteKi
viziona pe TIFF Unlimited.

I Vitelloni, La Dolce Vita, 8 ½, Giuli-
etta degli spiriti, Amarcord, La voce della
luna, au făcut ca TIFF-ul de anul acesta
să fie unul fellinian.

Excentric și atipic, misterios și de
neînKeles, mundan și oniric este marele
Federico Fellini. A fost un foarte apre-
ciat și influent regizor de film italian al
vremii. Numele său a devenit un brand,
folosit pentru a descrie stilul său și felul
în care vede el lumea. Comice și înfri -
coșătoare, poetice și foarte pragmatice,
mereu filmele sale se plasează într-un
centru al lumii, neputând fi etichetate
cu un singur atribut. Sunt pur și sim-
plu felliniene în amestescul lor de me -
morie, fantezie, vise.  

Lucrările sale i-au influenKat pe
mulKi regizori cunoscuKi de film și a fost
un îndrumător pentru cei mai mulKi
dintre ei. Martin Scorsese a mărturisit
într-un interviu că vede anual filmul 8
1/2 al regizorului Fellini. „8 1/2 a fost
mereu o piatra de temelie pentru mine,
în multe feluri”, spune el. 

Scopul principal al lui Fellini era să
rezolve ghicitoarea vieKii, era nerăbdă-
tor să afle de ce și pentru ce există fi-
inKele umane. Nu a tăcut niciodată în
timpul filmărilor, i-a instruit mereu pe
actori și astfel a reușit să construiască o
lume altfel.  

„Nu ştii să fierbi nici măcar un ou?“
se miră Giovanni de în convorbirile
sale cu Fellini; iar marele Federico
răspunde: „Nu, nimic, n-am deloc răb-
dare. Meseria mea de regizor cere o
răbdare de fachir..., dar dacă trebuie să

aştept numai câteva minute încălzindu-
mi cafeaua, nu suport.“ Cu acest frag-
ment se deschide cartea Fellini despre
Fellini. Convorbiri despre cinema cu Gio-
vanni Grazzini.

Servants 
(dramă 2020, r. Ivan Ostrochovský)
Servants este noul film în care joacă

Vlad Ivanov și pentru care a fost nevoit
da înveKe slovacă. Un film halucinant,
cu iz de noir, care prezintă monstrozi-
tatea unui regim autoritar, care se infil-
trează precum o boală în toate ramurile
unui sistem. Un seminar de preoKi este
pus sub lupă și vedem treptat cum
tinerii încep să moară, să dispară și să
se vândă pentru un moment de pro-
tecKie. Ivanov este un altfel de domn
Bebe, de data aceasta numit doctorul
Ivan, un animal suferind de o boală de
piele, care se extinde odată cu absurdi-
tatea regimului pe care-l reprezintă. 

„Filmul are o atmosferă… nu știu
dacă vreodată ai apucat să fii undeva în
noapte cu o ploaie din aia care îKi intră în
oase și știi că nu poKi să te rupi de acolo.
Și visezi ca fetiKa cu chibrituri când te
uiKi pe geam și vezi o lumină caldă, dar
în timpul ăsta îngheKi. Așa e filmul ăsta,
îKi intră în oase” - spune Vlad Ivanov
într-un interviu din Aperitiff.

Jawline
(documentar 2019, 
r. Liza Mandelup)
Probabil, multă lumea care acum

este trecută de adolescenKă se întreabă

cum funcKionează lumea aceasta a vlo -
gerilor și a influencerilor din mediul on-
line. Și cel mai important, cum ajungi
să faci bani din așa ceva. E o echipă în
spate sau doar un simplu om, care
pornește camera și spune tot ce-i trece
prin cap? Trebuie să fii frumos pentru a
face asta sau e suficient să ai cuvintele
la îndemână? Trecând peste acestea și
presupunând că marea majoritate din-
tre noi înKeleg acest mecanism, cum
facem să-l explicăm și celorlalKi?

Cred că la această ultimă întrebare a
dorit să răspundă regizoarea Liza Man-
delup, când a început să lucreze la doc-
umentarul Jawline. Focusul este pe
Austyn Tester, un tânăr de 16 ani, care
dorește să ajungă faimos în mediul on-
line. Tineri pe culmea celebrităKii, un
manager care are o părere despre orice,
fete de 14 ani entuziaste și lumea din
jurul lui Tester – sunt elementele pe
care Mandelup le îmbină, dar fără să
judece nici una dintre părKi.

Nevăzutele
(anima>ie/documentar 2019, 
r. Behzad Nalbandi)
Cine sunt nevăzutele ? În cazul nos-

tru niște femei din Teheran, care trăiesc
pe străzi în cutii de carton. ViolenKa și
drogurile sunt o problemă reală, după
cum putem concluziona din poveștile
lui Arezoo, Zani, Fatemch, Zahra, Mina,
Amiri, iar ele au căzut în acest infern de
la vârste foarte fragede (12-15 ani).
Complet depersonalizate și conside -
rându-și propria persoană ca fiind doar

TIFF pandemic - șase filme la discuKii 
miHAi GliGAn
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un obiect, ele vorbesc despre toKi băr-
baKii din jurul lor cu respect și mândrie,
deși le-au distrus vieKile. Autori tăKile
cunosc situaKia, dar acKionează doar în
momentul când au invitaKi străini. În
acele momente femeile ajung într-un
centru de adăpost (locul unde se petrec
și înregistrările din film). Las un frag-
ment din ce spune una dintre victime:

„Mama mea reală s-a sinucis. SoKul
ei nu a mai vrut să-i dea heroină, așa că
și-a dat foc. Și tatăl meu adevărat s-a
sinucis. Avea SIDA. Și-a injectat aer în
venă. Tot ce vreau e să mai fumez
meta mfetamină. Iubesc metamfetam-
ina. Așa o să-mi pun capăt vieKii.”

De ce sub formă de animaKie? Con-
sider că s-a ajuns la această soluKie feri -
cită, din dorinKa de a obKine o cât mai
mare sinceritate din partea lor și pen-
tru a nu stingheri fluxul memoriei prin
prezenKa unei camere fixată pe ele.
Probabil, siguranKa femeilor (dacă
putem vorbi despre așa ceva) ar fi fost
pusă în pericol.

Pictori>a și ho>ul 
(documentar 2020, 
r. Benjamin Ree)
O pictoriKă cehă, care fuge în Nor -

vegia de un soK abuziv și un inked
man provenitdintr-o familie destră-
mată, mereu dependent, mereu deze -
chilibrat, mereu condamnat – aceștia
sunt cei doi oameni, care se povestesc
unul pe altul în documentarul lui Ben-
jamin Ree. Ca artistă, ea caută părKile
întunecate, problemele, dezintegrarea
fizică și vede în Bertil sursa ei de inspi-
raKie. El găsește un terapeut în pictoriKa
Barbora, un element stabil în viaKa sa,
dar nu apucă să-i povestească și despre
părKile sale bune. SoKul Barborei o duce
la terapie de cuplu, considerând noul
său prieten ca fiind toxic pentru relaKia
lor. Barbora îl pictează, pe Bertil, fără să
Kină cont de datorii sau de lipsa unui
job stabil. El îi pozează Barborei alături
de iubita lui. Iubita dispare, dar după
luni de muncă Barbora apare. El este eli-
 berat și s-a schimbat. Barbora îi poves -
tește investigaKia ei în căutarea celor
două tablouri uitate/furate/pierdute.

Dacă fragmentul meu pare prea
încâlcit, vă asigur că filmul va lămuri
toate propoziKiile aruncate de mine mai
sus. În continuare, dacă sunteKi curioși
de cum arată o adevărată prietenie și
cât de complexă este, aici veKi găsi un
răspuns. Cu toKii știm răspunde la în-

trebarea: ce înseamnă niște tablouri
pentru un hoK? Dar oare un hoK ce
însemnătate are pentru un tablou?

The August Virgin 
(dramă/comedie 2019, 
r. Jonás Trueba)
Că tot a ajuns și la noi căldura, re-

comand un film văratic: The August Vir-
gin. O avem pe Ema, care în plin sezon
de vacanKe decide să stea acasă, în
toridul Madrid și să fie liberă. Totul e
dictat de ritmul căldurii, nimic nu se
leagă cu adevărat, dar nimic nu se
pierde, regizorul Jonás Trueba reușind
să urzească un echilibru fragil. Proba-
bil veKi simKi că vă este încercată răb-
darea, dar cred că tocmai în aceste
lungimi de cadre stă frumuseKea filmu-
lui: Eva zăcând lungită pe canapea în
faKa soa relui, călătoriile cu autobuzul,
grima sele sale din timpul vizionării
unui film, bărbaKi clandestini și zile
care trec de-a rândul fără nimic spec-
taculos. Pentru nostalgicii filmelor lui
Rohmer, Gorard, Kieślowski, Fecioara
de august va fi un glob de îngheKată într-
o zi de august.

Secolul XX 
(dramă/comedie, 
r. Matthew Rankin)
BineînKeles, filmele nu trebuie să re-

producă realitatea, iar istoria nu se
pretează doar unui anumit stil, dar am
făcut aceste aprecieri pentru a ajunge la
filmul regizorului canadian Matthew
Rankin, o nebunie care nu poate fi
plasată în nici o categorie estetică.
Criticul Mihai Chirilov îl cataloghează
ca cel mai inventiv și obraznic film din
tot TIFF-ul. Filmul se numește The

Twentieth Century și a rulat la ce-a de-a
19 ediKie a festivalului TIFF, dar se
găsește și online pe platforma TIFF Un-
limited.

Rankin răscumpără teatrul, filmul și
istoria pentru a-și compune stilul său
vizual. Construiește un limbaj compact,
citând expresionismul german, melo-
dramele anilor ’40 și stilul părintelui lui
Nosferatu (F.W. Murnau) – în scenele
nocturne. În scenele realiste, cu inte-
rioarele din casa lui King, senzaKia e că
suntem în universul vizual din filmele
lui Hitchcock, cu precădere în Rear win-
dow. Femeile sunt interpretate de băr-
baKi, iar bărbaKii de femei, regizorul
jucându-se cu sexualitatea edili lor
canadieni, care par mai degrabă niște
marionete nătângi, decât niște con-
ducători abili. Dar chiar și aici, ironia la
adresa acestora nu merge până în
pânzele albe, ci rămâne pe o linie care
conferă o structură complexă perso -
najului, trezind în spectator mai mult
decât un amuzament ușor. Decorurile
albastre, pasarelele dintre uși, cursa
printre neoanele copaci și veșnicul fum
– ca la teatru – ne vorbesc nouă, româ -
nilor, despre o teatralitate curat inte-
grată în film, probabil chiar o soluKie
ingenioasă pentru aceste vremuri pan-
demice.

O problemă (și) românească pre -
zentă în timpul Post-ConfederaKiei ca -
nadiene este defrișarea masivă. Una
dintre imaginile emblematice ale fil-
mului fiind cu Mackenzie care poartă o
pungă de hârtie pe cap și în jurul său
sunt doar arbori tăiaKi – totul prezentat
sub formă de animaKie. Dar acest
subiect a fost tratat pe larg în filmul
Lemn, al Monica Lazurean-Gorgan, care
a rulat la TIFF. ���
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Într-un an al pericolului iminent, creat de un inamic in-
vizibil și a restricKiilor de toate felurile, în inima Ardealu-
lui s-au petrecut cu totul alte fenomene. Curajul unor

oameni și dorinKa lor de a păstra o tradiKie au dus la realizarea
unui proiect, prescurtat simplu, TIFF. Așadar, în Cluj-Napoca,
a avut loc cea de-a 19-a ediKie a Festivalului InternaKional de
Film din Transilvania, în perioada 31 iulie - 9 august 2020. Cu
toate că pentru cinefili a fost precum o frustrare, proiec-
tându-se mult mai puKine filme decât anii precedenKi, s-a reușit
imposibilul și, astfel, au avut loc proiecKii aduse din toate
colKurile lumii, în jur de 157 . Cu un caracter evocator, TIFF-ul
aduce acea gură de aer proaspăt de care au avut nevoie multe
persoane, private de libertatea de altă dată; un fel de digre-
siune de la subiectul situaKiei actuale.

Anul acesta am avut privilegiul de a participa, printre al-
tele, la unul dintre proiectele marca TIFF și anume Let’s GO
Digital!, care vizează tinerii liceeni dornici de a învăKa și de a se
infiltra în lumea filmului și, implicit, a fotografiei. Programul
este de-a dreptul infailibil, stârnind continuu creativitatea par-
ticipanKilor și ducând la produse atent finisate. Fenomenul
LGD a început în anul 2005, iar din 2007 programul invită în
fiecare ediKie 3 foști participanKi (seniori) în scopul de a-i ajuta
pe cei începători (juniori) și pentru a realiza, la final, un fil-
muleK de making of cu tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul ate-
lierului. Lucrurile au stat diferit anul acesta, ca urmare a
contextului actual (doar șase zile de atelier, în loc de zece;
videoconferinKe, în loc de colocvii sau ateliere), dar s-a păstrat
spiritul și atmosfera tipică unui festival, fără ca atelierul să aibă
un caracter exhaustiv, apărând mereu noi subiecte de discuKie
și noi idei.

Scopul principal al atelierului este introducerea tânărului
licean în domeniul filmului, o primă întâlnire cu limbajul
audio-vizual. Cea mai utilă lecKie învăKată în urma atelierului
este cea prin care reușim să ne traspunem emoKiile, gândurile
și trăirile (practic, povestea noastră) prin intermediul imag-
inilor, realizând astfel filme. După formatul clasic, în cele zece
zile de atelier, grupele alese, împreună cu seniorii, realizează
câte un scurtmetraj pe o temă dată, urmând să fie proiectate
pe marele ecran în penultima zi de festival (bineînKeles, fiind
premiat cel mai bun din toate). În ultimii ani, însă, s-a pus ac-
cent pe feedback-ul dat de către oameni din domeniu vizazi de
scurtmetrajele realizate, renunKându-se astfel la premii, tocmai
pentru că este vorba de un timp record în care fiecare își ex-
pune propria percepKie asupra unei situaKii prin film. Tot, anul
acesta, ca o schimbare a programului, am avut posibilitatea de
a ne extinde timpul necesar realizării scurtmetrajelor, putând
filma inclusiv în orașele din care provenim, iar participarea
propiu-zisă la festival a fost scurtată la șase zile. 

SusKinătorii și îndrumătorii de anul acesta au fost Neil
Coltofeanu, Alexandru Sterian, Tudor Popescu și Tudor Cris-
tian Jurgiu. Cel din urmă, regizorul Jurgiu, a avut în acest an
premierea noului său lungmetraj Și poate mai trăiesc și azi, o
transpunere în lumea basmului cu rădăcini din folclorul româ-
nesc, dar și un film ce abordează o perspectivă intimă între sin-

gurele două personaje din peliculă (Clara, interpretată de
Nicoleta Hâncu și Vlad, jucat de Bogdan Nechifor) ajun -
gându-se și la o puternică efuziune între cei doi. 

Din rândul participanKilor (juniori) se numără: Beatrice
Baciu (București), Mădălina Banciu (Brașov), Raluca Cocor
(Iași), Raluca Mirea (București) și Nicolae Nistor (Cluj), iar
printre seniori se numără Tania Voinea (Călărași) și Alexandra
Corcode (BistriKa). Trebuie menKionat și numele principalului
pilon, Melinda Boros, cu voinKa căreia s-a organizat, într-un
final, ediKia cu numărul 18 a LGD, într-un mediu cât mai priel-
nic, atât pentru participanKi, cât și pentru traineri.

Pe lână munca depusă în cele șase zile de atelier la scurt-
metraje, principala activitate a fost vizionarea de filme. Inclu-
siv participarea la proiecKii a fost cu totul aparte în acest an, cu
o tentă post-apocaliptică, ce-i drept, datorate mulKimilor de
măști și a altor măsuri luate. Cu toate acestea, cinefilii au venit
cu zâmbetul pe buze (impropriu spus) atât la proiecKii, cât și la
evenimentele și discuKiile organizate în cadrul TIFF-ului; un
festival benign pentru ce-i care și-au pus, în nenumărate rân-
duri, semnul întrebări vizazi de ce se va întâmpla cu ediKia din
2020.

I Vitelloni (1953) al lui Fellini a fost prima proiecKie la care
am participat. Într-un cadru restrâns, în curtea unei școli, am
revăzut cu plăcere acest film, cel mai ironic al regizorului, abor-
dând viaKa tinerilor șomeri dintr-o Italie a anilor `50. Nu este
nicidecum un film despre trecut, întrucât multe dintre situaKi-
ile ilustrate în peliculă sunt prezente și în societatea actuală.
Alte două filme care m-au surprins plăcut sunt Madre în regia
lui Rodrigo Sorogoyen și Echo de Runar Runarsson. În 2017 re-
gizorul primului film menKionat a fost nominalizat la Oscar cu
versiunea de scurtmetraj a filmului Madre, iar în 2019, aducând
o extensie a poveștii, apare lungmetrajul cu același nume,
păstrând, bineînKeles, emblematica scenă-live de aproximativ
19 minute, poziKionată la început. Acesta prezintă, într-un mod
cât se poate de dur și intim, situaKia prin care trece o mamă,
Elena (Marta Nieto), care-și pierde fiul pe o plajă din FranKa.
Zece ani mai târziu, Elena se ocupă cu întreKinerea unui bar pe
aceeași plajă franceză, loc care-i aduce aminte de pierderea
suferită. Crunta durere suportată și sentimentul de neputinKă
o determină să se comporte și să acKioneze bizar în foarte multe
situaKii, ajungând să cocheteze și chiar să se atașeze de un tânăr
francez de 16 ani care-i aducea foarte mult aminte de copilul ei.
Al doilea film, unul experimental, expune 56 de cadre fixe,
abordând diferite perspective, cu oameni și situaKii „tipice” pe-
rioadei sărbătorilor de iarnă (mai exact Crăciunul și Anul
Nou). Regizorul reușește să surprindă cadre care-Ki rămân în-
tipărite în minte, unele acKiuni filmate fiind de un puternic im-
pact emoKional.

What a country!, în regia lui Vinko Brešan, este un film de-
spre sinucidere în genere, despre acel cerc vicios al vieKii în care
este prinsă foarte multă lume, cu o puternică inclinaKie spre
politică (ministrul de interne care se închide voluntar într-o
celulă sau cei patru pensionari care fură coșciugul cu primul
președinte croat). O satiră delicioasă, dar care ascunde o reali-

O altă faKetă a TIFF-ului
nicolAe i. nistor
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tatea dureroasă a societăKii (actuale) post-iugoslave. Cât despre
Servants, în regia lui Ivan Ostrochovský, se poate spune că-Ki
creează o atmosferă care te pătrunde și nu te mai lasă, rămâi
captiv lumii din film pentru multe ore după vizionare. Este o
poveste despre doi studenKi la teologie într-o Cehoslovacie to-
talitară și despre deciziile pe care trebuie să le iei în funcKie de
„ce vrea partidul”.

La finalul proiecKiei am asistat la o discuKie cu Vlad
Ivanov, care interpretează rolul doctorului Ivan, în film. Tot
o discuKie foarte utilă și potrivită pentru atelierul LGD a fost
cea cu Ada Solomon, despre tot ceea ce înseamnă producKie
și producător, despre ceea ce simKi în momentul realizării
unui film, despre lupta cu multele piedici care apar și de-
spre fascinaKia care există în domeniul filmului.

Am să mai trec în revistă câteva filme. Patrick-ul lui Tim
Mielants, o deriziune la adresa spectatorului, fiind o lecKie
despre cum ne atașăm de orice și fără cale de scăpare spre
detașare și Eden-ul lui Ágnes Kocsis, despre situaKia Évei,
alergică la aproape orice substanKă chimică, și frecventa în-
trebare care apare dacă ea este cea bolnavă sau bolnavă este
lumea care o îmbolnăvește. Micro universul creat în filmul A
Hairy Tale, în regia lui Amir Homayoun Ghanizadeh, îKi oferă
o porKie zdravănă de comedie îmbinată cu dramă. Remar-
căm o multitudine de efigii, sculptate cu de-amănuntul, ale
complexelor caractere care alcătuiesc frizeria în care se pe-
trece toată acKiunea din film. În funcKie de perspectiva din
care privești pelicula, aceasta poate lua rolul de film de acKi-
une, cu împușcături, sau poate fi un tablou al personalităKilor
existente.

Unul dintre cele mai de impact filme pe care le-am văzut
în cadrul festivalului este Resin al lui Daniel Borgman. O
poveste cutremurătoare despre fetiKa Liv de 13 ani, care
trăiește în pădure cu tatăl ei, cam nerod, și mama ei obeză,
imobilă. Trist este că familia, pentru a scăpa de politica so-
cietăKii și multiplele îndatoriri, hotărăște să declare valid de-
cesul fiicei lor. Caracterul fetei, însă, o împinge spre explo- 
rare, finalul peliculei fiind neașteptat de satisfăcător.

Într-un an centenar pentru lumea cinemaului, festivalul
a pus la dispoziKia lumii filmele celebre ale lui Fellini: La
Dolce Vita, care a fost și punctul culminant al festivalului, 8
și jumătate, I Vitelloni, Amarcord, Giulietta și spiritele și Vocea
lunii.

ToKi cei care au trecut sau vor trece prin Let’s Go Digital!
vor înKelege că perspectiva lor asupra experienKei TIFF va fi
mai vastă decât a altora. Cei din atelier pot privi o cu totul
altă faKetă a festivalului, învăKând să analizeze și să înKeleagă
munca depusă în spatele camerelor de filmat și ajungând să
simtă, pe propria piele, acest lucru. TIFF-ul mai creează și
relaKii, unele chiar de lungă durată, oferindu-Ki acel imbold
de care ai nevoie pentru a ajunge la succes. Nu se poate ex-
plica fenomenul „TIFF” din interior, doar dacă treci prin el și
probabil acesta este unul dintre atuu-rile care face din acest
festival, unul feeric.

Festivalul de film din Transilvania a reușit, astfel, im-
posibilul, Clujul fiind primul oraș european în care s-a
impus reluarea festivalului de film. Cu toate că numărul
spectatorilor s-a împuKinat, atmosfera a rămas aceeași, iar în
cele zece zile nu s-a produs niciun incident major. Astfel,
TIFF-ul oferă o lecKie de durată pentru toKi cei care au ridicat
diatribe împotriva faptului împlinit.

Acestea fiind spuse, închei cu premiile competi>iei TIFF
2020:

Trofeul Transilvania - Babyteeth: Prima iubire, regia Shan-
non Murphy

Premiul pentru Cea mai bună regie - Tim Mielants, pen-
tru filmul Patrick și ex-aequo Zheng Lu Xinyuan, pentru fil-
mul Norul din camera ei/ The Cloud In Her Room

Premiul Special al Juriului - Sora/ Sister, regia Svetla Tsot-
sorkova

Premiul pentru Cea mai bună interpretare - Evgeniya
Gromova pentru rolul din Fidelitate/ Fidelity

Premiul FIPRESCI, oferit de juriul FederaKiei Inter-
naKionale a Criticilor de Film unui film din secKiunea Zilele Fil-
mului Românesc - Totul nu va fi bine, regia Adrian Pîrvu,
Helena Maksyom

Premiul Publicului - Babyteeth: Prima iubire, regia Shannon
Murphy

Premiul Publicului pentru cel mai popular film din sec>i-
unea Zilele Filmului Românesc – Și atunci… ce e libertatea?,
regia Andrei Zincă

Premiul de Excelen>ă - actriKei Maria Ploae
Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru sec>iunea

Lungmetraj – Acasă, regia Radu Ciorniciuc
Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru Debut –

Urma, regia Dorian BoguKă
Men>iune specială în cadrul Zilelor Filmului Românesc

– Ivana cea Groaznică, regia Ivana Mladenović
Premiul Zilelor Filmului Românesc pentru sec>iunea

Scurtmetraj - Kai�moś, regia Sarra Tsorakidis
Men>iuni speciale ale juriului Zilelor Filmului Românesc

pentru sec>iunea Scurtmetraj - Bilet de iertare, regia Alina Șer-
ban, și Moartea si cavalerul, regia Radu Gaciu

Premii în cadrul programelor TIFF:
Eurimages Co-production Development Award - Kret-

sul, regizat de Alexandra Likhacheva, produs de Anna Sha-
lashina - WISH Media (Rusia)

Servicii de post-produc>ie oferite de Chainsaw Europe -
Panopticon, regizat de George Sikharulidze, produs de

Vladimer Katcharava - 20 Steps Productions (Georgia)
Premiul Transilvania Pitch Stop - Blue Banks, regizat de

Andreea Cristina BorKun, produs de Gabriela Suciu-PădureKu
(Atelier de Film)

Transilvania Pitch Stop CoCo Award - Sep & Ana, regizor
Paul Cioran, producător Claudiu Mitcu - We are basca (Româ-
nia)

Premiul Competi>iei Locale - Ceea ce nu am observat, regia
Farkas Boglárka Angéla

Men>iune Specială în cadrul Competi>iei Locale - Între
lumi, regia Maria Cinar-Jiga

Premiul Juriului Tinerilor Francofoni - AdoraBie, regia
Fabrice du Welz (Belgia)

Bursa Alex. Leo Șerban - Alexandra Tănăsescu, pentru
proiectul Cultura la dubă

Men>iune specială în cadrul Bursei Alex. Leo Șerban -
criticul de film Victor Morozov, pentru volumul Peste graniBă.
Cinema-ul românesc în context transnaBional

Men>iune specială în cadrul Bursei Alex. Leo Șerban
acordată în parteneriat cu Conceptual Lab unui tânăr actor
român care s-a remarcat într-un scurtmetraj sau un lungme-
traj a cărui premieră a avut loc în 2019 - Cristi Popa pentru
rolul din Monștri.        
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1166--2200  iiuulliiee  11998855. Gala tinerilor actori, desfășurată la Cos-
tinești timp de patru zile și nopKi, pe o temperatură ridicată
şi la propriu și la figurat, a dovedit, la cea de a treia ediţie, că
e o manifestare cu o stare de spirit specifică marilor con -
cursuri artistice, dar şi tinereţii, că își onorează cu brio
condiţia de a fi unică în  Europa. În plus, poate înainte de
toate, e o manifestare necesară, certificată ca atare atât de
participanţi, cât şi de public. Concurenţii, indiferent dacă
până la urmă apar printre laureaţi sau nu,  arată că sunt  se-
rios pregătiţi, că sunt  animaţi de ambiţia de a da lovitura.
Consider de aceea că simpla lor trecere în revistă e elocventă
nu numai pentru modul cum este gândit şi imaginat teatrul
de actorii  tineri, ci și pentru potenKialul de care ei dispun.
Dar hai să-i urmărim în ordinea în care  evoluează. Primul
intră în competiKie Radu Duda (Teatrul Naţional din Iaşi).
Un june cu aer de efeb cu „negre plete”.  Rosteşte fraza fi-
resc, plăcut, sensibil, dar nu şi tulburător, deşi fragmentul
din Max Frisch oferă o substanţă nu tocmai liniştită. Are har,
farmec... Îi lipsisc ruperile de ritm şi exploziile existenţiale.
George Custură (Teatrul „Maria Filotti“ din Brăila) poate fi
considerat un veteran al Galei. Participă la toate cele trei
ediţii şi  ratează cu puţin podiumul. O epuizare a mijloace-

lor înainte de a se consuma prestaKia se pare că e motivul
pentru care nu ajunge la ţintă. Altfel, recitalul său cu „cânti-
celul” hazliu al lui Alecsandri începe spectaculos, cu aplomb,
cu vervă şi spirit comic. În interpretarea lui Haimana e o pa-
gină repertorială de culoare şi inspirată alegere. Nu ştiu cât
de corectă e aprecierea acestui actor dotat, dar ştiu că el şi
prin calităţi şi prin defecte nu a fost departe de cei distinşi cu
premii. Nu e exclus ca forţarea cam inestetică din partea fi-
nală a recitalului să fii fost aceea care a atârnat în balanţă.
Un bărbat şi mai multe femei de Leonid Zorin (Teatrul „Valea
Jiului“ din Petroşani) e un spectacol de comedie ingenios,
nebunesc, care atrage atenţia asupra talentului a doi tineri
actori de excepţie: Magda Catone şi Claudiu Bleonţ. Premiul
special al juriului, în acest caz, încununează exact ceea ce tre-
buie să încununeze: inteligenţa creatoare, inventivitatea sce-
nică, debordanta poftă de joc și joacă, portretizări de
personaje inconfundabile, o ironie discret marcată, ştiinţa de
a parodia cu măsură etc. etc. Fără îndoială, Magda Catone
şi Claudiu BleonK sunt actori cu viitor. Cristian Tuţă (dacă
nu mă înşel de la Teatrul „Alexandru Davila“ din Piteşti) nu
se mulKumește să-și edifice recitalul pe un cunoscut text de
Gogol, ci îi mai adăugă pe ici-colo câte ceva de prin Shakes-
peare şi de prin alte părKi. Își dorește mult, implicându-se și
ca regizor și scenograf. Păcat că se complică și tocmai acto-
rul nu e ajutat cum trebuie. Efortul său se împlineşte aproape
în exclusivitate verbal, sufocă simplitatea şi naturaleţea,
eşuează nu de puţine ori într-o retorică fără fior, fără emoţie.
Cristian Rotaru (Teatrul Naţional din Iaşi) optează pentru
un fragment din Iona de Marin Sorescu. Începutul monolo-
gului stă sub semnul unor virtuKi  teatrale reale. Pătrunde în
text dincolo de cuvinte, are prospeţime, pune cu tensiune ac-
centul pe sens. Fisura recitalului vine dintr-o insuficientă do-
zare a energiilor lăuntrice. Din acest motiv drama nu are o
evoluţie gradată, pierde treptat din intensitate, dând sen-
zaţia că se lungeşte, că se spune fără să se spună. Oricum, în
ciuda acestor rezeve, în destule momente vocaKia e de ne-
contestat, posibilităKile sale meritând să fie apreciate. Marius
Bodochi (Teatrul Naţional din Cluj-Napoca) prin Spovedaniile
lui Pantazi devine poate concurentul cel mai controversat.
El propune un personaj de o manieră retro, expresiv așezat
într-o aură de stranietate, elaborat cu un profesionalism me-
ticulos, din interior, căruia nu-i scapă niciun detaliu. E vizi-
bil că-și concepe recitalul din perspectiva unui studiu sever,
cu maturitate, preocupat să-i asigure o structură coerentă,

Frumoșii noștri tineri de altădată - Școală superioară
de teatru la Cluj - O sută treizeci de ani de relaţii
diplomatice cu SUA - Gândacul de Corolado și

cartofii - Emil Boroghină la opSeci de ani - 
Ion Lucian sau visul marelui actor

ion cocorA
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ceea ce limitează cu bună ştiinţă libertăţile  și spontaneitatea
compoziţiei, menKinând-o uneori la o prea rigidă cantonare
în formulă. Ceea ce îl definește este faptul că-i plac dificul-
tăKile. Când le învinge e pregnant. Și la Costinești le învinge.
Acordarea Diplomei revistei Tribuna, publicaKia clujeană la
care lucrez, nu e, așadar, un gest de „patriotism local“.  Nu
e o compensaţie hotărâtă de criterii subiective, sentimentale,
ci o formă de a lăsa să se întrevadă că și un juriu are dreptul
la clipe de relaxare. Mă feresc să afirm, cum  se poate con-
stata, că cineva ar fi săvârșit vreo nedreptate. Dan Bădărău
(Teatrul de Stat din Oradea) ilustrează un exemplu de ne-
concordanţă între textul ales (un fragment din Însemnările
din subterană ale lui Dostoievski) şi felul în care l-a expus.
Deşi în culpă se găseşte realmente un actor talentat, apariţia
sa e neconcludentă. Ada Gârţoman (Teatrul Naţional din
Iaşi) nu a trecut neobservată şi mai ales nu a plictisit. A iz-
butit, prezentând un text din Yannis Ritsos, să creeze cu sim-
plitate, fără preKiozităKi, un personaj cu fior tragic. Dana
Taloş (Teatrul de Nord din Satu Mare) a „ars“ mult pentru
premiul de interpretare. Cineva chiar a nutrit teama înainte
de a intra în concurs ca nu cumva să se mistuie de emoţie. În
primele două episoade (unul din Tennesse Williams şi altul
din Dostoievski) are candoare, vibraKie, expresivitate, o di-
versitate de tonuri. E credibilă și   place la ea transparenţa şi
o anumită năuceală  adolescentină. În episodul din Interviu
de Ecaterina Oproiu, puterea de  transfigurare scade însă,
jocul  fiindu-i tributar unor gesticulaţii exterioare, imperso-
nale. Olimpia Niculescu (absolventă repartizată recent la
Teatrul de Nord din Satu Mare)  interpretează sobru, cu o
uşoară notă şcolărească, un moment dramatic din biografia
Ioanei d’Arc. Corneliu Jipa (Teatrul de Nord din Satu Mare),
al doilea concurent care optează pentru Iona,  obţine două
distincţii: Premiul pentru interpretare şi Diploma României lite-
rare. Antologicul text sorescian, atât de râvnit de actori, în
viziunea lui Jipa, căci  el semnează și regia, e cu adevărat un
spectacol în deplinul înKeles al cuvântului: cu semne, cu im-
agini, cu simboluri. Interpretul încetează în felul acesta de a
mai constitui un element central, insul  cu responsabilitate
prioritară, rezervându-și rolul de parte componentă a unui
mecanism. Fondul existenţial al lui Iona, personaj cu va-
lenţele poetice multiple, dar și cu o condiţie paradoxală,
apare mult sublimat în plan dramatic de o oarecare răceală
şi uniformizare. Cătălin Ciornei (Teatrul Naţional din Iaşi)
joacă totul pe cartea confesiunii. Tonul său se păstrează în
ansamblu, chiar dacă e lipsit de stridenKe, având și o anume
graKie, se păstrează de la un capăt la altul același, fără nicio
răbufnire de a ieși din tipare.  Daniel Vulcu (Teatrul de Stat
din Oradea) imaginează un vesel show de pantomimă pe un
text intitulat Agăţat de bară. Curios e că în ipostază de mim
actorul este cuceritor. Se remarcă, în special, prin mobilitate,
fantezie, umor, lejeritate... În părţile vorbite nu  mai atinge
însă acelaşi nivel. Diploma revistei Viaţa studenţească înseamnă
recunoașterea unei prezenţe singulare în Gală. În fine, Marele
premiu este acordat ex-aequo lui Ioan Georgescu şi Tudorel
Filimon. Întâmplător sau nu, recitalurile celor doi   au la bază
texte ale unor scriitori ro mâni contemporani: Augustin
Buzura (Concediu de meditaţie, fragment din monodrama E
frig şi noapte, seniori) şi Dumitru Solomon (Ceasul). SubstanKa
și valoarea lor literară, atestată și de o scriitură elevată, le
face agreabile publicului, îl atrag în dialog. Ioan Georgescu

(Teatrul Dramatic Sică Alexandrescu din Braşov) nu e un
nume necunoscut pe afișul Galei. Chiar la prima ediţie
obţine Premiul spe cial al juriului cu prima parte a tulbură-
toarei monodrame a autorului Vocilor nopBii. Acum, la  doi
ani de când într-adevăr fusese o revelaKie pentru toată
lumea, juriu, critici, spectatori, colegi etc., tot E frig şi noapte,
seniori îi aduce cu partea a doua încununarea supremă,
reușind să uimească din nou cu talentul său impetuos.  Cal-
ităţile sale  actoriceşti ies realmente din matcă, se dezlănKuie,
încarcă discursul dra matic cu o combustie constant menKin-
ută la cote ridicate. În epi sodul cu şedinţa, de pildă, Ioan
Georgescu definește, fără să facă abuz de detalii, un număr
mare de personaje, unul mai convingător decât altul, in-
vestindu-le cu furie și revoltă, umor şi vervă. În prestaKia lui
coexistă, deopotrivă, energie și inteligenţă, temperament și
modernitate, cabotinism și  infatuare, tragic și ludic, lucidi-
tate și rafinament. Iar toate acestea sunt livrate cu ceea ce Lu-
cian Pintilie încă la începutul carierei sale numea inge- 
niozitate teatrală. AfinităKile actorului cu proza lui Buzura
nu trebuie căutate cu lumânarea. Ele sar în ochi la tot pasul.
Sunt urmarea unui dezvoltat apetit pentru fenomenul social,
pentru acte de conștiinKe tulburi  și dezvăluiri violente, pen-
tru marasm psihologic și șchiopătări ale moralei. De fapt,
ceea ce face văzut și auzit Ioan Georgescu sunt niște voci, dar
nu ale nopKii, ci ale unui lăuntric ce nu-și mai suportă tor-
tura. Scrisă în registru absurd, cu o  sigură stăpânire a lim-
bajului cu mai multe înţelesuri, schiKa lui Dumitru Solomon
oferă un pretetxt ideal pentru un experiment teatral consis-
tent, creator, cu care ai ocazia să te întâlnești relativ rar.
Tudorel Filimon (Teatrul Naţio nal din Cluj-Napoca) simte în
profunzime  dinamica umorului de situaKie și mentalitate
pus la dispoziKie de scriitor. Preluând solu ţii din arta
păpuşarilor şi a clovnului, asimilându-le orga nic propriei
personalităKi, actorul lasă impresia că se depășește pe sine, că
renunKă la facilităKile ce-i stau la îndemână prin însăși natura
talentului și fizicului, că preferă măsura și autocontrolul.
Nimic în recitalul său nu pare să forţeze nota. Pe fiecare amă-
nunt insistă atât cât e necesar pentru a produce efectul scon-
tat. Gesturile nu vin din prelun girea textului, complementar
sau pleonastic, ci configurează, psihologic și estetic, un com-
plex de stări și idei adecvate întregului.  Re plicile sunt rostite
şiret, cu adresă limpede, uneori tăios, alteori învă luit, cu bă-
taie întârziată. Spun tot deauna mai mult decât spun. Dacă
va merge în continuare pe aceeaşi linie, dacă va şti să-şi cen-
zureze ispita glumiKelor de serie, mizând doar pe ceea ce este
esenţial, văd în el un comic redutabil al genera ţiei tinere. 

1155  ooccttoommbbrriiee  11999911. Odată cu inaugurarea  noului an uni-
versitar la Cluj s-a reînfiinKat Facultatea de teatru, destinată
actorilor, regizorilor și teatrologilor, care dispăruse după răz-
boi de pe harta instituKiilor de învăKământ superior ale ora-
șului. Curios mi s-a părut, totuși, faptul că evenimentul,
sigur nu unul de fiecare zi, a rămas într-un anonimat total.
Mă așteptam măcar la o mai mare tresărire de orgoliu. Pro-
babil să fii existat reacKii speciale doar în cercuri restrânse.
Personal nu am cunoștinKă că s-ar fi Kinut fie și o singură con-
ferinKă de presă. Blazare? Dezinteres? Falsă morgă acade-
mică? Acaparare a politicului a tot ce reprezintă interesul de
zi cu zi al unei comunităKi? Greu de spus! Oricum, mai mult
s-a vorbit despre gâlceava de la „târgul orelor”, adică atâtea
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mie, atâtea Kie, decât despre proiecte, despre ambiKii, despre
aspiraKii etc. Dar ceea ce contează până la urmă e că s-a pus
o piatră de temelie. La Cluj există de acum o școală de teatru
care sper că se va bucura de ani glorioși. Că marca „firmei”
va dovedi că are carate atunci când vor absolvi primele serii
de artiști produși în pepinieră proprie. Deocamdată, e drept,
funcKionează în cadrul FacultăKii de Litere. Debutul e emo-
Kionant. Responsabilitatea ce apasă pe conștiinKa celor ce ur-
mează să le fie profesori nu e ușoară. Între ei se află nume de
artiști binecunoscuKi: regizorul Mihai MăniuKiu, actorii Me-
lania Ursu, Anton Tauf, Bacs Miklos, Miriam Cuibus, dar și
profesori cu experienKă în cariera didactică, intelectuali de
notorietate, redutabili specialiști, precum Ion Ianoși. Așa-
dar,  din această toamnă la Cluj avem studenKi la teatru.
După Academia de Muzică „Gheorghe Dima”, după Aca-
demia de Arte Plastice „Ion Andreescu”, amândouă institu-
Kii cu faimă, sper că nu suntem departe de clipa când vom
avea și o Academie de Teatru „Zaharia Bârsan”. Primul pas
s-a făcut. Fără ecoul meritat, din păcate! Ceea ce nu dimi-
nuează cu nimic uriașa ispravă a lui Ion Vartic.

22  iiuunniiee  11999955. Citesc cu stupefacKie în Evenimentul zilei că
prin  numirea subsemnatului în funcţia de director la The-
atrum Mundi, după demiterea dnei Corina Şuteu, Ministerul
Culturii continuă restauraţia. Incredibil, dar adevărat, am
ajuns să o aud şi pe asta! Iată-mă, sărmanul, devenit dintr-o
trăsătură de condei un pion al restauraţiei. Noroc că  o ast-
fel de aberaţie, emisă negru pe alb de o gazetăriKă de tip nou,
nu o consider decât un pretext de amuzament și atât. Fiindcă
orice se poate spune despre mine, de pildă, dar nu că până
în 1989 am fost un element de încredere, un „tovarăș” răs-
făKat, posibil „cadru” de nădejde, care să merite să fie ales
măcar responsabil de grupă la organizaKia de partid. Dim-
potrivă, asupra-mi planau, fiind proverbabil prin trăsnăi
nonconformiste, tot felul de aiureli: absenţe de la adunări
generale, neplata cotizaţiei, comportament inadecvat în  varii
împrejurări cotidiene, acte de indisciplină diverse, uneori
sinonime cu gafe politice, cum a fost  iresponsabilitatea de a

rămâne în Italia ilegal, neîntorcându-mă acasă, după  un
turneu teatral, odată cu colectivul, deși îndeplineam
atribuKia de însoKitor oficial. Unul dintre motivele pentru
care șefilor mei, inclusiv lui D.R. Popescu, nu cred că le-a
trecut prin cap să mă propună pentru promovare în vreo
funcKie. Știau ei ceea ce știau și nu voiau să riște. Într-o ade-
verinKă primită de la CNSAS se confirmă că încă din stu-
denKie am fost urmărit de securitate. Să nu se înKeleagă însă
cumva că am pretenKii  de brav dizident, cum atâKia apar
astăzi ca și ciupercile după ploaie. Am fost în schimb un
redactor foarte bun. Aveam iniKiative, idei, mă implicam în
profesie, un sfert de veac am scris săptămânal cronică
teatrală, am susKinut spectacole și tineri regizori care se
abăteau de la indicaKii, am editat almanahuri de succes…
Am chiar și o performanKă, verficabilă, desigur, unică și greu
de imaginat.  Am evitat cu consecvenKă, folosindu-mă de tot
felul de tertipuri, abundenKa numerelor festive, omagiale sau
de altă natură,  fiind singurul redactor de la Tribuna sub sem-
nătura căruia nu a apărut  niciodată numele iubitului con-
ducător. Ceea ce nu înseamnă că nu  am făcut și eu destule
compromisuri. Dacă totuşi restauraţia continuă cu mine,
atunci tot de restauraKie a fost vorba și când  e numită direc-
toare la același teatru doamna Corina Şuteu. Căci amândoi
am lucrat la publicaKii de cultură ale Consiliului Culturii şi
Educaţiei Socialiste. Dânsa parcă și la una a UTC-ului. Așa că
și în cazul când nu i s-ar fi „refuzat interimatul cunoscutului
actor Mircea Diaconu” situaKiunea nu ar fi avut o altă rele-
vanKă. Mă refer strict la ceea ce înseamnă obiectul restauraKiei
și nu la competenKa  profesională  a  persoanelor vizate. Evi -
dent, nu-l contrazic pe extraodinarul actor Victor Rebengiuc
că restauraKia este „marea victorie asupra competenţei”, dar
cu precizarea că atât competenKa, cât și restauraKia trebuie
dovedite. Presupun, apoi, că Mircea Diaconu,  invocând
„unghiul de vedere al logicii absurde a evenimentelor”, nu
ignoră nici  Theatrum Mundi, un teatru gratulat de Minis-
terul Culturii cu o  subvenKie aproape egală cu aceea a
Teatrului „Nottara” sau a Teatrului de Comedie. Opinia mea
e că aici se află sensul esenKei reformei în teatru și nu în de -
magogie odioasă și interese conjuncturale. Personal mă mir
că doamna Olivia Chirvasiu, autoarea notei de care râd până
și curcile, se pretează la porcăria cu restauraKia și ocolește
fondul problemei. Sigur, în „cestiunea” cu „restauraKia”  nu
și-a găsit omul potrivit! 

Ion
Vartic

Ion Cocora, Mircea Diaconu, Alexa Visarion, Valentin Silvestru 
și Ioan Hidegcuti (Costinești 1985).
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1166  mmaaii  22001100.. Fiecare pas în America îl simt ca pe o provo-
care. Sunt într-un microbuz pe autostrada ce duce de la Char-
lotte (Carolina de Nord) la Washington (drum de străbătut  în
8-9 ore) şi ochii nu încetează o clipă să mi se ogoiască. Privesc
curioși, avizi să nu le scape nimic, când într-o parte, când în
alta. Aproape că nici nu aud ce se pălăvrăgeşte în jurul meu.
Nu e însă și cazul lui Claudiu Bleonţ. Eforturile sale de a fura
puţin somn, sperând să recupereze ceva  din nopţile anterioare
nedormite, sunt  zadar nice. Replicile şi comentariile purtate cu
multă poftă de amuzament şi râs continuau parcă pe un ton și
mai ridicat.  Aşa cum se petrec de obicei lucurile atunci când
împreună se află mai mulKi români, iar pe deasupra aceştia sunt
şi actori. Claudiu renunKă și el în cele din urmă la somn și se
hotărăște să le Kină isonul. Atmosfera e de voie bună.  Nici nu-
Ki vine să crezi că ești pe o autostradă americană și că Kinta finală
e capitala Statelor Unite. Impresia e mai degrabă că  e vorba de
o deplasare de rutină, hai să zic de la București la Pitești, unde
peste câteva ore se va juca un spectacol. Pentru mine în schimb
absolut totul reprezintă noutate și emoKie. Privesc și compar.
Nu sunt nebun, fireşte, să-mi închipui că ne vom putea com-
para vreodată cu colosul care e mai presus de orice realitate.
Ceea ce  mă obsedează până la exasperare este modul de a fi al
americanilor. Am observat la Charlotte, cum observ şi acum,
fie în  cele câteva opriri în parcări, fie de  pe geamul mi-
crobuzului  gonind constant cu o sută douăzeci de mile pe oră,
ordinea desăvârşită, curăţenia, utilităţile în perfectă stare… Fa-
tidicul “după noi potopul”, atârnându-ne acasă ca o funie de
gât, rămâne complet străin de mentalitatea americanului. Cul-
tul proprietăţii pentru el nu are, se pare, o semnificaKie tocmai
pe placul nostru și în primul rând nu tocmai în firea noastră. În
America noKiunea de proprietate nu se limitează la dimensi-
unea  propriei ogrăzi. Ea e chintesenţa unei educaţii și civiliza-
Kii. E un mod de viaKă. Iată însă că vocea lui John Chester îmi
întrerupe nu numai “cugetările”, dar  întrerupe şi conversaKi-
ile ce-l șicanaseră mai tot drumul pe BleonK: „Priviţi, în dreapta
e Pentagonul! Am ajuns la Washington”. Strâng  aproape in-
voluntar mâna Danei. Am senzaţia că visez. În ochi mi se con-
turează, rând pe rând, repere celebre, Casa Albă, Capitoliul etc.,
care încă din copilărie în memoria mea echivalau cu o utopie.
Mult mai impunătoare în „amintire” decât în realitate clădirea-
oraș care adună sub acoperișul ei peste douăzeci și trei de mii
de lucrători a rămas deja în urmă. În minte nu întâmplător,
socot, îmi vine un poem de Lucian Blaga, localizat într-un sat
românesc și cu totul alte rezonanKe afective. Citez:

După douăzeci de ani trec iarăși pe-aceleași uliKi unde-am
fost prietenul mic al Kărânii din sat. Port acum în mine febra eter-
nităKii, negru prundiș, eres vinovat. Nimeni nu mă cunoaște.
Vântul, el singur, sau plopul de aur. Plop înălKat de-un fir
nevăzut asemenea fusului. Nedumirit turnul se va uita două
ore în urma mea până  m-oi pierde din nou subt dunga apusu-
lui. Totul cât de schimbat! Casele toate sânt mult mai mici decât
le-a crescut amintirea. Lumina bate alt fel în zid, apele altfel în
Kărm. PorKi se deschid să-și arate uimirea.

Desigur, eu nu trec aici, la Washington, „pe-aceleași uliKi”,
ci prin imaginaKia mea de copil și adolescent. De aceea „nevă -
zutele” pe care astăzi le văd, cel puKin pentru moment, nu mi
se par a fi într-atât de grandioase pe cât „le-a crescut aminirea”.
ExplicaKia e că trecerea timpului și inexistenKa speranKei că voi
avea vreodată norocul de o călălătorie care să mi le certifice aie-
vea le-a scos din timp și a făcut din ele niște plauzibilităKi de

legendă. E în jur de ora 17. Mașina gonește pe bulevarde largi,
cu multă vegetaţie şi trafic suportabil. Impresia e că aparţin
unei metropole asemănătoare cu mari capitale europene din
configuraţia căreia lipsesc zgârie-norii. La oră de seară ajun -
gem, în sfârșit, la Ambasada României unde are loc o recepKie,
dar și  o discuKie despre spectacolul de a doua zi cu O noapte fur-
tunoasă. Acesta e prevăzut să completeze suita de evenimente
culturale destinate aniversării  a o sută treizeci de  ani de la sta-
bilirea relaţiilor diplomatice între  România şi Statele Unite.
Stând de vorbă cu ExcelenKa Sa, domnul ambasador Adrian
Vieriţa, aflu că în ciuda unor dificultăKi multiple, personal
puţin, fonduri de asemenea etc., manifestările culturale sunt
nelipsite în special graţiei efortului şi inteligenţei unor tineri
diplomaţi. Notez câteva dintre ele: recitalul  tânărului pianist de
origină română Matei Varga, prezentarea a cinci pelicule cine-
matografice de ultimă oră, apreciate de public şi critică, Nunta
mută, Cea mai fericită fată din lume, Cealaltă Irina, Medalia de onoare
şi Amintiri din epoca de aur, în cadrul Festiva lulul Internaţional
de Film din Washington DC, cele patru reprezentaKii cu Intrusa,
după J. L. Borges, susKinute de Teatrul Masca, alături de trupe
din SUA, Marea Britanie, Singapore, China, Japonia, Canada,
şi Iran, la Gallaudet University în Festivalul Internaţional de
Teatru vizual QuestFest sau lansarea ultimelor romane, Girl
Mary a novel și Supleantul, ale lui Petru Popescu. La plecare, pe
o măsuţă din holul Ambasadei, des coper un ziar în limba
română (director: Lucian Oprea) cu un titlu ciudat: Gândacul de
Colorado. Îl răsfoiesc şi îmi dau repede seama că e o publicaţie
de ţinută, scrisă profesionist, cu un sumar bogat în informaKii
despre realităţi la zi din ţară, dar și în articole de analiză pe di-
verse teme politice, economice și culturale. Chiar dacă titlul, în-
trucâtva derutant,  o recomandă ca pe o „foaie” cu profil satiric.
Îmi amintintesc că în copilărie vașnicul gândac, devorator de
câmpuri de cartofi, a fost considerat un rău trimis de o  Ame-
rică în „putrefacţie”, cu tineri  descompuşi moral, fără niciun
căpătâi, care stau picior peste picior şi beau coca cola. O scor-
nire propagandistică nu numai de un haz copios, ci şi de-a
dreptul incredibilă în penibilitatea ei. Ce epocă demenţială! Şi
dintr-o biată gânganie „imperialismul odios” a făcut o „armă
de luptă” împotriva noastră, transformând-o într-un feroce
dușman de clasă. Dar să revin la spectacolul regizorului Toma
Enache cu O noapte furtunoasă. El va fi găzduit într-o sală ge -
neroasă, cu  dotări tehnice trăsnet, situată în zonă centrală,  la
Bell Multicultural High School. Maria Teslaru (Veta), Clau diu
Bleonţ (Rică), Dana Pocea (Ziţa), Ion Haiduc (Ipin gescu), Mar-
cel Cobzariu (Chiriac), Sorin Francu (Jupân Dumitrache) şi
Daniel Niţoi (Spiridon), adică întreaga distribuKie, când au aflat
că niciun loc nu mai e disponibil și că vor veni să-i vadă și spec-
tatori din Florida și New York uită de oboseală și sunt gata să
renunKe la somn și să înceapă să repete. ((vvaa  uurrmmaa))

Claudiu Bleonț (Rică), Dana Pocea (Zița), Sorin
Francu (Jupân Dumitrache), Marcelo Cobzariu
(Chiriac) în O noapte furtunoasă
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Anul acesta, pe 18 ianuarie, a murit, cu totul neaştep-
tat pentru suflarea rockeristică din ţară şi diaspora,
Dan Andrei Aldea, supranumit „sfinxul rockului

românesc”. Nu cred că este cineva, cât de cât interesat de ce
se petrece în arealul cultural băştinaş, să nu ştie cine a fost
Dan Aldea. Pentru mulţi, va rămâne o personalitate a dome-
niului său de referinţă: muzica de toate felurile, în special
rock. Pentru „patrioţi”, sigur se numără printre aleşii de felul
unui Hasdeu, Pârvan, Mircea Vulcănescu sau, de ce nu, chiar
Eminescu: personalitate proteică, extraordinar de înzestrat
artistic, briliant în câteva realizări închegate în timpul vieţii şi
uimitor, chiar neînţeles în cele rămase la stadiul de proiect, de
şantier. Sau, în cazul de faţă, scăpate ca imprimări diverse,
nefinisate pe vreun disc. Recunoscut de colegii muzicieni
drept un perfecţionist, alături de care dă bine să intri într-un
ansamblu, Dan Aldea şi-a risipit talentul în ţară străină, nu-
mele său figurând pe nenumărate discuri, dar nu pe coperta
I, ca autor titular, ci în colţul meseriaşilor din studio fără de
care vedeta n-ar fi obţinut necesarele aprecieri. Regret fatali-
tatea, şi ca român, simplu ascultător sau fan dedicat, şi ca iu-
bitor de rock, implicat emoţional. Într-un rând, m-au afectat
nervos nişte fraze nedrepte despre România, atribuite lui
de-o jurnalistă idioată, la care artistul văduvit de meritata
faimă n-a răspuns (ori nu ştiu eu că a făcut-o). Situaţia lui
Aldea este sintetizată într-o frază de chitaristul Valentin Far-
caş, fost lider al legendarului grup românesc de rock pro-
gresiv, Experimental Q, fost profesor la Musikschulen,
actualmente pensionar care oferă nemţilor recitaluri clasice
(contra plată, fireşte): „Nu am înţeles nici până în ziua de azi
cum un asemenea geniu muzical nu a reuşit în Germania,
unde erau toate uşile deschise.” 

La puţin timp după moarte, editura Casa de pariuri literare,
iscusit chivernistă de-un mare iubitor al rockului, Cristian
Cosma (a.k.a. un cristian) a scos un volumaş de circa 150 de
pagini, impecabil tipărit, cu ilustraţii perfect lizibile pe hârtie
volumetrică şi planşe clare pe hârtie cretată. Pe cotorul
cărţuliei scrie: Doru Ionescu DDAANN  AANNDDRREEII  AALLDDEEAA:: Zbateri.
Zboruri. Lumini. Pe coperta I, numele Doru Ionescu nu
apare. Dar este o fotografie din „arhiva personală Mişu
Cernea”, ceva abstract ori greu de înţeles de profani, inde-
scifrabil pentru mine, sărman chibiţ pe margini golaşe. Ce-o
fi vrând să însemne această copertă, rămâne un mister. Şi nu
cred că e în folosul cărţii. (Spun asta, fiind păţit în domeniu.)

Semnătura lui Doru Ionescu pe o carte dă certitudinea,
dinainte să deschizi opul, că vei citi cu ghionturi o însăilare
de texte mai mult sau mai puţin corecte, atacând toate subiec-
tul abordat cu superbia băţos-umilă a celui ajuns la maximul
nivelului său de incompetenţă, cum sună o lege a inegala-
bilului Murphy. Să fie clar: nu contest calităţile lui Doru
Ionescu, de „prietenia” şi generozitatea căruia m-am bucurat
cândva. Omul a făcut poate cea mai bună treabă pentru
rockul românesc, din locul unde l-a împins munca neobosită,
perseverenţa încăpăţânată şi dragostea de muzică: la TVR.
Graba lui de a-şi învoluma textele citite ca fundal de emisi-

une, o aminteşte pe-a infatigabilului Iosif Sava, la fel de pro-
ductiv în „cărţi”. Şi păcătuieşte identic. Să-i spun autorului
cum să-şi redacteze capodoperetele? Exclus, fiindcă nici eu nu
ştiu! Dar am curajul să întreb pe cine ştie şi să urmez sfaturile,
că nu mă dă orgoliul afară din pagină!

Cartea – a cui să fie: a lui D.I. sau a lui D.A.A.? – cuprinde
o suită de amintiri despre marele dispărut, trimise prin
e-mail de rockeri mai bătrâni sau mai tineri, interviuri relu-
ate ori dictate telefonic, şi câteva paragrafe îngrijite anume
pentru apariţia de faţă, toate la modul elegant elogios, pline
de regrete şi suspine simţitoare, potrivite în astfel de cazuri.
N-am putut rezista curiozităţii de-a afla ceva în plus despre
omul pentru care mi-am exprimat preţuirea în variate ocazii.
E atât de specifică firii noastre omeneşti, această pornire is-
coditoare, această dorinţă de a şti orice amănunt ridicol sau
vulgar despre unul pe care nu-l putem atinge, de al cărui
geniu nu ne putem apropia şi de strălucirea căruia nu ne
putem feri. Pesemne că e şi impulsul care a generat „cartea de
faţă/.../însăilată aproape pe genunchi (dar mi-o asum)”
(pag.10). Sinceritatea, se ştie, nu-i chiar cel mai potrivit im-
bold să scrii o carte, dacă nu ai anvergura unui sfânt sau tre-
cutul unui păcătos (pocăit, dar cabotin). Compilatorul de la
TVR anunţă din start o a doua ediţie. Inevitabil resemnat, voi
citi-o şi pe aceea.

Până atunci, încerc să mă dezbrac de senzaţia că particip
– prin cronica de faţă – la un fel de necrofagie tipică ziaristicii
de scandal. Regret asta. Dar cum să blamez abaterea de la
normă, dacă n-aş numi-o? Doru Ionescu se poate spăla de
vină contribuind la editarea postumelor lui Aldea. Sper să
apuc ziua.

Zbateri şi abateri
dumitru unGureAnu
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Amintiri și pohte copilărești
floricA bud

”Iarăși n-ai mâncat azi păzitură?
Pthită oloiată, aia e mâncare la tine? Toată
ziua sari ca o mânză și fugi ca un iepuroi.
Nu stai într-un loc să se prindă ceva pe
tine. Hai și mânâncă un pthic de păzitură!”.
Bunica ori mai degrabă mama, mă
cităleau toată zâua. Bunica găsea o soluKie
practică, dacă nu mâncam, îmi făcea pi-
cioici pe lespede, scoverzi, lipthii, ciurigăi,
pancove, turte de mălai. Plăcintele nu se
făceau chiar atât de iute, musai trebe să
dosthească. Mama nu îmi corăBa ouă, cum
se zice pe la noi. Dacă mâncam, bine,
dacă nu mă lăsa în Plata Domnului.Știa că
voi fugi la bunica, plângând, iar buni Va-
leria găsea repede o alternativă la păzi-
tură.

Dacă păzitura era o zamă pă curethi ori
pă păstăi, mă făceam că nu aud. Dacă era
vorba de mazăre pe ciont, lăsam totul baltă
și mă așăzam la masă, ori luam blidul și
mă puneam pe pragul cohei. ”Gândești
că te-o uitat Măria Ioșkii. Acolo, îi locul
ei, pă prag. Ce K-a mai trece prin min -
thiuca ta?”

Ar fi o crimă de lezmaiestate să trec
în grabă peste păzitură sau zamă, care era
de fapt mâncarea noastră de bază. Mai
ales că bifarea în grabă a zemii zemurilor
– cum ar zice Anton Pann – ar însemna
omiterea intenţionată a reginei lor. A nu
aduce omagiu acestei regine neîncoro-
nate a păziturii, care este... mazărea cu
conţ sau mazărea pe ciont(os), ar echivala
cu o grabnică sinucidere  pofto-condeică.
Ciontul era o bucată de șoncă afumată
(șonca, piciorul din spate a defunctului
purcel). Din motive necunoscute mie,
noi îi spuneam mazăre, boabei de fasole
uscată iar măzărei verde îi spuneam
boșorcă. Nu cred că pot fi atacată nici din
motive de rang şi nici din pricini de
avansare pe postul de regină a banalei
legume cu nume de... primar.  Fasolea
era fără doar şi poate din grădiniKa noas-
tră de legume. Planta mazăre poate fi
căţărătoare pe firul de mălai (porumb)
sau sub formă de tufă. Cea mai bună este
mazărea de pe mălai, din păcate este pe
cale de dispariKie. Nimeni nu mai sapă
mălaiul manual, iar ierbicidul omoară fa-
solea. Săpatul se făcea în două rânduri.
Prima sapă, când mălaiul adică firul de

porumb era mai mic, se scoteau toate bu-
ruienile. A doua sapă, când mălaiul era
mai mărișor, dacă era prea des se mai
smulgea câte un fir. 

Am citit recent un articol  interesant,
cel puKin pentru mine, care am crescut la
Kară și știu ce înseamnă să mânâci din
truda mâinilor. Am aflat din acel articol,
că există Banca de Resurse Genetice Vege-
tale în Suceava. Cercetătorii de acolo stră-
bat uliKele satelor românești, batând la
uşa ţăranilor din întreaga ţară, ca să mai
salveze, ce se mai poate din seminţele
româneşti.Cinste lor! Citind articolul am
aflat că, dintr-o sută de soiuri  de fasole
uscată au mai rămas în Maramureş, doar
două soiuri. Şi tot atunci am luat la
cunoştinţă că inul românesc a dispărut.
Mi s-a confirmat cu tristeţe, că încet-încet
se renunţă la roşiile noastre împărăteşti în
favoarea celor de cauciuc, trase la xerox.
Cine doreşte seminţe româneşti poate să
se adreseze acestei instituţii şi va primi
gratis, prin poştă, cinci seminţe de legu -
me din soiurile bătrânești. Încă o dată,
cinste lor!  

Las în urmă subiectul, cu toată du -
re rea pe care mi-o provoacă și mă întorc
la Zama de mazăre, ce poate fi de post,
pentru zilele de post și ajun și  mazăre de
dulce, adică mazărea cu conţ, ori pe ciont.
Cea de dulce, spre deosebire de surata ei
săracă, conţine un ciont  afumat de porc,
care se pune la desărat de cu seară, la fel
ca fasolea. La noi se folosea mai mult
mazărea pestriţă şi roşie, mai rar cea
albă. Dacă ciontul era prea afumat, el se
fierbea separat. Se alegea fasolea de către
micile gospodine ale casei, adică Valeria-
Ana și cu mine. Întotdeauna bunica sau
mamica puneau ingredientele zamei în
apă rece. Se adăuga în apă puţină sare, o
cupă de un litru de mazăre, bucata de
ciont, o ceapă întreagă, căţei de usturoi,
o legătură de pătrunjel, foi de dafin şi
boabe de thiper.

Pe şpor (maşină de gătit cu lemne)
mâncarea se face mult mai alene decât
pe aragaz, de aceea iese mai gustoasă. Se
acoperea oala cu fedheul (capacul) ei,
doar pe trei sferturi, astfel ciontul nu
fugea din oală şi nici zama nu dădea în foc.
Între timp, se pregătea răntaşul (rân-
taşul). Unele gospodine îl fac cu ceapă,
altele cu usturoi. Într-o lingură de ulei se
călea aiul (usturoiul). Când devenea
auriu se adăuga o lingură de fărină nulaş.
Se tosănea (învârtea) bine cu lingura de
lemn să nu facă boboloaze (cocoloaşe) şi
apoi se stingea cu zăr (zer). Când ma -
zărea era fiartă, bunica sau mamica luau
într-un blid (farfurie) puii (boabele) de
mazăre. Peste puii scoşi aburinzi din oală
se punea un strop de oloi (ulei) şi se tăiau
cozi de ceapă verde sau ceapă uscată. Îi
mâncam pe post de aperitiv. Pentru noi,
copiii, nerăbdători să se termine mân-
carea, ele mai pregăteau şi pui de mazăre
înăbuşiţi, tot o mâncărică din  puii de fa-
sole. Acum intra în acKiune laboșul po -
trivit. Pentru fiecare mâncare aveam oala
sau laboșul mâncării respective.  În acel
laboş, nu prea mare se călea în ulei câţiva
căţei de ai. Se punea boabele peste us-
turoi făcut și se tocăneau bine. Pentru că,
laboșul abia a văzut uleiul, cum e zice -
rea, tocănitura ieșea înecăcioasă, dar plă-
cută. După ce se scoteau o parte din puii
de mazăre, mazărea cu conţ se găta (ter-
mina) prin adăugarea unei ulcele plină
de groşthior, amestecat cu făină.  

Dacă rămâneau prea mulKi pui, se
făcea din ei mazăre frecată cu ceapă friptă
şi slăninuţă. Pentru aceasta se tocăneau
boabele  cu lingura de lemn, adăugân -
du-se treptat câte puţin din zeama în
care au fiert. Apoi, se călea ceapa în ulei
şi se adăuga poprică roşie (boia de ardei).
Tăiam scrijele de slănină pe care le stră -
pungeam cu beţe şi le prăjeam în gura
şporului, pe jar. Fără îndoială, mazărea pe
ciont, mazărea acră (de post), mazărea fre-
cată, puii de mazăre gătiţi în orice fel sunt
mâncăruri grele, pentru oamenii sănă-
toşi, care înainte şi după masă munceau
din greu. Dar, cititorule, poţi să treci in-
diferent pe lângă ele? Nu! Și din nou
turcii se băteau de zor la gura noastră!
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Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu,
când mă gândesc, în spiritul
aproximativ al humuleşteanu-

lui de Ion Creangă, nu neapărat la locul
naşterii mele, la casa părintească ori la
sfoara cu motocei de crăpau mâţele pro-
prietarului jucându-se cu dânşii, ci, mai
cu seamă, la Ozana cea frumos curgă-
toare şi la alte râuri interioare din Ro-
mânia pitorească, mă simt din ce în ce
mai temperat-continental sufleteşte la
malul Mării Negre cea albastră unde mă
aflu de vreo săptămână în vacanţă, bu-
curos nevoie mare de excelenţa timpu-
lui cel probabil şi, pe deasupra, pricopsit
cu tradiţionala răceală estivală de care,
personal, beneficiez în fiecare an – fie el
bisect sau nu. Şi ce pot face oamenii în
atare împrejurări decât să cugete pe di-
năuntrul ori pe dinafara fiecăruia la ceea
ce, în urmă cu nu mai mult de 11-12
luni, consideram, într-o majoritate ve-
cină cu unanimitatea, că sunt viaţa ca
viaţă şi sportul ca sport, iar amândouă,
forme de normalitate ale shakespearea-
nului to be or not to be. Numai că toate lu-
crurile de pe lumea asta ca lume au un
cusur fundamental: mai devreme sau
mai târziu se termină fără milă, lăsând
loc altora şi mai şi, atât din punct de ve-
dere cât şi estetic. În cazul de faţă către
faţă, problema a devenit a pune sau a nu
pune alături tot ce-a fost până mai ieri-
alaltăieri firesc, cu povestea uşor maca-
bră şi grea de înţelesuri existenţiale pe
care o trăim astăzi cu toţii, înconjuraţi de
întreaga spaimă şi întregul ridicol nu-
mite, pe scurt, pandemie sau COVID 19,
că altfel n-ai cum să le zici de la obraz.

Vreau să spun cu alte cuvinte (ba
chiar cu acestea!) că eu, unul, dim-
preună cu foarte mulţi alţi contempo-
rani, am sperat, am crezut, ba chiar am
aşteptat ca atât viaţa cât şi sportul, la
care făceam aluzie ceva mai devreme, să
se schimbe până la nerecunoaştere după
ce ne-am lămurit că această pârdalnică
de pandemie a omului de către om nu e
nici pe departe vreo glumă, ori farsă, ori
vreo şotie, ci lucrul cel mai serios cu care
ne-a lovit în freză planeta ce cu oroare
deţinem, barem în teoretică, dacă nu şi
în practică, posesie (am vrut să scriu

onoare, dar nu ştiu de ce naibii nu mi-a
ieşit!). Păi, daţi-mi voie să cred cu tărie
că dacă, nici măcar acum, viaţa ca sport
şi sportul ca viaţă nu devin ceea ce, din-
totdeauna, se cuvenea să devină, atunci
numai apocalipsa ne mai poate salva. 

Am fost convins, aşadar, că speriaţi
de moarte, nu vom avea încotro şi, vo-
lens-nolens, ne vom transforma în acele
fiinţe umane mai bune, mai generoase şi
mai inteligente care ne visăm de dece-
nii, dacă nu cumva de secole sau mile-
nii, iar şmecheria nu ne reuşeşte nicio- 
dată. Din nefericire, s-a dovedit că am
ratat inclusiv această şansă, iar viaţa ne-
a rămas cantonată în suferinţă, ură, ava -
riţie, scepticism, intoleranţă şi aşa mai
departe. Foarte departe, semănând până
la identitate cu vieţuirea care ne fusese
hărăzită până atunci.

Am fost, aşijderea, convins că, înfio-
raţi de groaza pieirii subite, vom redi-
mensiona valorile la care ne închinăm,
aşezând sportul pe etajera oareşicare ce
i se cuvine – respectiv, între cele derizo-
rii, neînsemnate, distractive, meschine,
fără cine ştie ce valoare şi rost vital. Ni-
meni nu mă putea convinge că, dacă şi
de-acum, isteria financiară care cuprin-
sese lumea va continua, iar sutele de mi-
lioane de euro, de lire şi de dolari, care
se aruncau în cele paisprezece vânturi ca
preţ pentru fotbalişti, basketbalişti, te-
nismani, jucători de snooker, de golf şi
de altele ejusdem farinae vor flutura în
aceeaşi veselie pe drumurile de costişă
ce duc de la Vaslui la Barcelona, Man-
chester, Paris, Chicago, Sheffield sau alte
aşezări urbane din China, Scoţia, Aus-
tralia, Thailanda şi altele, mâine-poi-
mâine nu se va alege praful de toate
cele. Dar, uite că vremea trece, leafa
merge şi mai nimic nu se schimbă pe
mapamond din acest punct de vedere
care rămâne, din păcate, cel mai impor-
tant reper al entertaiment-ului aşa-zis
sportiv.

Or, dacă astfel stau treburile prin
centrele de elită ale ramurilor şi disci-
plinelor de performanţă care umpleau
până deunăzi tribunele stadioanelor,
arenelor şi sălilor de întrecere de aiurea,
la ce ne putem aştepta să se întâmple pe

picioarele de plai ale soccerului autoh-
ton, de exemplu (dar nu numai), cunos-
cut fiind spiritul de imitaţie al româ- 
nului verde, cu vagi nuanţe de roşu, gal-
ben şi albastru pe  drapel?! La nimic
alt ceva decât la chestii identice la fel,
cum zicea undeva Iancu de Caragiale,
domnul acela la ale cărui vorbe de duh
recurgem ori de câte ori epitalamusul
nu ne ajută el, de capul nostru, să ieşim
din câte o încurcătură blestemată (ori
maledetto imbroglio, cum ar zice fratele
nostru mai mare şi mai italian). Întoc-
mai, deci, atâta numai că puţin mai mici
la dimensiuni, ceva mai lunguieţe la ro-
tunjimi şi cu totul amare la dulceaţă pri-
vite în ansamblu şi pe compartimente.
Se subînţelege de la sine că mă refer, cu
aceste vorbe proaste, în primul rând la
jocul de fotbal, ajuns, mai degrabă,
crunta bătaie de joc a fotbalului de pre-
tutindeni, în care campioana României,
C.F.R. Cluj, este eliminată din prima
competiţie continentală a Europei de o
oarecare Dinamo Zagreb, iar vicecam-
pioana, Universitatea Craiova, de o for-
maţie anonimă din Georgia, Adzer baid-
jan sau cam aşa ceva. Nimic de mirare,
ele ocupând primele două locuri în cla-
samentul unui campionat în care o
echipă care eliminase cândva pe deţi -
nătoarea Cupei Campionilor Europeni –
doar Dinamo Bucureşti fiind aceea –
este salvată de la retrogradare prin me-
toda naţională a diluării competiţiei –
recte, alungirii acesteia prin mărirea nu-
mărului de competitoare până la atin-
gerea cifrei adecvate.

Acum, eu, în calitate de român că-
ruia nimic din ce e românesc nu-i poate
fi străin, n-am cum să nu înţeleg că fos-
tul selecţioner al echipei noastre repre-
zentative, Cosmin Contra, nu putea să
antreneze pe coclaurii diviziei B, dar
parcă spălarea carierei sale prin astfel de
procedee nu este chiar cea mai onorabilă
paranghelie din câte s-au inventat. În
ţara tristă, plină de umor numită Româ-
nia, rămâne de petrecut un singur lucru:
Dinamo să ia titlul, iar Contra să fie
demis pentru lipsă de rezultate în pe-
nultima etapă!

Doar Dinamo campioană!
Gelu neGreA
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Icu Crăciun Nepotul din Italia, Editura Pim, Iași

Scriitorul măierean Icu Crăciun propune patrusprezece povestiri, publicate între
anii 2018-2020 în periodicele Vatra, NEUMA, Mișcarea literară, Noul Literator, Răsunetul
cultural și în antologia Cartea cuvintelor-madlenă coordonată de Irina Petraș. Icu
Crăciun este prozator, eseist, dramaturg. Povestirile sale abordează teme autohtone,
contemporane, într-un stil direct, ce apropie și dezvăluie, ca într-un joc cu păpuși
matrioșka o lume, o geografie, o istorie, pentru a descoperi, de la acest nivel macro,
un sat, o casă, și în mijlocul acestora, personajul. O tentă de umor, negru, parfumează
plaiurile ardelene, impregnând cu note picante atmosfera micilor lumi aflate la
graniKa subKire dintre real și fantastic: Multe lucruri erau de neînBeles în legătură cu ea.
Comportamentul ei te cam punea pe gânduri. Tăcută și întunecată, avea privirea rătăcită,
obrajii scofâlciBi și supBi, buzele strânse într-un rictus dureros,trupul sleit, slab, fără vlagă,
cu sufletul răvășit, arăta tare lividă și istovită. Pe faBa ei se putea citi atât nedumerire, cât și
regret. (...) Era la mijlocul lui februarie, omătul scârBâia sub picioare, iar vremea era încă
foarte rece. În zare, o felie de soare însângerat de-abia pâlpâia din cauza frigului.O negură
groasă, vătuită se ridica de după culmi ca un fum leneș, vânăt. De cealaltă parte, pe muchia
dealului, se zăreau câBiva aluni răsfiraBi, cu ramurile înnegrite, trimiBându-te cu gândul la
niște schelete împlântate în pământul îngheBat. Un vânt uscat, sec, sufla pieziș pe lângă
urechi. Un roi de fulgi, stingher, se împrăștiase sub suflarea lui tăioasă. Un vârcolac cu limba
roșie zbura ca un liliac pe deasupra satului în căutarea unui loc liniștit. (Cumnata) (A.H.H.)

Bogdan Hrib RezilienBă, Editura Tritonic

Bogdan Hrib are din plin bucuria scrisului. El combină acKiuni complicate și
neașteptate, desfășurarea romanelor sale de top policier-spionaj este alertă și
punctată de elemente veșnic atractive, care dau culoare vieKii ca și prozei: femei,
high-tech, turism, uneori exotic, gastronomie și suspans. Ca și în cazul unor scriitori
celebri ai genului poliKist, crima rămâne doar un pretext pentru raKionament și
aventură, oroarea pe care o poate inspira un asemenea eveniment se estompează în
fundalul cărKilor ieșind la iveală delectarea de a fi în compania eroilor pozitivi care,
neapărat, rezolvă enigma. Asemenea majorităKii autorilor de gen, Bogdan Hrib are
un erou pe care-l poartă de la o carte la alta. Fiind un prozator post-modern, el și-a
creat mai degrabă un anti-erou, mai mult simpatic decât strălucit, mai degrabă
amator decât profesionist, care cooperează cu poliKia doar cât să n-o ignore, cu
serviciile secrete cât să nu se-ncurce în ele. Detectivul se numește Stelian Munteanu
și este un tip oarecum similar părintelui său: ziarist, editor cam păgubos, amator de
rafinamente culinare și călătorii, descurcăreK dar care mai dă și de necazuri. Bogdan
Hrib și-a pus cu candoare în personajul său felul de-a fi, capacitatea de a rămâne
simpatic. (H.G.)

Friedrich Michael Iluminările întunecate, 
Editura Cartea Românească educaKional

Friedrich Michael este autorul unor interesante volume de poezie dar și de eseuri
consacrate sondării operei unor autori precum Mihai Ursachi-poet vizionar, Nichita
Stănescu-profet al naturii, Calea interiorităBii în poezia vizionară a lui Kocsis Francisko, Dan
Damaschin între viziunea unităBii și adâncirea în sine. Interesul său merge dincolo de
epidermă și, mai ales, dincolo de trend, într-o zonă cu care s-a familiarizat de-a lungul
evoluKiei sale literare și în care se simte acasă. Acest centru de interes, vizibil în eseuri
și decantat în lirica proprie îi conferă o voce și un loc aparte în peisajul literar
contemporan. La fel ca adâncirea în iubirea cântată în Apropiere, aptă să dizolve sau măcar
să amâne senescenBa și moartea, fie ea de trup, de spirit ori de literă, ispita re-conectării pri

„În faKa apei ca în faKa sângelui”
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poiein la această ipostază a limbii păsărilor - care e, să ne amintim, nu doar ”temei și vehicul
al unei armonii pizmuite de Zeul însuși” (cf. Andrei Pleșu), ci și limba unităBii rpimordiale
- irizează cu putere întunecatul univers poetic al lui Friedrich Michael, remarca Emanuela
Ilie în prefaKa la acest volum. Hai să vorbim cu toBii/ într-o zi, dis-de-dimineaBă,/ limba vie
a morBilor./ Să nu mai vorbim defel/ limbi moarte - / greaca, persana ori egipteana veche,/ nici
baremi sanscrita străbună/ să n-o mai vorbim - ,/ ci să vorbim,/ cu toBii, deodată,/ într-o limbă
vie:/ în limba vie a morBilor,/ în limba copilului Elis,/ nu în cea a lui Trakl./ Căci așa este bine;/
fiindcă e limba binelui. (Îndem înspre bine) (A.H.H.)

Mariana Filimon Drumul mătăsii, Editura Tracus Arte

CreaKie-confesiune, care ne îndeamnă la reflecKie, Drumul mătăsii,  este cartea
unui destin-simbol: Mariana Filimon, individualitate concretă, expresie a voinKei de
a fi și de a face din sosia sa literară un companion liric al propriilor trăiri. Poeta
exersează luarea în posesie a metaforei, iluminarea realităKii prin cuvânt, slujirea
învingerii, în singura viaKă, a fugii timpului, subsumând antinomiile poetice exclusiv
artisticului: golul și plinul, noapte și zi, întuneric și lumină, viaKă și moarte, bine și
rău: La hotarul/ dintre bine și rău/ vieBuim noi muritorii// nu ne însoBește/ decât o răzleaBă/
speranBă// dragilor respirăm/ respiraBi. (Hotar). Tot ce trăiește scriind Kâșnește din suflet
și se întoarce în sufletul cititorului, dar și în sufletul poetei, ca un sentiment mai mult
de eliberare, decât din taina perspectivei, conferind poemelor farmecul lor dureros
de trist. Mariana Filimon scrie o poezie a neliniștilor asumate, de un simK mult mai
rafinat al artisticului decât să se piardă în simple revărsări sentimentale. Creatoare
a unui univers poetic ce ne familiarizează cu un altfel de joc ontologic de-a
modalităKile trecerii, Mariana Filimon, în deplină cunoaștere de cauză, își exprimă
încrederea în virtuKile cuvântului, care nu scoate la iveală o esenKă ascunsă, ci
nenumăratele lui reverberaKii. (N. Milea)

Alexandru Ovidiu Vintilă, TransparenBa unui popor de foci, 
Editura Charmides

Poetul și eseistul Alexandru Ovidiu Vintilă este redactor-șef al unei publicaKii
demne de stimă, Bucovina literară. Volumele sale au fost întotdeauna o garanKie a
sobrietăKii lirice. Jocurile lexicale nu-l atrag, nici metaforele mirobolante și nici măcar
biografismul sec. Poezia sa e închisă în sine, în general lapidară, chiar criptică,
amintind de retorica lui Virgil Mazilescu: pe inima aspră lucidă/ să te scufunzi în nimic/
așa cum sângele/ Bi se rotește/ nesfârșit până la capăt sau în somn/ în singurătate/ ordonând
lumea sau având impresia că o poBi ordona:/ omul în faBa apei ca în faBa sângelui. EnunKurile
și conceptele abstracte, frazele oarecum sibilinice, încarcă poezia cu neliniște. Peisajul
alcătuit din elemente firești devine nefiresc și neliniștitor. În astfel texte, absurdul nu
e la vedere, ci se deschide adânc, după o faKadă perfectă, spre vid. Astfel, poetul
afirmă: nostalgia e ca un foșnet,/ sunete biruitoare,/ plauzibile. Titlul cărKii este provocator,
voit indescifrabil, vacuu, ne convinge de intenKiile autorului. El se apropie și de
poezia lui C. AbăluKă, care-i semnează un text pe clapa copertei, construind, ca și
venerabilul său confrate, „obiecte de tăcere”. În același ton, Alexandru Ovidiu Vintilă
conturează scenarii stranii: o voce subBire/ bea apă/ are urechile lipite și/ șira spinării/ un
mort/ răsuflând ușurat aburul de cafea. Aceste versuri care bat în absurd, dar atent
echilibrate dezvăluie un poet matur și rafinat, creator abil de imposibilităKi
provocatoare. (H.G.)

Ana Dobre Miron Radu Paraschivescu, 
Editura Academiei Române 

Neobosita prozatoare și critic literar Ana Dobre, mereu atentă la cărKile
confraKilor, revine la un mai vechi subiect de interes, aducând în faKa cititorilor o
monografie Miron Radu Paraschivescu. Autoarea urmărește cu tenacitate meandrele
unui destin, din reperele biografice realizând un portret în oglinzi paralele. O analiză
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minuKioasă, aplicată, cu sondări revelatoare, cartografiind opera lui Miron Radu
Paraschivescu este realizat în capitolul Poezia - tăcerea care creează sunetele. Un poet pe
un drum în deșert. Un subiect delicate precum  cât de proletcult a fost Miron Radu
Paraschivescu este de asemenea analizat: Nicolae Manolescu, optează, ca ”noBiune
generică”, în Istoria critică a literaturii române, pentru realism socialist în ”variantă
jdanovistă”, și nu proletcultism, acesta nefiind o transplantare a proletcultismului sovietic,
în realitate ”scriitorii români au pactizat, de voie sau de nevoie, cu ideologia comunistă, nu
cu sovieticii”. Prin impunerea unui nou canon, modelat de realismul socialist, se urmărea
reconfigurarea istoriei literare prin impunerea unor noi modele. Traducătorul Miron Radu
Paraschivescu, scrierile sale dramatice, activitatea jurnalistică sunt de asemenea
analizate, contextualizate, de la atmosfera de epocă, la ideologie, idealism, literatură și
marxism. Acestea sunt reguli de bună practică și instrumente care asigură
echidistanKa, analiza sine ira et studio, spre câștigul mai înalt, al tuturor: cititor, critică
și istorie literară, autorul studiat și redat, într-un portret cât mai fidel cu putinKă,
prezentului și, mai cu seamă, viitorului. (A.H.H.)

Costin Duţu Sutură de gând, Editura Rao

Medicul primar, Costin Duţu, chirurg, a început cariera literară ca poet, dar scrie
şi tablete despre profesiunea medicală şi relaţia medic pacient. Textele sale sunt
apreciate în mediul virtual unde are numeroşi fani. În volumul apărut acum, la
RAO, chiar într-un moment în care sistemul asigurării sănătăKii se află în prim-plan,
Costin DuKu adună vreo 50 de asemenea scurte articole. Unele, nu multe, au intenKii
ironice, pamfletare, dar altele sunt mai degrabă lirice. Unele sunt centrate pe medic,
altele pe pacient – car e își au fiecare păcatele și justificările lor – unele sunt descrieri,
anecdotice, ale unor episoade din spitalele unde relaKia între suferind și vindecător
se manifestă cu asperităKi ori (mai rar) tandreKe. Din fericire, scriitorul-doctor nu
este dintre cei care vorbesc prea mult despre excelenKa meseriei lui ignorând
omenirea, din care fac parte și pacienKii. Important este că autorul arată empatie
pentru ambele capele ale legăturii inevitabile: bolnavul cu speranKele dar și cu
iritările sale, doctorul care este și el om, câteodată și pacient, imperfect ca fiecare.
Costin DuKu nu idealezează profesiunea medicală și nici nu are pretenKia de a fi
infailibil. El tratează bolile pacienKilor adevăraKi fără să le omită pe cele ale bolanvilor
închipuiKi, aceștia greu sau imposibil de vindecat cu totul. În faKa bolii se mai
confruntă orgolii, se manifestă pauze de înKelegere și raKionament. Medicul-scriitor
le analizează pe toate ca pe niște simptome ale părKii de societate în care și-a ales să
activeze. Arătând o constantă și puternică pasiune. Costin DuKu are talent de medic,
dar și darul scrisului. (H.G.)

Angela Baciu Mic dejun la Frida, Editura Tracus Arte

Mic dejun la Frida este o carte de dragoste, în care timpul curge banal ca viaKa
de toate zilele. O citești fără să ai nici o clipă impresia că ar fi poezie, proză,
fotografie, roman sau film... e o derulare de momente în cădere liberă, mărturisește
autoarea în Epilogul cărKii.

Fină, gracilă, în afara timpului, precum o umbrelă de dantelă, poezia elegantă
din acest recent volum al Angelei Baciu este o reverenKă făcută iubirii. Arabescurile
memoriei desenează nostalgic chipul iubit și chipul iubirii în suave poeme în proză,
sofisticate, captând experienKe memorabile sub învelișul opac al zilei, a căror lectură
amintește de plăcerea delicată și, în același timp, vinovată a unei cutii cu praline.
Deschid dulapul ripestru din casa bunicii: o poză din Cro-Magnon, un muc de lumânare
arsă, șervete de bucătărie home sweet home, un canaf verde, ceas de mână stricat oprit la ora
13:22, degetar, a, uite și niște ace de cusut, lista cu materiale elctrice și piese de televizor
”Dacia”, proces-verbal teren anul 1943, obiect de măsurat timpul (cred), decizia nr.
17.02.1952 de pensionare, o lamă de ras, chibrituri arse, sfoară, un bilet de tren... dar, unde-s
zăpezile?! (A.H.H.)

���

(Au consemnat: A.H.H., N. Milea, H.G.) 
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