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Părintele Ștefan Zară este con-
silier cultural și comunicații media la 
Arhiepiscopia Bucureștilor, profesor la 
Seminarul Teologic Ortodox București, 
preot la Parohia Adormirea Maicii 
Domnului - Titan. A fost Director al 
Editurii Praxis și consilier cultural la 
Arhiepiscopia Râmnicului. Este un om tâ-
năr, dar de o erudiție care impune respect, 
iar personalitatea sa este una atât de echi-
librată, bună și blândă, încât îți spui că se 
află de pe acum pe drumul vieții veșnice.

L-am cunoscut pe când făcea, cu 
dragoste și acribie, muncă de redactor la 
cartea „Călătorind cu întrebarea” semnată 
de mine și de colegul de presă Tiberiu 
Pîrnău, l-am admirat, după care l-am 
pierdut din apropiere, deoarece s-a mutat 
la București. A fost printre cele mai dure 
pierderi de proximitate, ca să zic așa, însă 
nu i-am spus-o niciodată. Apoi, surpriză, 
surpriză uriașă! Părintele Zară a început să 
posteze pe Facebook versuri și am desco-
perit că este unul dintre cei mai autentici 
poeți creștini din câți am citit. Este uluitor 
de autentic, scrie ca și cum ar respira, 
credința mustește sub fiecare cuvânt, per-
suasiunea este completă.

Iată o mostră, apoi îl veți putea citi 
în acest număr al Vâlcii Literare:

Mireasma luminii 

Lumina nu se vede, ea se gustă,
Îndulcind nu trupul, ci inima și mintea, 
Și gândul la Tine,
Lumina lumii.
Lumina nu se vede, ea se miroase
În miresmele minții,
Adiind în inima căutătoare de lumină din
Lumina lumii.
Lumina nu se vede, ea se întrezărește,
Căci lumina luminează ochiul 
Care deschide lumea spre
Lumina lumii.
Lumina nu se vede, ea se pipăie
Precum coasta rănită
și mâinile străpunse ale
Luminii lumii.

GHEORGHE SMEOREANU

Părintele Ștefan Zară, 
un mare poet creștin al 

zilelor noastre
Editorial
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Ioane Sfinte

Doamne,
Ioane Sfinte,
De ce soarbe
Potiru-n cuvinte?
Doamne,
Ioane Sfinte, 
De ce doarme
Omu’n morminte? 
Îngerul Tău mă agață,
Să mă ia din lumea nălucă,
Căutând să mă ducă
Departe spre Viață.
Îngerul Tău mă cuprinde
În aripile sale lucinde,
Să mă ascundă de Irodiadă,
Unindu-ne ca-ntr-o monadă.
Doamne,
Ioane Sfinte,
Îngerul Tău mă întreabă
Ce noimă aveam înainte,
Ce gând și ce treabă.
Doamne,
Ioane Sfinte,
Îngere cu aripi deschise,
Eu dănțuiam căutând semne,
Dezlegând jurăminte,
Căutând slove în coperte închise.
Doamne,
Ioane Sfinte,
Nu capul ți-l cer, 
Ci mintea să-ndemne,
Să scrie cuvinte,
Păsări în aer.

Dansuri, tipsii, jurăminte,
Zboruri și lumi regăsite.

Roua cuvântului

Am încercat să jupoi cuvintele
De pielea lor moartă,
Să le spăl în roua dimineții
Culeasă în rugă
De mâini de fecioare,
Să le pomăduiesc
Cu mir de lumină,
Să le-ndulcesc
Cu Cuvântul de Sus.
Am încercat să așez cuvintele
Înrourate,
Medicamente de suflet.
Nu eu prin vorbe uitate,
Ci îngeri să chem
Să vestească
Taina cea plină de sens:
Cuvântu’i tăcere,
Tăcerea’i Cuvânt.

Petrecere

Am trăit alergând
Printre valuri și vânturi,
Scuturându-mi tot gândul
În marea’n furtună.
Sunt pregătit să simt clipa
Ca mirosul bujorului sălbatic,
Să gust din candoarea luminii

PĂRINTELE ȘTEFAN ZARĂ
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Apuse.
Să aud șoaptele unei raze
Aduse,
Luminând veșnicia din jocul de Sus.
Înalț mâinile spre cer,
Deși îs Acolo,
Căutând strigăt de înger
În sufletul meu.
Mă rog căutând. 
Caut plângând.
Viața-i asemenea morții,
Mușcă din tine,
Petrecând.

Ofelia

Aș vrea să mor
Ca Ofelia,
Înecat într-un ochi de apă, 
Apa Vieții,
Aruncat de o frunză
De salcie
În râu,
Râul morții.
Aș vrea
Să-mi înec
Ochiul meu albastru
Într-o lacrimă
Curată, limpede, clară
Ca moartea.
Ofelia, datornica
Iubirii,
E chipul lunecării
În Dincolo al lumii,
În umbra luminată
De Iubire.

Liniște

Rugându-se în liniștea
Luminii coborâte,
Urca încet către noima

Cuvântului tainic,
Cunoscut doar de El.
El, Cel mai presus de minte,
Pătrunde în inimă,
Deschizând-o spre a-L cupride,
Precum scoica
Firul de nisip,
Transformând gândul
Doar în iubire,
Iubire nestemată.

Iubirea „ad litteram”

Cuvântul tresărea pe pagină
La fiecare mângâiere a ochilor
Licărinzi la bucuria întâlnirii.
Întâia oară când am simțit
Tremurul ușor al literelor
Înghesuite una în alta,
Iubindu-se în cuvinte cu rost,
Am crezut,
Sincer vă spun, 
Că mi se pare.
Am închis ochii, i-am deschis iar,
Mi-am șters fața cu umbra luminii,
Am strâns din buze, simțind gust de 
cleștar,
Dar tot tremurau.
Zâmbeau una la alta, ca într-un vârtej
De surâsuri.
Se luau de mână, se strângeau în brațe
Și iarăși zâmbeau...
Iubind, rodeau în cuvinte,
Cuvinte cu noimă,
Cuvinte iubite.
Nu râdeți!
Nu-i vis:
Litera nu ucide,
Ea iubește
Cuvânt cu cuvânt.
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Sfântul Poeziilor

Am întâlnit un sfânt al cuvintelor,
Care doarme înmiresmat
Cu parfum de Poeme,
Ce știe să aducă la Viață
Și slova ațipită,
Și sufletul amorțit.
La început îl zăream
De departe,
Apoi îl vedeam
Iar și iar.
Tot mai des, tot mai aproape,
Până când,
Am simțit cum zburau cuvintele
Între noi doi.
Zburau ca prin roua
Luminii răsărinde,
Deschizându-mi un ochi,
Deschizându-mi un altul,
Așa ca într-un joc
De cuvinte aprinse.
Eu stăteam la o margine a lumii,
El stătea Dincolo,
În Lumea fără margini.

Eu visam... la cuvinte,
Doar visam.
El făcea lumi din cuvinte,
El făcea... Poezii.

Ruga

Gândul adulmecase o idee
Pierdută în negura minții,
Scrisă nu cu cerneală,
Ci cu rouă culeasă
Din inimi plăpânde,
În minți coborâte
Spre Lumina cea tainic primită.
Ideea cuprinse în brațe tot gândul
Venit în răcoarea serii,
La îngânarea slovei
Scăldată-n fum de tămâie.
Parfumul ideii
Plămădită în trudă
Născu poezia
Ca rugă adâncă.

Fragment din volumul în curs 
de apariție „Parfum de ambasador”, de 
Mircea Perpelea (fost consul în Franța și 
ambasador în Albania)

Acolo am găsit un consul general 
– care, din păcate, nu mai trăiește – cu 
foarte mare experiență. Un tip special, nu 
foarte ”comestibil” ca atitudine, însă mi-a 

dat sfaturi bune. Nu am fost foarte agreat, 
pentru că eu veneam pe o funcție un pic 
egală cu a lui (am fost ministru consilier). 
Avea vârsta pe care o am eu acum, cam 65 
de ani și își dobândise gradele diplomatice 
datorită muncii sale. Trecuse și el printr-o 
zonă administrativă, dar în cele din urmă 
s-a dedicat diplomației. Era gata să rămân 
și eu în diplomație, dar soarta a jucat un 

MIRCEA PERPELEA

Parfum de ambasador
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rol atunci și-a trebuit să ajung într-un alt 
loc, despre care o să povestesc la un mo-
ment dat.

Consulul general, deci, mi-a dat 
încredere și „lanț”. Spunea: ”Îți dau lanț cât 
vrei, să-ți faci meseria!”. Ce însemna asta? 
Convenisem ca, la începutul lunii, să-mi 
fac o agendă cu ce-mi propun și unde mă 
duc. El o consulta și ajusta, dacă simțea că 
e necesar. Iar tot ce-mi propuneam trebuia 
să duc la îndeplinire. Aveam prieteni, 
conexiuni, simpatii de la Nisa până la 
Narbonne. Era, de exemplu, viceprimărița 
din Salon-de-Provence care își luase o 
căsuță într-o comună din Brașov, unde îi 
plăcuse ei foarte mult. Iar eu îi cultivam 
aceste sentimente pentru România. De 
această localitate, Salon-de-Provence, e 
legat numele lui Nostradamus. El a locuit 
și a murit acolo. Are un muzeu în această 
localitate, muzeu unde am dus multe dele-
gații din țară să-l viziteze. La câteva locali-
tăți mai departe, o româncă era căsătorită 
cu viceprimarul cu care am făcut o acțiune 
foarte frumoasă și am adus un transport 
de ajutoare în țară.

Era greu să creezi sensibilități între 
marile orașe. Bucureștiul nu era prea bine 
vizualizat pe atunci ca metropolă. Pe vre-
mea aceea, nu putea fi văzut într-un mare 
circuit economic așa cum era Marsilia. De 
aceea am mers pe ideea relațiilor de acest 
gen, cu localități mai mici, dar mai multe.

Eu și grupul de prieteni, cu care 
făcusem tot felul de acțiuni și prin Crucea 
Roșie – donații la Horezu, Alunu etc., 
foarte multe dintre acestea le dirijam către 
Vâlcea, comunicam și mai ușor, pentru că 
știam oameni aici. Aveam prieteni și în alte 
județe. De exemplu, prefectul de Vrancea 
de atunci mi-a spus să trec pe la el să iau 
niște vin de-al lor, pe care să-l prezint la 
întoarcerea în Franța. Totul era să creez 
imagine României și cred că, pe bucățica 

mea, am reușit ceva. S-au întâmplat lucruri 
inițiate de mine și după plecarea mea, cum 
ar fi înfrățirea comunei Alunu cu Bouches 
du Rhone.

Cum a fost cu înfrățirea asta? Într-o 
zi, un domn Ilie din Alunu, care trăia în 
Franța, a venit pentru niște documente la 
consulat. Am văzut că e din Vâlcea și-am 
vrut să vorbim. Așa am ajuns să aflu despre 
el lucruri foarte interesante: că plecase din 
1991 din cauza problemelor - lucrase la 
Schela de Foraj, ca și mine, rămăsese fără 
serviciu. Atunci, în anii aceia, tranziția a 
stricat multe destine, a schimbat multe 
trasee. Ar fi vrut el să se ducă în Legiunea 
Străină, ăsta i-a fost primul gând. A ajuns 
la Aubagne unde se făceau primiri. Nu 
l-au primit și-a trebuit să încerce altceva, 
de jos, fără bani. Dar, fiind un tip muncitor 
și serios când l-am cunoscut eu, avea deja 
firma lui de construcții cu vreo 15 oameni 
angajați. Vorbind cu el, mi-am dat seama 
că avea un sentiment de repulsie față de 
România. ”Nu mai vreau s-aud!”, spunea. 
Avea reproșuri: că l-au dat afară de la 
serviciu, că nu mai funcționau minele de 
la Alunu..., tot felul de reproșuri! Și am 
considerat că e cazul să încep o ”terapie 
patriotică”. I-am vorbit despre ce este 
România pentru el: mama, care-i mai tră-
ia, amintiri, prieteni, frumusețea locurilor. 
I-am schimbat percepția, se pare, pentru 
că în satul lui a făcut, mai apoi, donații - la 
școală, la Căminul Cultural - a făcut acți-
uni culturale, a făcut o asociație, s-a dus 
cu delegații din Franța acolo. A ajuns una 
dintre pârghiile mele în multe dintre cele 
pe care le făceam. Ilie a rămas, de-atunci, 
dedicat comunei sale. Am câștigat un om 
pentru România!

Ar fi mult de vorbit despre diaspora. 
Românii plecați din țară sunt folosiți, din 
păcate, doar în zona politică. România a 
dat Europei atât de mult, în zona umană, 
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cantitativ, cât și calitativ. Iar cei care sunt 
efemeri la putere nu-i văd decât ca pe niște 
voturi, deși ei ar putea fi o armă extraor-
dinară! Sigur, sunt situații și situații. Dar, 
în țări precum Franța, Germania, Anglia, 
în care legile funcționează mult mai bine 
decât la noi, e greu să faci balet printre ele. 
Trebuie să le respecți!

Ca să revin: dacă din cei aproxima-
tiv 3 milioane de români plecați reușești să 
atragi măcar un milion cu mândria de a fi 
român, pot fi niște vectori foarte impor-
tanți pentru țară și acolo unde sunt plecați. 
Unii au devenit primari, alții miniștri, 
consilieri... Diaspora ar ajuta mult mai 
bine prin imaginea depre România făcută 
afară și, dacă o parte dintre ei ar reveni în 
țară, să aplice ce-au învățat afară.

Acum, de când cu pandemia, mulți 
au venit acasă și au încercat să facă treabă. 
Însă-mi spun că se lovesc de tot felul de 
piedici și se gândesc serios să plece din 
nou. Ori, dacă pleacă așa, frustrați, pot 
face mai mult rău, pentru că nu vor mai 
vorbi de bine România și nici nu se vor mai 
întoarce.

Un vâlcean pe care l-am cunoscut 
în Franța, Cătălin, inginer, îmi povestea 
că la început n-avea bani și circula pe jos. 
Îl și claxonau cei care treceau pe lângă 
el, pentru că acolo nu se merge așa. Până 
și-a luat bicicletă! M-a invitat la el acasă, 
într-o garsonieră unde stătea cu soția, la 
masă. O garsonieră mică, în care a trebuit 
să ridice patul pentru a ne putea așeza pe 
niște scaune. Acum sunt mult mai bine, au 
crescut prin muncă și dorință de mai bine! 
Un alt român, din Sălaj, locuia cu soția 
într-un cămin de nefamiliști. Terminase 
informatica, soția era medic. Studiile nu li 
se echivalaseră, nu lucrau la nivelul pregă-
tirii lor, desigur. Le-a fost jenă să mă invite 
acasă, m-au scos la o pizza în oraș.

Am cunoscut altădată o familie de 
doctori, erau din Timișoara. El era singu-
rul medic, din spitalul unde lucra, ce făcea 
transplant de inimă. Îmi povestea că era 
luat cu elicopterul când era nevoie de el la 
un accident de unde ar fi putut preleva ini-
ma. Doar niște exemple de români extrem 
de serioși.

Dinu Săraru mi-a prezentat odată 
un polițist din Horezu care avea o fetiță de 
4 ani cu cancer. Mi-a spus că nu se putea 
face nimic pentru ea în țară, ci doar dacă 
se trata în străinătate. Am vorbit cu tatăl, 
m-am întors în Franța și am început să 
caut, printre prieteni, soluții. La un mo-
ment dat, un prieten al unui prieten, un 
tip care avea un supermarket undeva lângă 
Montpellier, a reacționat. I-am spus cazul, 
i-am spus că fetița trebuie dusă la spital, 
unde, desigur, trebuia plătit. Omul avea o 
situație bună, dar nu era un milionar, să 
înțelegeți. La început a plătit el niște zile 
de spitalizare, după care s-a decis să ia 
acasă fetița, împreună cu părinții ei. Avea 
o extensie a casei, ca o garsonieră. Acolo au 
stat, le-a dat mașină și le-a spus să se ducă la 
spital de câte ori este nevoie, că se descurcă 
el. Din nefericire, nu s-a putut face nimic 
pentru fetiță, care a decedat după vreun an 
și jumătate de tratament. Au adus-o din 
Franța, am fost și eu la înmormântare.

Cum am mai spus, multe din lucruri 
le-am făcut pentru Vâlcea și vâlceni. Nu 
vreau să-mi fie Vâlcea recunoscătoare, dar 
aș vrea să știu că fac și alții măcar jumătate 
din câte am făcut eu. Poate fac, dar nu 
se văd, nu se simt. Eu n-am știut să-mi 
fac din viață imagine publică, dar sunt 
milionari chiar, care trăiesc doar din asta, 
vezi vloggeri sau nu știu ce influenceri. 
Dar cine face treabă? De vorbit, are cine 
în România! Noi avem un deficit mare de 
oameni de forță! Sigur că sunt excepții, nu 
generalizez, că nu îmi place.
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Vorbeam la un moment dat despre 
transferul de putere. S-a făcut vreodată 
vreun transfer de putere pe bază de ana-
liză? Nu există așa ceva! Drept urmare nu 
există continuitate. Și suntem într-o con-
tinuă tranziție, iar tranziția este cea mai 
păcătoasă.

Marsilia m-a făcut să văd lumea 
într-un fel, să văd și România, din afară, în 
alt fel. Și, poate, m-a făcut și pe mine să-mi 
dau seama cât sunt eu de român. Asta am 
testat-o împreună cu Ioan Rus. În 1986, 
am fost selectat să fac un curs de o lună 
și ceva în Franța -”Cultură și civilizație 
franceză”- în orașul Tours. Eram reprezen-
tanți din vreo 30 de țări. Îmi aduc aminte 
că Iugoslavia avea chiar doi, din Zagreb și 
Belgrad! Ca o paranteză, atunci am aflat 
că lucrurile nu stau bine între ei. Nici cele 
două fete nu se înțelegeau între ele!

Dar, ca să revin la subiectul cu 
patriotismul: îmi aduc aminte de două 
momente în mod special. Eram, într-unul 
dintre ele, în Tours, într-o duminică, patru 
români, printre care și Ioan Rus, care era 
la acea vreme asistent universitar. La un 
moment dat – vorbeam românește, eram 
chiar gălăgioși, lângă o fântână arteziană – 
trece o cetățeană pe lângă noi, se oprește, 
se întoarce și ne întreabă:

— „Sunteți români?”
— „Da!”, răspundem noi. 
— „Păi, cum ați reușit să veniți în 

Franța?”
— „Am venit la niște cursuri!”
Ea era fugită din România. Teroarea 

era atât de mare încât, când a auzit că am 
venit acolo oficial, ne-a întors spatele și a 
fugit. Dar apucase să ne spună, țin minte 
și acum, că e farmacistă la farmacia dlui 
Jeg. Peste câteva zile m-am dus la farmacia 
unde lucra, răcisem puțin. Știu că a fost 
drăguță și mi-a dat niște medicamente 

pe care le avea ca mostră pentru promo-
vare. Atunci mi-a spus povestea ei, cum 
a fugit dintr-o excursie pe care o făcea în 
Iugoslavia. 

Noi, eu și Rus, eram ingineri, eu 
electro, el mecanic. Pe vremea aia se con-
struiau în Tours centrale atomice. Au venit 
la noi niște reprezentanți să ne prezinte 
centrala. Mai erau niște ingineri printre 
noi. Și ne-au zis că, dacă vrem, ne pot face 
documente să ne înscriem la ei. Eu și Rus 
ne-am uitat unul la altul și-am zis nu. Ne 
era frică, aveam familii acasă, Rus avea 
două fete, eu doi băieți. La întoarcere, am 
plecat cu trenul din Paris până la Roma, 
de unde trebuia să luăm alt tren pe traseul 
Belgrad-București. Eram în Roma, în tre-
nul spre casă, și m-am dat jos să mai fumez 
o țigară. Colegii, pe fereastră, se uitau spre 
mine pe peron. Și-am vrut să fac o glumă 
și le-am spus că a venit vremea să le recu-
nosc, eu rămân acolo, am niște relații, știu 
limba bine. Blufam, desigur. S-au dat doi 
dintre ei jos, speriați, au sărit pe mine: ”Tu 
ești nebun? Vrei să ne bagi în pușcărie??”.

Astea erau vremurile atunci, apropo 
de a fi român.

Să fii român e o parte din tine. Dar 
dacă am dorit ceva – și doresc în continu-
are! – în mod deosebit a fost următorul 
lucru: România, românii, să stea la masa 
rotundă, nu la colț, nu la coadă. Să fie 
egalitate, să fim respectați! E greu să spui 
mesajul ăsta chiar așa. Dar e bine să-l lași 
să se înțeleagă. Eu, consul în Franța fiind, 
un funcționar mai mic, totuși, am fost in-
vitat la ei acasă. Și e foarte greu să te invite 
în intimitatea lor, te scot mai degrabă la 
restaurant. Ei, când ajungi la faza asta, ești 
un om respectat.
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În lațul oglinzii 

Încă o zi înnorată, oglinda zeloasă
nu-și mai încape în cuarțuri
și mă calcă pe vârstă,
îmi mai onorează fruntea cu un dan,
îmi mai descoperă un fir de păr în ureche
și servește musacaua de vinete
chiar sub ochii mei.
Aseară am surprins-o tremurând
și mi-am spus că poate frecvența trenurilor
să-i fi slăbit prinderea în perete.
Mi-ar plăcea una care să mă aburească
de câte ori ies de la duș,
chiar mă gândesc că mi-ar fi mai potrivită
o parteneră de vârstă apropiată,
o vitrină mai ștearsă, un ochi de baltă…

Geroziune

Cu o inimă din piatră de Gizeh
nu m-ar durea geroziunea între tâmple, 
aș îmbrățișa viața cu bucuria Nilului
când ajunge acasă,
ba chiar aș împărți dragostea din praștie
afroditelor lumii,
aș săruta-o pe Milița Petrașcu pe daltă
și mai sus, până la Brâncuși,
nedezmințindu-mă,
mi-aș rostogoli pulsurile înapoi
dintr-o explicabilă slăbiciune,
până la curata ștergere de praf.

DOREL TĂTARU
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Căutătorul de aur

Ce este prietenia
dacă nu un grăunte de aur?
La fiecare agapă,
în prundișul fiecărei sindrofii,
îmi suflec marginea sufletului
până la buze
și intru între malurile
înspumate ale viei,
urmând izvorul rece, mărgelat,
pe limba de pământ
de la marginea prunilor.
Trec prin șaitroc
vorbele ca pietrele,
unele mai colțuroase,
altele fine ca nisipul,
și dacă mă întorc 
cu pepita bine înnodată
în batistă…
ei, atunci nu o voi desface
decât în ziua când
voi îngropa-o
din nou pământului.

Șireturi

Mama spune că mișcam mult
pe când era gravidă cu mine,
cred că legam șireturi,
învățam să mă încalț cu pământul,
greu, cum li se pare cailor îmblânziți
sau precum altui cal
care voia să încalțe Troia.
Doar noaptea mai descalță câte un vis,
mai-marele calapodurilor îmi trage pantoful de limbă,
cineva i-a bătut în cuie plachiul,
îmi spune despre ziua când,
în vizită la mama,
îmi va lăsa umbletul la ușă
să nu-i fie grea îmbrățișarea.
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Din cULISE

Când m-am născut,
prin mine,
tata coborâse în lume ancora,
iar pe catarg înălța hrană
pentru mine, pentru vite...

Înfășat în vela rândunică,
pășteam vânturi pe sub streșini
așteptând să mă dezbrac de zmeie.
Timpul mi-a crescut și mie tuleie;

scrutam orizontul rumb cu rumb
să-mi aflu sirena, să o dezbumb
când voi fi găsit-o,
să ne legăm degetele cu parâma
așa cum l-a legat mama pe tata
de inelar...

Vânt din pupa, vânt din pupa
îmi strigau amăgitoare sirenele,
dar vasul meu nu se urnea,
cineva îmi aruncase în lume ancora!

Thanas Medi provine din 
Kefallovrisi – Ioannina. S-a născut în 1958, 
în Sopik (Saranda), stabilindu-se ulterior 
cu familia în Dhoksat (Gjirokastra). În 
1988 a absolvit Facultatea de Filologie din 
cadrul Universității Tirana, iar în anul 
1993 a emigrat în Grecia, la Atena, unde 
trăiește și astăzi împreună cu familia sa. 
De-a lungul timpului s-a ocupat de litera-
tură și gazetărie. Primele creații i-au fost 
publicate în diferite ziare și reviste, iar în 
2011 publică primul său roman „Hija e 
mallkuar” (Umbra blestemată), la editura 
„Toena” din Tirana. Tot aici, în 2013, 
publică romanul „Fjala e fundit e Socrat 
Bubës” (Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba), 
roman care îi aduce marele premiu pentru 
literatură, fiind desemnat cel mai bun ro-
man al anului 2013 și care i-a fost acordat 
de către Ministerul Culturii al Albaniei. În 
2016, publică la una dintre cele mai presti-
gioase edituri din Tirana, Onufri, romanul 

„Kohë e djegur” (Timp ars) și tot aici, în 
2019, a apărut romanul „Valsi i një dasme 
fantazmë” (Valsul unei nunți fantasmă), 
apreciat drept cartea anului 2019 de către 
Liga scriitorilor albanezi din Atena și care 
în limba română apare cu titlul „Markela”, 
la editura Eikon, București, în 2022. Tot la 
Eikon a apărut în limba română și roma-
nul „Ultimul cuvânt al lui Socrat Buba”, în 
anul 2020.

Fragment din romanul în curs de 
traducere Umbra Blestemată al scriito-
rului albanez de origine aromână Thanas 
Medi.

Traducere: Oana Glasu

Inițial, am considerat că absența 
Kristianei din a douăzecea noastră noapte 
are legătură cu surprinderea față de cererea 
în căsătorie. Cu o oarecare dezaprobare față 
de graba mea, dar câteva zile mai târziu, am 

THANAS MEDI
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văzut drept singură cauză scrierile abjecte 
pe care le-am găsit peste tot. Umpluseră 
străzile, zidurile, stâlpii pe care se lipeau 
de obicei anunțurile mortuare, treptele 
terenului de fotbal unde jucau băieții din 
cartier, marmura bustului lui Socrate de 
vizavi de brutăria domnului Jorgo, trotu-
arul din fața supermarketului Atlantic, pa-
noul cu reclame de pe strada ce ducea spre 
clubul Alexandrei, balustradele podului 
care lega ambele maluri ale Caricanului, 
dar și WC-urile agenției de autobuze 
suburbane, singura din Chrisoupolis și de 
pe teritoriul Peramahalei. Era o singură 
frază, maximum două, scrise cu albastru și 
obligatoriu de aceeași mână: „Kristiana o 
face cu albanezul”.

La început, am citit-o total întâm-
plător pe plăcile micuțe de faianță ale 
unuia dintre WC-urile agenției. În acea 
dimineață, găsisem una dintre anvelopele 
bicicletei dezumflată și după ce, în sfârșit, 
m-am hotărât să cumpăr mașina avocatu-
lui pentru care lucra Spiridhulla, domnul 
Patiris, m-am dus la muncă cu autobuzul 
de Megalohori. Cu cinci minute înainte de 
îmbarcare, m-am grăbit să urinez într-unul 
din WC-uri. În perioada aceea, întrucât 
mă culcam des cu Kristiana, aveam pro-
bleme cu urina. Un lucru obișnuit pentru 
bărbați care se întâmpla, probabil, din ca-
uza suprasolicitării rinichilor și umplerea 
rapidă a vezicii urinare. Dar, în timp ce-mi 
trăgeam fermoarul pantalonilor, am în-
cremenit citind ce era scris pe peretele din 
fața mea. În mijlocul uneia dintre plăcile 
de pe perete, scriseseră: „Kristiana o face 
cu albanezul”. Șocat, am luat din coș hârtia 
care tocmai absorbise ultima picătură de 
urină și am șters numaidecât faianța. În 
locul acela a rămas o pată albastră, iar sub 
ea câteva picături ca niște lacrimi. Când 
am tras ușa după mine, m-am uitat încă o 

dată înapoi, iar stropii îmi păreau să picure 
din genele Kristianei.

Ziua aceea la fabrică mi s-a părut 
nesfârșită. Și, ca să se termine cât mai 
repede, am lucrat non-stop. Eram atât de 
obsedat de muncă, încât „șeful mare” m-a 
numit cu alint „nebun”. După-amiaza plă-
nuisem să lucrez la vilă, unde mă aștepta 
Albana, cu care mă împăcasem, dar nu 
m-am dus. Voiam să aflu cât de departe 
se răspândise secretul celor nouăsprezece 
nopți în care mă culcasem cu Kristiana. 
Un scris grăbit pe faianța WC-ului agenției 
de autobuze nu era mare lucru probabil, 
dar, ținând cont de câți oameni au intrat 
și au ieșit și câți au citit când au terminat 
de urinat, era prea mult. Numele Kristianei 
care o făcuse cu un allvano, mai bine zis 
cu mine, probabil invadase toată suburbia 
din jurul Chrisoupolisului, înainte de a 
pune stăpânire pe strada „Kolokotronis” 
pe care locuiam și pe cartierul Peramahala. 
Printre alte cauze, am intrat în panică 
dintr-un motiv care, la prima vedere, 
mi s-a părut lipsit de sens. Eu, în locul 
cuvântului „albanez” scris în WC, mi-am 
citit numele. Și anume „Kristiana o face cu 
Vangjel”. La început, nu mi-a trecut prin 
minte că în Chrisoupolis, Peramahala sau 
„Kolokotronis”, în afară de mine, mai exis-
tau și alți albanezi. Așa cum putea exista și 
o altă Kristiana care o putea face cine știe 
cu cine. Dar despre asta m-am dumirit mai 
târziu. Și până m-am deșteptat, am crezut 
doar atât: grecoaica care a făcut-o cu alba-
nezul era Kristiana, cu care mă culcasem 
nouăsprezece nopți, iar albanezul care o 
făcea cu grecoaica eram eu. Cu această 
obsesie m-am chinuit în acea după-amiază 
când nu m-am dus la vilă, ca să pricep câtă 
amploare luase secretul celor nouăsprezece 
nopți ale noastre. Priveam cu atenție spori-
tă fiecare literă scrisă care îmi ieșea în cale 
pe stradă, fiecare afiș de lângă anunțurile 
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mortuare, fiecare pavelă plină de vopsea de 
pe trotuar, fiecare zgârietură de pe pereți, 
scări, balustrade, bănci și fiecare persoană 
care purta în buzunarul cămășii un mar-
ker. Am tăiat-o prin centrul cartierului în 
care locuiam, Peramahala, și după două 
ore mi-am zis cu deplină convingere:

— Toată lumea știe!
Eu și Kristiana o pățiserăm precum 

struțul care își bagă capul în nisip pentru 
a se ascunde și își lasă corpul afară. Ziua 
ne lăsase descoperiți, în timp ce noi eram 
convinși că ne acoperă noaptea. Toată 
lumea aflase secretul nostru. Iar Kristiana, 
care nu mai venea noaptea, se ascundea 
pe undeva ca să scape de furia tuturor. 
Acea furie existase chiar și atunci când noi 
credeam că nu există. Se pare că ceilalți ne 
văzuseră, chiar și atunci când niciunuia 
dintre noi nu-i trecea prin minte că ne-ar 
putea observa cineva. Ne văzuseră prin 
obloane, de la balcoane, prin găuri, de prin 
avlii, de pe bordurile trotuarelor pline de 
praf și de prin cafenelele vechi pline de 
fum. Noi trăiam unul pentru celălalt, în 
timp ce ceilalți trăiau ca să ne vadă, ca să 
șoptească din ureche în ureche cum gre-
coaica Kristiana, fiica căpitanului, mergea 
noapte de noapte la un albanez. Kristiana 
era frumoasă, în timp ce el era un albanez 
obișnuit, ca toți ceilalți albanezi. Totul 
era incredibil, inacceptabil și greu de luat 
în serios, întrucât era ca și cum ar dormi 
împreună o femeie frumoasă cu o hido-
șenie. Cum să stea împreună frumosul cu 
urâtul, binele cu răul, totul cu nimicul? 
Incredibilul și inacceptabilul i-au lăsat 
pe ceilalți fără somn, deoarece, ceea ce se 
petrecea sub nasul lor, nu se întâmplase 
niciodată, nici pe strada care poartă nu-
mele marelui erou, nici în orașul cu trup 
mic. „Totul” mergea noapte de noapte 
și se culca cu „nimicul”!... Insomnia își 
întinsese mâna prin obloane, balcoane, 

găuri, cluburi îmbibate de fum și aruncase 
o cârpă murdară pe strada principală. Pe 
cârpă scrisese ceea ce inima meschină nu 
putea ține înăuntru: „Kristiana o face cu 
albanezul”...

Știa și bătrâna care vorbea cu florile. 
Și despre care, acum, se spunea că e nebu-
nă, de vreme ce vorbea și cu balustradele. 
Ea, într-o zi mohorâtă, de parcă i-ar fi in-
trat o pleavă soarelui în ochi, m-a chemat 
să mă apropii de balustrada ei.

— Fiica căpitanului – zise, de parcă 
mi-ar fi încredințat un mare secret – umblă 
cu un albanez! 

— Cu ce albanez? – am întrebat-o.
— Nimeni nu știe asta! – se întoarse 

spre mine, ridicând din umeri.
Și abia atunci mi-am dat seama 

că degeaba mi-am scris numele cu min-
tea acolo, unde scriseseră cu markerul 
„albanez”, întrucât eu, înainte de a fi un 
substantiv propriu, eram în mare parte un 
substantiv comun. Ca în nicio altă ocazie 
mai înainte, am realizat acum că a fi străin 
înseamnă a fi comun. Comun, ca și cum 
nu aparții nimănui și ca și cum nu-ți revi-
ne nimic, ca un uragan care nu știe încotro 
merge și ca un taifun care nu știe ce face, ca 
o insomnie care a tulburat somnul tuturor 
și ca un pericol care-i amenință pe toți. 
Chiar și bătrâna, despre care se spunea că 
este nebună, părea amenințată când zisese: 
„Nimeni nu știe asta!”.

M-am mai liniștit, dacă tot nu eram 
eu în scrisul obscen. Dar eram îngrijorat 
și de nebunia bătrânei, pentru că îmi 
amintea de mama din Umbra Blestemată 
și de aceea am rămas cu ea mai mult ca 
niciodată. Am rămas atât pentru a-i alunga 
singurătatea, cât și pentru a-mi da seama 
dacă era cu adevărat nebună. Am vorbit 
despre florile care trebuiau acoperite cu 
folie de plastic, acum că iarna se apropia; 
despre nepoții din Germania care aveau 
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să tremure mai mult, întrucât acolo era 
mai frig; despre oamenii care treceau și nu 
spuneau „Bună dimineața” și nu-mi părea 
că ar da semne de scrânteală. Bătrâna era 
mai întreagă la creier decât mine și numai 
ce-am auzit-o spunând peste balustrade în 
timp ce trăgeam poarta după mine: 

— Domnule Jorgo, brutarul iese în 
fiecare dimineață să se culce cu vreuna și 
scoate pâinea necoaptă. Da ce, noi suntem 
albanezi, să mâncăm pâine râncedă?!

În ziua aceea în care soarelui îi 
intrase pleava în ochi, căpitanul mă căuta. 
Că mă caută, mi-a spus Timo Murrizi, vor-
bindu-mi de la distanță, de îndată ce m-a 
văzut ieșind din casa bătrânei.

— Ce i-ai făcut vecinului meu, că te 
caută din casă în casă?!

— Nu știu – i-am spus și am în-
lemnit la gândul că tatăl Kristianei citise 
frazele dezgustătoare și aflase totul.

Acum, ciocnirea cu el părea inevi-
tabilă. Deși preferam întotdeauna să-l evit, 
știam că acest lucru nu poate continua la 
nesfârșit. Când m-am întors din râpă fără 
Petro Zalli, deși eram sigur de amestecul 
lui acolo, am vrut să uit. Uitarea era un me-
dicament pentru a adormi, în timp ce ura 
era o otravă pentru a tulbura somnul. Mai 
târziu, când m-am culcat cu Kristiana, nu 
am simțit atât de multă ură, pe cât regret, 
ca pentru un om cu care vrei să te înțelegi. 
La urma urmei, nopțile în care Kristiana a 
venit la mine au fost o binefacere, pentru 
că mă iubea. Iar când ești iubit, vrei și tu 
să-i iubești pe alții, chiar și pe cel ce nu te 
iubește. Cu fiecare noapte, cu cât petre-
ceam mai mult timp cu Kristiana, cu atât 
mă umpleam mai mult (parcă aș fi fost un 
vas) cu acel lichid numit „bunătate”. Iar o 
parte din acest lichid voiam să-l  împart și 
cu căpitanul și de aceea l-am așteptat într-o 
zi pe stradă, lângă cușca lui Mili, pentru a 
schimba cu el măcar un „Bună seara”. El 

venea de la plimbarea de seară cu câinele, 
în timp ce eu împlinisem zece nopți de 
când mă culcam cu fiică-sa. Căpitanul îi 
vorbea câinelui cu voce blândă. Îl lovea 
în joacă cu nuiaua de salcie, îi gâdila, apoi 
îi controla urechile să nu fi făcut păduchi 
și îi ștergea balele cu dosul palmei. Era o 
iubire atât de sinceră și atât de curată încât, 
pentru o clipă, mi-ar fi plăcut să fiu puțin 
câine. Am așteptat să se apropie și am ieșit 
în fața lui. 

— Bună seara – am spus – ce zice 
Mili?!

Căpitanul, care nu se aștepta să mă 
vadă, a întors atât de brusc capul, încât mi-a 
fost teamă că i se vor rupe toate vertebrele 
gâtului. S-a uitat la mine cu ochi mari, 
m-a măsurat din cap până-n picioare, de 
parcă i-ar fi tăiat calea fantomele. Nuiaua 
de salcie i-a căzut din mână, iar gura i s-a 
deschis larg ca o gamelă. Iar eu abia atunci 
mi-am amintit, că nu ne mai întâlniserăm 
de când mă trimisese la pierzanie.

— Ce-i cu tine pe aici? – zise cu o 
voce grea precum plumbul – nu mă aștep-
tam să te văd!

— Unde să fiu – i-am răspuns – aici 
este casa mea!

După aceea mi-am continuat dru-
mul, în timp ce el se uita în jur, întrebân-
du-se parcă, de când vorbesc fantomele 
grecește și de când au casă.

De data asta, ne-am întâlnit în fața 
panoului de reclame, după primul colț al 
străzii care ducea la clubul Alexandrei. Îi 
ușurasem căutarea mergând într-acolo, 
întrucât considerasem inutil să mă sustrag.

— Noi doi avem multe de discutat! – 
zise de la distanță, de cum mă văzu.

Două secunde mai târziu, mă prinse 
de braț și ne îndreptarăm spre clubul pe 
care îl frecventa aproape în fiecare zi. În 
vocea lui nu se simțea rugăminte, ci ordin. 
Și o furie pe care cu greu și-o ascundea. 
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Pășeam umil după el, călcând în picioare 
frunzele împinse de vânt. Soarele apunea 
cu pleava care îi deranja din ce în ce mai 
mult ochiul și care făcea ziua mai mult 
decât mohorâtă. Durerea din ochi și-a 
transformat-o în nori negri sau în vânt ce 
se întețea suflând peste frunze. Călcam pe 
ele de parcă ar fi fost cartușe fierbinți. În 
club erau puțini oameni, dar alții continu-
au să vină. De la tejghea, Alexandra ne-a 
făcut cu mâna. Ne-am așezat la o masă 
lângă fereastra peste al cărei geam vântul 
îți smulgea părul, lângă peretele unde 
era atârnat tabloul ciobanului cântând la 
fluier. L-am admirat cu ochiul pictorului, 
pentru că mă consideram priceput în acel 
domeniu, deși, de când mă stabilisem la 
Chrisoupolis, mă apropiasem din ce în ce 
mai rar de blocul de desen, punând astfel 
lacăt unui vechi vis de-al meu care era 
deschiderea unei expoziții de portrete și 
motive pastorale. Am observat că ciobanul 
din tablou ținea fluierul de parcă ar fi fost 
o bâtă. În același timp, mi-am amintit ziua 
în care am sărutat-o pentru prima dată pe 
Kristiana. Atunci o pierdusem și căutam o 
gaură în care să-mi bag capul. Acum venea 

din nou, după nouăsprezece nopți fierbinți 
de amor cu ea, o a douăzecea noapte eșuată 
și niște scrieri triviale pe care, cu siguranță, 
trebuie să le fi citit și căpitanul.

Căpitanul a comandat, iar Alexandra 
a adus fără întârziere uzo într-o sticlă cu 
gât subțire, precum gâtul de barză, alături 
de două pahare cu fund gros, o cană cu apă 
rece, două furculițe învelite în șervet de 
hârtie și aperitivul obișnuit: măsline negre 
deshidratate, ardei murați tăiați în felii 
subțiri și brânză presărată cu oregano. Ne-
am privit prima dată în ochi atunci când 
am ciocnit paharele. Mă așteptam să văd 
disprețul obișnuit în ochii bărbatului care 
stătea în fața mea, dar am văzut altceva. 
Ceva asemănător cu lingoarea bolnavilor 
de tifos intestinal. Căpitanul suferea, dar 
își masca suferința. Era bolnav de tifos 
intestinal, dar nu-și arăta boala. Era la pă-
mânt, dar își ascundea căderea. Devenise 
mic, dar nu accepta. Era furios, dar își 
înăbușea furia.

— Te culci cu fiica mea?! – vorbi la 
un moment dat, cu voce bolnavă și fără să-
și ia ochii de la mine.

NATY ELA CĂLINESCU

Iulie 2016
Ploaia torențială răpăia prin per-

deaua neagră a cerului nopții de vară toate 
gândurile sumbre ale unei tristeți sufocan-
te ce o cuprinsese cu totul, căci, oricât își 
impunea să uite ultimele evenimente ale 

lunii iunie, nu reușea să găsească o scuză 
pentru atitudinea maternală indiferentă.

Marta deschise telefonul și, spre 
surprinderea ei, ochii începură să i se 
încălzească, senzația de usturime deran-
jantă fiind intensificată de simpla prezență 
a celor două apeluri de la mama sa. Ce 

În coma timpului
- proză scurtă -
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mai dorea acum? Nici nu știa unde se 
mai poate încadra orice gest sau vorbă de 
aparent interes pentru o relație iubitoare 
mamă-fiică...

Obișnuința de ani de zile de a vorbi 
zilnic, deși locuiau destul de aproape una 
de cealaltă, o îndemna să apeleze numărul, 
dar inima ei frântă își dorea doar să uite. 
Sau poate rațiunea era cea care încerca 
să o îndepărteze de starea de suferință 
tăcută? Mintea ei dormise prea mult în cei 
35 de ani ai săi, „coma” în care se aflase îi 
crease o lume conturată de ideea norma-
lității unei vieți în care o mamă își iubește 
copiii echitabil, dar trezirea din starea de 
semiconștiență atrăsese declinul propriei 
personalități.

Lăsă telefonul din mână și hotărî 
că nu va suna. Trebuia să ajungă la cabi-
net înaintea șefului. Pacienții programați 
veneau de obicei mai devreme, unde mai 
pui că nu puteai să prevezi intervențiile 
urgente. Când se pregătea să iasă pe ușă, 
telefonul îi vibră în geanta de pe umăr, ceea 
ce o sperie îngrozitor. Șocată, privi ecranul 
mobilului și răspunse fără nicio tragere de 
inimă:

— Ce faci? întrebă mama sa.
— Ce fac de obicei la ora asta! Merg 

la serviciu.
— Și copiii?
— Dorm. I-am anunțat că vor sta 

singuri azi. Voi păstra legătura cu ei prin 
telefon. Vorbim mai târziu! Și închise 
telefonul în grabă, căci amintirea acelor 
momente petrecute cu nici o lună în urmă 
puneau stăpânire pe mintea ei și nu îi mai 
dădeau pace de fiecare dată când vorbeau, 
chiar și telefonic!

Iunie 2016
Cei trei nepoţi, copiii celor două fete 

de 30, Lucia, și respectiv 35 de ani, Marta, 
ţopăiau veseli în drum spre bunica lor, 

Valeria, care mai de care mai nerăbdător să 
îi arate acesteia cadoul cumpărat.

— La mulţi ani, buni! Împlinise 55 
de ani, dar încă își păstra frumuseţea femi-
nină și spiritul tânăr!

— Mulţumesc, dragilor! Și îi îmbră-
ţișă pe rând.

Ziua se arăta una veselă, cu jocuri ale 
copiilor, cu discuţii și glume între adulţi, 
cu masă de sărbătoare. Dar lucrurile au 
luat o altă întorsătură spre finalul zilei... 
Bunicii pregătiseră o surpriză pentru băia-
tul Luciei, deși mai era o lună până la ziua 
lui. Așa că, mașina cu telecomandă pe care 
și-o dorise era acum motivul discordiei 
între nepoţi, căci, inevitabil, ceilalţi doi nu 
înţelegeau de ce nu aveau și ei o jucărie de 
la bunica.

— De ce nu ai așteptat până la ziua 
lui ca să îi dai cadoul, întrebă Marta de-
ranjată vizibil de gestul nesăbuit al mamei 
sale.

— Ele sunt fete, nu se joacă cu ma-
șini! M-am gândit că nu e nicio problemă 
dacă îi dau cadoul dinainte.

Oricât a încercat să atenueze con-
flictul dintre verișori, Marta nu a reușit să 
calmeze situaţia. Și atunci a propus o altă 
soluţie: nu se mai joacă nimeni cu jucării, 
vor găsi un joc la care să participe toţi trei. 
A luat mașina băiatului și a înmânat-o 
bunicii, convingându-l într-un final să 
accepte să se despartă de ea, iar copiii au 
continuat jocul.

Marta s-a îndreptat spre camera 
adulţilor, încercând să nu se mai gândească 
la acel incident. Când a intrat, a prins exact 
momentul în care mama sa îi înmâna cheia 
unei mașini Luciei:

— Asta este pentru ziua ta, căci, 
dacă tot ai împlinit 30 de ani, m-am gândit 
că e o vârstă ce merită sărbătorită cu un 
cadou deosebit!
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— Dar au trecut două luni de la ziua 
mea de naștere, zise ea în glumă, surprinsă, 
dar și fericită în același timp.

— Poți să mi-o dai mie, dacă nu o 
vrei, noi tot nu avem o mașină! adăugă 
Marta.

— O să îți iau și ție când o să împli-
nești 40.

— Mda! În cinci ani, cine știe ce se 
poate întâmpla, deci nu face promisiuni ce 
nu pot fi respectate!

Marta schimbă apoi subiectul. Nu 
era momentul pentru asemenea discuții. 
Apoi își întrebă mama dacă ar putea să stea 
cu fetele în ziua următoare, căci soțul ei, 
Sebastian, era de seviciu, iar ea avea o zi 
aglomerată la cabinet.

— Da, cred că pot mâine.
— Unde mergi, bunica? Vreau și eu 

să vin! zise Robert.
Marta îi făcu semn mamei sale să nu 

îi spună, pentru că știa că va fi mai dificil 
cu toți trei. Chiar dacă împlinea 9 ani, nu 
era tocmai un băiețel liniștit sau ascultător 
și putea ușor să intre în conflict cu verișoa-
rele sale.

În ziua următoare, în schimb, lucru-
rile au ieșit de sub controlul bunicii. Când 
a mers la nepoate, Robert a fost motivul 
unui incident neașteptat. I se făcuse foame, 
dar, mofturos cum era, i-a cerut bunicii să 
îi gătească mâncarea sa preferată. Ca de 
obicei, aceasta nu l-a refuzat. Dar i-a cerut 
să se joace între timp cu verișoara sa cea 
mică, Alexia, căci cea mare, Sorana, își 
făcea temele în camera sa.

În dormitorul Alexiei se aflau 
destule jucării și jocuri interesante de 
care cei doi copii se puteau folosi pentru 
a se juca împreună, dar Robert se simțea 
plictisit de acestea. Avea poftă de ceva nou. 
Se gândi că nu ar strica să se joace cu acel 
joc de construcție metalic, deși știa că nu 
trebuia să îl folosească în prezența celei 

mici. Mătușa sa îi explicase că e periculos 
pentru un copil de 3 ani, căci are piese mici 
ce pot fi înghițite și șurubelnițe ascuțite ce 
pot răni. Nici nu îi păsa de asta acum. Dar 
cum să îl ia de acolo de pe dulap? Era prea 
sus pentru el. O chemă pe bunica să i-l dea. 
Fără a sta pe gânduri, ea îi respectă dorința 
și merse înapoi la bucătărie să continue 
mâncarea.

Nu dură prea mult și Alexia se apro-
pie de joc. Ce era obiectul acela ascuțit? 
Puse mâna, curioasă din fire, pe acea șu-
rubelniță, dorind să se joace și ea. Robert 
se repezi să o ia înapoi, dar fetița fugi 
spre bucătărie la bunica. Aceasta era prea 
ocupată să ia în seamă conflictul copiilor. 
În goana lor prin casă, băiatul o împinse, 
iar obiectul metalic îi străpunse fetiței ab-
domenul. La țipetele Alexiei, Sorana fugi 
speriată să vadă ce pățise sora sa. Covorul 
sufrageriei se umpluse de sânge. Între timp 
ajunsese și Valeria.

— De ce nu ai avut grijă de ei, 
Sorana? 

Dar fata nu mai scoase o vorbă. Se 
blocase. O privi pe Alexia și observă că 
aceasta leșinase, iar rana nu părea minoră. 
De-abia atunci bunica înțelese gravitatea 
situației și sună salvarea. Fetița ajunse 
la urgențe într-o stare destul de gravă. 
Pierduse mult sânge.

Când Marta află ce se întâmplase 
nu se putu abține să îi arunce cuvinte grele 
mamei sale. De unde acea indiferență ce 
a dus la neglijența de neiertat care i-a pus 
nepoatei sale viața în pericol? Îi spuse că 
nu mai are nevoie de ea altă dată, că poate 
să stea liniștită să își îngrijească nepotul, 
căci doar acesta conta se pare pentru ea!

Sufletul său era plin de furie, dar 
durerea provocată de situația în care se afla 
fetița sa înăbușea acel sentiment, căci grija 
pentru starea copilei predomina orice altă 
stare sufletească. După efortul de câteva 
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ore bune al medicilor, starea fetiței se îm-
bunătăți. Avusese noroc că nu îi fuseseră 
afectate organele vitale. Totuși, recupera-
rea Alexiei a durat vreo două săptămâni.

Iulie 2016
Valeria se hotărâse să meargă la 

nepoatele ei, pentru a vedea ce fac. Chiar 
dacă Sorana, fiica cea mare, avea 10 ani, nu 
putea să se bazeze prea mult pe priceperea 
sa în a avea grijă de sora de 3 ani, mai ales 
că și aceasta, adult fiind, greșise cu nicio 
lună în urmă când îl luase pe Robert cu 
ea. Marta avusese dreptate: când cei trei 
copii se întâlneau, lucrurile se complicau, 
ajungeau la conflicte, tărăboi și automat 
pericolul de a se împinge sau de a se lua la 
bătaie era inevitabil și apoi, mai este și acel 
imprevizibil ce poate să apară în rândul 
celor mici, așa cum se și întâmplase!

Dar nu putuse rezista dorinței ne-
potului, asta era slăbiciunea ei, mai ales că 
ea îl crescuse cât timp Lucia își continuase 
studiile. Spiritul rebel o determinase să fie 
nehotărâtă în alegerea unei cariere. După 3 
ani frecventați la Facultatea de Drept, Lucia 
decisese că nu e domeniul care să îi placă 
și se înscrisese la Facultatea de Economie, 
pe care o terminase cu ajutorul părinților, 
căci rămăsese însărcinată și avea nevoie 
de aceștia pentru a-i crește băiatul. Soțul 
ei, lucrând în domeniul bancar, nu avea 
suficient timp să se ocupe de copil și nici 
nu ar fi putut să stea acasă, având nevoie 
de bani pentru a-și susține financiar soția.

Era conștientă, în sfârșit, că fiica cea 
mare avea motive să o respingă. Îi spusese 
că va lăsa fetele singure, doar ca să nu mai 
apeleze la ajutorul ei și nu putea să stea 
liniștită. Ceva o îndemna să meargă spre 
apartamentul Martei, să vadă cu ochii ei că 
totul este bine. Vorbise cu fetele la telefon 
cu vreo cincisprezece minute mai înainte. 
Sorana se lăudase că reușise să încălzească 

mâncarea pentru ea și Alexia. Era mândră 
de reușită! Se pregătea să facă ceai, dar me-
zina tot insista să stea cu ea la televizor să 
vizioneze desenele sale preferate. Nu ajun-
se bine în fața apartamentului, că se sperie! 
Pe sub ușă răzbătea un fum înecăcios. Sună 
imediat la 112, căci realiză că nu mai avea 
cheia. I-o lăsase Martei când se certaseră. 
După intervenția pompierilor, fetele au 
fost scoase din apartament în siguranță. 
Adormiseră la televizor, iar pe foc uitaseră 
ibricul cu apă pentru ceai. Tușeau și erau 
speriate, neștiind ce se întâmplase cu ele...

Canicula devenise supărătoare, mai 
ales pentru persoanele în vârstă cu proble-
me cardiace, iar la cabinet se aglomerase 
neașteptat de mult. Prea multe intervenții 
urgente printre cele programate! Oboseala 
din ultima perioadă își arăta colții cu 
duritate: amețeli, lipsa energiei, insomnii, 
uneori greață, parcă se uniseră într-o horă 
a rutinei. Deși își propusese de mai multe 
ori să meargă la analizele anuale, nu reu-
șise să ducă la bun sfârșit acest lucru, așa 
că, aproape era o obișnuință această stare 
persistentă a sa. Marta ajunse la cabinet 
suficient de devreme încât să se schimbe 
și să verifice agenda cu programări, dar 
nu apucă bine să termine activitatea de 
la începutul zilei că telefonul sună, iar în 
acea liniște în care o tot năpădeau gânduri, 
se sperie și îl scăpă pe podea. Oare ce s-o 
fi întâmplat? Mâinile îi tremurau în timp 
ce verifica dacă mobilul este în regulă. Nu 
avea nimic, se pare. Apelul era de la mama 
sa.

Sună imediat, parcă presimțind că 
ceva rău s-a întâmplat.

— Alo? Sunt bine fetele?
— Nu știu ce să zic!... E fum în tot 

blocul! Pompierii sunt înăuntru..., dar nu 
mai auzi continuarea, căci o căldură îi 
cuprinse tot corpul, broboane de sudoare 
i se prelingeau pe frunte în timp ce simțea 
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că se sufocă. Picioarele i se înmuiară, to-
tul în jur se înnegri în privirea ei și pică 
inconștientă pe podeaua rece a cabinetului 
la care lucra. Medicul o găsi relativ rapid 
și sună salvarea, încercând să îi ofere între 
timp primul ajutor.

— Avea probleme cu inima? îl între-
bă medicul de la urgențe pe Sebastian.

— Până acum nu sau cel puțin nu 
știam. De ceva timp își propusese să ajun-
gă la analize, dar tot amâna.

O privea pe Marta cu îngrijorare. Ce 
ar putea fi în mintea unei persoane aflată 
în această stare de inconștiență, de comă 
sau cum s-ar mai putea numi? Și cum să 
aibă probleme de sănătate? Doar lucra în 
acest domeniu... Rațiunea îl părăsise, fiind 
înlocuită de o obsedantă întrebare: ce o fi 
acum în mintea inconștientă a soției sale?

Lumina soarelui inunda întrea-
ga porţiune de grădină a babei Rada. 
Clinchete de copii veseli zornăiau în 
apropierea ulucilor de lemn din gardul 
ce împrejmuia curtea și întreg domeniul 
singuratic al femeii trecute de 70 de ani, în 
care mai aducea un puls de viaţă doar gră-
diniţa cu zambile, narcise, ghiocei, lalele 
colorate și lăcrămioare, deasupra cărora se 
ridica falnic cireșul bătrân ce se umpluse 
în acel an de roade sau cel puţin așa părea, 
căci se împodobise ca o mireasă cu vălul 
său înflorat ce exploda strălucitor în rozul 
imaculat de parfum.

Marta se simţea acolo, în toată acea 
nebunie a subconștientului ce o purta în 
trecutul copilăriei sale, când nu avea altă 
grijă decât cea a jocului. Și totuși vedea clar 
seninătatea femeii mărunte, slăbuţe, ridată 
de grijile și supărările vieţii, ce ieșea la 
portiţa dinspre blocuri, căci curtea sa dis-
punea de două intrări: una înspre stradă, 
iar cealaltă înspre locul lor de joacă, un loc 
în care se strângeau toţi copiii și așteptau 
cu nerăbdare să se coacă cireșele, căci baba 

Rada le întindea fiecăruia câte o mână din 
aceste fructe de mai, cu care să își stăpâ-
nească pofta de dulceaţa aceea aromată 
ce nu se compara cu nimic din gusturile 
de mai târziu, căci fructul din perioada 
inocenţei e plin și de multe alte miresme 
pe care nu le regăsim în nicio altă etapă ul-
terioară a vieţii, nici măcar în adolescenţa 
plină de aspiraţii. Doar copilăria zâmbește 
așa în gustul fructat al celor câteva cireșe 
primite cu un zâmbet din palma acelei bă-
trânici plăcute care ascundea multă tristeţe 
în ochii săi mici și plini de dor, căci suferea 
în singurătatea ei!

— Și unde îţi sunt nepoţii, babă 
Radă?

— Sunt plecaţi cu mama lor, copilă.
— Și când mai vin pe la tine?
— Cine știe!...
Și baba Rada privea departe în zare, 

cu gândul dus... Însă Marta nu renunţa așa 
ușor!

— Și copiii tăi unde sunt?
— Eh, aveam doar unul și s-a dus și el!
— Dar unde s-a dus?
— În ceruri, la îngeri!
Și Marta o privea serioasă cu ochii ei 

mărgelaţi, încercând să înţeleagă ceva, dar 
nu știa ce anume. Era prea tentant să mai 
guste o cireașă și să își continue jocul, fiind-
că nu dorea să o strige prea repede mama 
ei să meargă acasă, la masă, poate, sau ca 
să mai scrie vreo temă pentru școală. Așa 
că uita de povestea bătrânei și revenea la 
activităţile sale ludice cu aceeași vioiciune 
anterioară, sperând că va mai primi și în 
ziua următoare festinul delicios...

Fusese frumoasă baba Rada! Îi 
povestise mama ei că avusese un băiat, 
mândru și puternic, respectuos și dedicat 
meseriei sale, ce își pierduse viaţa în timp 
ce salva niște copii din calea focului, căci 
izbucnise un incendiu, de la o instalaţie 
electrică improvizată, în casa unei familii 
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sărmane. El fusese curajosul pompier ce 
se avântase ca eroii din povești să își ducă 
misiunea la capăt, în ciuda pericolului evi-
dent, iar o grindă de lemn îi curmase viaţa 
la nici 39 de ani, rămânând în urma sa, 
îndureraţi și singuri, o soţie cu doi băieţi și 
doi părinţi al căror unic fiu nu le mai putea 
fi alinare la bătrâneţe.

— Babă Radă, s-au copt merele?
— Încă nu, Marta, dar poţi să guști 

unul, așa verde cum e, poate îţi place. Și 
viaţa e dulce-acrișoară uneori. E mai rău 
când se acrește și devine oţet, că apar 
încreţituri...

La nici un an după tragedia fiului, 
în primăvara aceea cu brumă și grindină 
în care nu prea rodiseră pomii fructiferi, 
soţul acesteia, Ilarie, suferise un atac de 
cord. Era prea mult pentru el să suporte 
dispariţia unicului copil... Marta nu și-l 
amintea! Nici figura băiatului lor nu putea 
fi procesată în mintea sa copilăroasă!

— Sunt bune merele astea, mai ai? O 
să iau câteva și pentru sora mea.

Lucia, sora mai mică a Martei, bucă-
lată și năzbâtioasă, era o fetiţă răsfăţată ce 
vine pe neașteptate și îţi perturbă rutina, 
dar care nu se poate abţine să îţi însenineze 
ziua cu tot felul de năstrușnicii amuzante, 
care mai de care, ce nu pot fi anticipate de 
cei din jur.

— De-ar fi și nepoţii mei aici!
— Și de ce nu sunt? Nu te mai iubesc?
Și baba Rada ofta prelung și nu răs-

pundea, iar Marta continua leapșa cu sora 
sa și cu ceilalţi copii de la bloc:

— Tu ești!
— Ba tu, că te-am atins! Și Lucia se pu-

nea pe plâns de o auzea și mama lor din casă!
— Ce aţi mai făcut de data asta, 

Marta? Iar o întărâţi? Tu ești mai mare, 
trebuie să ai grijă de ea!

Și Marta se roșea de ciudă la o ase-
menea nedreptate, ea nu făcuse nimic. Se 

îndreptă către baba Rada care se blocase în 
gânduri ca un tablou static în suferinţa lui 
ce domina eternitatea clipei prin măiestria 
pictorului creator și îi șopti timid, de parcă 
nu ar fi vrut să perturbe momentul acela 
de liniște deplină:

— Plec acum, babă Radă! Ne chea-
mă mama. Dar o să mai trec să te văd!

Și anii trecură cu repeziciune. 
Casele fuseseră dărâmate, iar odată cu ele 
și cea a babei Rada. Străduța îngustă era 
înlocuită cu alta mai largă și mai apăruseră 
și alte blocuri în cartier. Bătrâna, rămasă 
fără băiat și bărbat, primise la schimb o 
garsonieră în una din clădirile comuniste, 
la fel ca și cuscra sa, bunica preferată a 
nepoților Radei ce nu mai binevoiau să o 
viziteze, de parcă ar fi uitat că fusese mama 
tatălui lor, cel care se sacrificase să salveze 
vieți nevinovate...

Nimic nu mai era la fel nici pentru 
Marta. Ultima oară când mirosise florile 
din grădinița acesteia a fost înainte de sosi-
rea buldozerului care nivelase tot, de parcă 
nimic nu ar fi existat acolo, nici gustul 
cireșelor coapte, nici al merelor verzi, nici 
mirosul florilor ce schimbau anotimpuri. 
Apucase totuși să culeagă din rădăcină 
doar lăcrămioarele ascunse pe sub ulucile 
gardului căzut, pe care le plantase apoi bu-
nica ei în grădina din fața casei. Și ce mai 
lăcrămioare au ieșit! Pline cu mireasma 
unei triste povești...

Nu o mai văzuse de câțiva ani pe 
baba Rada, dar aflase că murise singură 
și o vecină se ocupase de înmormântarea 
ei. Și-ar fi dorit să o revadă, așa, ca în 
copilărie, dar crescuse și știa că trecutul e 
ireversibil și viața dulce-acrișoară nu poate 
menține prea mult timp gustul cireșelor 
dulci. Când te gândești că îi spusese că va 
mai trece să o vadă! Nici măcar nu putea să 
se întristeze. Imagini pierdute se perindau 
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prin fața ochilor săi și o făceau să plutească 
undeva, departe, între două dimensiuni...

O lumină o învăluise cu totul și, ca 
din neant, baba Rada îi făcea cu mâna. 
Avea alături de ea un bărbat de 39 de ani 
și altul mai în vârstă. Inima Martei tresăltă 
de bucurie. Acum știa: familia o așteptase 
acolo, se întâlniseră în sfârșit!...

August 2016
— Când se trezește mami? întrebă 

Sorana. A dormit prea mult și îmi e dor de ea!
— Nu știu, draga tatei. Și mie îmi 

este dor de ea. Și își strânse ambele fete în 
brațe.

— De cât timp e așa? întrebă 
asistenta care tocmai intrase pe ușă. Era 
nou-venită și surprinsese discuția dintre 
tată și fiică.

— De aproape o lună, dar pare a fi 
un an.

— Pulsul este normal, se pare. De 
parcă ar dormi.

Alexia se apropie de patul mamei 
sale să o privească mai bine. Ar fi vrut să îi 
vorbească, să o strige, dar se blocase într-o 
liniște apăsătoare din care nu puteau să 
mai răzbată cuvintele. În mintea ei se cre-
ase o muzică zbuciumată în care, din când 
în când, răzbăteau acele come dintr-un 
portativ. Respirația sacadată a fetiței de 3 
ani mângâie obrazul mamei sale precum o 
briză a inocenței.

Pleoapele Martei tresăriră ca sub un 
impuls venit din subconștientul unui vis, 
iar ochii săi negri se deschiseră încet, cu-
prinși de strălucirea zilei de mâine. Zâmbi 
spre fiica sa ca un mesager luminos ce a 
străbătut coma timpului...

Arca ideilor

pe a timpului arcă
în a creierului barcă
vrăjite-s ideile
îmbrăcate în ambrozie
frumoase ca ielele
te încântă
te frământă
te întreabă și descântă
nu-ți dau pace

știu cum să se joace
cu destinele
cu vorbele
așezate în vitrina ochiului
în lumina orbului
vesele și triste
în rime ascunse
ah!
pe muzica lui Bach
se-nfruntă ideile
de la A la Z

MARINELA BELU-CAPȘA
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Toamna

pe ramuri frunzele dansează
valsul toamnei în violet
pe dealuri corbi lacomi oftează
lupi și urși prin tufiș berechet

pânza tăcerii ruptă-i deodată
de-un negru țipăt de ajutor
albastre fantome din văi se arată
câini răgușiți se-ațin în calea lor

ruginia toamnă sosit-a devreme
cu frig și cu ploi peste orele mici
tristă-n amurg printre garduri ea geme
corbi și fantome dansează pe-aici

frunzele mor călcate-n picioare
clopotu-n dungă bate mereu
gutuile dorm pe galantare
ziua-i mai scurtă, visul mai greu

Cireșul

la marginea grădinii uitate
veghează cireșul rănit
de scorbura în care frământă
furnicile firimituri de viață
ramurile brațe puternice altădată
frânte-s de nevolnicul vânt în furtună
pentru sevă și pentru lumină
firavele frunze zilnic se zbat
la urechile verii cireșele dulci
culese sunt de trecătorii flămânzi
lovit de securea uitării pomul plânge
dor îi e de anii tinereții când
iubit era de stăpânii casei
plecați pe căi necunoscute
unde spațiul și timpul nu există...
a fost cândva un cireș falnic
acum cireșul sunt eu

Piatră fără umbră

mă plimb în mine
pe drumul pietruit cu zâmbete reci
la fereastra sufletului adormit
am nevoie de o companie plăcută
nimeni nu mă vede
nimeni nu mă aude
beau cuvintele înecate în vin roze
vărsat pe masa cu doruri
geamantane de cuvinte fără sens
așezat în fotoliu aprind o țigară
și-ascult tăcerea nopții fără lună
figuri ciudate pe drumul meu
trist drumul cu sens unic
îmi vine să urlu pe ruinele vieții
pe străzile cu ferestre-ntunecate
îmi strâng pieptul să nu plece sufletul
deși prezentă fericirea e uitată
vreau să râd cu lacrimi dar nu pot
un gol imens în inima fără iubire
urmele trecerii pe drumul din mine
defilează în adâncă visare
coardele inimii murmură
pasul timpului scapă din lanțurile cerului
prin perdeaua aerului rece
sculptând liniștea
aceasta este noaptea când
mă întâlnesc cu mine
nu știu unde
nu știu cum
pierdut sunt pe imaculata foaie albă
piatră fără umbră mă simt
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Nimic întâmplător

cine suntem?
ființe aruncate pe pământ
din necunoscut
ființe create de Dumnezeul
etern întrupat în om
Energie plină de iubire
nevăzută, necunoscută
o înțelepciune nemăsurată în noi
prin Spirit suntem în legătură cu Creatorul
nimic din jur nu este întâmplător
frunza cade din copac cu un scop
noi ne supunem unor legi nescrise
într-un Univers fără cuprins
călători vremelnici suntem
care iubesc, urăsc, iartă, trădează
ființe vii cu suflet, corp și minte
șoferi cu mașină și volan
totul e un joc în spirala lui a fi
totul e o creștere continuă în
călătoria noastră pe pământ-
șansa existenței noastre
de ieri, de azi, de mâine
nimic nu e întâmplător
trebuie doar să avem încredere
în Justiția Universului

Suferință

scrie de parcă ar avea ojă pe unghii
cu teamă să nu se șteargă culorile
harul e o boală care nu se ia
nici de vindecat nu se vindecă

că nu-i vin ideile geniale suferă
nu-i ies nici metaforele
deși zilnic răsfoiește dicționarul de rime
ghemuit în colțul cu idei

de-atâta suferință
roiuri de vorbe se-nvârt în capul lui
picături de rouă
înghețate pe foile albe
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Curgere

rostogolește pietre în râul vieții
hotărât deseori
alteori delicat
mai prinde câte o virgină
piatră de mină
îngrădită sub punte
jucăușa apă de munte

apoi coboară molcom la vale
spre poale
și-n undele-i liniștite
nechează iepe neîmblânzite
neștiutoarele de cravașe
din stepele nesfârșitului

Imagine

s-a născut fără zestrea
unui timp definit
subtilizează câte o secundă
virtuală
din privirile celor întâlniţi
celor plăcuţi
celor iubiţi
avidă entitate boemă

crepuscular
oferind buchetul florilor de câmp
încă nemângâiate
secundele năvălesc peste el
cu forţa posesivităţii
le culege delicat la piept

să-i îngâne
un cântec de leagăn

Șotron

nu m-a întrebat nimeni despre întregire
de atunci inima tresaltă nebună
la câte o privire albastră
irișii mei îi vorbesc
în limbaj hipnotic despre posibilităţi
oportunităţi
apoi ne lăsăm copleșiţi în răspunsuri
rezonante

nu m-a întrebat nimeni despre teamă
de atunci iubesc tunetul
prind câte unul în palme de gând
îi desfac petalele
subtilizez câteva armonice
din simfonia culorii fulgerate
pentru șoapta mea secretă
din ultima liniște

Cursă

a crescut printre ziduri
în contondente cunoașteri
de limite impuse
o iederă îi aruncă pe singura fereastră
semne de întrebare

în mângâieri de calde rădăcini
intră în verdele zilei
cu setea alergătorului peste obstacole

DAN MITRACHE
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cade
se ridică
toată lumea aclamă
e cursa lui
lumea privește
se pregătește
pentru o cursă lungă
nonșalant
atinge din mers nesfârșitul
care-i zâmbește
lumea privește

Cutremurări

Se zgâlțâie pământul
și un ocean de lacrimi adună
picuri căzuți printre ruine.
Geneze în desfășurare maculează albul

cu strigăte roșii
încremenite în aer.
Ceața și-a multiplicat tentaculele
prin toate firidele.
Praful cade peste fire,
cotropitoare lavă rece,
invazie mișelească în vernal.

Târziu,
în liniște țiuitoare de pustiu,
într-o crevasă scăpată de zgură,
o sămânță primește un bob de lumină
și căldură.

Nu ești pregătit niciodată să mori, 
chiar dacă sentimentul persistă uneori cu 
anii și simți că-ți pierzi răbdarea căutând 
să înțelegi de unde pot veni pericolele. Este 
suficient uneori să deschizi ochii și să vezi 
în profunzime, trecând peste amănuntele 
ce încarcă inutil realitatea. Să te afli într-o 
veghe continuă este greu. Îți amorțește 
corpul și devii imun. Nimeni nu știe ce 
anume determină astrele să rezerve fiecă-
ruia un rost diferit. Cert este că nicio zi nu 
seamănă cu alta.

Ziua în care am plecat la drum era 
una liniștită, absența norilor încurajân-
du-ne. Am urcat într-un ARO, patru 

persoane. Șoferul avea în dreapta pe di-
rectorul institutului la care lucram cu toți, 
un individ scund, lipsit de personalitate, 
numit politic, sechestrat propriilor idei din 
care nu comunica nimănui.

Călătoria în care pornisem avea ca 
scop prospectarea oportunităților Capitalei 
în a găsi clienți pentru închirierea spațiilor 
de care răspundea institutul. Acesta, deși 
modest și nemaigăsindu-și locul într-o 
economie de piață ce-i redusese din sfera 
de activitate, era locul unde altădată se 
stabileau strategii și se realizau proiecte de 
mare anvergură.

CRISTIAN OVIDIU DINICĂ
ACCIDENTUL
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Din spatele autovehiculului puteam 
să observ în liniște peisajul și păsările ce-
rului. Eram cu toții tăcuți și gândurile ne 
însoțeau pe drumul plin de serpentine. Se 
circula fără agitație inutilă. Liniștea din in-
teriorul mașinii era propice pentru somn, 
toată această tăcere părea o amnistie ce ne 
stăpânea emoțiile. Fiecare ne ascundeam 
gândurile. Ne aruncam priviri într-un 
dialog mut. Timpul era suveran și blând cu 
răbdarea noastră.

Drumul orășenesc odată terminat, 
am intrat pe autostradă. Spațiul de rulare 
s-a lărgit, sunt patru benzi, viteza a cres-
cut, dar nu și aglomerația. Ziua se anunța 
caniculară. Mașina, cu fiecare kilometru 
parcurs, se deplasa mai rapid, nerăbdarea 
șoferului fiind proporțională cu năduful 
său. Sub capotă motorul începea să fiarbă. 
Spațiul era înghițit sub ochii noștri, dar 
timpul parcă trecea ca melcul, târându-se 
cu greu.

Tăceam, din când în când ațipeam 
pentru câteva momente, spre deosebire 
de director care adormise bine în scaunul 
său. Părea că indiferența stăpânea mașina. 
Clipele erau și ele prizoniere caniculei.

O clipă de neatenție și brusc în fața 
autoturismului a oprit un camion. Cerul 
fără nori a fost străbătut de un fulger care 
ne-a orbit. Șoferul, bulversat, a clipit sufi-
cient cât să intre în camionul oprit. Spațiul 
părea că se comprimă. Nu mai aveam 
cuvinte. Asistam la modul în care tabla 
mașinii se strânge precum burduful unui 
acordeon manevrat cu energie, sparge 
fruntea șefului și-l decapitează. Mișcarea a 
fost atât de puternică și rapidă, încât nici 
eu nu m-am putut feri și nici nu am simțit 
cum mi se sparge arcada ochiului drept.

Zgomotul ciocnirii se pierde în hăr-
mălaia iscată și-n care șirul de mașini ce 
ne urma s-a înfipt în spatele nostru. Eram 
buimac, năucit. Cum totul s-a petrecut 

într-o singură clipă? Nu realizam încă 
adevărata dimensiune a momentului. De 
pe bancheta din spate priveam fără să pot 
rosti un cuvânt. Prietenul cu care plecasem 
de la institut zăcea cu burta pe podeaua 
vehicului. Se lovise și el la frunte.

În stânga drumului ardea liziera 
care se aprinsese de la fulgerul picat asupra 
ei.

– Cum și de ce se întâmplase totul? 
De ce nu l-am atenționat pe șef? Doar am 
văzut tabla cum venea spre el! Puteam să-l 
salvez! Să-l fi trezit. Nu pot să accept că 
este mort. Puteam să-l salvez, să-l fi tras de 
mână. Sunt vinovat. Nu pot accepta că un 
om a murit în fața mea.

Ochiul meu era invadat de sânge. 
Aveam o durere cumplită de cap ca și cum 
m-aș fi lovit de un zid și, lângă mine, în 
scaunul ce-l ținea prizonier, era leșul șefu-
lui. Din camionul de care ne lovisem ieșea 
fum, părea că ceva ardea în el. Șoferul nos-
tru se lovise de parbriz și leșinase. Cumplită 
era căldura ce ne tortura, o simțeam și 
mai acută acum, în urma accidentului. Se 
aud sirenele, vin poliția și mașinile pentru 
descarcerare.

Senzația de vinovăție mi se acccen-
tua. Ceva se lupta în mine și-mi rupea 
inima.

– Cum putuse să se întâmple așa 
nenorocire? De ce am fost martor? De ce 
trebuia să asist la așa ceva?

O acută stare de anemie mă stă-
pânea ca și cum se rupsese ceva acolo, în 
interiorul meu. Puteam intui nevinovăția, 
însă conștiința nu accepta decât starea 
de implicare, de vinovăție. Eram precum 
copacii din liziera ce ardea, vinovați că se 
găseau în locul nepotrivit și tocmai asupra 
lor căzuse fulgerul.

Din mine se desprinsese jumătatea 
nevinovată pe care nu o puteam accepta ca 
și cum nu mi-ar fi aparținut. Prins în lupta 
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ce mă acaparase, mă chinuiam să înțeleg. 
Cel mai greu lucru este să înțelegi, să te 
desprinzi din înlănțuirea faptelor și să-ți 
păstrezi liniștea și judecata dreaptă.

Poliția, cu ceva efort, ne-a scos 
dintre fiarele contorsionate Am urcat în 
prima mașină ce pleca la spital. Dar la care 
spital? Accidentul avusese loc pe teritoriul 
județului Dâmbovița, trebuia să merg la 
spital la Târgoviște. Dar cum mașina era 
chemată la București, am mers în Capitală.

Focul lizierei se desfăcuse într-o 
mare de flăcări, în mijlocul cărora vedeam 
ca într-o oglindă chipul șefului ce dorea 
să-mi vorbească. Tocmai el, care altădată 
tăcuse și pe care mă străduiam să-l înțeleg 
după gesturile comunicării nonverbale. 
Ca într-o suprafață cu oglinzi negre îi 
vedeam trupul despicat. Se răstea la mine, 
acuzându-mă.

Ajunși în curtea spitalului, poliția 
ne-a îndrumat la camera de gardă. Căldura 
nu cedase, ne sufocam în aerul rarefiat din 
încăpere. Simțeam că ziua îmi va oferi noi 
surprize.

Am explicat asistentelor condițiile 
în care se produsese teribilul accident.

– Mergeți la Dâmbovița, mi s-a 
spus, accidentul a avut loc pe teritoriul 
acestui județ.

Nici gând, nu doream să merg acolo, 
nici nu aveam cu ce. Am insistat să rămân. 
Sângele se închega pe arcada spartă. A 
venit un doctor ce m-a luat în primire:

– Aveți vaccinul antitetanos?
– Nu, am răspuns.
Un alt doctor, mai tânăr, un stagiar, 

mă ia în cabinetul său. Anesteziat, nu simt 
durerea, în timp ce acesta îmi coase arcada. 
Aștept să termine operația.

Se deschide ușa și intră un doctor 
în vârstă care, ca un vultur, se adresează 
nervos tânărului:

– Ce faci, îmi iei pacienții?

Stagiarul, deși vădit stingherit, își 
vede de operație și nu răspunde.

– Ți-am dat eu voie? Măcar ai 
verificat? Știi că la Târgoviște a apărut un 
individ cu aceleași semnalmente, tot din 
accidentul de pe autostradă?

Eu aștept impasibil ca intervenția 
chirurgicală să se termine.

– Cum un alt pacient cu semnal-
mentele mele?

– Este imposibil!
Dar cine să fie cei doi? Directorul și 

șoferul sunt morți. Colegul mă așteaptă la 
intrarea în spital.

Rememorez evenimentul. Nu înțe-
leg ce s-a întâmplat.

– Tinere, eu hotărăsc cine este ope-
rat și care este medicul în această clinică! 
Ai reținut, tinere coleg?

Stagiarul mă privește cu calm și-mi 
zice:

– Să vii marți, să-ți scot firele!
Eu mă ridic, mulțumesc și plec. La 

intrare, colegul își bea liniștit cafeaua, mă 
vede și vine spre mine:

– Gata? Mergem? Ești bine?
Eu îi răspund că da.
Un gând nu-mi dă pace: cine să fie 

pacientul din Târgoviște? În mod firesc, 
accidentul fiind pe teritoriul județului 
Dâmbovița trebuia să ajung acolo, însă 
graba m-a condus la București. Cine s-a 
prezentat în numele meu?

Prin București am trecut în viteza 
taxiului, fără să-i apreciem frumusețile. 
Ne grăbeam să prindem un autocar spre 
casă. Dar anotimpul nu ne era indiferent, 
culorile sale ne invadau prin geamurile 
mașinii.

În autogară, la sfârșit de săptămână, 
era multă frământare, oameni de toate 
vârstele, oameni și bagaje. În autocar, iau 
loc la geam, colegul merge în spate să poa-
tă dormi. Autocarul pleacă. Deși începe 
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ploaia, drumul părea liniștit. După o oră de 
mers, în fața autocarului apare o turmă de 
oi. Din cauza vitezei mari, a carosabilului 
umed și a manevrelor de evitare a turmei, 
are loc explozia unui pneu al autocarului. 
Șoferul oprește și coboară. Ușa rămâne 
deschisă.

În acest scurt răstimp un tânăr urcă 
și vine lângă mine. Poartă aceleași haine 
ca ale mele, dar șapca picată pe frunte îi 
acoperă fața. Mi se adresează:

– Sunt eu!
Este identic cu mine. Nu-mi vine să 

cred! Îl privesc uimit.
– Suntem, îmi spune!
– Nu înțeleg, cum suntem?
– Da, tu ești partea ta negativistă, 

sceptică. De tine m-am separat. Sunt par-
tea optimistă. Amândoi suntem întregul.

– Cum poți să spui asta? îl întreb. 
Adică ne-am îndepărtat? Când? Cum?

– În momentul accidentului eram 
împreună. Tu te-ai acuzat de tragedie, 
că nu ai putut salva directorul. Dar nu ai 
dreptate.

Devin sceptic, enervat, chiar nu mă 
gândisem niciodată că mă pot împărți, se-
para. Și apoi, nu am putut să-l salvez. Dacă 
îl trezeam, altfel ar fi fost finalul.

Cel de lângă mine mă privește cu 
compătimire.

– Nu ești vinovat, nu tu ai produs 
accidentul. Cum nu puteai să-l previi, a 
fost întâmplare predestinată!

– Trebuia să-l trezesc, să nu-l las să 
doarmă.

– Ce ai fi reușit? Nu era loc să se poa-
tă feri. Nu putea sări. Și-ar fi văzut moartea 
cu proprii ochi și ar fi suferit mai mult. Așa 
a trecut mai ușor către lumea de dincolo. 
Lasă-l să doarmă, nu-l mai aminti.

Din spate un călător mă 
apostrofează:

– Taci naibii, că ne-ai înnebunit! Cu 
cine vorbești?

Am tăcut căutând logica în sânul 
celor spuse. Din depărtare drumul părea 
mai îngust, iar pe cărarea către stele chipul 
directorului se distanța senin.

După momentul schimbării pneului 
șoferul reveni, privi către mine și mi se 
adresă:

– A urcat cineva?
Lângă mine era doar o șapcă lăsată 

pe speteaza scaunului.
– Nu, putem merge spre casă, i-am 

spus.
În noapte drumul ne aștepta, era un 

autocar în drumul său.
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SINGURI

Singuri eram, cu lutul
întins lângă a noastră tâmplă;
ecoul se frângea, vis de pădure
strivit între cereștile vâltori. Ne auzeam
în șoaptă. Prin crepuscul,
umbre de cerbi își căutau perechea,
lăsând în tină pete de argint.
Singuri eram, ca cei dintâi,
din apă și pământ,
din lacrimi sau din fluturi,
cu zborul alb, cu zbor întors;
ori poate că din stele.
Nu pot să uit secunda împietrită
când tu, sfioaso, m-ai chemat pe nume
ca într-un cântec sacru, ea, natura,
pe binecuvântări de iarbă ne-a unit.

Singuri eram; însă știu eu:
Roșind, a tras cu ochiul Dumnezeu.

ȘAH

Mă plimb confuz prin labirintul Terrei,
Nebunii se revarsă în decor,
Aproape goi, plămânii biosferei
Dansează lângă jocul bicolor.

Reginele sting lacrimi răsucite,
Vânzând clepsidre sparte în bazar,
Coroanele par umbre de copite
Rostogolite dintr-un blând coșmar.

Pe tabla veche este doar cenușă,
Azi, turnurile lumii s-au oprit,
Regii vâscoși așteaptă lângă ușă,
Iar caii, pe pereţi, au înverzit.

Parfumul luptei, dizolvat în noapte,
Respiră lung- a fi sau a nu fi,
Sunt eu, pion fricos, cu dinţi de lapte,
Cel care fuge pentru a iubi…

POEM NOCTURN

Lângă mine stă copacul
Tragic, alb, visând spre nori,
Lângă mine zace luna
Sfârtecată de cocori.

Pe sub cer, ciulinii lacomi
Pleoapele și le descuie,
Pe sub cer aleargă iele
În mireasmă de gutuie.

CREANGA DE AUR
lui Mihail Sadoveanu

Se va numi Kesarion.
Va fi
ultimul născut al vechiului Dumnezeu,
pașii lui își vor face loc prin Istorie
precum ghearele flămânde ale unui lup,
va răscoli descântecele
și va culege florile lucrurilor,
aprinzând lampa în plină zi

DRAGOȘ TEODORESCU
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pentru a căuta urme de Oameni,
din Dacia, prin Egipt,
până în stelele sparte ale Bizanţului

va mângâia eterne risipiri
și va învăţa să iubească-
îl sortim neodihnei

într-un târziu,
cu păsări argintii lângă tâmple,
se va întoarce spre setea pământului său,
răsărind iarăși
spre a-i fi adâncă fântână

se va numi,
se va numi Kesarion…

RISIPIRI

În podul vechi al casei,
funiile de ceapă
se încolăcesc spre cer,
micile zburătoare
cu aripi fluide
care mă traversează,
ascultând
ecoul ritmic al
căderii pleoapelor peste ochi,

e dimineaţă-
bucăţile de timp sunt acolo,

lipite încet,
pe melancoliile stâlpilor,
frământări ale altor generaţii
sărutate, alb-negru, pe buze

în podul vechi,
mâinile mele urcă pentru a căuta
din nou
fotografii, multe fotografii
ascunse
sub pânzele uscate de păianjen

MÂINE, VOI RESPIRA TRECEREA

În curând,
voi stinge ultima lumânare
a urii;
în curând,
voi începe să ning
peste leii melancolici ai parcurilor
topindu-mă
dincolo de oceane,
în orașul interzis și elastic;

scrumiera timpului s-a golit

mâine,
voi respira trecerea
ca o fiară nemângâiată de lanţ
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Sorin Nină s-a născut în Săliștea 
Sibiului. A absolvit Facultatea de film și 
televiziune RA/UEB/Media Pro ca regizor 
și are o specializare postuniversitară CNN 
în jurnalism de televiziune. În ceea ce 
privește activitatea de dramaturg și regie 
Teatru, amintim „Frumoasa și Bestia” și 
„Prostia omenească” - Teatrul Excelsior. 
În domeniul Multimedia ce reunește 
film, fotografie, text, muzică, cu ocazia 
FILMFEST TG Mureș, Sorin Nină a primit 
de trei ori premiul „Cel mai bun produs 
al anului”, între anii 2001-2015. Împreună 
cu Mihaela Boboc Manea și Mariana 
Lipovan, îl întâlnim ca regizor al filmului 
„În căutarea timpului pierdut”, 1994. Are 
de asemenea și propriul canal youtube: 
Mallus Dacus lvl2.

TRENUL DE NOAPTE
recenzie

Victor MARTIN

Trecând prin filtrul fantasticului 
românesc clasic, până la fantasticul actual, 
de la Panait Istrati încoace, fantastic influ-
ențat de Caragiale, Urmuz, Kafka și Kant, 
până la fantasticul românesc modern, de 
tip Ștefan Bănulescu, scriitorul Sorin Nină, 
autorul acestor povestiri, abordează fantas-
ticul într-un stil propriu, cinematografic, 
cu tendințe spre fantasy-ul anglo-saxon.

„Trenul de noapte”, povestirea care 
dă titlul cărții, mă duce cu gândul la roma-
nul „Pragul” al scriitoarei contemporane 

Doina Roman. Într-un tren, în starea hi-
pnagogică (dintre somn și trezie), se poate 
întâmpla orice vrei. Orice vis e o realitate.

Urmuzian, ca în proza „Oceanul de 
piatră”, pe o planetă de piatră, cu mări și 
oceane de piatră, cu valuri de piatră, cu 
furtuni de piatră, într-o logică a absurdu-
lui, golemii, oamenii locului, sunt tot din 
piatră. Pe alte planete, cum ar fi Pământul, 
de exemplu, logic este ca viața să provină 
din apă și să aibă apa ca suport în procent 
de” (70%)”);

SORIN NINĂ
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Interacțiunea dintre civilizații foarte 
diferite nu poate fi decât un absurd pur.

Inversând planurile logic-absurd, ca 
în proza „Ode pentru gasteropode”, autorul 
ne reamintește că suntem atât de înapoiați,  
încât nicio civilizație de extratereștri nu se 
coboară la mintea noastră. Dacă se găsește 
o civilizație dispusă să coboare pe Pământ, 
nu coboară din curiozitate științifică, ci 
doar pentru a ne extermina și a ne lua 
planeta în stăpânire. Ce nu gândesc inva-
datorii e faptul că reacția la un rău e un rău 
și mai mare. Ce nu le poate trece prin cap 
unor extratereștrii periculoși e faptul neo-
bișnuit că o banală specie de gasteropode 
poate fi mai periculoasă pentru ei decât 
omul. Nici omul nu se poate gândi că mel-
cii pe care îi adună el după ploaie, pentru 
cele mai neobișnuite rețete culinare, pot fi 
mai periculoși decât cele mai periculoase 
civilizații extraterestre.

În proza „Cât tu treci strada”, ni se 
relevă faptul că timpul nu trece la fel pen-
tru toată lumea, până când, prin absurd, 
la unii trece foarte încet, în timp ce la alții 
trece foarte repede. De exemplu, până tre-
ce cineva strada, pot trece câteva generații 
și se poate întâmpla orice altceva. Până 
pe la mijlocul volumului, autorul ne tot 
inoculează ideea de fantastic de tip româ-
nesc, apoi, prin proza „Planeta de ceață”, ne 
trimite direct la „Ploaia” lui Ray Bradbury. 
Ne ferește, totuși, de un final apoteotic, 
întâi printr-un stil argotic personal, apoi, 
prin ridicarea pretextului prozei: ceața.

În science-fiction, dacă umorul nu 
este de limbaj, e mai greu să fie de situații. 
Nu există final fericit în literatura SF. Poate 
neobișnuit, dar nu fericit. Printre proze 
mai lungi, cum este cea citată mai sus, au-
torul intercalează proze ultrascurte, cum 
ar fi:

- „Laudațio”, unde ne sugerează 
ideea că tot timpul poate exista un rău și 

mai mare și niciodată nu poate exista un 
rău atât de mic încât să fie acceptabil.

- „Omulețul lui Dumnezeu”, unde 
ni se prezintă succint unul dintre efectele 
oglinzilor paralele: ajutorarea unuia de 
către altul, pe verticală, până la un sfârșit 
previzibil, unde se ajunge ca una dintre 
oglinzi să fie strâmbă, pentru a nărui tot 
eșafodajul oglindirilor.

- „Spunem DA, războiului!” este tot 
o proză ultrascurtă, care ne reamintește că 
nu există decât o pace relativă, ca perioadă 
mai lungă sau mai scurtă între războaie. 
Parafrazând zicala: „Nu pot ei să fure cât 
putem noi să producem”, autorul ne spune 
„Nu pot ei să ne ucidă cu viteza cu care ne 
înmulțim noi” și că „Make love, not war!” 
e un adevăr care poate duce la alt adevăr: 
„Make love and war!” Privit așa, orice răz-
boi e o înfruntare între carcalaci și libărci, 
ca diferență de mentalitate, nu neapărat o 
luptă pentru supraviețuire.

Ca parafrază la materializarea 
timpului, timp care ne costă tot mai mulți 
bani, în proza „Uzina de fericire”, autorul 
materializează fericirea cam ca în snoava 
cu rabinul, țăranul și vitele băgate în casă. 
După ce ai văzut cât de rău e la înghesuială, 
să scoți animalele din casă poate fi supre-
ma fericire. Caragialesc, autorul glosează 
pe marginea ideii că „fericirea este lipsa 
necazului”, pentru a încheia cu ideea că 
„minciuna te face fericit”.

În proza „Neguțătorul de vise”, ne-
guțătorul cumpără vise. Ideea e că visele nu 
sunt de vânzare. Ele au doar valoare. Nu au 
niciun preț. Din cauza asta, visele nu sunt 
de vânzare. O metaforă suprarealist-post-
modernistă a faptului că, dacă mănânci ce 
nu trebuie, poți deveni un preferat al sorții, 
este și proza „Suprema excreție”. De la 
pagina 95 încolo, autorul virează spre sci-
ence fiction prin suprarealism, ca în proza 
„Scufița roșie de plastic”, unde tot decorul 
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e din plastic, inclusiv hrana personajelor, 
lucru care ne face să credem că până și 
personajele sunt din plastic, cu digestia lor 
bazată pe asimilarea plasticului cu tot.

De departe, și datorită perspectivei 
cinematografice proprii asupra prozelor 
scrise, consider „Tur virtual prin orașul 
fantomă” cea mai reușită scriere a acestui 
volum.

Pe de o parte, fiecare proză poate fi 
decupată în tot felul de scene, planuri sau 
schițe, urmând ca reasamblarea să se facă 
la sfârșit, uneori, surprinzător.

Pe de altă parte, un tur virtual 
printr-un oraș fantomă nu poate fi decât o 
parabolă neokafkiană, adaptată la un ipo-
tetic viitor social unde androizii și dronele 
pot înlocui oamenii și problemele lor doar 
până la un punct: punctul în care imagi-
narul înlocuiește orice realitate inteligibilă.

Absurdul basmului modern este 
inteligența adusă la absurd, când omul 

este obligat să reia conducerea inteligen-
ței artificiale creată chiar de el. Un oraș 
fantomă este un oraș pe care nu poți să-l 
înțelegi. Ceea ce nu poți înțelege e ceva 
fantomatic care nu trebuie înțeles. Poate 
doar înregistrat pe un stick de memorie, 
pentru frumusețea sau, din contră, pentru 
urâțenia lui.

Din cauze multiple, un oraș fantomă 
nu trebuie locuit de cineva. Îl populează 
autorul cu plăsmuirile sale. Din descrierea 
sau din filmarea făcută de autor, orașul 
fantomă este locuit de fiecare dintre noi și 
de toți împreună. Astfel de povestiri stâr-
nesc imaginația celor care au imaginație. 
În fond, poate că ăsta e scopul, ca scriitorul 
să-i facă și pe alții să scrie, dar, pentru a-i 
face să scrie, trebuie să-i facă să citească.

NICOLAE NISTOR

NEMURIRE

mă vei uita în fiecare
primăvară
iar toamna îți 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
asemenea șerpilor
nemuritori

DOMNUL CU PĂLĂRIE

În toamna asta verde
am cumpărat o pălărie de domn
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să ascund viziunile apocaliptice
și înălțimea minții mele
mă strecor pe alei cernite
între cei care au totul
defectele mele prind curaj
și mocnesc ca un gânditor
salut prin dezgolirea capului
numai pe cei care văd ceva
dincolo de chelia mea

de ridurile sufletului meu
apoi plec într-o expoziție
sunt domnul prăfuit cu pălărie de fetru
care salută amar
oamenii care circulă pe străzi
cu cheițele la gât
ce întreabă de mine
sau de tine

LOCUL UNDE SPAIMELE TE FAC PUTERNIC

Când te naști între sat și oraș,
într-o improvizație a șantierelor uitate demult,
ești un fel de mutant al unui viitor mort,
conceput de comuniști ca fiind omul nou. 
Dacă erai privilegiat, puteai deveni mutant de oraș,
locuind în cutiile de chibrituri cu difuzor,
radioul fiind privilegiul celui care te îndoctrina cu programe patriotice!
Erai pierdut dacă nu creșteai un porc pentru partid,
pe bloc sau în cotețe plantate pe lângă „cutiile de chibrituri”.
Când te naști într-un asemenea loc,
pe lângă fabrica de chimicale,
aveai dreptul să devii mișcare vie
într-un grandios spectacol omagial.
Aici, femeia nu era casnică, era sacrificată,
făcând copii la normă, între spaime și chiuretaje,
ea se ducea să moară permanent!
Bărbații alegeau între beciuri și bodegă
libertatea, împrejmuită în resemnare.
Când a murit primul conducător de atunci,
lumea plângea la comandă,
Și tata plângea privind tabloul acelui mort,
probabil își amintea că din cauza Conducătorului murise fratele mai mare,
care nu voia să dea pământul din dealul copilăriei.
Noroc că tata nu crea confuzii doctrinare,
discret, dar eficient, evita beciurile de care nu scăpase tata-mare!
Când te naști într-o Colonie, niciodată nu vei avea un loc,
atunci, trăiești imaginând locul unde spaimele te-au făcut puternic!
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APROAPE FEMEIE

viața 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

PAULA BÂRSAN

Vogue
Se cuvine să mulțumesc luminii în fiecare secundă,
Se cuvine să nu risipesc ideea mea fecundă,
Se cuvine să te iubesc, soare,
Să mărturisesc falnica mea povară,
Că te ador așa asortată cu zâmbet de fată cu minte
Și plete cuvinte, convinse să rămână albe,
În a mea haute couture defilare.

Exciting

Armonie între umbră și vis
A noastră trecere,
Focoasă de soare plin amintirea,
Divină petardă.

Criptat

Scânteie de cer,
Veni iar soarele,
Fără să mă întrebe, să mă aline sau să mă învie,
Doar să mă surprindă.
Și mă găsi mirare,
Așa nesofisticată, dar amestecată
De unicornul din geana ta.
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Libertăți

Lumina mea te încarcă,
Te acoperă
Ca o tortură somnoroasă.
Îmi trimiți pioni 
Pe o tablă prea ordonată,
măiastru copywriter de soartă.
Ei, cam poticniți în pașii spre viață,
Rămân în zona lor de nevisare
Ce doar cu lentoare îi coboară din tablă,
aliniați, batalion pedestru, fără speranțe.
Și totuși... cu pretenții de zare.

Curaj

Ce fericire mă-ncearcă,
Mă chinuie rău,
O las să respire în sufletul meu.
Prea grea armonie urcată
Pe gândul tău,
Să apese un hău,
Pe care să îl convingă
Să se deschidă cascadă
Spre luna ce-așteaptă
Plimbată în noi,
la pas de o șoaptă.
Pe câmpul lui Mart

Aproape bărbat

Bagajul tău mic, înghesuit,
Un suflet în cala zborului pornit,
Încă mai speră
La pasiuni aprinse,
La nuri de umbroase cosițe,
Depășind fade tandrețuri,
Costelive năluci, îmbrăcate sumar,
Ce vor să le simți sprințar doar căderea
Înfoiată în gold coafat,
Prea fixată în lac, gloria.

Oare de ce?

Atât de speriată,
Prea speriată de iubirea ce mă încearcă,
De cât de aprinsă e flacăra.
Uneori, te caut să-mi strivești în spărtură de stea
imaginația mea.
Ți-o dau împrumut
În amiaza vieții,
Să te iei la alergat cu ea,
Să risipești 
Negura de îndoială letală,
Din povestea străfulgerată,
Domoală și nesolitară.
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Timona

Suflet orientat pe hârtie
Zgârie penița o amintire,
Aproape târzie.
Acum lăsată la poarta
Unui vechi și mut început,
Neterminat, nici măcar răsărit,
Dar izbucnit,
Spre coamă de val o conduc.

Nebuloasă

Umerii mei, troieni temporari,
Visează la tine, ca la o mare
Să-i poarte în fiecare nor
Pe val clocotit
Aproape de țărm.
Să îi dezvelești
În sorb de mai mult,
Fără de scut.
Pământ mijit în anchior,
Întindere deschisă, rotundă,
Decolteul cucerit,
Himeră ascunsă.

Antirid

Îmbrac în fiecare seară
Puterea dimineții,
Alint de regine.
Ace cremoase,
Visele mele,
Acum plecate să te străpungă
Pe tine, iubire.

Duminică

Ludică dimineață,
Pești colorați
Spre largul din viață
Pe care o caută, o zburdă
O miros agitați în trezire,
O apă oxigenată,
O algă prea verde,
Întortocheată de tine
Spre a înota albastrul din mine.

It’s a Sin

Senină te-aștept pe seară,
În dimineață afară,
La prânz sau când vrei,
Să-mi petreci anii mei.
Aștept SMS,
interzis de GDPR.

Saturnieni

Sclipirea ta vine spre mine,
Mă urcă la viață,
Sprijină torenții
De ceață zemoasă.
Genocid de dorințe,
Extrag nestemat,
Iubirea ta curgătoare,
Colier șlefuit pe al meu decolteu de 
privire,
Iluminând nemărginire.
Karate, candelabre motoare,
Pe inelare planetare.
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NOI

ne dezbrăcam de oasele iadului
și ne închinăm unul altuia
cu tot cerul din noi
vioara unei rugăciuni ne cântă
într-o nouă naștere
în prima zi din rai

ne îmbracă zorii
eternității

cerul meu
ce frânge în metanii
sub talpa stelelor tale
noi suntem cosmos!

AURORA POPESCU

DIN DOR DE ÎMBRĂȚIȘĂRI

pentru că inima mea n-a mai avut voie să bată în îmbrățișarea altor inimi
au început să mi se îmbrățișeze celulele
să mi se ia în brațe planetele
sorii să se apropie tot mai mult
mi s-au amestecat culorile
emoțiile
amintirile
ușile s-au făcut ferestre
ferestrele guri de horn
pe dinăuntru
am început să mă îmbrățișez toată
ca și când aș fi pe rând și în același timp deodată
toți oamenii pe care i-aș iubi
nici n-am știut până acum
câte mări de îmbrățișări
pot fi
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MAMA CU O MIE DE MÂINI

cu una leagănă luna
cu alta ia febra pământului
cu celelalte strânge zorii de pe sârma întunericului
sau adună spicele de zile mohorâte
pentru a le face claie de duminici
în care se odihnește cerul
mâinile ei nu dorm niciodată
îmi trag răsăritul mai aproape
să cadă praf de zâne pe pleoape
copilului ce caută adevărul
poate de aceea visez uneori
că se dezgroapă din ierburi
cu toate deodată
pentru a se îngropa mângâiere
în palmele mele

PREA TÂRZIU

avem nevoie de mâini să împărțim praful acestei zile
jur împrejurul are foame în ochi
curând vom învăța să fim victime
dreptul lacrimilor e părere
dansăm muți și goi
sub luna de cenușă
felul cum cad aripile
e muzica

iubirea trece pe lângă noi
fără să ne întrebe cât e ceasul
știe și ea
că a început
târziul

LECȚIE DESPRE ZBOR

am învățat într-un târziu
că un pic de frig și un pic de întuneric
nu înseamnă moarte
ci doar mai puţină căldură și lumină
decât poate cuprinde între aripi

o fâlfâire de inimă
că indiferența
poate părea un pic de frig și
o fărâmă de întuneric
dacă o privești în dungă
dar când o privești în ochi
orbește 
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într-o îmbrățișare stângace
că a fi
nu înseamnă întotdeauna a face
ci uneori
doar a zâmbi
de acum

știu
scara care o să-mi coboare cerul
atunci când vreau să-l urc
nu e eternitatea
ci clipa

UIMIRI ȘI SUFLETE

Ai urcat dealul pe brânci și încâlcite cărări
ajungând la un vers încheiat în coadă de pește:
te extinzi din ce în ce mai mult în limitări - 
dar oare asta nu cumva extindere se numește?

tu – un personaj aflat mereu cu juvățul la gât
julit pe la genunchi și coate
continui să călătorești prin peisajul urât
maratonist al eternei tale nații de primate

te-ai întors pân` la urmă la un alt gând răvășitor:
după atâția ani de zbenguială a cărnii
acum la venirea iernii
cuprinsă de remușcări ea se cere singură la abator

iar despre suflet - cântărit înainte de urcare
și trecut prin tot felul de talgere omenești -
pare imposibil de cuprins în cătare
dar’mite să ajungi cumva să-l cetești!

aici nu poate fi vorba decât de o evoluție în natură:
după ce s-au înțeles perfect între ele
deopotrivă borțoase și rele
trecutul și viitorul te pleznesc simultan peste gură!
                                                                               (2021)

SORIN GRECU
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MU-TAȚIE

S-a întors lumea cu susu-n jos:
te esențializezi pe zi ce trece
devii din ce în ce mai caricatural
transformat în idiotul satului

te miști asemeni florii-soarelui
după cei dimprejur
ca urmare ți-ai simplificat viața:
renumitul vocabular cu milioane de sinonime
l-ai redus între timp la unitate

guriștii
au căpătat deja niscaiva apertură
finețe în idei și-n expunere
givenchy peste cămeșoiul transpirat

în lumina reflectoarelor
ca-n filmele porno
mimează și ei coregrafic
zilele de clacă
și iubire pură
                                         (2022)

LOVE STORY

“Nu se ezită” - 
trebuie să zacă în tine ceva substanţă de uriaș
altminteri n-ai fi fost mereu sufocat
de mai mult sau mai puţin toxice iubiri

fiindcă obișnuiești și tu să chemi de la distanţă prădătorii
cum atrăgeau masculii
feromonii renumitei maimuţici de pe Feleac

aceasta l-a zăpăcit
practic pe singurul mascul din specia sa
aflat pe o rază de sute de kilometri
femela fusese procurată din Orient
de-un clujean cu vila pe deal
după cum gibonul fusese adus în urbe
de-un militar proaspăt returnat din Afganistan
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așa că după ce a simţit mirosul iubirii
masculul a și luat-o razna
a evadat din apartament
printre blocuri
a parcurs drumul până la mireasă
cu-un purcoi de copii poliţiști și pompieri pe urmele lui

ajuns la liman
lovit de sindromul Pygmalion
o noapte întreagă a tot încercat să-i sfarme cușca miresei
s-o elibereze
dimineaţă stăpânul maimuţicii l-a găsit extenuat și distrus
plângând cu lacrimi chiar umane

până la urmă stăpânul său militarul
a înţeles că nu se poate opune iubirii
și-a dat consimţământul pentru acuplare
aceasta s-a petrecut în mod festiv
oficiată de primarul cu tricolor 
cu televiziuni lăutari chefuială la birtul sătesc
și scriitorul pe post de naș mare

din păcate pentru băiat povestea s-a terminat urât
iubita l-a extenuat
după o lună inima i-a plesnit
iar ea - a rămas subjugată eternului destin femeiesc:
bătrâneţe decentă grefată pe sălbatice amintiri

așa și tu asemenea gibonului-mascul
Gulliver cu încheieturile prinse în nevăzute liane
edecar de pe Volga al lui Repin
tragi la greu caravele
direct pe asfaltul proaspăt turnat al autostrăzii
                                                                                 (2020)

TRUPURI DE FOLOSINȚĂ

Încă de la naștere
o mâna nevăzută te-a obligat să te arunci
foarte de sus
și orbește prin toate gropile - să glisezi
printre vicii și amărâtele pământeștile munci
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dar totuși să sfidezi la nesfârșit clipele maștere
desemnate de Iisus

după o lege nu prea cumsecade
până la urmă cuțitul ți-a ajuns și ție la os
îmbătrânit și lepros
nici măcar în ultimul leat n-ai realizat
că după filmul turnat cu propriul sânge – la ras
n-ai putut să înveți realmente cum se cade

practic – un blestem omeneasca ființă
o umbră peste care oricât dorești
n-ai cum să sari

carcasa trupului recent de folosință
e doar repetitiva brazdă a unui anotimp
ce te-nvață cu nerăbdare s-o uiți
s-o tot iei de la-nceput - și s-o ari!
                                                               (2022)

PRIMUL MORT DE DUPĂ MOLIMĂ

Te simți oarecum privilegiat să țâșnești și tu
măcar acum
când lumea sărbătorește cu artificii și confeti
încheierea unei suferințe exterioare - a carcasei
și să fii declarat primul mort de după molimă

fiindcă de o sărbătoare interioară nu poate fi vorba
pe întreg parcursul dezastrului
ți-a plăcut la nebunie să stai mai mult pe tușă
tocma` ca să prinzi acum defilarea eroilor autoproclamați
iar la finalul de operetă să râzi
asemenea frizerului ce-a rezolvat rapid
rebusul propus încă de la început de trișori
cu imensă preocupare și emfază -
neștiind că și tu la viața ta ai văzut ceva eroi

nu ca astăzi când istoria și-a făcut din nou seppuku
iar restul mulțimii a luat-o dimpotrivă ca pe o ușurare

nu i-a putut distinge pe autentici
tu îi simți de la distanță prin aparent diletantismul
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suavitatea finețea aproape îngerească de-a mirosi grindina
inconștiența cu care se cocoață pe valul seismic
tocmai când solul se ridică brusc asemenea unei aripi

fac surfing pe pământ ca pe o mare învolburată
deși la ceilalți încă funcționează instinctul nepăsării
sau poate numai spaima - 
și-apoi se duc se curăță
neapărat se curăță

fiindcă despre eroi nu se poate vorbi la timpul prezent
sunt nevăzuți și imponderabili
dirijabile născute
după ce-au fost înghițiți de spiritul colectiv
precum căpitanul acela șchiop de-o balenă albă
                                                                            (2020)

GAVRIL IOSIF SINAI

Tata a fost secretarul primăriei din 
sat, era descendentul unei vechi familii 
de pe aceste meleaguri. În 1944 am fugit 
din Basarabia în Ardeal. Frica de regimul 
sovietic, care revenea odată cu frontul, l-a 
făcut pe tata și alți basarabeni să ia această 
hotărâre. Nu ne-a fost ușor! Am luat câteva 
lucruri în grabă și am lăsat pustiului sovie-
tic gospodăria noastră. Din poartă mama 
și-a întors privirea spre casă și cu lacrimi 
în ochi repeta: „Doamne, Doamne!” 
„Hai femeie! Om vedea noi ce va fi!”, îl 
auzeam pe tata din drum, rostind cu un 
oftat adânc. Din cauza plecării precipitate, 
a zvonurilor care au ajuns și la urechile 
mele, că cei care vin în urma noastră sunt 
demoni sovietici, mă înghesuiam lângă 
mama în timp ce ieșeam pe portiță având 

un sentiment de frică, să nu fim prinse de 
cineva. Ne-am așezat în căruță și așa am 
mers până la Chișinău. Aici, nu știu cui o 
fi lăsat tata căruța și caii noștri, în grabă 
ne-am îmbarcat într-un tren cu vagoanele 
pline de bărbați, femei și copii! Simțeam în 
nări mirosul înțepător al fumului de la lo-
comotivă, senzație plăcută pe care o aveam 
de câte ori treceam prin gară împreună 
cu tata și mama, când mergeam la rudele 
mai îndepărtate. Momentul de plăcere 
trecu repede, pentru că, ce se întâmpla în 
jurul meu, acum era diferit. De ieri, totul 
se schimbase în familia noastră! Și, bag de 
seamă că nu numai la noi...!

Mă jucam în ogradă când tata intră 
repezit din uliță, mă privește cu ochi mari, 
nu zice nimic, ceea ce nu-i era specific, 

SPRE SIBERIA
Deportarea
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cu pași aproape alergând se îndreaptă 
spre prispă, timp în care mama apare din 
spatele casei cu un braț de rufe luate de pe 
sfoară. Tata îi vorbește ceva în șoaptă, din 
când în când întoarce capul spre mine, îi 
zăresc aceiași ochi mari...! Fața mamei de-
venise îngrijorată. Nu mai știu exact ce am 
făcut în acea zi, cert este că soarele a apus 
peste o spaimă răsărită brusc în sufletele 
noastre. Seara, la lumina lămpii am aflat de 
unde vine această groază!

Obosiți, din gară în gară, am ajuns 
la Sibiu. De aici, am fost urcați într-un ca-
mion împreună cu alți basarabeni pe care 
nu-i cunoșteam și am fost duși în Marpod, 
un sat locuit în cea mai mare parte de 
sași, așezat – aveam să aflu mai târziu – pe 
Valea Hârtibaciului! Am fost găzduiți în 
casa unor gospodari în apropierea bisericii 
săsești. În curând tata a primit un post de 
secretar la primărie, fiindcă războiul a luat 
tot ce era vrednic din sat! Însă, după câteva 
luni i-a venit și lui rândul să plece pe front, 
așa că am rămas numai cu mama, înconju-
rată de oameni, majoritatea bătrâni și copii 
ca mine, pe care nu-i cunoșteam. Curând 
mi-am făcut doi prieteni sași, Hans și Fritz; 
cu aceștia eram pe uliță toată ziua, aler-
gând unul după altul. Într-o zi călduroasă 
de toamnă, când sașii îmbrăcați în haine 
de sărbătoare se duceau grupuri-grupuri 
spre biserică, noi alergam neastâmpărați 
printre ei. Părinții celor doi le-au spus ceva 
în limba săsească, după care aceștia au de-
venit liniștiți, eu imitându-i priveam după 
părinții lor până s-au făcut nevăzuți după 
poarta ce duce în curtea bisericii. În acel 
moment, ca la o comandă, am început să 
alergăm mai departe; abia atunci am înțe-
les ce le spuseseră părinții lui Hans și Fritz!

Curând ulița devenise pustie, iar noi 
parcă abia am început jocul de-a prinselea. 
Câteva ture în sus și-n jos; deodată, pămân-
tul a început să ne tremure sub picioare, 

iar un zgomot înfiorător acoperi râsetele 
noastre când, de la colțul uliței, s-au ivit 
trei namile de fier cu șenile, tancuri care au 
înconjurat biserica. Din toate trei au ieșit 
câțiva militari, o parte din ei s-au îndreptat 
spre poarta de intrare în curtea bisericii. 
Noi ne-am lipit cu spatele de zidul unei 
case, speriați priveam la cele petrecute, mai 
ales la monștrii de fier! Când i-am auzit 
pe soldați vorbind, am recunoscut limba 
rusească și am spus ca pentru mine: „Sunt 
rușii! Sunt rușii!” Prietenii mei aveau fețele 
speriate, roșii-vineții, eu nu mă vedeam, 
dar cu siguranță arătam ca ei, dacă nu mai 
rău! Auzisem multe despre ruși! Soldații 
au încercat să intre pe poartă, nu au reușit; 
au început să înjure, să amenințe, loveau 
cu arma în poartă urlând! Ceilalți se 
plimbau în jurul zidurilor bisericii cu ar-
mele în mâini. Deodată se aude zgomot de 
mulțime, oamenii ies buluc pe poartă, fug 
care încotro și strigă disperați: „s-a otrăvit 
preotul!... o-hi-o, o-hi-o, preotul nostru...”! 
Sovieticii veniseră după el... !

Nu multe zile după întâmplarea 
aceasta, cei de la primărie au spus mamei 
că trebuie să părăsim Marpodul și să ne 
întoarcem în Basarabia. „Este ordin”, i 
se repeta mamei care dorea mai multe 
lămuriri. În sufletul ei era fericită, „ne 
întoarcem acasă în gospodăria noastră”! 
Pe de altă parte, simțeam o teamă, dacă nu 
o îngrijorare în sufletul mamei. Așteptam 
să revină tata de pe front și asta ne făcea 
să fim fericite! În sfârșit, a revenit tata și 
ne-am întors cu toții în Basarabia!

Ajunși acasă, părinții s-au apucat 
să pună la punct gospodăria. Lucrurile 
nu arătau bine deloc. În timpul cât noi 
am lipsit, locuința a fost jefuită, peste tot 
erau lucruri împrăștiate și distruse, până și 
gardurile au fost luate, probabil folosite la 
foc! Dar nu au trecut multe zile și, pe când 
se străduia să cârpească și să refacă cât de 
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cât fericirea familiei lui, tata a fost ridicat și 
dus de comuniști pentru interogatorii. I se 
cerea socoteală de ce a plecat în România?! 
Le-a spus că se socotește un om liber și 
a fost o hotărâre individuală să plece cu 
familia în România. Fiind o iarnă geroasă, 
soba camerei unde era anchetat tata, era 
încinsă cu lemne, iar anchetatorul sovietic, 
când a auzit cuvântul „liber”, s-a aprins de 
mânie și i-a zis că este liber să-și bage capul 
în sobă. Fiindcă a refuzat, anchetatorul a 
încercat să-l forțeze, iar tata s-a luat la bă-
taie cu el. Acest comportament curajos i-a 
grăbit condamnarea și o nouă despărțire 
de familie prin deportare.

Mama, femeie hotărâtă, s-a luptat 
să mă îngrijească, să avem bucata de pâine 
pe masă; ținea gospodăria cu multă trudă, 
aveam câteva animale și o grădină; datorită 
faptului că nu eram săraci, mamei nu-i 
plăcea să fie socotită în această categorie, 
făcea bine celor din jur care erau mult mai 
lipsiți de hrană sau îmbrăcăminte. Într-o 
seară, ne trezim cu unul, pe care îl știa tot 
satul bun de gură, leneș și neisprăvit. De 
cum îl zări, fruntea mamei se încreți, nări-
le i s-au umflat... nu era a bună! Oaspetele 
neinvitat, care făcea parte din sovietul 
satului, se oferi să-i fie sprijin mamei! Ei, 
chiar la cavalerism din partea ăstuia mama 
nu s-a așteptat! A început un ropot de 
pălăvrăgeală, „... că-i greu să-ți crești sin-
gură copilul, ș-apoi vremurile astea ți-or fi 
prielnice cu mine!” Pricepeam și eu ce se 
întâmplă și n-o slăbeam pe mama din ochi. 
Deja am început să mă gândesc la tărăboiul 
ce se poate isca! Mama se înfuriase! Privea 
pe sub sprâncene, fața i se învineți; dar a 
făcut față, ușor l-a expediat pe nesimțitul 
pretendent! După ce acesta ieși, mama s-a 
lipit cu spatele de ușă, m-a privit câteva 
secunde, își făcu semnul crucii, apoi a 
izbucnit într-un plâns înfundat. A fost una 
din nopțile negre și albe ale mamei!

După câtva timp s-a zvonit că au 
început deportările culacilor prin satele 
vecine. Mama devenise tot mai îngrijora-
tă, tăcută, cu fața fără zâmbet, mai mult 
plânsă și ascunsă în șurță. Într-o noapte, 
după ce ne-am pus la culcare, eu adormi-
sem adânc, se aud câinii lătrând și bătăi 
puternice în ușă; mama grăbită deschide, 
înăuntru dau buzna doi soldați sovietici, 
care trăncăneau ceva în limba lor, cu doi 
comuniști din satul nostru, unul fiind pe-
țitorul ratat al mamei. Cu voci aspre i-au 
spus să-și adune în grabă câteva haine, să 
mă ia și să mergem împreună cu ei. Fără 
să schițeze împotrivire, cu o voce calmă, 
mama le-a cerut s-o aștepte în camera de 
la intrare până se schimbă, mă trezește și o 
să-i urmăm. A intrat în camera unde dor-
meam, m-a sărutat ușor, a deschis fereastra 
și țuști afară în întunericul nopții prin gră-
dină. Soldații, când au realizat că au fost 
păcăliți, au tras câteva focuri de armă prin 
fereastra deschisă, timp în care eu m-am 
trezit și am început să plâng. Dar mama 
era dusă! Eu plângeam de mama focului! 
Soldații sovietici nervoși zbierau unul la 
altul. Comuniștii păreau mai speriați ca 
mine, doar că ei nu plângeau! Încercau să-
mi spună ceva întorcând privirile când în 
dreapta, când în stânga. M-au luat și m-au 
dus la primărie unde erau o mulțime de 
oameni din sat înconjurați de soldați ner-
voși. Hărmălaie mare în tot satul! Strigătele 
soldaților sovietici se împleteau cu lătratul 
câinilor pe ulițele întunecate, parcă era o 
fisură prin care răzbătea atmosfera iadului! 
Am fost dusă în pivnița primăriei și lăsată 
acolo cu o lampă aprinsă. Nu mai puteam 
plânge! 

În întunericul nopții, sub un păr 
sălbatic din apropierea pădurii, cu strigăte, 
înjurături și lătrat de câini în urechi, mama 
a îngenunchiat și s-a rugat pentru mine! 
Un vânt răcoros îi atingea fața uscându-i 
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lacrimile. Aștepta primii zori pentru a se 
adânci în pădure. Aici a stat mai bine de 
o jumătate de lună, într-o grotă în desișul 
pădurii. De multe ori au trecut soldații 
prin apropiere, dar nu i-au dat de urmă. 
Eu în pivnița primăriei: îmi făceam nevoile 
într-o găleată, puțină mâncare și apă, noap-
tea mă acopeream cu un jeg de pătură. De 
câteva ori au coborât la mine, un soldat și 
un comunist din sat, pe care îl cunoșteam, 
bineînțeles! Mă întrebau dacă știu ceva de 
mama, ce zic eu, oare unde s-a dus?! Eu... 
nu știam nimic! Așa că, după mai bine de 
o săptămână am fost scoasă din pivniță, 
suită într-un camion plin cu soldați și dusă 
în satul vecin. Aici m-au ținut până seara 
într-o cameră, fără mâncare și fără să mă 
întrebe sau să-mi zică cineva ceva. După ce 
s-a înserat, cu același camion, cu aceleași 
fețe de sovietici am fost dusă înapoi în sat, 
în aceeași pivniță. Peste ani am aflat că 
scopul „plimbării” mele a fost o provocare 
pentru mama de a ieși din ascunzătoare. 
Mama nu a mușcat momeala! Autoritățile 
bănuiau că mama este prin împrejurimi, 
că primește informații de la cunoscuții 
din sat și, dacă va auzi că eu am fost dusă, 
ascunderea ei nu-și mai avea rostul!

În sfârșit, trecură câteva zile și cami-
oanele cu soldați au plecat din sat, după ce 
au trimis spre Siberia pe cei mai înstăriți 
gospodari, pe învățător și pe preot, împre-
ună cu toți din familiile lor. Curând, un 
grup de săteni au venit la primărie și au 

cerut primarului să mă elibereze. „Este un 
copil, Comane!” îi ziceau oamenii. Acesta 
privi ulița în jos pe unde plecaseră cu o zi 
în urmă camioanele militare, apoi, după un 
timp de răgaz, cu pași repezi se îndreaptă 
spre ușa pivniței, o deschide și mă cheamă 
afară. Cineva a adus într-un ștergar o bu-
cată de mămăligă și brânză, îl desfășură pe 
treapta din fața primăriei, prinzându-mă 
de mână. Eram îndemnată să mănânc. Mă 
așez lângă ștergar și încep să înfulec, dar 
cu o oarecare sfială, căci toți se uitau la 
mine! Vasâli, colegul meu de clasă, a ieșit 
din mulțime și mi-a adus un ulcior cu apă 
din care îmi amintesc că am băut cea mai 
bună apă din viața mea! Deodată, grupul 
de oameni se rupe în două și pe culoarul 
lăsat de aceștia se îndreaptă spre mine 
o femeie cu fața arsă de soare, umflată și 
plină de blânde, mâinile îi erau butucă-
noase și negre, tare urâtă! Când a fost la 
câțiva pași de mine am recunoscut-o pe 
mama! „Mamă... mamă”, am strigat și am 
sărit în brațele ei. Plângea! Eu, nu mai știu, 
plângeam, zâmbeam... eram fericită! Apoi, 
mama își ridică fața spre primarul care pri-
vea năucit și-i zice cu un glas grav: „Să știi, 
eu în Siberia nu mă las dusă! Dacă vrei, 
când mă întorc să plec acasă, împușcă-mă 
în spate. Zici că am fugit! Pe mine nu mă 
trimiți spre Siberia”!
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Membru titular al Uniunii 
Scriitorilor din România.

Poetă, eseistă, cronicar literar, 
realizator de emisiuni de televiziune, locu-
iește în București, este născută în Brașov. 
Începând din școala primară, liceu și apoi 
facultate, iubirea pentru Eminescu, Rilke, 
Baudelaire, Verlaine, Poe, Esenin, o va în-
soţi toată viaţa, tot așa cum muzica clasică 
ascultată în copilărie va deveni a doua ei 
casă.

Este licenţiată în Știinţele 
Comunicării, cu un masterat în 
Comunicare și Relaţii Publice, a condus 
departamentul de Comunicare și Relaţii 
Publice al Metrorex- metroul bucureș-
tean - timp de zece ani. Colaborează cu 
mediul academic îndrumând studenţii 
care se pregătesc pentru o carieră în relaţii 
publice. Susţine prezentări, participă la 
conferinţe, mese rotunde, evenimente spe-
cifice. Este fondator și editor al Platformei 
de Comunicare Publică “Atitudini 
Contemporane” prin care promovează 
evenimente culturale, scriitori, artiști.

Are șase volume de poezii și este 
prezentă în peste 30 de volume colective 
de poezie și proză. Este redactor sau co-
laborator la 9 reviste de cultură. Participă 

la evenimente culturale în țară și în străi-
nătate, uneori cu alocuţiuni, la Academia 
Română, Universitatea București, 
Biblioteca Centrală Universitară din 
București, Muzeul Literaturii Române, 
Biblioteca Naţională a României ș.a. 
În anul 2010 a fost nominalizată la 
“GALA CELEBRITĂŢILOR – FEMEI 
DE SUCCES”, la rubrica Promovarea 
Culturii – Literatură/Poezie (gala organi-
zată de Camera de Comerţ și Industrie a 
României).

Premii recente:
- Premiul Uniunii Scriitorilor 

din România – filiala Poezie „CARTEA 
ANULUI 2019” pentru volumul de poezie 
“O CAFEA CU TINE” (2020).

- Premiul I la Concursul Național 
“Alexandru Macedonski” pentru vo-
lumul de poezie bilingv româno-en-
glez CALIGRAFIA DESTINULUI/
CALLIGRAPHY OF DESTINY (2021).

- Premiul Special “Dragoș 
Vrânceanu” la Concursul Național de 
Poezie “Radu Cârneci” – cu editarea volu-
mului de poezie RAFTUL DE SUS (2022).

EVELYNE MARIA CROITORU
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STATORNICIA SPERANŢEI

Nu stă în puterea frunzei
să aleagă cântarul 
zidirii în mugur.

Sâmbure-amar,
trupul ei zvâcnește
în rana sărată a timpului.

Vaste absenţe sufocând
neputincioase prezenţe.
Doar gândul ei,
strop de rouă
prins în plasa nedumeririi
înveșmântează statornicia
speranţei din sevă.

ANUL LĂCUSTEI

Învelișuri concentrice
se desfac în oglinzi mincinoase.
E anul lăcustei.
Un mâine suspendat
în ochiul verde
caută orb fluiere
pentru gândul eliberat
din cuferele spaimei.

În ciobul zilei
nădejdea,
lainic trubadur,
își mistuie disperarea
sătulă de-ncătușare.

Sub plumbul pleoapei,
timpul luminii se apropie.

SUFLET RĂBDĂTOR

Cu lanţurile lumii rupte
pământul geme, destrămat.

În cearcăn aspru de cenușă
seninul verde a-ngropat.

Azi, clipa-i bulgăre de gheaţă,
potop de pricini, nechemat,
îi calcă umbra chipul morţii,
de veghea gândului trădat.

Din necuprins azurul vag
animă pasul tremurat,
răsfrânge în sclipiri fugare
al așteptărilor regat.

Iar clipa-n cercul rotitor
fulgi de lumină răspândind,
adastă-n suflet răbdător
poteci de verde risipind.

ANXIETĂŢI TEMPERATE

Copac putrezind
urcă în mugure
până la ultimul gând:
din caruselul spaimei
bulgăre rostogolit.

Treptele-s pătate
de inutilităţi
măsurate în
suficienţe latente.

Silabe distanţate de miez
dansează poeme dezbrăcate.
Umbrele rodesc legănarea
între viaţă și moarte.

Plutesc cu Chopin în lesa ferestrei.

CAUT

Cu fluierele 
rupte-n iarmaroc,
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de culpa anonimă ce dezbină,
mai caut – călăuză fără vină –,
în trup năuc,
poemelor, un loc.

Și-n tălpile de stradă mă strecor,
trăgând în piept

noptatice iluzii,
mai istovesc
speranţe și confuzii
cu bob de gând
întors din viitor.

Senzația de vid, de gol, nu pune 
dintr-odată stăpânire pe noi, ci treptat, 
cu fiecare pas pe care îl facem pe drumul 
vieții, cu fiecare obstacol ivit în cale. Cu 
atât mai mult când ești singur.

În Cartea neantului (Editura 
Castrum de Thymes, Giroc, 2022), Tamara 
Pop dezvăluie vârtejurile care se află în 
profunzimile omului și pe care acesta luptă 
din răsputeri să le biruie.

Tema lumii ca teatru, a omului ac-
tor pe scena vieții, nu este una nouă, însă 
abordarea - da, pentru că, la spectacolul 
acesta, spectatorii nu sunt altceva decât 
niște contururi de carton („Sunt actorul 
propriei vieți,/ pășesc pe scena goală/ și 
în sală aud zeci, sute, mii de voci care-mi 
strigă/ numele/ însă sunt doar oameni de 
carton,/ fețe fără figuri,/ lacrimi fără obraji, 
râsete fără guri” – O comedie). Ne aflăm, 
astfel, în prezența unei comedii amare în 
care realul se ia la trântă cu prefăcătoria, 
fără un învingător anunțat. Ori, da? 
Prefăcătoria? Înșelătoria? Minciuna? Tot 
ce se poate, pentru că bezna devine tot mai 
densă („Dar parcă nici nu mai contează/ 
știind că negrul absolut are să te înghită,/ 
să te transforme în sclavul său” – Răbdare).

În acest întuneric pătrunzător se 
ascunde, însă, și speranța care îmbracă 
forma iubirii (și trupească, și sufletească: 
„știam că o să mă trezesc în brațele tale/ 
va durea atât de tare/ și poate de aia am și 
întrebat «ninge afară?»/ pentru că simțeam 
strania iarnă/ ce crește în noi, mușcând 

DANIEL LUCA

TIGRUL INTERIOR
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din amintirea verii/ cu ură și patos, dar 
cel mai mult, cu regret” – Ceva mai mult 
întuneric).

O dragoste cu năbădăi, așadar, dar 
care este văzută ca o salvare, o ieșire din 
singurătate („Te pictez în culori obscure, îți 
dau formă din priviri/ și mă rog să nu te 
uit,/ să nu fugi,/ să nu mori./ Oglindește-te 
în mine, sunt tot ce ești deja,/ respiri prin 
mine, sunt tot ce ai fost cândva” – Noaptea 
suntem).

Din nefericire, singurătatea poate 
fi și în doi, iar sentimentele se disipează, 
distanța dintre două inimi, până nu de-
mult îngemănate, crescând brusc („Râuri 
întregi de cafea,/ Între tine și mine,/ Nu ne 
vorbim,/ Nu ne ascultăm/ (...)/ Am rămas 
aici,/ Noi doi, singur/ ca la început” – Râuri 
de cafea), peste râul de cafea ce curge între 
ele neexistând niciun pod.

Mai mult, singurătatea este accentu-
ată și de oraș, prin zgomotul, prin tumultul 
său („Luminile orașului se aprind și se 
sting,/ dintr-un capăt de drum/ se aud clo-
pote funebre ce-mi plâng singurătatea/ cu 
voci metalice” – Solitudine), cu ispitele, cu 
păcatele sale („mă rup din realitatea oului/ 
în lumea zgomotului,/ unde tună tropot 
de vară/ și bulevardele se spală/ cu păcat 
și lacrimi uitate/ și fum de țigară/ și beri la 
halbe” – Instantanee urbane).

Pe de altă parte, oricât de neagră 
ar părea o situație, nu trebuie uitat că 
întotdeauna după noapte urmează o nouă 
zi („stau și aștept dimineața/ când zorii 
zilei mă vor spăla de păcate/ și-mi vor da 
promisiunea unui nou început” – Oglinda) 
și nici faptul că până și într-un loc tenebros 
cum e orașul există undeva un refugiu, o 
adevărată arcă a lui Noe („Camera de hotel 
s-a preschimbat într-o cușcă/ pentru șerpii 
și păsările/ ce nu au avut vreodată șansa/ 
de a se târî sau de a zbura deasupra sau în 
adâncurile oceanului” – Camera de hotel).

Așa cum nu trebuie uitat nici tigrul 
care sălășluiește în noi, care își trage ener-
gia din trăirile noastre, puterile sale de a se 
război cu neprevăzătul, cu impostura fiind 
nebănuite („Un tigru mi se ascunde printre 
coaste./ Îl țin precum într-o cușcă/ Și îmi 
este teamă că/ Într-o bună zi ar putea să 
scape./ Rage la fiecare bătălie a inimii/ Și-
mi sfârtecă în două carnea,/ Se cuibărește 
printre amintiri/ Și toarce doar atunci când 
are chef.// M-am obișnuit deja,/ Pot spune 
că ne-am împrietenit ...” – Tigrul).

Tamara Pop își face curaj și vine în 
fața cititorului de poezie cu acest volum de 
debut care se caracterizează prin franchețe 
și vigoare, dar care poartă un titlu înșelă-
tor, neantul fiind în viziunea autoarei doar 
locul propice întru nașterea poeziei.
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CONDAMNATĂ LA IUBIRE

Îmbracă-mă iubire-n cămașă de osândă,
Cu brâu de sfoară aspră mă strânge pân’la sânge,
Mă țintuiește-n cruce, sub tălpi mi-aprinde rugul
Și chiar de pier în flăcări, eu tot nu mă voi plânge...!

Te-ai cuibărit în mine fără să-ntrebi vreodată
Dacă-n hățișuri aspre mai vreau să-ți fac poteci,
Ai răscolit întinderi, m-ai împânzit haină,
Ai pârjolit ținuturi, dar tot nu vreau să pleci...!

Ia-mi anii de pe cale, mi-i zăvorește-n clipe,
În piept îmi toarnă jarul ce-ngheață căi lactee,
Dar nu-mi lua fiorul ce-nvie când ucide,
Nici iadul, nici sfințenia, care mă fac femeie!

CAROLINA BALDEA

ÎNTOARCERE LA RĂDĂCINI

Din mers te-oprește, omule grăbit,
Și mai admiră-n tihnă-o floare,
Fă-ți timp și-ntreabă firul ierbii
Când cade-n brazdă, dacă-l doare..?!

Ascultă păsările-n ramuri
Și greierii ce cântă-n seară,
Desculț aleargă-n iarba moale
Mai fi copil o clipă, iară!

Fă-ți un căuș din podul palmei
Și bea dintr-un izvor de munte,
La umbra nucului adastă
Când ai sudoarea-n bob pe frunte!

Du-te la poama din livadă
Și-i mușcă lacom miezul dulce,
Ascultă liniștea din vatră
Când ziua pleacă să se culce!

Fii rugăciunea la icoană,
Și mugurul care plesnește,
O doină, o lacrimă și-un zâmbet
Fii pântecul ce zămislește!

Du-te în lan să arzi cu macii,
Fii rouă-n zori pe firul ierbii,
Și-ntr-o poiană însorită
Fii lacul care-adapă cerbii!



56 Vâlcea literară   •  Anul II, nr. 3 (5)

Ca rândunica te întoarce
La cuibul streașinei din tine,
Te caută la rădăcină,
Căci tot ce-i bun, de-acolo vine!

MIRELE VERII

Pe patul de ierburi cosite, iubite,
Tâmpla mi-o culcă-n culori parfumate,
Sărutul de mire mi-l lasă pe buze
Cu gust de răcoare și fructe-aromate!

Pe deget îmi pune verigă de raze
Strecurate prin geana albastrului vast,
Margarete pe frunte-mpletite cunună
Cu tainicul mugur al fiorului cast!

Mă strângi lângă tine... mi-e teamă și-mi place
Cum mâna ta-mi umblă sub cămașa de rouă,
În vârtejuri nebune te sorb în adâncuri
Cum face pământul cu apa când plouă!

O, mire frumos...! Tu, mire al verii
Stăpân peste zare și flori cu parfum,
Privește-ți mireasa virginelor ierburi
Fecioară în zori și femeie de-acum...!

O ALTĂ EVĂ

Doamne, îndrăznesc să-ți cer,
E o rugă, nu-i favoare,
Fă-mă iarăși lut și apă,
Căci trupul ce-l am mă doare!

Mai creează-mă o dată,
Dar mă lasă să-mi aleg
Coasta ce-mi va fi sămânța
Din care-o să mă culeg!

Dă-mi măcar o jumătate,
Dacă poți și mai mult nu-i,

Dar să fie, te rog Doamne,
Bucată din coasta “Lui”!

Ca să-l am mereu în mine
Și să-mi curgă, viu, prin sânge,
Rescriind matricea lumii
Evă, ochi ce nu mai plânge...!
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***
ai venit ca o mușcătură de șarpe
mi s-a părut că nu e veninos
abia acum dintr-odată veninul
a început să-mi intre în os

o, Doamne, ce șarpe frumos îmi ziceam
vezi mărul? din el am gustat fiecare
ce dulce, ce bun, ce gustos
dar veninul îmi intră în os și mai tare

***
o pasăre cântă la căpătâiul nopții

privește cerul îmi spui
pentru ea a fost dăltuit zborul
noi
trecem dintr-o parte în alta a timpului
pentru a ne salva
poate că înainte să murim de tot
ar trebui să zgândărim abisul
fără să ne gândim să renunțăm
precum cerul și pământul
foarte departe trăind
același răsărit

***
cum se leagă cu degetele ascuțite
la fiecare asfințit e clipa
nu încerca totuși să vezi
masca de mort a lumii
o să-ți aducă aminte de lutul și
piatra din hăul care pornește ploaia
lasă țărmul să picure flămând
în carnea ta privește
oglinda zilei roua și lumina
din cuibul păsării
să nu mai poți vedea nimic
în afară de ziua aceasta
din ce în ce mai albă

***
și nu-mi e ușor
să vorbesc despre dragoste
tu și părul tău arămiu
ți-aș fi ieșit în întâmpinare
precum Argus
să-ți desenez în palmă o ureche
doar așa
să mă auzi cum te strig

ION OPRIȘOR
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ÎNGERUL NEGRU

cu sămânţa terorii cuibărită în coridorul lung de oase stă la pândă.
Nu pierde din ochi cohortele de iesle ale târgurilor de Crăciun în marile orașe din Apus.
Pruncul Isus vegheat de steaua strălucitoare ce i-a premers pe magii din Răsărit îl scoate din 
minţi.
De la copacul albastru la copacul de cristal alb și până la Poarta luminilor îngeri argintii 
translucizi așteaptă ora bucuriei.
Arma de foc și cuţitul de rezervă spulberă în cioburi globurile din sticlă de Boemia și voia 
bună și liniștea planetară.

Cine l-a văzut pe îngerul negru?
Mii de pisici cu ochi aurii inundă internetul sub haștagul # Neudorf.
Gâștele din Capitoliu își fac datoria.
Îngerul negru rătăcește fără ţintă pe străzi din cartier.
În spate cercul de foc se apropie fulgerător lipsindu-l în veci de Allah.
Un trandafir alb în amintirea celor dispăruţi la ceas de seară.
Vino moș Crăciun!//

L’ange noir

avec la semence de la terreur nichée dans le long corridor d’os se tient aux aguets.
Il dévore des yeux les cohortes de crèches des marchés dans les grandes villes de l’Ouest.
L’enfant Jésus véillé par l’étoile étincellante qui a précédé les mages du Soleil Levant le 
fait perdre l’esprit.
Depuis l’arbre bleu à l’arbre en cristal blanc et jusqu’à la Porte des lumières des anges 
argentés translucides attendent l’heure de la joie.
L’arme de feu et le couteau de réserve dispersent en tissons les boules en verre  de 
Bohémie de même que la gaieté et la paix planétaire.

Qui a vu l’ange noir?
Des milliers de chats aux yeux dorés inondent le net sous le hashtag # Neudorf.
Les oies du Capitole remplissent leur devoir.

EMANUELA BUȘOI
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L’ange noir erre sans but dans les rues du quartier.
Derrière le cercle de feu s’approche rapide comme l’éclair le privant à jamais du salut 
d’Allah.
Une rose blanche dans le souvenir des disparus à la nuit tombante.
Viens Père Noël!

ASTĂZI

am căzut iar în butoiul cu entropie.
Lucrurile o iau razna, se adună în grămezi, teancuri, vrafuri, se stivuiesc în știuta 
dezordine cotidiană.
Și messire Woland care mă tot invită să-i contemplu noua compoziţie, vârtej în 
continuă metamorfoză, tunel de foc, căldură și lumină, nori și materie densă, cu o viteză 
neaipomenită de facere de lume.
Nici gând.
E timpul să așez mai întâi farfuriile, cuţitele, cratiţele în mașina de spălat vase, să le 
trimit curate în dulap, pe banda suitoare.
În mașina de spălat arunc la întâmplare rufe albe și colorate, detergentul și captatorul de 
murdărie.
Mă așteaptă cărţi cu pagini îngălbenite, ilizibile, bune de aruncat, marea Aral cu tonele 
de pești morţi în saramură, râurile de munte cu munţii de peturi, ficatul de detoxifiat, 
creierul pe punctul de a fi eliberat de atâtea reziduri în straturi suprapuse.
Situaţia scapă de sub control, reversibilă totuși, contrazicând cumva legea a doua a 
termodinamicii.
Cutia neagră e mereu pregătită.
Camerele de deparazitare de la Auschwitz, cu filtre de bumbac înmuiate în cianură de 
hidrogen; gulagurile siberiene, culmi de civilizaţie și progres ale comunismului în floare 
au descins în ireversibilitate.
Dacă te păstrăm în viaţă, nu ne aduce niciun profit, dacă te ucidem, nu aduci nicio 
pierdere, apud (POL)litica (POT)enţială a khmerilor roșii.
Hiroșima și Nagasaki, testul sinistrei ciuperci, trecut cu brio.
Femei și bărbaţi sunt decapitaţi în decorul arid al unui deșert roșiatic, iar milenarele 
statui ale lui Budha în picioare au fost aruncate în aer.
I-re-ver-si-bi-le.
Ferește-te, praf stelar, vin cât ai zice pește, cu mătura și fărașul.//

Aujourd’hui

je suis tombée de nouveau dans le tonneau à l’entropie.
Les choses ont l’esprit de travers, s’accumulent en amas, en tas, en piles, s’empilent dans 
le connu désordre quotidien.
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Et puis, messire Woland qui n’arrête pas de m’inviter à contempler sa composition, 
tourbillon en continuelle métamorphose, le tunnel de feu, la chaleur et la lumière, 
nuages et matière dense à une vitesse inouïe de naissance de mondes.
Je n’y pense pas.
C’est le temps de mettre tout d’abord les assiettes, les couteaux, les casseroles au lave-
vaisselle, les faire monter dans l’armoire sur la bande ascendante.
Dans le lave-linge je lance pêle-mêle le linge blanc et coloré, le détergent et le capteur de 
salissure.
Ils m’attendent: des livres aux pages jaunies, illisibles, bons à jeter, la mer d’Aral avec 
ses tonnes de poissons morts en eau salée, les rivières de montagne avec des monts 
de bouteilles en plastique, le foie à détoxiquer, la cervelle sur le point d’être libérée de 
résidus en couches superposées.
La situation échappe au contrôle, réversibile pourtant, contredisant peut-être la 
deuxième loi de la thermo-dynamique. 
La boîte noire est toujours préparée.
Les chambres de déparasitage d’Auschwitz munies de filtres de coton mouillés en 
cyanure d’hydrogène; les goulags sibériens, des sommets de civilisation et de progrès du 
communisme en fleur ont jailli en irréversibilité.
Si nous te maintenons en vie, cela ne nous apporte aucun profit, si nous te tuons, tu ne 
rapportes aucune perte, apud la (POL)litique (POT)entielle des khmers rouges.
Hiroshima et Nagasaki, le test du sinistre champignon, passé avec brio.
Des femmes et des hommes sont décapités dans le décor aride d’un désert rougeâtre et 
les millénaires statues de Bouddha debout sont jetées en l’air.
Ir-ré-ver-si-ble.
Gare à toi, poussière stellaire, j’arrive à la six-quatre-deux, avec le balai et la pelle à 
ordures.

NUD ÎN PEISAJ EXOTIC

Sunt visul verde din ochiul deschis
Al leului
Sunt floarea imensă de lotus argintiu
Multiplicată
La nesfârșit în sunete de cimpoi
De îmblânzitorul de șerpi
Cu trup de abanos.
Sunt visul din ochiul deschis
Al leoaicei
Bântuită de
Șarpele curea de lumină sâsâindă.
Yadwiga Yadwiga
Tolănită pe sofaua de un roșu burgund
Nud perfect
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Închipuind sub clarul de lună
Postura desăvârșită cu braţul drept întins spre ferigi uriașe păsări colibri fructe de aur
Cu mâna stângă sprijinită
Pe regăsitul paradis.//

Nu dans un paysage exotique

Je suis le rêve vert dans l’oeil ouvert
Du lion
Je suis la fleur immense de lotus argentée
Multipliée
A l’infini
Par le charmeur des serpents
A corps d’ébène.
Je suis le rêve de l’oeil ouvert
De la lionne
Hantée par
Le serpent ceinture de lumière sifflante. 
Yadwiga Yadwiga
Prélassée sur le sofa bordeaux
Nu parfait
Imaginant sous le clair de lune
La posture accomplie avec le bras droit tendu vers les fougères géantes les colibris les 
fruits dorés
Avec la main gauche appuyée
Sur le paradis retrouvé.

TOTUL TRECE

Lumina blândă de sfârșit de august
nu micșorează nicicum sentimentul
de iminentă despărţire
de acest drum prea puţin circulat
cu mărăcini și boji ce cresc de-a valma
în dreapta și-n stânga parapeţilor ruginiţi
de salcâmii cu frunzuliţe puzderie ca nisipul mării
de acest pământ vecin străin mie
în general de acest Pământ.
Jos Dunărea uneori cât un lac
cu unde verzi transparente
alteori abia făcându-și loc
între pereţi înalţi și stâncoși
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și ea Dunărea îmi va lipsi
până și capul lui Decebal
stâncă între stânci
îmi va lipsi
și firul de iarbă și pietricica
și atâta verde cât vezi cu ochii
și cerul albastru
și

La Donij Milanovc
trandafirii în culori pastelate pe jumătate ofiliţi
de căldura verii ce tocmai a trecut

vasul modern de croazieră lin intrat în micul port –
fără pasagerii plecaţi într-o scurtă excursie –
îngheţata de fructe de pădure
din cupa de sticlă fumurie
readuc lucrurile
în matca lor obișnuită.//

Tout passe

La lumière douce de la fin du mois d’août
ne diminue pas du tout ce sentiment
de séparation imminente
de ce chemin trop peu circulé
de cette ronceraie et de ces hèbles qui poussent pele-mêle
à gauche et à droite des parapets roillés
de ces acacias aux petites feuilles nombreuses comme le sable de la mer
de cette terre voisine qui m’est étrangère
en général de cette Terre.
En bas le Danube parfois comme un lac
aux ondes vertes transparentes
d’autres fois se frayant à peine passage
entre les hauts parois rocheux
le Danube aussi il me manquera
la tête de Décébal
roc parmi les rochers
elle me manquera aussi
et le brin de bruyère le caillou aussi
et tant de vert à perte de vue
le ciel bleu aussi
et
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A Donij Milanovc
les roses aux couleurs douces à moitié fanées
par la chaleur de cette été qui vient de passer

le vaisseau de croisière doucement entré dans le petit port –
sans ses passagers partis pour une brève excursion –
la glace aux fruits
dans la coupe en verre gris foncé
ramène les choses
à leur souche habituelle.

MĂSLINE VERZI

Limba de viperă a Xantipei
amuţită e o vreme învinsă
de dogoarea verii insulare
amforă oacheșă răsturnată printre măslinele verzi
pitite în ierburile înalte
ce niciodată
nici murate
nici ulei preţios
nu vor fi.

Mulţumind soarelui
fără sandale
statuie verticală bine înfiptă
în solul străvechii Elade
Socrate
cu ochii închiși
cântărește greutatea în aur
a adevărului
închis-deschis în fiecare cuvânt
rostit în gând mai întâi
apoi în agora mâine-poimâine
cu precizia daltei
moșind noi zei albi nemuritori
în blocul inform de marmură.

Atena așteaptă să intre
pe poarta cetăţii
în amurg
un bărbat
o femeie și
un măgar încărcat
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cu sacii plini ochi
cu măsline lucioase
foarte bune
alături de o cupă cu suc proaspăt
de cucută.//

Olives vertes

La langue de vipère de Xantipa
muette est pour un temps vaincue
par la chaleur de l’été insulaire
amphore brune renversée parmi les olives vertes
blotties dans les herbes hautes
qui jamais
ni conservées
ni huile précieuses
ne seront.
Remerciant le soleil
sans sandales
statue verticale bien planté
dans le sol de la vieille Elade
Socrate
les yeux fermés
pèse le pods en or
dela vérité fermée-ouverte dans chaque parole
prononcée mentalement tout d’abord
puis en agora demain ou après demain
avec la précision du ciseau
accouchant de nouveaux dieux blancs immortels
dans le bloc informe de marbre.

Athènes attend qu’ils entrent
par la porte du cité 
au soleil couchant
un homme
une femme et
un âne chargé
de sacs tout pleins
d’olives luisantes
très bonnes
a côté
d’une coupe de jus frais
de ciguë.



65Vâlcea literară   •  Anul II, nr. 3 (5)

Plouă…

Oamenii sunt uzi,
niciodată nu au știut 
cum le plouă peste tinerețe.

Un ocean deschis
în bolta cerului cu vreme,
de unde aceasta se trece
printr-o ploaie surdă
ținându-i un timp,
o clipă...
Mereu!

Înger și demoni...

Pe bucata mea de pământ
ai înălțat un munte de întrebări
și m-ai pus la păstrare 
printre cuvintele-ți pașnice
lăsându-mă cuprins
într-o poveste de liliac.

O fantezie vorbită într-o limbă
de iubire... Ciuntită
de invidia ochilor din jur!

Roma...

O pasăre își îneacă zborul
în apele cerului Roman
lăsându-și umbra aripilor
garant unui palmier uscat.

Dincolo de pod, o curvă beată
își paște iarba-ntre gunoaie
încercând să imite dansul
ultimului gladiator violat...
Sub adopție de patrician!

Iubiri și miri...

Pe sânul tău cu sorii verzi,
îți cade părul flori, livezi,
iar nurii tăi, lumini viclene,
mi-aleargă sângele prin vene.
Tu-mi vii cu trupul plin de ploi
picate-n vremi trecute și-mpreună
ne ștergem tâmpla ce suspină
sub un ram plin de lumină.
Auzi... Cum se-ntorc cernutele iubiri
și-n dansul lor de noapte,
se-așază peste miri?

Mi-e somnul dus, adânc, grăbit,
în vrej de vis sunt risipit...
Te strâng în brațe de monadă
ca pe-o muză prinsă prin livadă!

Perpetuum...

Sunt stei pe ochiul nopţii,
strănut în gol și apuc luna de urechi,
mă împiedic și strivesc o roșie cu nepăsare
și încerc să pot până în spuma dimineții.

MARIAN VIȘESCU
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Doar atât mi-a fost să-mi fie.
În rest aștept...
Orizontul mi se termină de ieri,
reîncepe la fiecare infinit de mâine,
uit de unde m-am înecat ultima dată
și o iau neschimbat de la început.
Devin o spirală într-un sfârșit infinit!

***
Din somnul mării,
otrăvit...
Un val sângerează

în lacrima unui poet.
Sub cerul unde marea
țipă...
Țărmul se îngustează repetitiv
topind distanțele și mugurii de timp.
În larg, pe un catarg scăldat
de o furtună...
Un albatros tânjind după uscat
se îneacă într-un zbor imaginar!

e despre fericire:

am însetat paradisul furând apa vieții
îmi imaginez cum se târăsc îngerii
fără vlagă pe trepte de marmură albă
cum stau cu fața topită fiii cei buni ai lui Dumnezeu
cum se ofilesc florile în pământul din lumea cealaltă
la mine acasă e petrecere mare vecinii
au venit cu sticle de vin cu fripturi de curcan
cu scaune pentru că eu am masă dar scaune nu
ce să fac cu ele sunt doar eu și cu mine
toți vor să bea un strop din apa vieții din apa mea furată de mine
dar azi nu sunt generoasă deloc mă supără că au dat
cu biciul în ușă
n-au decât să petreacă
n-au decât
din apa vieții voi bea numai eu
îi las să creadă că sunt încă bună
că tot ce am e și al lor
de aceea ascultă pe la uși de aceea

ADI FILIMON
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se uită pe vizor când urcă scările cineva
în lumea aceasta nu mai e nimic de împărțit
sunt doar eu și cu mine nici mie nu vreau să-mi mai dau
nimic

poveri:

nu mai sufăr de singurătate de când
fiul și-a promis să mă uite
stau pe maldăre de jurnale și nu știu
ce va face cu ele când nu voi mai fi
poate le va citi poate le va arunca în pubela
de hârtii a primăriei așa cum am făcut eu
cu tabloul din tinerețea părinților
(l-am sprijinit de peretele blocului împreună cu stive de haine)
bine că n-a fost mama pe-acolo bine că n-a fost
mi-ar fi spus că n-am suflet
sau că n-am Dumnezeu
mi-ar fi rupt cordonul ombilical nevăzut
cel care mă leagă de viață și moarte
ca nicăieri niciodată
să nu mai am drum
și ce dacă aș fi a nimănui
dacă haita nu mă mai vrea
e loc destul și-n altă viață

mănăstiri:

măicuțele îmi spun că mi-a venit fiul în vizită
și eu mă supăr și-l întreb
de ce-a venit acum
când am fost vie n-a venit
când l-am născut n-a venit
am murit de două ori și tot n-a venit
(apoi am descoperit că nu era niciun fiu
mă țineau de mână ca să cred că e fiul meu)
măicuțele îmi spală ochii orbi ca să pot vedea mai bine
dar nu pot și ele știu asta
râd de mine împreună cu Dumnezeu
într-o singură dimineață mi s-a părut că văd
o așchie de lumină
și-a fost cea mai frumoasă zi de când am orbit
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măicuțele îmi spun iar că mi-a venit fiul în vizită
mă țin de mână ca să cred că e fiul meu
îmi spun că mi-a venit fiul în vizită nenorocitele
eu le spun că nu am copii
nu am copii femeilor urâtelor sterpelor
și ele pleacă și mă lasă în grija Domnului
pe care nu-l mai iubesc demult
dar m-am obișnuit să locuiesc împreună cu el

bile fugare:

copilăria începe să doară în sfârșit
până și moartea mi se pare mai blândă acum
locuiește cu mine
are un loc în familie
și nu m-a părăsit niciodată
azi poartă haine albe
are chiar în păr flori de cireș
e îndurerată și mă mângâie
cu palmele când calde când reci
stau cuibărită în pântecul ei
îmi vine în minte un cântecel
și-l cânt încet fără vlagă
melc melc codobelc

tatoo:

nu știu dacă e chiar viaţa mea
sau e o proiecţie a imaginaţiei mele dar tot mai des
îmi urmăresc cele două cicatrici de pe burtă cum se lăţesc
și mă strâng într-un alt coșmar
de una știu că e buzunarul la burtă
de cealaltă încă nu am habar
e mai veche e mai căruntă o fi fost
un tatuaj pe care l-am șters cândva
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Pe patul rece, putrezit de vicii, este 
plasat individul, rămas orb și mut, împuș-
cat de sentimente intense devenite acum 
doar adieri de vânt care împietresc trupul. 
Privea timpul ce trece, se simțea ca un 
spectator al propriei vieți irosite pe pute-
rea minții ce a devenit dușman. Pasiunea, 
dorința ideii de paroxism au încetat în 
momentul în care a privit în ochi mortul ce 
i-a despicat pieptul cu săgeți de indiferență 
și minciuni, otrăvind și mai tare inima.

Astfel, în loc de a uita și a transfor-
ma minciuna în culori vibrante ce creșteau 
și avantajau mintea, individul s-a îmbol-
năvit din cauza bătăilor inimii mortului 
care ispiteau și a devenit și el cadavru. Se 
scurgea sângele plin de foc și gheață ce 
se contraziceau intens pe trupul pictat de 
desfrâu. Trasă de două perspective diferite, 
mintea devenea zbârcită, se strecurau bătăi 
proeminente de inimă blocând orice simț. 
Îmbătat în apatie, pășea pe drumul croit în 
cerc, plin de întuneric, uneori luminat de 
un stâlp ce pâlpâia, stricat însă de mane-
chinele din jur. A pus capul pe mormânt și 
a tușit cu venin, și-a privit numele și zidul 
creat între el și mort. A sustras trandafirii 
încă vii de pe buzele uscate de frig.

În timp ce analiza spinii inscripțio-
nați cu secrete, simțea o secetă a sufletului, 
un cutremur temporar în interior ce dis-
trugea totul. Se mai auzeau doar bocetele 
amorului atât propriu, cât și față de mort. 
Cum a putut o fantomă ce împrăștia foc 
spre el să-l părăsească, lăsându-i trasat pe 

piept doar o pată proeminentă de amor 
distrus? Își sfidase toate principiile pentru 
ochii aceia hipnotizanți și buzele moi, pli-
ne de viziune, creând o conexiune ce părea 
imuabilă.

Afară se clătinau frunzele și gâdilau 
simțurile, însă individul avea receptorii 
durerii epuizați, privea acum în gol pe 
fereastră și se întreba de ce așteaptă, ce rost 
avea să aștepte? Dar nu se putea mișca, 
mintea îi paraliza fizicul, îl plasa într-o 
cușcă creată de inima ce zăcea pe patul 
morții. Sclipirea ochilor fusese decimată 
de amăgiri, iar timpanul spart de la atâtea 
sunete false călăuzite de cuvinte.

Începuse să plouă, ploaie ce ușor de-
vine în final o furtună ce învie numeroase 
entități care vrăjesc muritorii. Individul 
se îneca în propriile gânduri ce nu se mai 
opreau. Insomniile, singurele păsări ce 
îi cântau, ciuguleau trupul îmbrăcat în 
mucegai. Simțea o nevoie continuă de foc, 
de explozie ce acaparează toate simțurile și 
pictează pe cerul universului său depen-
dența de căldură, de complicitate ce pune 
viața pe cel mai înalt piedestal. Aspirația la 
acțiune și fantezie cufundă individul între 
cadavre, ființe prozaice ce se încolăcesc în 
jurul membrelor ca o funie plină de țepi 
și nu-i oferă decât gheață. Umbrele senti-
mentelor de fericire pluteau în melancolia 
răcelii pietrei de mormânt. Asculta urletele 
sufletului intoxicate de parfumul iubirii 
devenită boală ce rămâne testament pe 
pleoapele crăpate de picături de apă.

ANDREEA CRISTINA CĂLINESCU

INCANDESCENȚĂ
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Se aud uneori pași și bătăi în ușa 
cordului, însă rapid se sting, căci omul este 
incapabil de a oferi reciprocitate perma-
nent. Migrenele sunt singurele ce prezintă 
loialitate într-o lume marcată de șiroaie de 
răzbunare. Karma, elementul pacificator al 
atmosferei, este împușcată de soarta mur-
dară a buzelor străpunse de cuvinte seci și 
încuiate în neant. I se sparg timpanele din 
cauza zgomotelor demonilor săi ce-l obligă 
să accepte tristețea ca pe un tatuaj perma-
nent plasat în formă de ciob pe suprafața 
inimii crispate.

Deodată, un imbold însoțit de un 
parfum feminin îl trase înapoi. Acesta reu-
șise să ațipească în propria durere vulgară, 
iar un vis violent îl conectă cu fantoma, al 
cărei chip încă punea stăpânire în totalitate 
pe gesturile sale naive. O pereche de ochi 
rătăciți îl analiză cu totul. Ceea ce nu putea 
să înțeleagă era profunzimea cu care ființa 
îl privește. Deși deveniseră străini ca de la 
cer la pământ, prezența sa cuprindea gân-
durile în alcoolul amorului. Cu atingerea 
palmelor reci aceasta îl ajută să se ridice. Se 
uita prin el, dar parcă îi și citea fiecare ra-
mură a arborelui minții, îi descosea fiecare 
secret uitat de timp. Nu fusese niciodată 
iubire la prima vedere, era conștient de 
arta trupului ce se contura împreună cu 
gesturile profunde ale muzei, dar nu avea 
cum să fie iubire. Însă nu înțelegea atracția 
ce se ivise dintr-odată. Nu avea rost niciun 
dialog, reușeau să comunice prin tăcerea ce 
deschidea o atmosferă de intimitate. Parcă 
sufletul lui mort avea amprenta ființei 
din momentul în care simțul olfactiv i se 
activase. În același timp, își aduse aminte 
de acest cadavru, de inima sa mutilată de 
amintiri ce se pierdeau în bătaia vântului.

– Ce cauți aici, ființă? a întrebat-o 
rapid, dorind oarecum să se sperie de el, 
să plece.

Un zâmbet jumătate naiv, jumătate 
demonic se strecurase pe fața ei palidă, 
îngrădit de trăsături specifice unei zeități. 
Un fior îi electrocută trupul, șiroaie de 
transpirație încercau să îl cuprindă cu 
totul. Panicat fiind, s-a întors cu spatele, 
voia cu cea mai mare durere în suflet să 
o gonească. Știa că este incapabil de noi 
sentimente ce se vor transforma în praf în 
câteva secunde fie din cauza lui, fie din a ei.

– De ce ai plecat, suflet pustiu? rosti 
acesta, șoptind plin de furie.

Ea se uită spre el cu milă, însă o 
adiere de indiferență o desfigură în fața 
lui, devenind aceeași cu pământul și 
pierind pentru totdeauna din amintirea 
individului.

Într-o fracțiune de secundă se trezi 
înconjurat de conturul unor obiecte cas-
nice atât de cunoscute mâinilor. Era chiar 
patul unde își îmbiba în fiecare noapte 
suferința cu portretul iubirii. Bocetul 
familiei de deasupra îi distruse starea de 
melancolie. Pătruns de atmosfera morbidă 
a cântului, acesta urcă la etaj să verifice 
dacă s-a întâmplat vreo tragedie.

Ușa era deschisă, bezna infernală 
micșoră abilitatea acestuia de a descifra 
misterul, așa că se lăsă purtat de imaginile 
auditive macabre. Picioarele îi sunt cu-
prinse brusc de mânuțe ce zgâriau diabolic 
toate simțurile, făcându-l să tremure. Erau 
copiii vecinilor, își căutau părinții. Pe 
aceeași ușă pătrunseră chipurile tuturor 
vecinilor ce se îndreptau spre el. Astfel că, 
în camera îngustă în care era proeminent 
mucegaiul, se aflau toți indivizii blocului 
înecați în agitație și igrasie. Un miros de 
moarte cuprindea mințile absente ale oa-
menilor. Deveniseră doar obiecte de decor, 
fiind inconștienți și dezgoliți de frică. Se 
auzeau picăturile de ploaie ce tot încer-
cau să devoreze geamurile, acompaniate 
de tunete și fulgere, criminali ai sorții. 
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Zbuciumul sufletelor chinuite trepida în 
acea încăpere.

În ciuda prezenței unui număr mare 
de persoane, individul se simțea stingher, 
înghețat și călăuzit de migrene și hotărî să 
părăsească blocul și să nu se mai întoarcă. 
Decise să nu ia niciun bagaj, să lase amin-
tirea sursei fericirii și durerii sale în urmă. 
Încercă să deschidă ușa blocului, însă tot 
trupul se electrocută și toți locuitorii se 
simțiră trași de o forță necunoscută în 
propriul pat, imobilizați. În întuneric, in-
dividul fredonă un ultim gând: Până când 
moartea ne va despărți, ne vom iubi neîn-
cetat…Însă moartea umbrește toată esența 
vieții noastre și șterge orice strop de simțire, 
iar eu reușesc pe patul morții să te uit și să 

renunț să mai aștept, fantomă a sufletului 
meu!

Știrile orei 08:00:
În blocul T5, pe strada Speranțelor, 

la ora 04:00 dimineața, a avut loc o scurge-
re de gaze, iar toți locuitorii au fost găsiți 
fără semne vitale, fiind declarați decedați 
în ciuda eforturilor depuse de salvatori. 
Se fac investigații cu privire la sursa ce a 
cauzat acest eveniment tragic, în urma 
căruia aceștia au murit intoxicați în somn. 
Condoleanțe…

ANA ARDELEANU

Made in Romania

Cum să dai clipa
Ori adresa secretă
A căsuţei cu pridvor
Din inima ta,
Pe care scrie „Made in Romania”?

S-o înstrăinezi cum ai înstrăina
O umbră expresă de înger
Sau de ciocârlie
Care, văzute din înalt,
Seamănă înnebunitor 
Cu ușa bisericii comunităţii unde intri,
Pentru a recupera ce-i al tău,
Ce ţi s-a dat,
Nu ţi s-a împrumutat?



72 Vâlcea literară   •  Anul II, nr. 3 (5)

Clipa ta n-o poţi da nimănui.
Nu e aceeași măsură,
Catren, an de fabricaţie sau curcubeu
Ce te-a cuprins pe tine,
Nici aceeași ploaie care ţi-a luat măsura verde,
Crescând din ea un copac,
O literă ce însumează întregul alfabet.

Nu e totuna să te numeri printre cei aleși
Ori să pleci din tine,
Răpus de propriile greșeli
Ce nu se șterg din memorie
Și rămân acolo, croncănind, fără odihnă,
Nevermore, 
Nevermore...!

Ești versul rebel

Ești versul rebel
Ce nu-și rade mustaţa pentru nimeni,
Acel foc de paie
Ce creează iluzia de lumină,
Pe negrul perete,
Printre mărgele de sticlă
Și efectul roz pe care îl pot avea.

Ești iluzia ce-mi umblă prin geantă,
Pentru a descoperi aurul tinereţii,
Acea pudră care evidenţiază feminitatea,
Seninul de sub pleoape,
Dansul step dintre gene,
Maxima lui cochetărie,
Magnetismul concentrat
În aceeași clipă,
jumătate cu interes major pentru ce va fi,
Cealaltă jumătate, adresându-ţi-se:
„– Milord, cât e ceasul senioriei tale,
De lumea se duce la culcare
Ori prea devreme,
Ori prea târziu?
Senioria ta, de partea cui ești?
Te văd ţinând luna în mână
Ca pe o minge de ping-pong.

Așadar, de partea cui ești
În versul ce joacă la dublu
Mizând pe un rezultat echitabil.
Pe care numai viaţa îl poate da?”

Sunt ostatică

În viaţa de noapte
Al unui corp străin.
După ce i-am străbătut străzile,
Am dat spargeri muzeelor
Pline cu tablouri celebre
Chiar în momentul când Mona Lisa
Îi zâmbea căpitanului Frans Banning Cocq.
Acum încerc să mă eliberez,
Momesc patrula.
Am nevoie de un ciocan.
Știi câte tablouri stau să cadă,
Iar personajele sar din ele
Pentru a-și salva onoarea?

Iau ciocanul în mână,
Mă fereresc de catastrofă
Bătând cuiele cu forţă
În peretele interior al trupului,
Simt durerea genială a pictorilor
Care au făcut totul
Pentru a mi-o oferi 
Și-a mă transforma
În icoana din care ei mă privesc
Și nu din tablou
Pentru a nu mă recunoaște
În slăbiciunile culorilor sale.
Fug de realitate

Intru sub cămașa ta de lord
Plină de convenienţe,
De un alb de trei ori mai exact
Decât bate orologiul în perete
Fiecare cui al anilor.
Pereţii se umplu de urmele lor,
Ciurul format pierde motivaţia spirituală.
Cât despre dragoste?
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E pagina pe care nu se scrie nimic.
Nimeni nu are atâta îngăduinţă
Cu sinele său, încât să-l pună în ramă,
Oricine să se recunoască în el.

Îngerii noștri bat mingea
Împreună cu ceilalţi îngeri,
Doar că liberul arbitru lipsește.
Nimeni nu le remunerează,
În bile albe, prezenţa,
Pentru a stabili echipa câștigătoare,
Cu idei ce nu simt durerea prezentului
Și nu fac în cursa lui
O exagerată/neavenită
Pauză existenţială
Așa cum se cuvine.

Cel mai surprinzător lucru
E să te trezești de dimineaţă
Și să constaţi că ai fost buzunărit,
Din ce aveai, nu ţi-a rămas nimic.
Stelele și luna au intrat în posesia nu știu cui,
Pentru că, la faţă, nu l-ai văzut,
Decoraţiile aflate pe piept au foat atrase
De magnetul unei inimi necunoscute,
Nimeni nu i-a reţinut chipul
Pentru a o putea interoga.

(Nu!) mai bine moartea!
Mai bine moartea (Nu!)

Viaţa ai îmbrăcat-o în dungi,
Când negre, când roz,
Cum ai îmbrăca moartea (niciodată!),
Nici motivul de-a dispărea din tine însuţi,
Când bat clopotele în urechi de ceară,
Acolo unde se topesc sunetele veștilor triste.

Ce ai pierdut din buzunare,
E bun pierdut!
Poţi trece printre degetele gândurilor,
Ce-a mai rămas.
De multe ori, nu!
Nici, da
Așa cum se cuvine!

Draga mea fericire

Îţi voi picura în sânge suficientă 
adrenalină,
Pentru a-ţi ajunge
Pe tot parcursul jocului „de-a viaţa”.
Doar barba să nu-ţi tremure,
Vorbele să nu iasă de sub controlul gândului,
Care se autodeclară șef
Peste paginile imprimate
Cu acele poeme,
Care ţi-au descris dramele
Ce urmează a fi date spre adopţie.
Niciuna dintre zilele tale,
Bune sau proaste,
Nu-și iau experienţele înapoi,
Nu te pot smulge din inima lor.
E nevoie de ajutoare, pentru a te elibera
Din cercul de prieteni.
Oricare cerc ar fi mai ușor de penetrat,
Decât cel în care prietenii
Te pun să faci șpagatul și calculul lui Pi,
Pentru a fi acceptat de fericirea lor
Ca rudă, ca translator, ca măturător de stele,
Încât calea să fie dreaptă și curată.
Atunci când ajungi la ţintă,
Cineva se va găsi să-ţi sărute mâna
Pentru a respecta protocolul.
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Anonim

Tiranul fără minte din Uruk
De fapt îl căuta pe autor
Că numai el, în trup jilav de lut,
Îl poate scrijeli nemuritor.

Pe Nibelungi, viteazul neam de gnomi,
I-a întrebat și ce, și cum, și unde,
Dar, răscolind la rădăcini de pomi,
Tot n-au aflat pe cel ce se ascunde.

Și-l caută o mie una nopți,
Cum dureros ne spune și balada,
Din umeri doar îi dau eroii toți:
Beowulf, Roland, El Cid, Șeherezada.

Iar noi și azi, zadarnic de sublim,
Ne chinuim să-i naștem amintirea,
Căci autorul este anonim
Și anonimă e și nemurirea.

Troc

Ce-am mai putea să spunem despre moarte
Pe-un măr răscopt cu ea când ne-am tocmit?
Nicicând n-a fost un troc mai necinstit,
Nici prețurile-atât de ridicate.

Precum Isav pentru un blid de linte
Vândut-a dreptul de întâi născut
Și noi o veșnicie am vândut
Pe-o-nghițitură iute și fierbinte.

Iar dacă pentru unicul păcat,
Dintr-o copilărească lăcomire
S-a omorât întreaga omenire
Cum, dar, atât de ieftin am scăpat?

Noi, condamnații unei crude sorți
Ce-a născocit pedeapsa capitală,
De-am ispăși aceeași socoteală,
Am fi datori c-un infinit de morți;

Când limba, pântecele ni se-ntreabă
Ce iz avea și cât de aromat
De-o gură pe furiș a meritat
Un cal să ia pe-o-mpărăție-ntreagă?

Și-așa, gustând din zi în zi cu sârg
Și poame dulci, și poame otrăvite,
Cedând curioși arhaicei ispite
Pecetluim și noi același târg;

Necunoscând că nici plăcere chiar
Adam atunci mușcând n-a dobândit,
Ci-n tină a scuipat când a simțit
Pentru întâia oară gust amar.

Carteziană

Exist căci cuget, sună a sofism –
Au doară nu există și obiecte?
Supus acestei reguli imperfecte
Mă-mbăt cu apă rece dinadins.

Orbit astfel mă-ndeamnă s-o urmez
Rațiunea și mai oarbă decât mine,

MARIA ANASTASIU
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Dar n-o condamn – dotată e mai bine:
Are toiag și-un câine maidanez.

O prind de braț, mă-mpiedic, mă căiesc,
E îndoiala semn de cugetare,
Fără răspuns la marea întrebare
Și totul mi-e incert când mă gândesc

Că însăși morții nu-i mai dau crezare
Și însuși că exist mă îndoiesc.

Izgonire

Iar când m-am rupt din tine costelivă,
Pe șotii puși și-ndrăgostiți lulea,
Am socotit, noi proștii, a-nșela
Pe Dumnezeu și drac deopotrivă.

Ca să gustăm din fructul otrăvit
Din gură-n gură ni l-am petrecut,
În cel mai lung și mai gustos sărut
Până ce dinții ni s-au strepezit;

Apoi, sătui de joaca de-a păcatul,
În iarbă ca un șarpe l-am scuipat
Și l-am lăsat pe jos nemestecat,
Păzind astfel porunca cu mâncatul.

Dar, vai, pământ și cer se despicară
Stupefiați de-așa obrăznicie,
Și pomii cei desțeleniți din glie
Cu crengi de foc pe foc ne aruncară.
..........................................................
Doi îngeri stăm, cu aripi afumate,
La poarta Paradisului oprit
Și unde să jelim, de care parte
Când până și din iad ne-au izgonit?

Periplu

Iar din Acropole de falduri albe
Eu pânză la corăbii mi-am țesut,

Cu faunii ieșit-am la păscut
Pe nesfârșita pajiște de ape.

Tăiat în două am pornit la drum
Ca vulturii în zbor spre centrul lumii
Și ca-n inscripția templului minciunii
Pe mine însumi m-am găsit în fum.

Pietrificat de propria-mi mizerie
Cu foc grecesc tot trupul mi-am spălat
Și-n rocă nouă Fidias m-a sculptat,
Voind să-mi aflu leacul în materie;

La Maraton gonit-am deci cu sete
Din sânii-ncinși ai mării să m-adăp
Cu sarea ca un lapte până crăp
Și alge au să-mi crească-n loc de plete;

În care-am împletit cununi de laur,
Cum se adună vinul în buchet,
Poftit am fost de Platon la banchet
Să mă îmbăt din amforă de aur.

Apoi, văzând că nu-i de-ajuns delirul,
Că-s tot mai plictisit și mai meschin,
Am renunțat definitiv la vin
Și fugărit-am nimfe ca satirul.

De taine fur din Parnas până-n Cnossos,
Pandorei înseși i-am golit cutia
Și-am șterpelit din cer filozofia,
La trântă luând pe Colosul din Rodos.

Atunci purces-am mândru spre Atena,
Îmbogățit de-al vorbelor negoț,
Fără să știe nimeni că sunt hoț
Și-n agora rostit-am anatema;

Polemizând cu zeități de piatră,
Că-s ritor mai cumplit decât un leu,
M-au pus peste întreg Olimpul zeu,
Dar în Arcadia n-am fost niciodată.



76 Vâlcea literară   •  Anul II, nr. 3 (5)

Încă mai există persoane a căror na-
tură (și profesie) matematică este dublată 
de cea poetică. Este și cazul doamnei pro-
fesoare Codruța Vancea care ne oferă, în 
volumul de poezie Frumusețe tangențială1, 
perspective biografice ce își devoalează 
gravitatea, surpriza, neprevăzutul sau 
serenitatea, în funcție de modalitățile prin 
care discursul narativ-confesiv, în care 
predomină numeroase trimiteri matema-
tice, poate căpăta un substrat jocular și 
parabolic. Caracterizate prin spontaneitate 
și ludism, experiențele sau evenimentele 
evocate sunt proiectate pe un fundal, unde 
elementele matematice oferă un contur 
echilibrat, pe alocuri rațional, trăirilor, 
sentimentelor sau gândurilor care ascund, 
adesea, un tumult dionisiac.

Lejeritatea sau spontaneitatea cu 
care poeta trece de la un registru comic, 
ludic, adesea parodic, la unul apropiat de 
limbajul cotidian sau la unul abstract-er-
metic, nu fac altceva decât să confere 
acestei poezii un anumit dinamism și o 
anumită savoare.

Dacă ar fi să transpunem definiția 
matematică a tangentei într-un limbaj 
poetic, am putea afirma, lucru cu totul 
valabil pentru volumul de față, că, dacă 
fericirea are calitatea unei tangente, atunci 
ea se prefigurează ca o linie, poate nu în-
totdeauna continuă, dar care atinge viața și 
o împlinește, uneori, într-un singur punct 
și în mod neașteptat. Din acel punct, care 
1 Codruța Vancea, Frumusețe tangențială, Ed. Minela, București, 2021.

nu marchează nicidecum sfârșitul vreunei 
legături anume, pornește aventura lirică, 
plină de neprevăzut și de spectaculos, con-
cretizată în câteva cicluri de poeme, Nopți 
și pisici, Anotimpuri sau Corăbii de lumină, 
în care predomină discursul fantezist 
alături de cel confesiv, care aduc, în prim-
plan, evocarea unor persoane apropiate, a 
universului domestic și a celui cosmopolit 
sau a eposurilor cotidiene, prin care poeta 
navighează, așa cum spune în unul dintre 
poeme, ,,ca un spectator singuratic/ al 
unui spectacol pentru el, mut” (Existență).

Experiența cunoașterii de sine se 
transformă într-o aventură a explorării 
arhitecturii mundane, într-un ritual al 
legăturii dintre rațiune și sensibilitate, în-
trucât întreaga existență afectivă este ghi-
dată după principii sau mișcări circulare, 
geometrice. Legătura cu pământul, cu na-
tura sau cu celălalt capătă perspectiva unei 
geometrii insolite. Corpul se integrează în 
cerc ca într-un ritual al echilibrului și al 
armoniei telurice care trec, astfel, asupra 
celei care se descoperă pe sine. În această 
ambianță încărcată de accente hiperbolice 
și suprareale, mirarea face locul încrederii 
și al stabilității într-o lume de-a dreptul ge-
ometrizată. Finalul subliniază fragilitatea 
ființei umane în raport cu sentimentul de 
vastitate al perfecțiunii matematice: ,,mă 
învârt într-un cerc/ mă întind pe razele lui 
ca un elastic/ cercul e blând cu mine/ îmi 
dă voie să fiu eu centrul lui/ are o culoare 

SAVU POPA

Când matematica se lasă molipsită 
de poezie
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roz/ mă ridic/ perpendiculară pe pământ/
acum cercul este la picioarele mele/ s-a 
înverzit precum iarba de primăvară/ sunt 
tot mai înaltă/ tot mai dreaptă/ picioarele 
mele sunt tot mai lungi și paralele/ undeva 
sus de tot este un punct luminos/ nu pot 
să-l ating/ sunt pe o axă/ într-un con/ aco-
lo sus însă locul e tot mai îngust/ devin un 
punct” (Fata din con).

Elementele matematice, în alt poem, 
suprind, tot într-un cadru parabolic, rela-
ția poetei cu ceilalți, din perspectiva unei 
sensibilități exacerbate care scoate în evi-
dență, pe lângă latura traumatică a naturii 
umane, sensul existenței al cărei dinamism 
se consumă în lupta dintre esențe și apa-
rențe: ,,sunt o acoladă deschisă/ fiecare om 
întâlnit e așezat/ după o virgulă/ oameni 
care se privesc în oglindă dimineața/ se 
tem de un calpu invizibil/ respiră aerul 
unui nou răsărit,/ ca un privilegiu că l-au 
primit/ oameni care dau sens vieții/ numă-
rul elementelor este un număr finit/ para-
doxul... valoarea lor poate tinde la infinit/ 
acolada se va închide la timpul potrivit” (O 
mulțime matematică).

În altă parte, într-o atmosferă în 
care predomină ludismul abstract, îndepli-
nirea unui ideal, confruntarea cu celălalt 
sau descoperirea propriei tale meniri sunt 
proiectate, dincolo de relatarea destul 
de abstractă a faptelor, pe un fundal cu 
numeroase elemente ludice: ,,pe când 
să fiu o tangentă la cerc/ brusc o secantă 
albă mi s-a aruncat în față/ mi-a spus că 
cercul e de acum al ei/ iar ea deopotrivă 
secantă și tangentă și severă și indulgentă/ 
pentru că numai ea știe cum să se deseneze 
perfect/ pe un cerc/ m-am răsturnat din 
plan într-un spațiu/ puțin mai sus/ cen-
trul cercului m-a privit de jos zâmbind/ 
eram fără să știu pe un con circular drept” 
(Interdisciplinaritate).

Dorința de echilibru sau de stabili-
tate se confruntă cu o situație paradoxală. 
Elementele matematice sunt, de data 
aceasta, transpuse în existența de zi cu zi, 
întrucât, ca două fețe ale lui Ianus, relația 
dintre tangentă și derivată este cea dintre 
veselie și tristețe, dintre opțiune și tăgadă 
sau renunțare. Tangenta este cea care oferă, 
în mod securizant, soluția unei singure și 
viabile îndrumări în viață, pe când rolul 
derivatei este acela de a menține sau 
genera tristețea, în același timp purtând 
pașii pe nisipuri mișcătoare: ,,încerc să fiu 
o tangentă pe curba vieții/ să o parcurg 
elegant fără să mă intersectez cu alte tra-
iectorii/ controversate/ uneori mă trezesc 
dimineața o derivată a sufletelor triste/ 
într-o zonă convexă/ de altfel frumoasă/ 
dar prăpăstioasă” (De-a derivata).

Ritmul acesta ludic, savoarea unor 
întâmplări pline de jovialitate și nepre-
văzut, sunt doar câteva dintre elementele 
care fac din poemul Săptămâna femeii un 
cadru al visării sau al euforiei și, nu în ulti-
mul rând, al imaginației mult prea bogate, 
toate acestea, ingrediente de bază ale unei 
firi vesele și spontane, înzestrate cu foarte 
mult umor: ,,mă învârt într-un cerc de o 
săptămână/ de parcă mi-am luat în serios/ 
rolul de femeie iubită/ tânără și plină de 
pasiune/ aștept ceva/ vreo caleașcă cu doi 
cai argintii/ un bici de catifea/ muguri de 
flori la cingători/ la poartă nici vorbă de 
așa ceva/ vine mereu poștașul/ pe bicicleta 
lui cenușie iar masca elegantă așezată sub 
bărbie/ o voce la radio sună sec: cine nu 
are nimic de spus/ să nu spună! bine da’…/ 
închid radioul ce turuie tot același lucru de 
o săptămână” (Săptămâna femeii).

Volumul doamnei Codruța Vancea 
poate fi citit, în mod cu totul aparte, ca o 
metaforică axiomă: punctul vulnerabil sau 
călcâiul lui Ahile al matematicii este, fără 
îndoială, poezia.
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În toată studenţia mea am avut o 
singură restanţă. La ce credeţi? La filosofie 
în anul I la Movilă, unde tot prostul lua 
măcar 8! Cum ajunsesem să fiu luat la ochi 
de către fostul coleg de facultate și chiar de 
grupă al lui nea Puiu, fostul meu profesor 
de științe sociale din liceu? Din cauza gurii 
mele mari, evident! Două întâmplări l-au 
făcut pe Movilă să-mi hotărască soarta la 
filosofie, încă din timpul anului universitar. 
După două cursuri de antireligie, predate 
de Movilă cu încrâncenare și ură, demne 
de un vajnic slujitor al marxismului ce era, 
înaintea celui de-al treilea curs, le-am spus 
câtorva colegi:

– Măi, dacă și la cursul ăsta Movilă 
tună și fulgeră împotriva religiei, eu mă iau 
de el, pur și simplu  nu mai suport, bate 
câmpii ceva de speriat!...

– Ești nebun, ce ai?! N-ai de lucru? 
Lasă-l dracului de dobitoc să latre și vezi-
ţi de treaba ta! – m-a sfătuit Sucă, adică 
Viorel David, astăzi patronul SC Artego 
SA Târgu-Jiu.

Bineînţeles că Movilă și-a început 
cursul tot prin ponegrirea religiei. La un 
moment dat, nemaiputând suporta pros-
tiile pe care le debita politrucul acela, am 
dat cu caietul studenţesc de bancă, nici eu 
nu mă așteptam ca lovitura aceea să facă 
atâta zgomot.

– Ce-i asta, ce s-a întâmplat? – a 
tresărit speriat Movilă.

Eu m-am ridicat din bancă și i-am 
spus repezit:

– Domnule profesor! Suntem la al 
treilea curs de antireligie. Tunaţi și fulge-
raţi împotriva religiei, împotriva creștinis-
mului, găsindu-i numai și numai părţi ne-
gative. Dar religia și în special creștinismul 
nu au avut oare și părţi pozitive? Eu, unul, 
am convingerea că religia constituie baza 
culturii oricărui popor. În preistorie și an-
tichitatea timpurie, cine erau cei învestiţi 
cu autoritatea supremă? Preoţii templelor! 
Unde au apărut primele cărţi? În mănăs-
tiri! Unde au apărut primele școli? Pe lângă 
biserici și mănăstiri! Cine au fost primii în-
văţători? Preoţii! Luaţi în derâdere Biblia și 
ne cereţi s-o combatem, dar v-aţi întrebat 
oare câţi dintre noi am citit-o? Cum putem 
combate ceva ce nu cunoaștem?

Ca oricare politruc ateu, Movilă se 
credea mare și tare având partidul în spate 
și, de aceea, acum nu-i venea să-și creadă 
urechilor! Luat prin surprindere de debitul 
verbal și vehemenţa expunerii unui pârlit 
de student de la chimie, în primele secunde 
n-a făcut altceva decât să caște niște ochi 
de broască în spatele ochelarilor cu lentile 
groase și rame așijderea. Apoi, profitând 
de o pauză făcută de mine pentru a-mi 
trage sufletul, mă ambalasem rău de tot, ca 
de obicei când nu eram de acord cu ceva, 
Movilă a început să strige:

– Tovarășe student, cum îţi permiţi 
să mă întrerupi în timpul cursului meu? 

MARIAN PĂTRAȘCU

RESTANȚA
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Părerile dumitale personale nu mă inte-
resează și nu au nicio relevanţă aici. Ia loc 
imediat și ţine-ţi gura, altfel nu mai ai ce 
căuta la cursul meu!

Nu mult după acest incident a avut 
loc o mare adunare cu anii I, II și III, tema 
pusă în discuţie fiind felul în care erau 
predate știinţele sociale studenţilor de la 
chimie; era vorba de filosofie, socialism 
știinţific și, respectiv, economie politică. 
Eu am întârziat puţin, ședinţa începuse 
deja. M-am furișat tiptil și m-am așezat 
în ultimul rând din amfiteatrul II-6. 
Habar n-aveam că la prezidiu, pe lângă 
profesorii de curs și secretarul de partid pe 
facultate, cele câteva persoane pe care nu 
le cunoșteam, dar care fuseseră prezentate 
înainte de venirea mea în amfiteatru, erau 
reprezentanţi din partea Ministerului 
Învăţământului și a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România veniți 
de la București. Bineînţeles, toţi băteau 
câmpii cu graţie. Plictisit, n-am avut de 
lucru și am cerut și eu cuvântul, aveam eu 
un of al meu, ceva foarte concret, credeam 
eu, în comparaţie cu banalităţile debitate 
de antevorbitori cu limbajul lor de lemn… 
Nu am spus decât o singură frază, că prezi-
diul a și luat foc:

– Cursul de filosofie este plictisitor, 
dar seminarul este foarte interesant și ar fi 
și mai interesant dacă domnul asistent ar 
mai și veni din când în când să și-l ţină!

A ieșit un scandal monstru... 
Delegații din București, de a căror pre-
zenţă în amfiteatru habar n-aveam, s-au 
luat nu de asistent, ci de titularul cursului, 
adică de Movilă, muștruluindu-l zdravăn. 
La primul curs după acea adunare, Movilă 
a intrat în amfiteatru nervos, negru de 
supărare și s-a repezit imediat la mine, 
strigându-mi:

– Oricât ai știi, tot te pic! Vii tu în 
toamnă și poate o să pupi și un re-, așa, ca 

să te-nveţi minte! Iar dacă n-o să-mi știi tot 
cursul, cuvânt cu cuvânt, la anul poţi să-ţi 
iei adio de la studenţie!

Seminarul de filosofie îl făceam cu 
un asistent extrem de inteligent și cultivat, 
despre care aveam să aflăm că era homo-
sexual. Acesta venea la seminar cam când 
avea chef, înfuriindu-ne mai ales pe noi, 
băieţii, pentru că, pe de o parte, discuţiile 
cu el erau o încântare, iar pe de altă parte, 
dacă am fi știut că nu vine, ne-am fi dus 
la o bere în II-6 (cârciumile frecventate 
de studenţii ieșeni aveau pe atunci nume 
de amfiteatre sau biblioteci: Copou era 
II-6, Vânătorul era III-10, Bolta Rece era 
Biblioteca Eminescu etc.). Personal, eram 
surprins mai ales de curajul cu care asis-
tentul iniţia cu noi discuţii libere pe diferi-
te teme sensibile, nonconformiste. La unul 
dintre aceste seminarii, s-a încins o discu-
ţie aprinsă – evident, din cauza mea – pe 
tema drepturilor și libertăţilor omului în 
România. Nemulţumit de părerile profund 
ipocrite și oportuniste ale celor mai mulţi 
dintre colegii mei, deși asistentul încerca să 
obţină și unele păreri originale, eu mă tot 
foiam în bancă. Asistentul m-a observat și, 
la un moment dat, m-a întrebat:

– Dar tu, de colo, ce părere ai?
Am răspuns repezit, deranjat și de 

faptul că asistentul mă luase la per tu, ceea 
ce pe atunci în Iași era de neconceput, 
până și elevilor de liceu erai obligat să li te 
adresezi cu dumneavoastră:

– Eu cred că în România nu există 
libertate deplină!

Stupoare printre colegi... Abia scă-
pasem de o acuzație de anticomunism, în 
urma căreia fusesem convocat la Rectorat 
și luat la întrebări de un securist, că acum 
iar o… comisesem. Asistentul era în conti-
nuare calm, doar o grimasă trecătoare i-a 
schimonosit figura la auzul răspunsului 
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meu nesăbuit. După câteva momente de 
adâncă tăcere, m-a întrebat, în sfârșit:

– Cum așa?! Păi, cine te oprește să 
te duci la București, în Piaţa Palatului și să 
strigi cât vrei tu: Jos Nixon!?

Fără să stau pe gânduri, i-am 
replicat:

– Da? Dar, dacă aș striga Jos 
Ceaușescu!?

Tăcere mormântală... Asistentul 
m-a fixat cu privirea preţ de câteva se-
cunde bune, după care mi-a spus cu voce 
joasă, dar apăsată:

– Nu știu, nu mă-ntreba, nu te 
cunosc!

…Movilă s-a ţinut de cuvânt: la 
examen știam tot, am început să turui 
despre subiectele pe care le trăsesem, dar, 
la un moment dat, Movilă a făcut semn a 
lehamite cu mâna și numai ce-l aud că-mi 
zice:

– Ajunge! Vii tu la toamnă!
Atât de năucit am fost de verdictul 

lui, că nici n-am mai reacţionat! Și bine am 
făcut, că, dacă mă luam la harţă cu el, cine 
știe ce ar mai fi ieșit! Ce mai, era jale! Pe 
atunci, dacă rămâneai repetent în anul I, 
erai eliminat din facultate.

Când am venit în toamnă să dau 
restanţa, singura din toată studenția 
mea, temându-mă că Movilă mă va pica 
din nou, m-am dus mai întâi la decanul 
facultăţii, domnul Ioan Adam Schneider, 
titularul cursului de cinetică chimică și 
i-am relatat toată tărășenia, după care l-am 
rugat politicos să fie de faţă a doua zi când 
voi da restanța.

– Nu, nu e cazul acum – mi-a răs-
puns amabil domnul Schneider – doar 
dacă vă pică din nou faceţi cerere de 

reexaminare, eu am să v-o aprob și atunci 
am să asist și eu la examen, da?

– Am înțeles, domnule decan, vă 
mulțumesc foarte mult! Să trăiți! – am 
răspuns eu plecând cu inima îndoită…

A doua zi la examen, tot timpul cât 
am vorbit, Movilă se uita aiurea, aruncân-
du-mi din când în când câte o privire plină 
de scârbă și chiar de ură. Culmea este că 
din cauza stresului și a emoțiilor, am mai 
scrântit-o pe ici pe colo, am avut nume-
roase ezitări și reveniri, prezentându-mă 
incomparabil mai rău decât la examenul 
normal când am fost picat, căci toată vara 
nu avusesem niciun chef de învățat, deși 
renunțasem pentru asta și la biletul gratuit 
de tratament la Eforie Nord primit de la 
UASCR, media celorlalte note de la exa-
mene fiind de peste 9,50. La final, Movilă 
mi-a trecut în scârbă un 6 în carnet pe care 
apoi mi l-a aruncat pe jos până în celălalt 
capăt al sălii de examen, evident – pentru a 
mă mai umili încă o dată...

…Mai târziu, începusem anul II de 
mai bine de o lună, întâlnindu-ne întâm-
plător la Catedra de Chimie Fizică, tocmai 
ieșeam din cabinetul doamnei Beldie, titu-
lara cursului de termodinamică chimică și 
viitoarea conducătoare a lucrării mele de 
diplomă, domnul decan Schneider mi-a 
spus:

– Ei, aţi văzut că n-a fost nevoie să 
fiu de faţă când aţi dat restanţa la filosofie?

Atunci am avut într-adevăr confir-
marea faptului că domnul decan avusese 
o… discuţie cu Movilă despre cazul meu 
chiar după ce plecasem din biroul dom-
niei sale, înainte de a-mi da restanța la 
filosofie...
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Anamaria Ungur: – Bună ziua, 
domnule Marian Ilea! În primul rând, 
doresc să vă mulțumesc pentru că ați fost 
de acord să-mi împărtășiți câteva aspecte 
atât din viața dumneavoastră, cât și din 
cea de prozator și jurnalist. Domnule Ilea, 
rădăcinile dumneavoastră sunt la Ieud, în 
județul Maramureș. Cum v-a influențat 
această zonă a țării copilăria și adolescen-
ța? Cum a fost copilăria dumneavoastră în 
Maramureș?

Marian Ilea: „Strămoșii mei din-
spre mamă și tată își au originea în Ieud.
Vacanțele copilăriei le petreceam la Ieud. 
Era evident ca, descoperind lumea aia, 
să fiu ancorat în primul demers prozastic 
pe care l-am intitulat „Desiștea”. Bunicul 
dinspre mamă era de loc din Bogdan Vodă 
(Cuhea) și era tușer1 de cai. Cel mai im-
portant tușer de cai de pe Valea Izei care 
se ducea cu caii la negoț în Košice2 (la noi 
Coașa - pe vremea Austro-Ungariei). Fiind 
la Ieud a fost căutat de Teleki Șandor3 care 
avea castel la Pribilești și căuta un tușer de 
cai pentru herghelia lui. Așa am ajuns noi 
să punem tot calabalâcu’ în căruțe și să ne 
mutăm la Mireșu Mare.

În Ieud, cum era obiceiul, s-a auzit 
că-n Maramureș există o fată de măritat 
(mama mea). Așa că un ieudean (Ilea 
Grigore a Văleanului-tatăl meu) s-a pre-
zentat la fața locului. Așa m-am născut eu la 
1 Tușer-negustor de animale
2 Košice-cel mai mare oraș din estul Slovaciei
3 Teleki Șandor- prim-ministru al Ungariei
4 sondor - muncitor în minerit

Mireșu Mare și după patru ani, fratele meu 
la Baia Sprie, unde tata era sondor4. La Baia 
Sprie, întâi am locuit într-o cabană în mun-
te, culmea, unde s-a descoperit zăcământul 
de la Șuior, în cele din urmă demolându-ne 
și de acolo, astfel ajungând în Baia Sprie 
(Felsobanya-Mittelstadt-Medio-Monte)”.

Anamaria Ungur: Ce puteți să-mi 
relatați despre debutul literar?

Marian Ilea: „De pe la 16 ani, elev 
în Baia Sprie fiind, știam că voi fi proza-
tor. Când, cum, nu-mi puneam astfel de 
întrebări. În perioada adolescenței n-am 
scris nici măcar un bilet de dragoste. 
Presimțeam că atunci când am să mă apuc 
de scris am să pierd o mare parte din liber-
tatea pe care o are un adolescent. Nu mi se 
părea că merită să ratez adolescența.

Aveam 23 de ani când, într-o bună 
zi, mi-am cumpărat zece caiete mari și a 
doua zi, m-am apucat de scris. Timp de un 
an am scris zece pagini zilnic indiferent de 
situație, astfel am ajuns să acopăr 3.600 de 
pagini. Caietele cu pricina nu le-am mai 
revizuit și nici nu sunt curios să le reci-
tesc astăzi. Cred că se află și azi în podul 
casei din Baia Sprie. După un astfel de an, 
inițiatic, putem să-i spunem, cuvintele se 
montau și se demontau în mentalul meu 
cu mare ușurință, constatând că am o mu-
zicalitate pe care am încercat s-o păstrez 
zeci de ani după aceea în tot ce am scris, 

MARIAN ILEA

De vorbă cu Marian Ilea...
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indiferent că-i teatru sau proză. Ba chiar 
în opera cu titlul „Acei minunați ani” se 
resimte profund muzicalitatea de care 
tocmai ţi-am spus.

Am debutat într-o seară ploioasă 
de joi la Junimea, plasându-mă la avizi-
erul unde era anunțat Cenaclul Junimea, 
unde scria: „În această seară vor citi M. 
Cărtărescu și S. Preda”.

– Ei! Mai vedem! (mi-am spus eu).
L-am așteptat pe O. S. 

Crohmălniceanu pe care nu-l cunoșteam.
Era un omuleț simpatic care a intrat pe ușă 
cu clasica lui pipă și l-am întrebat:

– Sunteți O. S. Crohmălniceanu?
Și mi-a răspuns:
– Da, eu sunt!
– Aveți un cenaclu intitulat Junimea 

aici?
– Da!
– Astăzi citesc eu!
– Daaa... știți... la noi planificările se 

fac cu săptămâni înainte...
Iar eu i-am spus:
– Dacă nu citesc, nu urc, dar să nu 

uitați...
– Haideți până sus, mi-a spus.
Am ajuns sus și criticul a afirmat:
– Avem un tânăr de la Baia Sprie 

care vrea să citească.
M. Cărtărescu și S. Preda erau 

de acord, pentru că ei voiau să renunțe 
pentru acea zi. Așa că am rămas singur 
să citesc într-o atmosferă relativ ostilă a 
tuturor membrilor cenaclului. Așa am 
ajuns să citesc la Junimea de nenumărate 
ori după „Călătoria mecanicului Giorgio 
Constantin în trei țări” și acolo mi-am fă-
cut cei mai buni prieteni într-ale literaturii. 
Apoi am ajuns membru al cenaclului.

În timp ce citeam, Crohmălniceanu 
dădea cu pipa-i de masă și spunea:

– Fiți atenți! Acesta e un om viu! (se 
referea la personaj).

La lectura respectivă au participat și 
Mircea Cărtărescu, Ioana B., Florin Iaru, 
Gheorghe Iova, cei care aveau să-mi devi-
nă prietenii optezeciști.

În următoarea zi, am citit la 
Cenaclul Universitas al lui Mircea Martin, 
făcându-mi prieteni nouăzeciști precum: 
Cristian Popescu, Horia Gârbea, Ioan S. 
Pop și ceilalți.”

Anamaria Ungur: Sunteți posesorul 
unor opere de renume printre care amin-
tim și: „Desiștea I”, „Desiștea II”(1933 și 
1996), „Povestiri din Medio-Monte”(2000), 
„Arca lui Giorgio”(2015), „Herina”(2016), 
„Nopțile din Mittelstadt”(2018), „Crema 
de gălbenele și curcubeul: povestiri mara-
mureșene”(2021). Ce v-a influențat în cea 
mai mare măsură ca scriitor, Maramureșul? 
Considerați că a fost un izvor de inspirație 
pentru ideile așezate pe hârtie?

Marian Ilea: „Mittelstadt, cu al său 
Medio-Monte, poate sta alături de orice 
topos literar încărcat de mit și istorie, real 
și bizar, cu fantastic eludat în poveste, dar 
și senzațional ce trece drept firesc, tocmai 
pentru că personajele trăiesc într-o sen-
zațională banalitate. E un spațiu înrudit 
cu celebrul Macondo sud american prin 
caracterul său fantastic”.

Anamaria Ungur: Pe lângă faptul 
că sunteți prozator, sunteți și jurnalist. 
Ajung cele două ipostaze să se întrepătrun-
dă vreodată?

Marian Ilea: „Jurnalismul te influ-
ențează ca prozator în momentul în care 
folosești în scriitură tehnica amănuntului 
și exprimarea directă. Uneori observ în 
ceea ce scriu că propozițiile sau chiar și 
frazele se rezumă la un cuvânt, dând nerv 
textului.

Pe de altă parte, în ciclul cu „Medio-
Monte” există chiar un jurnalist care 
relatează prozastic diversele întâmplări 
din Maramureș, astfel jurnalistul reușește 
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să pătrundă în această măreață lume. 
Legăturile dintre Desiștea (Maramureșul 
istoric) și Medio-Monte se realizează ade-
seori prin intermediul jurnalistului care 
este redactor-șef al relatărilor așezate pe 
hârtie”.

Anamaria Ungur: Privind din 
ansamblu întreaga operă, cum ați descrie 
prezența acestui ținut resimțit în activitatea 
literară?

Marian Ilea: „Am scris câteva mii 
de pagini despre acest ținut: Desiștea și 
Medio-Monte. Fiecare carte face parte din 
opera literară pe care am propus-o și care 
se poate citi în ansamblul ei, toată o dată. 
Nu sunt texte separate, iar toată lumea asta 
a Maramureșului e singură și stă mărturie 
mai multor perioade, funcționând în 
ansamblul ei. În afară, evident, de piesele 
de teatru pe care, din când în când, le-am 
publicat în volumele de sine stătătoare”.

Anamaria Ungur: Am remarcat în 
operele dumneavoastră un stil apropiat de 
cel poetic, ba chiar oniric, care se află la gra-
nițele oniricului cu fantasticul și care în cele 
din urmă pare a fi amestecat cu realismul 
local, dialectal. Cum reușiți să le îmbinați 
pentru a trece de la un stil la altul? Sau aveți 
anumite frontiere sau mici delimitări?

Marian Ilea: „În scriitură, dacă 
ești din zona Medio-Monte-Desiștea 
(Maramureș), n-ai cum să nu fii oniric, 
întrucât e locul în care oniricul face casă 
bună cu frumosul realism. Așa se naște un 
stil, nu o spun eu, ci o spune critica de spe-
cialitate, un stil greu comparabil cu ceea 
ce se scrie în literatura română. Aș putea 
spune că în tinerețe gândul meu era să mă 
apropii de opera lui Ștefan Bănulescu1”.

Anamaria Ungur: În ce context al 
vieții ați ales să funcționați ca jurnalist? 
Urmărindu-vă activitatea, am sesizat că în 

1 Ștefan Bănulescu- scriitor român

multe din emisiunile TV predomină intere-
sul pentru mediul  rural.

Marian Ilea: „În zona rurală, dar și 
în cea urbană, fapt reflectat și în opere pre-
cum Mitelstadt sau Desiștea, personaje de 
la țară ajung în mediul urban. Acestea îmi 
atrag atenția în mod deosebit, felul în care 
ele se adaptează sau nu, ruralul în urban, 
dar și cât de sprijinit e rurarul de plonjonul 
în oniric”.

Anamaria Ungur: Domnule 
Marian, o ultimă curiozitate aș mai avea: 
Cum percepeți literatura din această zonă? 
Ce părere aveți despre fenomenul literaturii 
maramureșene?

Marian Ilea: „Am rămas înafara 
fenomenului literar maramureșan, având 
în vedere că scriam și citeam, însă mai 
puțin publicam. Jurnaliștii, scriitorii din 
Maramureș m-au invitat, somat să vin la 
Cenaclul lor și să citesc și acolo. Menționez 
că stând în Baia Sprie, habar n-aveam ce 
se întâmplă la Baia Mare în lumea literară. 
M-am dus, am citit și am rămas cunoscut 
scriitorilor locului, dintre care îi amintesc 
pe Vasile Dragomir, Valeriu Sabău și alții.

În 1990, pe strada pe care locuiam 
în Baia Sprie, trăiau prozatori și poeți 
importanți, ceea ce l-a determinat pe Radu 
Săplăcan să facă un reportaj cu noi: „Baia 
Sprie-strada cu scriitori” (e vorba de strada 
Gutinului de la acea vreme)”.

Anamaria Ungur: Vă mulțumesc 
frumos pentru mica discuție din care am 
desprins informații valoroase care, cu sigu-
ranță, vor încânta publicul cititor, atras în 
descoperirea prozatorului Marian Ilea.

Interviu realizat de Ungur Anamaria 
Valentina (doctorandă a Școlii Doctorale, 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Centrul Universitar Nord din Baia Mare)
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Estetica rătăcirii

Călătoream prin gânduri sătule de nesomn
pe vârfurile degetelor să nu fac zgomot.
Cu orizonturi saline,
marea clipea complice,
ispitindu-le rada.
Din sânge purpuriu neliniștindu-și matca,
respiram pulsul grabnic al chemării
spre centrul libertății din mine
ca un întreg de gânduri.
Când am părăsit căminul copilăriei
spre orizontul consternat de hazard,
Tata întorcea brazda
gândind la pâinea cea de toate zilele.
În pridvorul casei,
Mama pregătea provizii de îngrijorări…
Și un ultim tablou cu pensula înmuiată 
în curcubeul toamnei timpurii.
Pe rute mai mult sau mai puțin planificate,
furbisând fusele orare
cu nisipul singurătății,
am bătut lumea în lung și în lat,
talpa fiindu-mi cea mai bună unitate de măsură.
Când Neptun a cercetat insula din mine,
în numele planetei cu halat albastru,
mi-a dat certificat de brațe coapte
pentru gesturi majore
pre potecile-i morgane.
După această călătorie,
stârnind pricini de iască
pentru amnarul cuvintelor,
mă declar învingător,
acostat la dana riverană a amintirilor,

COSTEL AVRĂMESCU
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gândind la liniștea cea de toate zilele
cu duh de circumstanță.

Efectul nemărginirii

Când își imprima pasul ferm pe nisip,
lichefia toate privirile înfiorate
năpădind infinitul de urme.
Indiferența ei avea ceva irezistibil;
,,Cât curaj în această precauție instinctuală!”

Către asfințitul verii,
pe plaja unei înserări crepusculare,
cu dragoste de vis și de viață,
o zeiță telurică,
atemporală,
căuta să regăsească natura primară.

Cu magnetismul hieratic
al ochilor de smaragd
– mare nesfârșită,
la ora mareelor înalte –
plini de taină și mister,
a pus stăpânire pe inima mea
tulburându-i vadul.
Entuziasmul privirii
– încercuită de gheruțe scânteietoare– 
mi-a împresurat întreg orizontul
ca o pasăre de pradă.

Între frumusețea ei și nebunia mea,
sângele mi-a devenit mult mai sărat;
sufletul,
o corabie de dorințe
mai puternică decât toate dezlănțuirile furtunii.

Moara de apă

Luna îmbrățișează matern
necuprinsul mării.
Îmi tolănesc privirea
la pieptul orizontului

cu scânteieri magnifice.
În fiecare sâmbure de lumină
presărat din cer,
răsare un gând viguros.
Năpădit de neuitări,
trepidez senzorial
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în ecouri crescute
pe trunchiul rămuros al gândului.
Din ciorchinele lunii,
se scurge mustul luminii
în clepsidra sufletului.
Sub însetarea fiecărui pas,
în ispitirea altor răsărituri,
nisipul
– măcinat fără încetare
în moara de apă – 
continuă să pigulească
miezul clipelor nenăscute.

Infinitul care atrage gânduri profunde

Peste câmpia largă și zâmbitoare a mării,
Dumnezeu întinde cerul amurgului;
în talazurile sale,
se afundă corabia gândurilor.

Încercând să o descarc,
acostez pe linia tremurândă
dintre fantezie și realitate.
Cu sufletul obosit
de povara cuvintelor inaudibile,
respir aerul salin;
pe coasta sălbatică,
aud respirația stelelor
dătătoare de viață
ca răsuflarea mării
într-o scoică.
Destul de repede
– ca o pauză de grijile lumești – 
mă cuprinde un sentiment general de 
încredere.
Suspendat în afara timpului și spațiului,
experimentând calmul temporar
al infinitului pururea mișcat,
simt cum toate problemele
încep să se topească.

Crepuscul nautic

Un altar neterminat pare cerul cuprins de-nserare ca într-un brâu de humă;
Suspin de vreme regretând urmele unei zile frumoase cu irizări de-agat;
Briza abia trezită din somnul său diurn cravașează herghelii de valuri-n spumă;
În hamacul orizontului, mi-am ancorat gândul la crepusculul catifelat;
Amintirile mă ning acrobatic cu-aripi de pescăruși albaștri și petale de lună.

În tonuri de crepuscul nautic, nechemate, imaginile se strecoară fantomatic;
Fulgeră câmpia mării cu ecouri albastre ce mă-ndeamnă, peste timp, la taifas,
Bântuindu-mi carnea cu-nrobitoare atingeri pasionale,-n amurgul alocromatic;
Pagini cu poeme de-altădată se desfac nostalgic, se aureolează și prind glas;
La ora mareei, ascult mugetul mării și, trecutului meu, îl suprapun cinematic.

Lampa cu petale de fluturi albaștri pâlpâie ritmic în siajul cu tâmple de sare;
Pentru magnetul uriaș al mării, inima mea va rămâne-n veci o bucăţică de fier;
Amprentele încrustate adânc în pelicula memoriei îi sunt adăpost și-alinare.

Pentru sufletul încercat, suava tortură a amintirilor este-o desfătare-n amurg,
Pentru prezentul fără zăbală și frâu, este singura bucurie pe care pot să i-o ofer
Din care, cu scânteieri firave, pentru coala de hârtie, scurm gânduri care curg.
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Wonderful world

În fiecare din noi,
Există un Paris,
O insulă Hawai
Și, mai nou, un Dubai,
Fiecare cu un miraj
De New York ori de Machu Pichu,
Așa cum, în fiecare vizionar,
Eclozează la fiecare 24 de ore
Câte un mic extraterestru,
De aici, se întâmplă
Ca Parisul real să facă preinfarct,
Hawaii să organizeze
Cursuri de sanitari pricepuți,
Dubai să iasă de pe orbită –
Satelit cu misiune încheiată –
Iar noi să urcăm dealul
Cu același bolovan,
Moștenire de la unchiu’ Sisif,
Doar că acum îl suim/coborâm
Prin telecomandă,
Ah, ce wonderful world
Ne punem pe pâine,
Dimineața, la breakfast,
Diseară urmând să luăm cina
Pe puntea Titanic-ului
Cu Di Caprio și Spielberg,
Amândoi travestiți în aisberguri
Câștigătoare de Oscaruri
Pentru efecte speciale...

Despre uitare

Ca și cum trăiam pe dos,
Aruncam piei de șarpe în foc
Și creșteam ierburi sub limbă,
Era un miraj între glasul de cerb
Și iubirea virgină a păpușilor vechi,
Era ca și cum existam
Știind că nu aveam de ales să iubim,
Încărcam, prin urmare, caleașca
Cu timpi morți și mere interzise,
Dam bice cailor să alerge invers,
Era un galop prin păduri fără arbori,
Era un dezmăț cu ochii scoși,
Era o confesiune fără credință,
Un ceasornic fără turlă și clopot,
Alergam, iar alergarea uita de pași,
Până când veneau zorii fără lumină
Și inventam trasee să ne întorceam,
Și trasam sentimente de frunze
Să putem respira ziua de ieri,
Să încărcăm uitarea în sacii de jad,
Și s-o luăm fericiți de la capăt...

Fluturii, da, fluturii…

Cumpăram aer de la Dumnezeu
Și-l vindeam la suprapreț,
Fluturii erau cel mai ușor
De păcălit,
Le livram zilnic
Strălucitoare tone de nimic,
Iar ei încercau să zboare
Și să coloreze în albastru regal

DAN ȘALAPA

Grupaj Dan Șalapa
Din volumul în pregătire  

„Efecte speciale”
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Dârele de haos lăsate
De casierii mei împrejurul lor;

Doamne, ce afacere bună,
Păcat că au început să crape
Toate iluziile despre oglinzi,
Despre ape limpezi și faguri,
O, da, și fluturii, da, fluturii
Măsurând ridicarea la putere
A acelui zero, care încape
Atât de ușor în portofele de au

Fotografia

Îmbătrâneam în fotografie,
Credeam că e doar un efect optic,
O iluzie, “un balon meteorologic”,
Cum zic oficialii când vor să taie elanul
Ufologilor, care jură că au văzut un OZN
În dreptul ferestrei care dă spre estacadă,
Așa eu, mă priveam într-o fotografie
Și îmbătrâneam, efectiv,
Copilul de acolo, eu pe la vreo patru ani,
Făcea riduri, se aducea de spate,
La dracu’, mă dureau oasele fotografiate,
Până și alb-negrul și griul conținut
Aveau reumatism articular,
Poate o criză de dedublare...

Îmi iau, prin urmare, fulgarinul,
Îi ridic gulerul boțit de spondiloză
Și ies din fotografia de altădată
La o plimbare printre celelalte
Certificate medicale

Și printre glumele atinse de anxietate – 
Apropo, cine are o țigară în plus,
Că nu mai știu nici unde mi-e tabachera
Și nici ziua de mâine...

Ochi de cireșe, vara

Vara trecută vroiam să aflu
Cât costă ochii de cireșe,
Îmbrăcasem câteva îmbrățișări,
Le asortasem o pereche
De fluturi ecosez
Și pe Edith Piaf în balans,
Recitând regrete,
Apoi, m-am înscris la cursuri
De tango algebric,
Eram pregătit,
Știam precis că voi afla
Prețul ochilor de cireșe
Vara asta,
Dar ceva s-a întâmplat:
Ori cireșele au orbit pe orbită,
Ori eu, în loc să chiulesc
La ora de Logică aristotelică,
Am chiulit exact de la minutul
Când ochii cireșelor
Dădeau în pârg și deprindeau
Văzutul de lume și aprinsul
De roșu, exact în vatra
Morilor de vânt.
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Cât de frumoasă

Cât de frumoasă e această zi!
Stă în camera mea
întinsă pe canapea
și miroase a regina nopții
și a păpădii.
Are parfumul orelor târzii
când mâna mea
se odihnește-n mâna ta
și când aș putea să dispar
fără niciun regret,
fără spaima aceea continuă
că s-ar putea să te pierd.

Cât de frumoasă e această zi!

Nu-mi desena inima

Nu-mi desena inima.
Nu vei putea nicicum 
să-i dai forma
și nici să înghesui în ea
toată iubirea de care-i în stare
când stă alături de inima ta.

Nu-mi desena inima.
O vei trăda cu fiecare linie
pe care-o vei trasa.

Inima mea e o pasăre
pe cale de dispariție.
Face parte din acele specii
din ce în ce mai rare

care se sting pentru că
nu mai au căutare.

Dimineață

E o dimineață așa tăcută
că poți s-auzi căderea unei frunze.
Numai că eu aud căderea unei lacrimi.

Viață răsturnată

Prin plecarea ta
viața mea s-a răsturnat,
s-a dat complet peste cap.

Dar la urma urmei
de unde să știu eu
dacă viața asta,
așa răsturnată,
nu este totuși
chiar viața adevărată?

Soldățelul de plumb

Un soldățel de plumb 
mărșăluiește prin camera mea.
A scăpat din cutia de carton
cu amintiri.

Soldățelul de plumb
scăpat din cutia de carton
mi-aduce de-acolo,

CRISULA ȘTEFĂNESCU
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poate fără să vrea,
frânturi de viață.
Mărșăluiește tăcut,
dar din trecut
bubuie năvalnic
remușcări,
singurătăți,
trădări,
regrete.

Pe peretele alb
se mișcă siluete
într-un spectacol de umbre
magistral regizat
de soldățelul de plumb
scăpat din cutia de carton.

Undeva,
departe,
într-un colț,
umbra ta
dăruindu-mi,
înainte de a pleca,
un soldățel de plumb.

Stalingrad... Mitralierele lătrau, 
katiușele răspândeau moartea, întreg iadul 
se dezlănțuise pe pământ în încleștarea ne-
bunească dintre cei doi titani întunecați ai 
războiului. Regimentul 24 transilvan se afla 
în linia întâi, carnea de tun a Wermachtului. 
Primii cădeau ofițerii sub focurile bine 
țintite ale lunetiștilor sovietici. Era un frig 
de crăpau pietrele, iar Stalingradul părea 
o citadelă impenetrabilă, începutul sfârși-
tului. „Soldați români, vă ordon: Treceți 
Prutul!” Ordinul Mareșalului declanșase 
ofensiva românească în răsărit. Însuflețiți 
de eliberarea sfântului pământ strămoșesc 
al Basarabiei, soldații se lansaseră cu en-
tuziasm în campania de dezrobire. Numai 
că luptau în tabăra greșită. Nimeni nu își 
închipuia că infernala mașinărie de război 

germană va pierde lupta. Zarurile păreau 
a fi aruncate. Însă, din spatele stepelor 
siberiene, al Uralilor, al Volgăi, venea urgia 
roșie sub biciul nemilos al lui Stalin. Rusia, 
profund apăsată de bocancul bolșevic, își 
mobilizase toate forțele și resursele. Petrolul 
din Azerbaidjan, din Marea Caspică, era o 
fata Morgana pentru Reich. Sovieticii na-
ționalizaseră uriașele zăcăminte petroliere, 
unde înainte de Revoluția din 1917 își înce-
puseră ascensiunea financiară Rokefellerii, 
Roschilzii, Gulbenkian & Co. și așa mai de-
parte. Drăceasca mașinărie germană a răz-
boiului se alimenta din rezervele petrolifere 
ale României, din zona Prahovei. Tancurile 
Panzer și avioanele Stukas înghițeau mili-
oane de barili. În disperare de cauză, spre 
sfârșitul războiului, nemții vor fi fabricat 

MIHAI VICTOR AFILOM

Rusia. Odessa. Stalingrad
(fragment din romanul în lucru - „Nicodim”)
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combustibil și din cartofi, lignit, cereale, mai 
ales că rafinăriile din jurul Ploieștiului vor 
fi fost lovite de raidurile aeriene ale aviației 
americane. Hitler deschisese războiul total 
pe toate fronturile, iar acum era ca o fiară 
încolțită. Din răsărit, dincolo de Stalingrad, 
clocotea cazanul mâniei vindicative a 
rușilor, „Vulpea deșertului” – mareșalul 
Rommel purta ultimele lupte decisive în 
Africa Subsahariană, în Magreb, iar ameri-
canii pregăteau debarcarea din Normandia.

Pentru români, campania păruse 
ușoară la început. Deliberat, rușii se 
retrăseseră. Armata română înaintase 
ușor până la Odessa, pe flancul sudic al 
ofensivei Wermachtului. Aici se instituise 
Comandamentul general. Ce deosebire 
între clima blândă de la malul Mării Negre 
și gerul cumplitei ierni siberiene!

În regiment erau și câțiva pădureni, 
moți, momârlani, țărani din Mărginimea 
Sibiului, sau de prin zona Orăștiei și a 
Sebeșului. Petru era mitraliorul compa-
niei. Într-una din ofensive rămăsese în 
urmă, în cuibul său de mitralieră. Rușii 
contraatacaseră și întreg regimentul se 
retrăsese. Rămăsese complet izolat. Avea 
două mitraliere și muniție din belșug. Rușii 
înaintau ca oile: Davai! Davai! cu pistoletul 
comisarilor sovietici la ceafă. Petru slobozi 
o sudalmă, încărcă cele două mitraliere 
cu benzile de cartușe și începu simfonia 
morții. Le reîncărca altenativ. Rușii cădeau 
secerați, grămezi-grămezi. Până când, 
alarmați de zgomotul infernal al luptei, 
sprijiniți și de aviație, românii se reîntoar-
seră la poziția inițială. Rușii se retrăseseră 
în degringoladă, lăsând în urmă zeci de 
cadavre. Crezuseră că au în față un batalion 
întreg. Românii l-au găsit suduind amarnic 
ciuma roșie. Ţevile înroșite ale mitralierelor 
încă fumegau. Peste stepă se lăsă din nou 
liniștea. Nemții l-au decorat cu Crucea de 
Fier. Mai târziu, când românii vor fi întors 

armele, Petru va fi săvârșit aceleași fapte de 
vitejie alături de noi camarazi sovetici. Va 
primi și Steaua Roșie pentru fapte de eroism 
din partea acestora. Până la urmă războiul 
nu are memorie, indiferent de seniorii lui, 
aceștia reprezintă același stăpân – duhul 
necurat ce învolburează lumea aceasta.

Spre deosebire de Petru, Lazăr își 
făcuse un legământ în sinea lui, de a nu 
ucide pe nimeni. Înainte de plecare trecuse 
pe la părintele Arsenie. Pe unii acesta îi bi-
necuvânta și împărtășea. Lui Lazăr și altora 
le zisese numai: – Mergeți cu Dumnezeu, ne 
mai vedem noi!” Și așa a și fost. Lazăr se va 
întoarce acasă, ceilalți...

În nopțile cumplite, când se declan-
șau asalturile, gloanţele sfâșiau văzduhul ca 
niște viespi de foc. Lazăr zicea un Doamne 
Ajută! și trăgea aiurea, spre stele. Nu ucisese 
nici măcar un om. Să nu ucizi! Și ca o lege 
nespusă a firii, ceva îl proteja. Camarazii săi 
cădeau secerați, gloanțele inamice făceau 
prăpăd în dreapta și în stânga sa. Obuzele 
explodau. Peste tot gemete, suspine, durere, 
sânge, lacrimi și noroi ori sânge, lacrimi și 
ger cumplit...

Stepa era pustiită, nu se găsea bob de 
grâu. Tainul zilnic era asigurat de vagoanele 
cu provizii ce soseau din spatele frontului. 
Grânarul Europei hrănea soldații germani, 
italieni, unguri, români... Apoi, după război 
va hrăni decenii întregi „ursul” sovietic. În 
1907, țăranii ce flămânzeau într-o țară atât 
de îmbelșugată și roditoare se răsculaseră. 
Cu furci, topoare, piepturile goale, înfrun-
taseră armata trimisă să instituie ordinea 
socială. Mareșalul Alexandru Averescu, 
comandantul de atunci al Armatei Române, 
a dat ordin să se tragă cu tunurile în țărani. 
Însă, după aceea, conducătorii și viitorul 
erou de la Mărăști și Oituz vor împroprie-
tări pe țărani și le vor acorda drepturi elec-
torale. Războiul de reîntregire va fi purtat și 
în numele promisiunii că vor primi pământ.
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Aron din Vălișoara era cel mai bun 
prieten al lui Lazăr. Povesteau adesea în ră-
gazurile dintre furtunile de foc și oțel despre 
drăguțele care îi așteptau acasă, în vetrele 
lor părintești, din sătucurile de munte. Însă 
Aron nu se va mai întoarce. Într-una din 
zile se trezise cu un presentiment negru. 
Toată noaptea niște cucuvele de stepă jelui-
seră a necaz. Porni în marș cu sufletul greu. 
Rușii presăraseră câmpul cu mine. Soldații 
înaintau cu atenție, cercetând drumul pas 
cu pas. Inevitabilul se întâmplă: o explozie 
puternică, urmată de o liniște nefirească, 
tulburată doar de lătratul lui Bruno, câinele 
lup al regimentului. Îl identificaseră după 
ceasul de la mână. Acasă rămăsese doar o 
poză cu el tânăr și mândru, în uniforma 
militară nou-nouță. În fundal o formație 
din 3 avioane zburând spre inamic.

Lazăr suferi mult, apoi sufletul i se 
împietri. Se obișnui ca moartea nemiloasă 
să-i răpească frații, camarazii. Regimentul 
înainta, cucerind poziție cu poziție, pod 
cu pod, coline, cazemate. Rușii opuneau 
o rezistență îndârjită. În satele prin care 
treceau, trebuiau să cucerească izbă cu izbă. 
Sabotorii infiltrați în spatele frontului arun-
cau în aer liniile de cale ferată, tăindu-le 
aprovizionarea. La Odessa aruncaseră în aer 
Comandamentul General. Și represaliile au 
fost dure. Era război. Nimeni nu avea milă. 
După mii de ani de evoluție, oamenii rede-
veneau animale, acționând după instinctul 
de supraviețuire: luptă sau fugi!

La Stalingrad se gândi că i-a sosit 
sfârșitul. Regimentul său fusese înconjurat. 
Se predaseră. Davai! Davai! Rușii îi dezar-
maseră și coloana cu prizioneri porni în 
marș forțat spre Gulagul siberian. Prima lui 
salvare fu faptul că avea bocanci buni. Era 
lucrul cel mai important pentru supraviețu-
ire, alături de mănușile și ciorapii din lână și 
mantaua militară groasă. Mărșăluiră săptă-
mâni întregi. Salvarea numărul doi, pronie 

divină sau întâmplare sau tainic ajutor de la 
părintele. Nu aveau aproape nicio merindă. 
Unei văduve dintr-o gubernie prin care 
trecuseră îi dădu pe ascuns o grămăjoară de 
cartofi, drept pomană pentru soțul căzut pe 
front. Dumnezeu lucrează prin căi ascunse. 
Și pas cu pas, mâncând câte un crumpen – 
doi, așa cruzi, ajunse în lagărul siberian. Au 
ajuns mai puțin de jumătate din câți por-
niseră la drum. Pe cei care nu mai puteau 
merge, rușii îi împușcau fără șovăială.

Ceva îl proteja. Faptul că nu luase 
nici viață, rugăciunile părintelui și mai ales 
ale mamei sale. Căci nu există rugă mai 
puternică decât rugăciunea mamei pentru 
copilul său. Salvarea numărul trei. Faptul 
că era obișnuit de acasă cu munca grea, 
la pădure. Cei ce ieșeau la tăiat de lemne, 
pentru front, pentru tranșee, primeau tain 
dublu, un terci de ovăz și câte un codru tare 
de pâine. Sunt multe de povestit din anii 
aceia de lagăr...

După război l-au eliberat. A venit 
înapoi pe jos, cu căruța, cu câte un tren 
marfar, calea cea lungă spre casă. Familia 
crezuse că murise. Îi făcuseră după rându-
ială și slujbă. Nevasta lui trăia cu învățătorul 
din sat. Într-o bună zi apăru pe ulița cea 
mare un străin îmbrăcat în zdrențe, ponosit, 
cu o barbă lungă și părul în neorânduială. 
Nu-l recunoscură prima dată. El vru să-l 
țâpe pe învățător în albia râului, dar se poto-
li. Obiceiurile locului erau mai relaxate din 
punctul acesta de vedere, din cauza natalită-
ții scăzute. Pădurencele erau mai libertine. 
Încet-încet viața și-a reluat cursul firesc. 
Învățătorul s-a retras la casa lui, iar Lazăr 
și-a reluat traiul cu femeia sa. Vom mai po-
vesti despre aceasta, până atunci Dumnezeu 
să îi odihnească pe eroii Neamului căzuți în 
Marele Război.
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„Între familiile Egg și Degenberg 
domnea de veacuri o ură neîmpăcată. Nici 
nu mai știau bine, nu-și mai aminteau exact 
ce o declanșase, de unde pornise, cine în-
cepuse, deși poate că întâmplarea fusesese 
cândva consemnată în vreun hrisov, ros de 
șoareci între timp, dar urmașii continuau, 
chiar și fără să-și mai amintească motivul, 
să se urască cu o ură clocotitoare, năvalni-
că, devastatoare. Făceau totul să ducă mai 
departe ura, fiecare generație având grijă 
să o cultive, să o amplifice și să o transmită 
generației următoare.

Într-o bună zi, însă, doi dintre ei 
s-au hotărât să-i pună capăt. Cel puțin 
așa a fost perceput evenimentul. Pentru 
că era un eveniment. Cei doi erau, în acel 
moment, seniorii celor două clanuri.

Și cum se putea rezolva mai bine 
decât printr-o căsătorie?! Zis și făcut. S-au 
întâlnit și au pus la cale ca Dorothea von 
Degenberg să-i devină soție moștenitoru-
lui familiei Egg, ultima progenitură pe linie 
bărbătească; au făcut actul, l-au parafat, au 
băut câte o bere și au plecat la casele lor.

Toate bune și frumoase, numai că, 
aducându-i-se la cunoștință domnișoarei 
Dorothea von Degenberg, crescută de fa-
milie în datina urii față de familia Egg, ho-
tărârea tatălui său, refuzul a fost categoric:

– Nu, nu, nu! Nu mă mărit cu el!
– Ba da, ai să te măriți!
– Nu, nu! Tată, te implor, nu!
– Ba da! E de datoria ta!

În cele din urmă, când a văzut că nu 
cedează, tatăl a tras-o într-un ungher în-
tunecat și i-a șușotit ceva la ureche, așa de 
încet că nici zidurile, cărora se știe că nu le 
scapă niciodată nimic, nu au prins măcar 
o șoaptă. De-abia atunci, Dorothea și-a dat 
consimțământul.

Nunta la castelul Egg nu a fost prea 
veselă, deși marca sfârșitul acestei cruciade 
de secole, ci mai degrabă mohorâtă și fără 
efuziuni.

Cei din familia Degenberg s-au 
ridicat devreme de la ospăț, imediat ce 
proaspeții însurăței s-au retras în camera 
nupțială, anume pregătită pentru ei. Au 
mormăit ceva și ascunzându-se în fundul 
caleștilor au pornit spre castelul lor.

Undeva, în afara zidurilor, bine 
protejați de întunericul nopții și oboseala 
nuntașilor, ascunși în tufișurile înalte și 
sub iedera care curgea în cascade, câțiva 
cai gata de drum așteptau încordați cu ure-
chile ciulite la cel mai mic zgomot. Dinspre 
castel nu se simțea însă nicio mișcare.

În curtea și pe culoarele castelului 
Egg rămăseseră aprinse lumânări mari de 
ceară și făcliile de nuntă, luminând unghe-
re și făcând să tremure pe pereți umbre 
misterioase. Membrii familiei, obosiți, ple-
caseră la culcare. Slugile, care se sculaseră 
în zori și toată ziua pregătiseră ospățul și 
serviseră la masă, căzuseră și ele frânte de 
oboseală. Nu se zărea absolut nimeni.

Pe coridoare, alunecând însă ca 
două umbre, nevăzute și neauzite, mama 

CRISULA ȘTEFĂNESCU

FANTOMELE AU VIAȚĂ LUNGĂ
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și sora mirelui se îndreptau spre camera 
nupțială. Sperau oare să audă ceva din 
suspinele miresei care-și pierdea fecioria 
și din șoaptele de dragoste ale mirelui, 
alinând-o?

În zadar și-au lipit însă când urechea 
dreaptă, când cea stângă de tăblia ușii, di-
năuntru nu venea nici cel mai mic zgomot. 
Era o liniște ca de mormânt. S-au minunat 
și ele de această liniște nefirească, aproape 
neliniștitoare. Să se fi terminat totul așa de 
repede? La un moment dat chiar au vrut 
să plece, să renunțe la a mai asculta la ușă, 
însă curiozitatea a fost mai puternică. Au 
zis să mai rămână puțin.

– Dar ce-i asta? Parcă s-a auzit cum 
se trage un sertar, a spus încet mama.

– Hmm, ciudat! a șoptit și sora.
Au rămas în așteptare. A mai tre-

cut un timp. Lung? Nu-și dădeau seama. 
Timpul se dilată atunci când aștepți.

Ce-i asta? Un icnet? Un țipăt scurt?
Au apăsat pe clanță exact în mo-

mentul când din interior mai apăsa cineva. 
Ușa s-a deschis și, în cadrul ei, în cămașă 
de noapte albă, cu mâinile pline de sânge, 
împreunate a rugă, a apărut Dorothea.

A trecut pe lângă ele și a luat-o la 
fugă spre ieșire.

În clipa următoare, un urlet de du-
rere, urmat de unul de groază, amândouă 
pornind din camera nupțială, au sfredelit 
zidurile pătrunzând în toate încăperile, în 
timp ce Dorothea alerga spre poartă. În 
patul conjugal, stiletul rămăsese înfipt în 
inima tânărului Egg, iar sângele care-i îm-
bibase cămașa luase forma unui trandafir 
negru.

Dorothea, care gonea acum ca vân-
tul spre poarta salvatoare, n-a mai apucat să 
ajungă acolo unde o așteptau caii. Străjile, 
singurele care nu dormeau, au prins-o și 
au adus-o în fața stăpânului castelului.

Conform cutumelor vremii, pentru 
cei ce atentau la viața unui nobil pedeapsa 
era moartea, precedată în anumite cazuri 
de tortură.

Sentința a fost pe măsura faptei. 
Avea să fie supusă la cazne și să destăinuie 
tot complotul, cum avusese de ales între 
datoria față de clan, între sarcina de a-l li-
chida pe ultimul descendent al familiei Egg 
pe care i-o dăduse tatăl ei, și jurământul de 
credință și loialitate față de soț, depus în 
fața lui Dumnezeu. Învinsese dragostea de 
clan și ura față de familia Egg.”

Acestea fiind spuse, ghidul, un 
domn în vârstă și plin de umor, a închis 
cu o cheie enormă ușa camerei nupțiale a 
Dorotheii și a ultimului Egg. Ne aflam la 
sfârșitul vizitei noastre la castel. Cu un ul-
tim zâmbet către copiii din grupul nostru, 
care rămăseseră cu gurile căscate și ochii 
măriți de spaimă, ghidul ne-a mai spus:

– Ei, și ca orice fortăreață medievală, 
și castelul Egg are o fantomă! Dorothea 
bântuie de secole castelul… Când este 
supărată mai aruncă din bibliotecă vreo 
carte, mai lasă ușile sau ferestrele deschise, 
astfel încât curenți reci fac să zdrăngăne 
câte o armură sau halebarda asta de aici 
de pe perete. Dar, în general, e o fantomă 
bună care încearcă să-și răscumpere fapta 
sângeroasă veghind asupra celor ce mai 
locuiesc încă la castel, ca nu cumva să 
pățească și ei ceea ce a pățit ultimul des-
cendent al familiei Egg”.
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Adam femeie: ,,Ea se va numi femeie 
pentru că este din bărbatul său” (Facerea, 
2,23)

Logica bunului-simţ ne arată foarte 
clar fundamentul creat al Începutului, 
Izvorul tuturor celor ce aveau să se întâm-
ple, fascinanta, tulburătoarea, imprevizi-
bila experienţă umană. Toate construcţiile 
ontologice trebuie să pornească din acest 
dat primordial, de la care începe practic 
aventura Fiinţei în Lume, în Deschis, acea 
Ieșire din Ascundere de care vorbea Martin 
Heidegger. Una din primele conștientizări 
realizate în interiorul fiinţei, după acel ,,Eu 
sunt” al primului verb articulat, în accep-
ţiune carteziană, este aceea că bărbatul a 
primit femeia prin intermediul intervenţiei 
directe a Creatorului, prin Lucrare Divină, 
aidoma facerii lui din ţărână și Duh Sfânt. 
Ne-am putea întreba, în prealabil, cum l-a 
învăţat să vorbească Domnul Dumnezeu 
pe primul om?! Cum l-a făcut conștient de 
sine, cum i-a construit mecanismul gândi-
rii și care au fost primele ,,lecţii” de vorbi-
re?! Cum l-a adus în stadiul de a da nume 
plantelor și animalelor și ce simţăminte 
s-au declanșat prin acest uluitor fapt?! 
Numai Domnul Dumnezeu știe cum s-a 
desfășurat procesul de creștere al primului 
om, bărbat și femeie în același trup, până 
la decizia supremă și liberă de a-i dărui fe-
meie chiar din propriul corp material. Așa 
se face că atunci când vorbim de ,,prima 
conștientizare” ea este, de fapt, rezultatul 
unui proces de creștere și educaţie pe care 

Tatăl ceresc l-a săvârșit asupra fiului făcut 
din carne și duh.

Atunci când a zis: ,,Iată acesta-i os 
din oasele mele și carne din carnea mea”, 
Adam era la capătul unui proces de funda-
mentare a unei vorbiri articulate și a unei 
gândiri conștiente. De aici putea începe 
procesul de conștientizare efectivă și a 
constituirii acelei entităţi numite „Prima 
familie” și tot acum și aici începe de fapt 
istoria umanităţii, cu acest cuvânt revelat și 
rostit de primul om la apariţia femeii sale 
cu care va înfrunta veacurile, mileniile, 
timpul. Revenim la începutul demonstra-
ţiei noastre și conchidem prin parafraza 
că Domnul Dumnezeu a numit-o femeie 
numai și numai datorită faptului că „este 
ruptă din bărbatul său”.

Bărbatul trebuie să nu uite în toa-
te secundele vieţii sale că este făcut de 
Dumnezeu după chip și asemănare, iar 
femeia să nu uite că-și datorează apariţia 
în lume în primul rând lui Dumnezeu și 
apoi bărbatului din care a fost făcută. Ea 
trebuie să știe și să conștientizeze profund 
aceste date primordiale și să dea ascultare 
celor cărora le datorează existenţa: lui 
Dumnezeu și bărbatului din care a fost 
făcută.

Adeptele mișcărilor feministe vor 
sări ca arse la auzul acestor aserţiuni cu 
valoare de dogmă, adică de adevăr revelat. 
Nu este de la noi acest cuvânt tainic, ci de 
la Dumnezeu, care prin harul Sfântului 
Apostol Pavel spune răspicat: „Femeile 

ILORIAN PĂUNOIU
IN MEMORIAM

Femeia legământului biblic -  
ultima speranţă a unei lumi în derivă
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să se supună bărbaţilor lor ca Domnului. 
Pentru că bărbatul este cap femeii, precum 
și Hristos este cap Bisericii, trupul său, al 
cărei mântuitor și este. Ci precum Biserica 
se supune lui Hristos, așa și femeile băr-
baţilor lor, întru totul. Bărbaţilor, iubiţi 
pe femeile voastre, după cum și Hristos a 
iubit Biserica și s-a dat pe Sine pentru ea” 
(Efeseni, 5, 22-25).

Raportul stabilit de Divinitate este 
clar. Nu poate fi contestat sau acuzat de 
vreun fel de părtinire, un adevăr revelat. 
Femeia se supune bărbatului așa cum 
biserica se supune lui Hristos. Pentru a 
se institui dreptatea în așa măsură încât 
femeia să nu se simtă lezată prin acest ra-
port de subordonare, Dumnezeu îi spune 
bărbatului că și el, la rândul lui, trebuie 
să-și iubească femeia așa cum Hristos iu-
bește Biserica. Iată dreptatea divină! De ce 
simţim nevoia să subliniem acum și aici 
acest adevăr? Pentru că acest raport divin 
în relaţia Dumnezeu-bărbat-femeie, nu 
numai că s-a șubrezit ci, mai mult, este din 
ce în ce mai contestat. Asistăm la un soi de 
libertate luciferică, arogantă și egoistă, care 
încurajează egalitarismul absolut al femeii 
cu bărbatul, în sensul anarhic și liber dena-
turat. Ea, femeia de azi, vrea să-l imite pe 
bărbat întru totul, vrea să conducă aidoma 
lui, însetată de putere în sfere ce ţineau 
exclusiv de natura masculină, în politică, 
în economie, în finanţe etc. Se tinde spre 
instaurarea unui matriarhat post-modern 
care, după părerea noastră, este ultima 
din găselniţele satanice căreia îi cad pradă 
femei și bărbaţi deopotrivă.

Aici nu este vorba de competenţă și 
de valoare individuală, ci de tendinţa de în-
călcare desacralizată a teritoriului, de lipsa 
unei delimitări între natura masculină și 
cea feminină în virtutea atingerii scopului 
conform scenariului mântuirii. Femeia se 
mântuiește prin naștere de prunci pentru 

care a fost hărăzită prin însăși construcţia 
ei psiho-somatică. Ori societatea de azi ne 
arată contrariul. Asistăm la o disoluţie a fa-
miliei așa cum a fost ea concepută în mod 
tradiţional. Ce fel de familie este aceea în 
care nu există copii, în care cei doi sunt 
percepuţi ca parteneri de viaţă, de afaceri 
sau de orice altceva numai prin prisma 
faptului că locuiesc sub același acoperiș?!

Ce familie este aceea care are doar 
un singur copil și acela stă singur în casă, 
ore întregi în faţa televizorului sau a calcu-
latorului, în timp ce părinţii lui vin acasă 
seara târziu și-l întreabă doar, de cele mai 
multe ori retoric, dacă și-a făcut temele și 
dacă a mâncat?!

Care este factorul educativ, calita-
tiv-existenţial, de formare a personalităţii 
acelui copil singuratic și, fatalmente, lipsit 
de dragostea părintească?! Părinţii lui sunt, 
nu-i așa, la serviciu și nu mai au timp de 
copil și de nevoile lui spirituale. Ne mai 
mirăm că ei sunt prada ușoară a tentaţiilor 
de tot felul?! Nu este locul și rolul nostru 
de a da un diagnostic social unor realităţi 
evidente.

Cum de s-a ajuns aici, ne vom între-
ba… Răspunsul nu este deloc simplu. S-ar 
putea da vina pe dezvoltarea economică 
și pe impactul ei social, pe alte scări de 
valori și pe o altă ierarhizare conformă cu 
nivelul de dezvoltare, pe evoluţia sau invo-
luţia moravurilor, cu refulări și defulări pe 
plan psihologic și de aici apariţia stărilor 
acut-conflictuale, având consecinţe catas-
trofale în viaţa de cuplu etc.

Aceste truisme nu-i pot mulţumi 
decât pe sociologii și psihoterapeuţii in-
teresaţi să-și tipărească tezele de doctorat, 
onorabile de altfel. Aici lucrurile implică 
profunzimi nebănuite în care sunt implica-
te entităţile spirituale benefice sau malefice 
și în care omul se mișcă asimptotic spre 
ideal, disputat de înger și demon, și această 
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luptă se dă neîncetat în interior cu acordul 
lui conștient sau semiconștient. Relaţiile 
economice și sociale se derulează pe ar-
hetipologia culturală a fiecărui neam și a 
civilizaţiei căreia îi aparţine. Diferit este 
comportamentul social al omului aparţi-
nând civilizaţiei europene de cel al omului 
islamic. Alt sistem de valori caracterizează 
locuitorul arhipelagului nipon, în raport 
cu cel care locuiește pe o stradă din Buenos 
Aires. Ceea ce numim „exterioritate” este 
doar scena și decorul unde se desfășoară 
întreaga aventură a existenţei omenești. 
Îndepărtarea bărbatului de Divinitate a 
produs o ruptură în sufletul femeii care 
a resimţit ca pe o sclavie supunerea în 
orice condiţii autorităţii și voinţei perechii 
dominante.

Cine a greșit primul, aceasta-i în-
trebarea?! Bărbatul prin nesupunerea lui 
faţă de Dumnezeu sau femeia care a cedat 
ispitei șarpelui care se târa prin ierburile 
paradisului?! După ce Domnul Dumnezeu 
a luat pe omul pe care-l făcuse și l-a pus 
în grădina cea din Eden ca s-o lucreze și 
să o păzească, a dat Domnul Dumnezeu 
poruncă lui Adam și a zis: „Din toţi pomii 
din rai poţi să mănânci. Iar din pomul cu-
noștinţei binelui și răului să nu mănânci, 
căci în ziua în care vei mânca din el vei 
muri negreșit” (Facerea 2,15-17).

Zăbovim un pic asupra acestui pasaj 
biblic. A lucra și a păzi, pe lângă faptul 
de a asculta porunca Tatălui ceresc, iată 
primele porunci și sarcini de îndeplinit 
pentru strămoșul nostru unic. Amândoi, 
bărbat și femeie, aveau obligaţia de a 
asculta de poruncă, de a lucra și a păzi 
grădina Edenului. Nu era, totuși, o „dolce 
vita”. Grădina trebuia lucrată și păzită, plus 
interdicţia de a culege și mânca din pomul 
cunoștinţei.

Acest lucru însemna că Dumnezeu 
l-a făcut pe om conștient și responsabil de 

tot ce face. Cum trebuia lucrată grădina?! 
Numai prin analogie s-ar înţelege că putea 
fi o muncă asemenea unei grădini de după 
„cădere”, poate mult mai ușoară și cu o ro-
dire instantanee. Dar de ce și păzită? Păzită 
de cine? De elementul răului care bântuia 
în răstimpuri grădina. Putem înţelege că 
răul era omniprezent, permanent lângă 
primii oameni ca un asistent personal 
nedorit, dar, fatalmente, în preajmă.

Pericolul era iminent, iar Adam 
conștient de proximitatea lui. „Adam și 
femeia lui erau amândoi goi și nu se ruși-
nau”. (Facerea, 2,25). Puri, inocenţi, dar cu 
lucru dinainte stabilit. Iată cum șarpele - 
elementul răului - își face apariţia. „Șarpele 
însă era cel mai șiret dintre toate fiarele 
de pe pământ pe care le făcuse Domnul 
Dumnezeu.” (Facerea 3,1). Înţelegem că 
tot Dumnezeu a făcut șarpele, o încarnare 
a spiritului răutăţii. Sămânţa, potenţiali-
tatea lui, exista din începuturi ca agent al 
ispitei și al revoltei. Acest agent, de natură 
spirituală totuși, a declanșat căderea pri-
milor oameni, căderea în istorie, printr-un 
scenariu foarte bine pus la punct.

El s-a adaptat foarte ușor elementu-
lui feminin, mai slab din punct de vedere 
structural, secundar, complementar, bănu-
ind că doar aici ar putea ataca fiinţa umană. 
„Și a zis șarpele către femeie: Dumnezeu a 
zis El oare să nu mâncaţi roade din orice 
pom din rai?” (Facerea 3,1). Iată prima 
mișcare calculată a șarpelui, introducerea 
elementului nesiguranţă în dialogul cu 
femeia.

Pentru început, ea răspunde 
prompt: „Roade din pomii raiului putem 
să mâncăm; numai din rodul pomului ce-
lui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: 
Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de 
el, ca să nu muriţi” (Facerea 2,2-3). Femeia 
cunoștea porunca, răspunsul este exact, 
sincer, fără niciun dubiu. Adam o învăţase 
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și i-a spus și consecinţele acestui act de ne-
supunere. Probabil i-o repeta la intervale 
neregulate, dar ceea ce e de netăgăduit ră-
mâne faptul că ei erau pe deplin conștienţi 
de această poruncă. Naivitatea, inocenţa 
femeii, neatenţia bărbatului, nu mai pot 
constitui circumstanţe atenuante. Acum 
șarpele dă lovitura de graţie pregătită mi-
nuţios: „Nu, nu veţi muri” (Facerea, 3,4).

El, revoltatul suprem, uzurpatorul 
etern, folosește un raţionament viclean, 
răstălmăcind cuvântul divin și, în acest fel, 
seamănă în sufletul femeii germenul îndo-
ielii care clatină convingerile insuficient 
asimilate. Șarpele continuă argumentaţia 
infailibilă „Dar Dumnezeu știe că în ziua 
în care veţi mânca din el, vi se vor deschide 
ochii și veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând 
binele și răul” (Facerea, 3,4-5).

Aceasta a fost lovitura de graţie. În 
sufletul femeii s-a aprins scânteia luciferică 
a posibilităţii de a intra în posesia unei cu-
noașteri care dă putere, a unei asemănări 
cu Dumnezeu oferită de un aliat seducător. 
Prin acel maestru al diversiunii ea află ca 
Domnul -în viziunea șarpelui- a dat o ast-
fel de interdicţie doar dintr-un prezumtiv 
egoism pentru ca ei, primii oameni, să nu 
cunoască binele și răul, să nu fie asemenea 
Creatorului și să rămână în necunoaștere, 
în neștiinţă, îndepărtaţi de cunoașterea 
tainelor divine. Femeii i s-a sugerat și ea 
a crezut că nu face decât să restabilească 
dreptatea, considerându-se prin acest 
fruct interzis cumva nedreptăţită, nepofti-
tă la „cina cea de taină” a adevărurilor de 
la masa divină. Aici a adus-o isteţimea sa-
tanică a celui ce răstălmăcește permanent 
adevărul revelat, porunca dumnezeiască. 
„De aceea femeia, socotind că rodul po-
mului este bun de mâncat și plăcut ochilor 
la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă 
știinţă, a luat din el și a mâncat și a dat băr-
batului său și a mâncat și el” (Facerea 3,6).

Femeia a socotit, deci, a analizat 
propunerea șarpelui și în final a deliberat 
de una singură. În timpul acestui dialog 
cu agentul răutăţii, unde era Adam? Lucra 
undeva, într-un colţ de Eden, avea alte 
preocupări?! E ușor de înţeles că șarpele a 
urmărit-o permanent și „contabiliza” toate 
mișcările și toate stările afective ale femeii. 
El a pregătit extrem de bine acest dialog cu 
meticulozitatea și acribia unui bijutier ce 
primește comanda de a face un colier de 
turcoaz pentru gâtul graţios al reginei.

Și mai presupune un lucru. Că 
Domnul Dumnezeu le-a lăsat deplina liber-
tate de mișcare, atât primilor oameni, cât 
și șarpelui. Iată și o altă faţetă a Libertăţii: 
posibilitatea răului de a-și exercita întreg 
arsenalul ispitei, inteligenţa perversă, pra-
xisul șireteniei. Ce păcat că primii oameni 
au înţeles greșit darul libertăţii!

Să analizam puţin ofertele șarpelui 
„Rodul pomului este bun de mâncat”. 
Prin aceasta a fost introdus, în acea lume 
paradisiacă, elementul concret al poftei. 
„Este plăcut ochiului”- adică plăcerea 
estetică vizuală la modul ei posesiv și nu 
contemplativă, cum lăsase Dumnezeu. 
„Este vrednic de dorit”- altfel spus, dorinţa 
nelimitată, setea neostoită. „Pentru că dă 
știinţă”- da, dar o știinţă „furată”, luată așa, 
fără o pregătire prealabilă, fără exerciţiul 
spiritual al analizei efectelor, fără acea pre-
gătire iniţiatică, capabilă să dea o înţelege-
re profundă și folosinţă benefică celui ce o 
posedă. În acești parametri pot fi înţelese 
miturile lui Prometeu și ale Pandorei.

Putem pune acum întrebările esen-
ţiale. În momentul în care Eva i-a oferit 
fructul, Adam știa despre ce fruct era vor-
ba?! A știut care era pomul din care prove-
nea?! L-a convins femeia, prin argumentele 
șarpelui, prin care ea se lăsase convinsă?! A 
știut sau nu a știut Adam?! Cartea Facerii 
nu ne dă un răspuns explicit. Ne asumăm 
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riscul de a spune că Adam a știut, deoarece 
într-un alt verset ni se spune: „Pentru că 
ai ascultat vorba femeii tale și ai mâncat 
din pomul din care ţi-am poruncit să nu 
mănânci, blestemat va fi pământul pentru 
tine! Cu osteneală să te hrănești din el în 
toate zilele vieţii tale” (Facerea, 3,17).

Iată vina supremă a fiinţei uma-
ne: a femeii că se sustrage ascultării lui 
Dumnezeu și a bărbatului său indecis, 
ezitant, neatent, naiv, a bărbatului care 
n-a păstrat porunca Tatălui Creator, nu 
a îndeplinit misiunea Celui care l-a făcut 
stăpân al universului creat anume pentru 
el, ascultând, împotriva poruncii divine, 
de femeia ispitită de șarpe. Dat fiind faptul 
că a greșit prima, acceptând oferta șarpe-
lui, Dumnezeu i-a zis femeii: ,,Voi înmulţi 
mereu necazurile tale, mai ales în vremea 
sarcinii tale; în dureri vei naște copii; atrasă 
vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni” 
(Facerea, 3,16).

Femeia nu trebuie să se simtă 
nedreptăţită. Pedeapsa este hotărâtă de 
Dumnezeu și nu este o decizie arbitrară a 
bărbatului. Tot ce este poruncă divină ar 
trebui respectat, altfel bărbatul și femeia 
își vor asuma toate consecinţele nefaste 
ale neascultării. Bărbatul este certat de 
Domnul prin multiple suferinţe atunci 
când e lipsit de voinţă, când se lasă cuprins 
de îndoială, când se dovedește slab în faţa 
încercărilor vieţii, când nu are iniţiativă 
proprie și nu-și duce până la capăt menirea 
de a fi stăpânul vieţii sale.

Într-una din cele mai bune cărţi 
apărute spre sfârșitul Evului Mediu despre 
viaţa creștină „Imitatio Christi” (Urmarea 
lui Cristos), atribuită filosofului mistic 
german Thomas a Kempis, se spune: „Totul 
trebuie să ţi se supună, trebuie să fii stăpâ-
nul și ziditorul faptelor tale, nu sclav, nici 
mercenar.” (Cartea a III-a, cap. 38).

Femeia care încalcă porunca divină 
și se lasă inspirată de șarpe nu se supune 
nici lui Dumnezeu, nici bărbatului și 
încearcă prin diverse metode să preia 
conducerea, să fie ea stăpână pe voinţa și 
decizia lui, neluând în calcul consecinţele 
gestului ei nesăbuit. Întorcându-ne la în-
ceputul disertaţiei noastre, putem înţelege 
de ce femeia de azi, emancipată, egală băr-
batului, independent și aparent stăpână pe 
viaţa ei, produce atâta nefericire în primul 
rând sieși și apoi bărbatului, copiilor ei și 
acest lucru se răsfrânge asupra societăţii în 
ansamblu.

Din regină a ajuns o sclavă a propri-
ilor pasiuni și visuri de mărire. E o sclavă 
a industriei modei, a produselor cosmetice 
și a egoismului și orgoliului de a străluci pe 
cont propriu, de a avea bani foarte mulţi 
cu care să-si cumpere toate aceste plăceri 
și capricii. Nu generalizăm, nu vrem să fim 
greșit înţeleși. Vrem să tragem un semnal 
de alarmă, să o trezim pe femeia de azi din 
hipnoza luciferică: șarpele o ispitește iarăși 
cu același fruct oprit, multiplicat în mii de 
surogate, care mai de care mai sofisticate, 
mai sclipitoare, mai „plăcute ochiului la 
vedere”.

Ce departe este de femeia medievală 
a virtuţilor creștine, pentru care cavalerii 
se băteau în turniruri și pentru onoarea 
căreia erau în stare să-și dea viaţa! Pentru 
a sublinia credinţa Evului Mediu în me-
diul feminin, relatăm, prin intermediul 
cronicarului francez Jean de Joinville, o 
întâmplare cu o profundă semnificaţie. Pe 
o străduţă din Damasc trecea o sarazină 
bătrână, ducând în mâna dreaptă un căr-
bune încins, iar în stânga un vas cu apă. A 
fost întrebată: „La ce-ţi trebuie toate aces-
tea?”, la care bătrâna a răspuns că ar vrea 
să ardă paradisul și să stingă focul iadului, 
pentru ca oamenii să făptuiască binele 
numai din iubirea pentru Dumnezeu și 
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nu din frica de iad sau din speranţa într-o 
fericire în paradis. Iată supremul act de 
credinţă în varianta feminină medievală. 
O comparaţie cu prezentul ar bulversa 
pur și simplu concepţiile „moderne” ale 
femeii de azi. Atunci era stăpâna vetrei 
și ocrotitoarea căminului, iar familia era 
pentru femeie singura ei raţiune de a fi. 
Bărbatul se lupta cu fiare și cu monștri 
pentru a o apăra și a-i asigura hrana cea 
de toate zilele. Filosofii cinici sau gânditori 
„post-moderni” ar spune că suntem nos-
talgici ai unor timpuri demult apuse, că nu 
înţelegem „vremurile” actuale, că suntem 
depășiţi și intoleranţi… E treaba lor, dar 
suntem siguri că în adâncul inimii mulţi 
resimt respiraţia șuierătoare a crivăţului 
de neiubire și de profundă nefericire care 
traversează instituţia familiei astăzi.

Cuplurile ajung la dureroase com-
promisuri pentru a păstra o aparenţă de 
normalitate. Nu mai citim bucuria pe chi-
purile lor, ci doar un zâmbet trist dincolo 
de care se ascunde un profund sentiment 
de neîmplinire. Perechile de azi nu mai 
înţeleg ce se întâmplă. Nu auzim decât un 
vuiet de nemulţumire în care femeia spune 
că e neglijată, iar bărbatul că e neînţeles. 
Auzim din ce în ce mai puţin un cuplu că 
spune: da, suntem fericiţi, avem de toate, 

copiii noștri sunt veseli și se joacă prin 
soarele amiezii.

De ce se întâmplă toate acestea?! 
După această demonstraţie răspunsul vine 
de la sine: neascultarea poruncilor divine 
care au precizat foarte clar partiturile, sin-
gurele pe care putem construi armonia în-
delung căutată, determină întreg cortegiul 
de neîmpliniri și suferinţe. Femeia trebuie 
trezită din hipnoza luciferică printr-un 
„nu” categoric spus ispititorului din veac. 
Prin Preacurata Născătoare de Dumnezeu, 
femeia a zdrobit capul șarpelui născându-l 
în trup pe Iisus Hristos care a repurtat o 
victorie definitivă și irevocabilă împotriva 
Răului universal.

Bărbatul trebuie să-și iubească 
femeia așa cum Iisus Hristos iubește 
Biserica, iar femeia să asculte de bărbat 
așa cum ne spune Apostolul Pavel. Acestea 
sunt arhetipurile care ne salvează în veșni-
cie: Mântuitorul și Maica Preacurată.

Femeia trebuie să renunţe la a fi 
egala bărbatului, la acel tip de socialism în 
varianta feministă” pe care i-l susură per-
manent în ureche șarpele de ieri și de azi 
și să urmeze modelul Mariei din Nazaret. 
Numai așa se va elibera de sclavia moder-
nă și va redeveni regina clipelor frumoase 
pășind graţios prin grădina Edenului care 
a fost și va fi pe pământ.
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Ce este fiara?...

Din mine se naște
O rodie mușcată de iarbă
Adulmec lacrimile durerii
Alerg viața cu o mută respirație
Trecută prin iadul raiului de lângă mine
O simplă floare de tei
Înghit fără să mai aștept sfârșitul.

Scara de la cer la pământ

Pe această masă
Am coborât mortul din mine
Pahare înroșite
Sudoarea umbrelor însetate de sânge
Mă îngrozesc într-o strofă
Călcată în picioare
De mulțimea dornică de autografe
La minut
Aruncate în focul nevăzutului timp
Bețivul de lângă cumpără piramide
Iar eu mă vând pentru un pix.

DRAGOȘ G. CĂLINESCU

Acolo unde penele ard

Singure suflete împing
Cu degetul mare
Al piciorului mic
În van ating vântul de sticlă
Ascund litere mari în gâtul mic
Puterea aripilor slobozește răsuflarea
Tăiată mărunt cu privirea de lemn
Se învârtește în căldarea auzului
Necioplitul cioplitor în dinți de frunză
Fotografii se îngrămădesc
Să mestece din zeama liniei orizontului
Precum posedatele culori reci
Un răspuns sec se rostogolește în dansul ursului
Căutător de fluturi.
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vers bâlbâit

Păsările acoperite cu buzunare
Se hrănesc din ziarele scărilor de bloc
Ferestrele închise trag luminile străzilor
Prin filtrul hepa al aspiratoarelor
Gigantice năluci deschise fără anestezie
Se ceartă pe masa de operație aflată în moarte clinică
Toți porumbeii tâmplelor mă privesc îndelung
Și cer socoteală literelor din vopsea aterizate pe culmile de rufe părăsite
Gândurile se înghesuiesc printr-o primă pagină
Unde întrerupătoarele electrice dau viață nopții
Mă așez pe o bancă iradiată în culorile curcubeului
Și las sângele să se topească precum untul pe buzele soarelui
Răbdarea morții se încheie cu un vers bâlbâit.

Dacă nu la cer, atunci unde?

Îngrozesc zăpada cu pașii mei
Simt sulița cum carnea despică
O firimitură de culoare îmi hrănește
Sălbatica foame canibalică
Tai cu cuţitul ruginit roșul apusului
Fără domestica violență acopăr
Un fir de păr din gândurile mele
Doar aici porțile fumează tutun vechi
Te ascult rădăcină desprinsă din frunză 
Cu gândul tău de fată prostuță
Toate răspunsurile sunt în paginile cărților goale
Eliberez siguranţa, îi este foame
Viaţa lor cade la picioarele petalelor de trandafir
Amare precum zilele tuturor.

pot să spun moarte

Claunii și mimii
Așteaptă la trecerea de pietoni
Să cadă un înger
Din mașina care livrează pizza
Nu au bani decât pentru o moarte
Vine tramvaiul cu un păhărel de votcă
Iar acordeonul pleacă la culcare
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Pe mâna întinsă a ghicitoarei
Cântă cheia din broască la violoncel
În tăcerea întunecată a camerei
Toţi se retrag în doi timpi
Cu gloria ce plânge de una singură
Mă ridic și plec fără miezul nopții
Adâncul fum de țigară îmi scrie mesaje.

iartă-mă că iubesc mut

Sângele ierbii se plimbă cu ultimul taxi al nopții
Prezintă actul de identitate unui cititor nocturn
Semnalizează stânga împrejur
Spre o fericire cât cinci minute de viață adevărată
Fanatici șacali scriu pe ziduri
Cu înjurături cinstite din om în om
Precum un gunoi filozofic
Cozi umile își așteaptă rândul
Un nedumerit al istoriei
Fix cât un sul de hârtie
Plâng singur în jurnal
Din frică privesc frigiderul
Sunt singur și nevinovat
Minciunile îndrăgostiţilor se sărută
Își așteaptă propriul proces
Sunt și eu un om.

celor care ne pasă de ieri

Mă dezbrac de fiecare șa a firului de iarbă
Păscută de vânt și rumegată pe îndelete
În paharul nadelor
Din lanul florilor soarelui
Te înghit sărut de piatră
Cu veninul tău ascuns
În tutunul fumului uitării
Mă opresc din râs precum stolurile stinghere
Ale viselor amorțite în palma înghețată a uitării.
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Jumătatea sălbatică a capului

Am o răbdare de cățea înfierbântată
Dincolo de mine este moartea
Toată liniștea posibilă și-a construit cuib
Până și musca refuză să mă privească în ochi
Aici, eu tac în jumătatea mea
Acolo, ei tac în jumătatea sălbatică a capului.

În primul rând, doar morţii!

Îi cânt cu buzele goale
Fără moartea aruncată din cer
Fără parașută
O foame amestecată cu lacrimi
Unde lovesc cu dalta palmelor
Gândacii devoratori de macarale
Recită pe mutește sălilor goale
Cerșetorii se aruncă la picioarele lăcustelor
Și așteaptă să se întâlnească cu dimineaţa
Gusturi împietrite se lasă plutind printre cifrele orelor
Simeze sfâșiate se leagă cu lanţuri de braţele pruncilor.

Dreptul meu să ard o mie de cuvinte 
dintr-un an

Din această cadă
Mă nasc
O cărămidă de la etajul zece
A întâlnit un geam la parter
Un arc electric
Controlat de unicul tătuc
Un ambuteiaj continuu
De macarale înghețate
Pe cerul liber
Urechile vecinilor
Sunt capacele borcanelor
Pentru care primesc o sumă derizorie
În fiecare vară
Școala ne prezintă sensuri giratorii
Fără prioritate
Dar cu imagini și kilometri de arhivă

Primul sărut
A trecut precum o înghețată
Zeul RA ascuns printre ruinele cetății
Îmi stârnește o poftă de somn
Câteva firimituri de vise
Se mai găsesc și pentru mine
În imensul coș de cumpărături 
Statui fără numerar la purtător
Se lasă ademenite în nadele cristalinului
Atingeri oarbe se rostogolesc
În scaune cu rotile
Peste toate oasele mele
Cred încă în dreptul meu
Să ard o mie de cuvinte dintr-un an
Toată iarba
Toţi stâlpii.
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Măsură

Viaţa
Se vinde la kilogram
Primăvara acesta,
Florile preferă
Masajul thailandez
Și un strop
De rom vechi cubanez
Liniștea tabloului
Macină partea întunecată
A paharului și
A scheletului adormit
Printre fiarele abandonate
Arma vânătorului abia mai respiră
Mă atinge cu un deget
O privire de fulger bătrân
Întins pe nisipul
Îndestulat de ploaia verii

Ce înoată
Aproape de malurile sprâncenelor
Stinghere vopseluri
Mă cuprind cu dinții fericirii
Cobor preț de o comă
Printre spaimele cuvintelor
Cu miros de brânză
Și mucegai nobil.

Grădina cu îngeri smintiţi

îmi rotesc buzele
în jurul tău
precum câmpurile de floarea-soarelui
visele se divid în scheleţi
tăcuţi
cerșetori.

„Iubește și lasă-mă în pace” – 
reperele unei călătorii în intensiune

Ana Nagy

În pluralitatea lumilor noastre su-
biective există punți de legătură, noduri a 
căror rețea construiește, dacă nu realitatea, 
atunci ceea ce putem numi una. Traseele 
schițează din mers hărțile propriului des-
tin, indiferent că au fost străbătute, ocolite, 
redescoperite, inventate, abandonate sau 
numai marcate.

Pe urma acestui fel de traiectorii 
se articulează povestirile Lorenei Stuparu 
în cartea publicată la Editura Neuma, 

Iubește și lasă-mă în pace – pentru mine 
post-jurnalul unei călătorii în interioritate. 
Structurat în scurte povestiri, acesta îi per-
mite cititorului să-l lectureze în ce ordine 
dorește și să-l interpreteze ca pe o hartă 
fără legendă, la propria scară, în propriul 
stil și de ce nu, după predispoziția lui la 
reflecţie. De această libertate profit și eu în 
creionarea traseului personal de lectură cu 
valoare de semn de carte.

Prinsă în traficul existențial, autoa-
rea nu este atrasă, cum te-ai putea aștepta, 
de lumina semafoarelor. Schimbarea 
culorilor ar presupune atenție, instinct de 
conservare, viteză de reacție, strategii. Nici 

LORENA STUPARU
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călătoriile confortabile nu-i priesc. Ea este 
mai degrabă magnetul trecerilor libere, 
fără încordare sau luptă, întrucât sunt eva-
dări, ieșiri în invizibil, anestezieri alteori, 
dar întotdeauna pași înăuntru.

„Odată cu tramvaiul, înăuntrul 
minţii ei se luau la întrecere cu o viteză 
uluitoare un microbuz și un tren. Ea stătea 
liniștită pe un scaun de plastic precar, dar 
creierul îi fierbea, așa trebuie să se fi întîm-
plat în experienţele alchimice. Și deodată 
se oprea. Își vida mintea. (...), închidea 
mașina de gândit. Atunci când reușea să 
obţină ceva frumos și rar, atunci când din 
tot balastul ăsta pe care-l transporta ma-
șinuţa ei interioară reușea să ajungă pe o 
cale oarecum ilogică la o ţintă luminoasă, 
o învelea ca pe un cocon într-o pauză, 
într-o ceaţă analgezică, să nu-i suprapună 
alt gând, să nu se piardă”. (Când privind 
înapoi nimic nu va mai fi de făcut).

Suspendările pe „inevitabilele 
căi ale vieții” din mașinăria automată a 
gândirii ori a gestului cotidian creează 
spațiul nevoii de scris care se împlinește, 
fără împlinirea scontată. „Când era aglo-
meraţie pe autostradă sau la intersecţii, nu 
mai aveam timp să mă examinez. Și cred 
că de aici se naște literatura. Mai mult din 
aglomeraţiile negândite la timp și, mai pu-
ţin din cuvintele scrise deasupra ușii care 
se deschide nu pentru a rupe tăcerea, ci, 
asemeni portierei, din obișnuinţă.” (Roata 
de rezervă)

Deși conștientă că scrisul nu este 
mântuitor, autoarea îl exersează terapeutic 
până la confundare cu existența. „Creionul 
îi făcuse o dungă mare în palmă, adormise 
strângându-l, de parcă ar fi vrut să se apere 
de eventualele vise urâte.” (Punct de vedere 
- Cercetări); „Realitatea este că nu-mi pot 
scoate cu niciun chip ficţiunea din cap.” 
(Iubește și lasă-mă-n pace)

Poate de aici și trecerile, uneori frus-
trante, de la persoana I la persoana a III-a 
ale povestitorului. Spargerea succesivă ori 
simultană a fiecăreia dintre aceste persoa-
ne în perechi opuse (de pildă, ea ca el și eu, 
sau eu ca ea și el!) se dovedește necesară, 
dacă nu din aversiune față de oglinda re-
trovizoare, atunci din nevoia de apărare în 
fața imensei ei capacități devoratoare.

Alegerile dimpreună cu ceea ce nu 
este ales creează inevitabil trafic, povestea 
lui, precum și semnele de recunoaștere 
a participanților la acesta. „Suntem sau 
existăm pe măsura cuvintelor care ne intră 
și ne ies din vocabular, a legăturilor dintre 
ele, nivelul nostru adevărat de trai stă în 
calitatea cuvintelor neschimbătoare, dato-
rită cărora suntem aceeași, indiferent unde 
ne-ar fi domiciliul (...).” (Indiscernabili)

Deplasarea și, din nou, opusul ei 
sunt experimentate simultan din perspec-
tiva inedită și dureroasă a roții de rezervă. 
Închisă în portbagajul când exil, când 
refugiu, roata de rezervă e incapabilă să 
influențeze direcția în sensul dorit. Pe mă-
sură ce drumul se derulează, cu serpentine 
abrupte și frânări cu efecte pe termen lung, 
roata suspendată redescoperă rotirea în 
sine, asemenea celei a unui fetus în uterul 
matern.

Autolimitările, restricțiile unei con-
științe mai degrabă învinovățite decât vi-
novate, dar și suferința morală la care este 
constrânsă, o scot din rezervă, forțând-o să 
opteze definitiv pentru intensiune – dacă 
nu roata de serviciu, atunci roata în pro-
priul serviciu.

Despre întoarcerea la sine prin 
debilitarea falselor identități, dar și despre 
sensibilitatea și profunzimea autoarei vor-
bește de la sine și fragmentul de mai jos, 
generator de opriri, nu mă îndoiesc, și în 
traficul lecturilor altor călători prin carte, 
cel puțin la fel de predispuși la fragilitatea 
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autoreferențialității. „Este aproape recon-
fortant să privești flacăra unei lumânări, 
i-a răspuns ea după o tăcere ce părea că 
se va prelungi la nesfârșit. Cum se rotește 
ea după fitil, în jurul propriei arderi. Cum 
începe să lăcrimeze, apoi devine tot mai 
zbuciumată, cum o năruiește propria-i 
lumină și cum din năruirea asta își face 
punct de susţinere – căci dacă la-nceput 
abia se poate ţine dreaptă în suportul de 
sticlă, pe măsură ce se consumă, se lipește 
tot mai mult de acel suport, iar când lumi-
na i se stinge cu totul, ceara informă care se 
răcește treptat devine un suport mult mai 
bun pentru o altă lumânare.” (Într-o bună 
zi vei avea viaţa ta și va trebui s-o împaci 
cu mine)

În oricare din ipostaze și locații, 
cerul rămâne punctul constant de referință 
al călătorului. „Oricât de nesăbuită ar fi 
puterea mea de a plăsmui un mare sistem 
de rulare ce include în mod egal iubirile 
într-o viaţă, totuși, cât de departe ești, 
Cerule, de tine mă despart cel puţin două 
apartamente inegal suprapuse! Distanţa 
dintre mine și cer, pe care-am reușit s-o 
inventez și s-o păstrez constant în acea pe-
rioadă, m-a ajutat să-mi găsesc echilibrul 
(...)”. (Roata de rezervă)

Ca și leagăn al copilăriei ori al pri-
eteniei, aș adăuga, care nu este lăsat gol în 
niciunul din momentele în care este nevoie 
de siguranță, reechilibrări imediate, pe fra-
tele Cătălin, sora Anca, prietenul Eugen, 
chiar gazda de pe Dr. Lister. Personajele, 
cel principal fiind soțul – prezent mai 
degrabă prin bilețele și gesturi care lezează 
(Această fântână, această cruce) și mai tot 
timpul absent în fel și chip – sunt lăsate 
să se povestească singure, prin dialog ori 
convorbiri telefonice eșuate în monologuri 
apocaliptice (Când Joe Black nu se lasă).

Autoarei nu-i lipsește atenția precisă 
pentru detalii, umorul contextual, ironia 

elegantă și autoironia, întreruperile bruște 
în logica narațiunii sau suprapunerile ne-
așteptate, de multe ori derutante, de scene. 
Maternitatea este descrisă într-o secvență 
uluitoare prin realismul în care se ameste-
că durerea și sfințenia nașterii cu grotescul 
atmosferei și candoarea proaspetei mame: 
„(...) plângea pentru că, neavând nici cea 
mai mică tentaţie, acceptase acest viciu 
fără să înţeleagă egalitatea gravităţii păca-
tului în trup cu aceea a păcatului în suflet, 
fără să știe că ne trebuie corpul nu numai 
pe Pământ, ca să aibă unde să stea sufletul 
ce la un moment dat va zbura din el nealte-
rat, dar și după ce intră în descompunere, 
pentru învierea de obște, plângea, în 
sfârșit, punctual, pentru că ultima dată tot 
trupul îi fusese expus în calea ironiei sorţii, 
dar asta înaintea triumfului din zori, când 
adusese pe lume copilul, victorie ce face 
din orice femeie o eroină și-o înalţă la loc, 
după toate căderile, măcar pentru câteva 
minute, la starea feciorelnică.” (Prietena 
mea, existența)

Realism găsim și în scena practicii 
studențești de la ILF Berceni, care pune 
în evidență talentul de a surprinde concis 
mentalități și caractere. Recunosc că mi-
ar plăcea să scrie, în chiar maniera din 
scena invocată, o carte despre studenția 
din perioada ceaușistă, cu accent pe cea 
la facultatea de filosofie-istorie. Nu doar 
fiindcă tema e cât se poate de generoasă, ci 
poate și fiindcă am studiat împreună.

În cartografierea ciudatelor itinera-
rii ale iubirii, pentru că despre iubire este 
până la urmă această carte, Lorena Stuparu 
depune, fără patetism, mărturie brutală 
despre diversitatea, frumusețea, abisurile 
și limitele lor.

„A iubi din milă. A iubi pentru 
a repara o greșeală, a ispăși un păcat. A 
iubi pentru a fi echitabil. Pentru că tu, la 
rândul tău, ești iubit. Din reciprocitate. A 
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iubi pentru a cunoaște. A iubi pentru a te 
cunoaște. A iubi din disperare. A iubi din 
atracţie pură. A iubi din pasiune. A iubi cu 
devotament. A iubi din curiozitate. A iubi 
din inconștienţă (în mod iresponsabil). A 
iubi pentru a aproxima idealul. A iubi din 
obligaţie. A iubi din fascinaţie. A iubi din 
nebunie, din indecenţă, din orbire, din 
pierdere a minţii, a iubi până la sacrifi-
ciu… A iubi… A iubi pentru că așa îţi cere 
sufletul. A iubi din tulburare…” (Roata de 
rezervă).

Pe marile artere, linia vieții se 
intersectează iremediabil cu linia morții, 
prezențele sunt lipite de absențele lor abso-
lute sau ideale: „ (...) nimic nu o-mpiedica, 
în taina senzaţiilor acelea plăcute, să-și 
ordoneze materia sufletească în idealuri 
care tocmai prindeau contur: Profesorul, 
Poetul, Cântăreţul, Actorul, Filosoful. 
În fiecare dintre aceștia deslușea câte-un 
cavaler, câte-o asceză, câte-o dorinţă de 
retragere prietenoasă din lume, sihăstria 
unor autocomentarii ce interzic, de la un 
anumit punct, viaţa.” (Când privind înapoi 
nimic nu va mai fi de făcut)

În filigran se întrevăd însă și re-
configurările de intersecții, noile variante 
posibile ale întregului: „Dar acum tocmai 
mi-am dat seama că nici-un bărbat de 

pe lumea asta nu merită atâta zadarnică 
tandreţe. Și cu cât mă-mpresoară pustia 
acestui gând, cu atât mai bine înţeleg 
funcţia gnoseologică a iubirii.” (Iubește și 
lasă-mă-n pace); „Dar dacă până și copacii 
încă umbroși învăţaseră singuri drumul de 
la vară la toamnă, poate și de la viaţa iraţio-
nală pe care o trăise era ceva de învăţat, fie 
și cu preţul ei: forţând-o să se împlinească 
din renunţări și remușcări”. (Într-o bună zi 
vei avea viața ta și va trebui să o împaci cu 
mine)

Nu întâmplător cartea începe cu 
povestirea „Iertarea”. Numai de acum poa-
te avea loc întoarcerea, tămăduirea, fără 
victimizare, până la capăt. Iertarea este cea 
care întoarce paginile confruntării dintre 
sine și eu pentru a fi rescrise, trecutul pen-
tru a putea fi, în lipsa sentințelor, integral 
asumat.

Despre cum a fost posibilă o ase-
menea obsesie, ce impact a avut asupra 
vieții o singură, uriașă forță de anihilare, 
confundată dement cu iubirea, despre cum 
s-a derulat călătoria cu această forță „pe 
orbita aceleiași comete”, întru regăsire de 
sine prin iertare și iubire necondiționată, 
sunt cele mai multe din povestirile acestui 
volum captivant.
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Vară, arșiță și... căldură mare, 
vorba Conului Iancu... Ce bine ne-ar 
prinde gradele astea (în exces acum) la 
iarnă, când caloriferele vor fi reci! Pentru 
a supraviețui, ce mai inventează românul, 
aflăm din revista Cațavencii: „O invenție 
care va salva agricultura românească de 
la deces: magazine cu haine second-hand 
pentru legume”. Și poetul Mircea Dinescu 
e pe fază: „Porumbul ce-a umblat desculț 
pe câmp/vreo șase veacuri în pofida ciorii,/
de azi poartă șosete cu carâmb/și-i salutat 
din zbor ca domnitorii./Un pui de dac a 
inventat acest/mic vicleșug, slăviți fie-i 
părinții,/c-a reușit în țările din Est/să nu-
și mai piardă păpușoiul dinții,/Când vom 
vedea dovleci burtoși în frac/și pepenoaice 
sexy în bikini,/vom știi că foamei i-am 
venit de hac/și, în sfârșit, o să ne hie ghini.” 
Un refren ne obsedează: „Ș-aoleo, ce ploaie 
vine de la Cluj!”

Nu vine ploaia, dar sosește revista 
Apostrof, nr. 6. Editorialul Martei Petreu: 
„Despre patrie, cu I.L.Caragiale, într-un 
avion low cost”, ne reamintește portretul 
desenat de marele comediograf poporului 
român. Caragiale știa prea bine nu numai 
cusururile noastre colective, ci și meri-
tele sau virtuțile pe care le avem. Admira 
limba română, pentru că „[î]-și are geniul 
ei”. (Politică și cultură, 1896). Socotea că 
noi înșine „suntem o națiune plină de 
excelente calități. Cei din Ardeal muncesc 
bine, cei de pe Olt negustoresc bine, cei 
din Moldova fac politică bine, cei de pe 

Ialomița, ba vorbesc, ba... călăresc (pe 
cine, n.m.) bine, iar pe ansamblu: românii 
sunt bravi și sobri, răbdători și cuminți 
(prea și una și alta, n.m.), pricep ușor, sunt 
spirituali și vorbesc o limbă foarte colorată 
și elegantă.” (Cronică, 1899). Asta, deși în 
mare Caragiale ne considera pentru vre-
mea lui încă „nefăcuți”. Era însă optimist, 
deoarece credea că avem la dispoziție 
timpul și că Dumnezeu n-a pus hotar 
viitorului. Suntem un stat „normal”, cum 
nădăjduia Caragiale? Editorialistul are în-
doieli, întrebări și puține răspunsuri. Mai 
citim dialogul cu Alexandru Sereș, autorul 
unei cărți plăcute la citit despre „Cioran, 
omul incomplet”, pentru ca, în pagina 
următoare, să aflăm și cronica volumului 
scrisă de Ștefan Boldea. Menționăm și 
articolul Ancăi Hațiegan: „Caragiale văzut 
prin ochii lui Liviu Ciulei”.

Un număr dedicat marelui clasic, 
Steaua, nr. 6, prin editorialul lui Ovidiu 
Pecican pledează pentru „O lume mai 
bună”, odată cu Ziua Copilului. Se 
continuă amintirile lui Mircea Tomuș: 
„Începuturile” (II). O surpriză plăcută este 
comunicarea susținută de Yves Namur la 
Academia Regală de Limbă și Literatură 
Franceză din Belgia cu titlul: „Lucian 
Blaga, poet în căutarea unei lumini stinse”.

De la Iași, în Convorbiri literare, nr. 
5, Ana Blandiana mărturisește, în interviul 
dat lui Ștefan Vicol: „Nu știu dacă am vo-
cația prieteniei, dar e sigur că am nostalgia 
prieteniei”. Ioana Diaconescu, cercetând 

MIHAI MUSTĂȚEA

Cronica revistelor...
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Arhiva C.N.S.A.S., descoperă un docu-
ment de istorie literară în dosarul de ur-
mărire informativă a lui Mihail Sadoveanu, 
dosar ajuns la Securitatea comunistă 
de la Direcția Generală a Serviciului de 
Siguranță. Serviciile secrete nu mor, se 
reproduc. E un interviu din anul 1937 al 
lui Mihail Sadoveanu, publicat în ziarul 
elvețian Vittel Journal. Reproducem câteva 
intrebări și răspunsuri:

„– Care e politica dominantă a 
României?

– Politica țării mele se orientează 
spre libertate și democrație (...)

– Și comunismul?
– Comunismul nu a prins rădăcini 

niciodată într-o populație țărănească în 
proporție de 80%, individualistă și care are 
un puternic instinct de proprietate.”

Nu peste mult timp, marele prozator 
va fuma altceva. Pamfil Șeicaru, în Texte de 
ieri pentru azi, o idee de rubrică excelentă, 
în articolul „Hârtia tipărită și eflorescența 
literară”, conchide: „Nu ne trebuie critici 
învestiți cu puteri polițiste, ci scriitori care 
să gândească, să arunce unei lumi dezo-
rientate lumina noilor idealuri. Și pentru 
aceasta se cere ceva mai mult decât talent: 
o idee”. Ne întrebăm dacă vom găsi la ve-
leitarii de azi și unul și alta?! Un număr de 
neratat și de neuitat.

Contemporanul din luna iunie, ca de 
obicei, excelent! E portavocea Academiei 
Române. O nedumenire!? Revista revis-
telor din publicațiile literare nu face vreo 
referire la această revistă. De ce? Nicolae 
Breban scrie despre „Un grup de disidenți”. 
E o istorie culturală a perioadei postbelice. 
Ștefan Borbély, la cronica literară ne pro-
pune episodul trei cu titlul „Atributul ex-
celenței”, cu referire la „Scriitori români de 
azi”, cartea academicianului Eugen Simion. 
Antologiile revistei ne oferă „Critica lite-
rară marxistă”, extras dintr-un editorial al 

scriitorului T. S. Eliot. Marele poet afirma: 
„Oamenii care au încetat să mai gândească 
au o forță redutabilă”. Mișcările istoriei 
contemporane dovedesc în fiecare zi câtă 
dreptate a avut. Aura Christi în „Despre 
demnitatea națională” afirmă: „Cuvintele 
patriotism și naționalism au fost aproape 
excluse din discursul public, deși rădăci-
nile lor latine sunt cvasiidentice: tărâm 
părintesc și, respectiv, națiune„. „Cum se 
scrie istoria literară”, cartea lui Ion Simuț, 
e recenzată de Marian Victor Buciu. Cu un 
florilegiu poetic îl descoperim în paginile 
revistei pe Valentin Talpalaru, autorul sa-
gace al rubricii comPRESA REVISTELOR 
din Convorbiri literare.

În Luceafărul de dimineață, nr. 
5, editorialul pe care îl scrie prozatorul 
Aurel Maria Baros este „Contra barba-
riei”, adică împotriva invaziei Rusiei în 
Ucraina. Criticul literar Dan Cristea scrie 
despre două cărți, una de eseuri și alta de 
poezie, semnate de Andrea H. Hedeș și de 
Flavia Adam, criticul Alex. Ștefănescu în 
„Confesiuni” e cu „Gândul la Nobel”: „Noi 
am avut, din 1901 și până azi, câțiva scriitori 
care meritau indiscutabil Premiul Nobel 
(îndeosebi Lucian Blaga, Nichita Stănescu 
[de ce nu și Tudor Arghezi n.m.]...). Dar 
au fost ignorați. Este regretabil că s-a în-
tâmplat așa.” Nicolae Mecu publică eseul 
despre Vladimir Streinu: „Cealaltă față a 
criticului”, iar Mircea Bârsilă este prezent 
cu un eseu despre poezia lui Cezar Baltag. 
Un număr care se citește cu interes și pen-
tru recenziile publicate.

Numărul 6 al revistei Orizont ne 
propune articolul lui Cornel Ungureanu 
despre Vasko Popa, la 100 de ani de la 
naștere; nu omitem interviul lui Cristian 
Pătrășcănoiu cu Tatiana Niculescu, apoi 
ancheta realizată tot de C. P. despre spor-
turile pe care le-au practicat sau pe care 
le-au visat să le practice scriitorii Theodor 
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Baconschi, Simona Constantinescu, 
Dorian Galbinski, Ioan T. Morar, Ioana 
Pîrvulescu, Vasile Spiridon, Robert 
Șerban, Florin Toma și Varujan Vosganian; 
apoi cronici literare de Alexandru Budac, 
Alexandru Colțan, Alexandru Oravițan, 
Vasile Popovici, Alexandru Ruja, Marian 
Odangiu, Grațiela Benga; în același număr 
citim și o relatare despre Festivalul de Film 
de la Cannes, de Adina Baya. Nu lipsite de 
interes sunt paginile semnate de Valentin 
Constantin, Mădălin Bunoiu și provensa-
lele lui I. T. Morar.

Un interviu cu Adrian Alui 
Gheorghe, realizat de Simona Preda, citim 
în Ramuri, nr. 5. Într-unul din răspunsuri 
afirmă: „Calitatea poeziei de a se înnoi 
permanent îi dă dinamism și frumusețe, 
din acest motiv trebuie căutată poezia 
nouă. Dar avem (și) mulți scriitori, poeți 
tineri care se nasc gata poeți universali fără 
înaintași, care refuză poezia optzecistă, 
poezia mai veche, mai nouă. Cu ei e mai 
greu de comunicat, sunt deștepți, suficienți 
și foarte triști. Sunt foarte supărați pe 
lume, care e prea măruntă pentru apariția 
lor în teatrul acesta van al evoluției fără 
sens și fără ieșire. În literatură, competiția 
nu este cu ceilalți, competiția este cu tine 
însuți. Numai scriitorii mediocri concu-
rează unul cu altul, dar nu pentru scopuri 
literare, ci pentru scopuri extraliterare.” 
Cronica literară este semnată, de data 
aceasta, de Gabriel Coșoveanu, deoarece 
pe Gabriela Gheorghișor o întâlnim în 
ipostaza de poet: „Când eram fetiță, mă 
uitam la fotografia înrămată a tatălui meu/
și credeam că asta e marea frumusețe./
După ce am învățat să citesc, cărțile cu 
povești au devenit/universul mirobolant 
al marii frumuseți./În adolescență, căpăta-
sem obiceiul să-mi imaginez alte vieți,/În 
care jucam rolul eroinei fericite, eu eram 
marea frumusețe./Mai târziu am cunoscut 

iubirea și am zis că gata-/ăsta e drumul pe 
care pâlpâie lumina marii frumuseți./La 
maturitate am înțeles că numai Dumnezeu 
nu părăsește/în bunătatea și marea Lui 
frumusețe./Tu te întrebi cine o să te țină de 
mână?” Peste alte pagini, un alt critic este 
publicat cu proza: „Când un bunic îl lasă 
pe celălalt bunic să trăiască”. O proză pu-
ternică a vâlceanului Ion Predescu, la fel ca 
pământenii din satul natal, Bărbătești. În 
acest fragment, citim scene mici, adunate 
într-un larg tablou cu potențial detonator, 
înșurubate în ritmul lumii, dar ritmul este 
cel care, dacă îl prinzi, dă valoare și unitate 
scrierii. Sunt știri de micro și macro-exis-
tențe la volum variabil- când în surdină, 
când la maximum în gura unei lumi care 
și-a ieșit din țâțâni și-și trăiește cu ade-
vărat viața. Proza se împlinește cu replici 
memorabile, cu reacții fulgerătoare sau 
mocnite, cu zvâc și căpătâi. E aer curat de 
proză. Ion Predescu nu-și lasă personajele 
de capul lor, le însoțește în acest drum al 
vieții și al morții, provoacă frontal existen-
ța. Cu picioarele în tina satului, călcată cu 
ostentație, dar ritualic, autorul știe de unde 
să ia realitatea. Tensiunea prozei e aproape 
paroxistică, dar cred (e doar un pronostic) 
că prozatorul nu o poate menține într-o 
proză de mari dimensiuni. Revista este 
ilustrată cu lucrări de Mircea Bochiș.

Am primit prin bunăvoința unui 
fost elev, colaborator al publicației - Mircea 
Băduț, revista Banchetul, nr.76-77-78 
(aprilie-mai-iunie), un volum masiv de 300 
de pagini, editată la Târgu Jiu prin osârdia 
scriitorului Dumitru Velea. Articole bine 
scrise se citesc cu interes și cu folos.

Un alt popas îl vom face la Viața 
românească ce apare în număr dublu 7-8, 
având o temă de mare interes: „corespon-
dența”, un cuvânt care, laolaltă cu suratele 
sale: epistolă, epistolar, scrisoare, e pe 
cale de a fi uitat, ignorat (neglijat), deși a 
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fost considerată, în multe epoci, o specie 
literară. Nu vom lua în discuție, însă, decât 
editoralul lui Nicolae Prelipceanu: „Cuiele 
lui Pepelea”. Cităm: „Povestea cuiului lui 
Pepelea e simplă și pilduitoare. Pepelea, un 
personaj de basm sau de pildă străveche, 
își vinde pe mai nimic casa unui om bogat, 
cu clauza să-și păstreze în ea doar un cui, 
care să fie al lui. Cumpărătorul, crezând că 
a făcut o bună afacere, acceptă, iar Pepelea 
apare în fiecare zi, ba să-și pună căciula-n 
cui, ba să și-o ia. Pentru că își păstrase, 
conform contractului, acest drept asupra 
cuiului. Și pentru că bogatul cumpărător 
judecase strâmb: ce-i un cui, când ai 
toată casa? Numai că, la un moment dat, 
Pepelea își agață în cui o traistă cu de-ale 
gurii, din cele mirositoare, brânză, ceapă 
și altele, după care nu mai trece pe acolo 
câteva zile. Produsele din traistă încep să 
răspândească un miros insuportabil, așa că 
proprietarul și ai lui sunt nevoiți să plece 
din locuință, ba chiar din sat, Pepelea 
rămânând proprietar pe casa vândută.” 
Autorul nu ne spune povestea pentru in-
teresul ei de pildă folclorică. El observă în 
viața politică, de ieri sau de azi, tot felul de 
cuie ale lui Pepelea.” Cât despre cuiele lui 
Pepelea, acestea sunt atât de multe, încât 
nu știu cu ce clește imens pot fi scoase. Iată 
de ce pluralul!!!

Ultimul popas este la România 
literară, nr. 31, având pe pagina de gardă, 
printre titluri focus, Marin Preda - 100. 
Editorialul lui Nicolae Manolescu: „Marin 
Preda, revizuit” debutează cu fraza: „În 
vreme ce, dintre prozatorii în vogă ai celei 
de a doua jumătăți a secolului XX, Zaharia 
Stancu, E. Barbu, Titus Popovici sunt pe 
cale de a fi uitați de către cititorul con-
temporan sau de către autorii de manuale, 

Marin Preda s-a menținut în primul plan 
al vieții literare datorită, înainte de toate, 
faptului de a fi avut șansa unei revizuiri 
serioase.” Un eseu articulat scrie Vasile 
Spiridon, cu aplicație la Moromeții: „O 
adunare neliniștită”, iar Răzvan Voncu: 
„A doua poiană a lui Iocan și generația 
pierdută”: „Nimeni nu pare să fi observat, 
totuși, că mai există o poiană a lui Iocan în 
opera lui Marin Preda. Una care reia atât 
«scenariul», cât și «rolurile» celei dintâi, 
dar în cu totul alt context. Este vorba 
despre scena debutului lui Marin Preda în 
cenaclul revistei «Albatros», din «Viața ca 
o pradă», romanul autobiografic conceput 
explicit ca o mărturie despre generația 
căreia îi aparține scriitorul.” Mariana Sipoș 
dezvăluie „O lună din cei 100 de ani ai lui 
Marin Preda”. Despre „Marin Preda -mi-
tologia personajelor”, scrie Horia Gârbea. 
„Un urlet sub soarele mort” al lui Olimpiu 
Nușfelean marchează prăbușirea unei 
lumi, lumea rurală a lui Ilie Moromete. 

În final, niște versuri memorabile 
ale unui poet nerevizuit încă, scrise la 
moartea năprasnică a marelui romancier: 
„Țăranul tragic”:

„A-mbătrânit țăranul într-o carte/L-
au pus între coperți, pe un perete,/Și-i este 
foame și îi este sete/Și satul i se pare prea 
departe.//Prin casă-vechi miros de etiche-
te.../ Limbute conversații despre arte... Lui 
toate îi par mici și-i par deșarte/Și dor i-i 
de pământ lui Moromete.//În carceră de 
file închizându-l,/El, astăzi, nici nu vrea să 
mai trăiască./ Se stinge brusc, prea l-a uzat 
cuvântul,/Și-n El, când îl acoperă pămân-
tul,/Mai moare-odată clasa țărănească.”

Cu Marin Preda moare și ultimul 
ȚĂRAN ROMÂN!!!...


