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Ion BUZAŞI 
 

Câmpia Libertăţii în literatură 
 

„Patria nu e pământul pe care trăim 
din întâmplare, ci e pământul plămădit cu 
sângele şi întărit cu oasele înaintaşilor noştri. 
Când pomenim de Călugăreni, Rovine sau 
Valea–Albă, ne cutremurăm, uităm de noi şi 
trăim decât în aceia care au fost odinioară 
ostaşi, căpitani şi voievozi” (Barbu Şt. 
Delavrancea). Un asemena loc sacru pentru 
români este Câmpia Libertăţii. Şesul din 
apropierea Catedralei Blajului, în care Simion 
Bărnuţiu şi-a ţinut epocalul său Discurs, a fost 
numit la propunerea sa Câmpia Libertăţii, în 
cuvinte ce capătă rezonanţă profetică: 
„Câmpul acesta pe care se ţine prima 
Adunare Naţională Română din Transilvania 
întru eterna aducere aminte a acestei lucrări 
glorioase se va numi Câmpul Libertăţii 
pentru totdeauna”. 

Câmpia Libertăţii a inspirat o bogată literatură în genuri literare diferite. Este 
mai întâi memorialistica scriitorilor paşoptişti, martori oculari şi participanţi activi, 
făptuitori ai acelui măreţ eveniment. „Într-un ţinut al Ardealului, scrie Alecu Russo, se 
ivi la 1848 o zi frumoasă pe un câmp întins, unde patruzeci de mii de români sta să 
asculte, sub aripile unui steag în trei culori cuvântul inteligenţei ardelene. Moldoveni şi 
munteni, pribegi ai tulburărilor din Ţări, privea cu bătaie de inimă adunarea oştită 
grămadă câte grămadă după satele şi ţinuturile de unde veniseră oamenii: un popor 
întreg de acelaşi port şi de aceeaşi limbă ca şi a poporului nostru sta măreţ în lumina 
soarelui şi printre sumane se videa amestecate multe surtuce; aceste surtuce acoperea 
piepturile tineretului de frunte din Blagiu şi din şcoalele Ardealului, tinerit cu mare 
curagiu şi mare iubire de neamul românesc”. Este una din cele mai frumoase pagini 
memorialistice despre marea adunare de pe Câmpia Libertăţii, care subliniază cu putere 
conştiinţa unităţii naţionale. Acea „frumoasă zi” despre care vorbeşte Alecu Russo în 
Cugetări va fi evocată cu nostalgie de N. Bălcescu (v. Mişcarea românilor din Ardeal la 
1848), numind-o „zi de lumină, de libertate şi de mărire română”. Pentru N. Bălcescu, 
adunarea de pe Câmpia Libertăţii este un semn al maturităţii naţionale, al dobândirii 
libertăţii. În cadenţe poematice, autorul Românilor subt Mihai Voievod Viteazul glorifică 
acea zi memorabilă: „Tu minunaşi lumea şi îi arătaşi că naţia română e matură, vrednică 
de libertate, vrednică de a intra în frăţia cea mare a naţionalităţilor”. Bălcescu este 
cucerit mai ales de puternica afirmare a voinţei de unitate naţională: „Te pomenim şi te 
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serbăm cu drag, o, zi măreaţă, căci întâiaşi dată auzirăm atunci un popor întreg 
răspunzând celor  ce îi vorbea de unirea Ardealului cu Ungaria, prin această strigare: 
«Noi vrem să ne unim cu Ţara!»”. Printre moldovenii şi muntenii „pribegi ai 
tulburărilor” din ţările române se afla şi George Sion, care, în Suvenire contimpurane, 
vorbeşte ca şi Russo şi Bălcescu despre „această zi frumoasă”, numind-o „cea mai 
mare manifestaţiune de viaţă naţională şi politică a românilor, cel mai mare eveniment 
în istoria modernă a lor”. Înaintea lui N. Iorga, scriitorul moldovean vorbeşte despre 
caracterul roman al adunării grave, austere: „Văzând cineva această mare mulţime de 
popor adunată pentru afaceri publice îşi putea face cea mai exactă idee despre comiţiile 
şi forurile vechii Rome”. G. Bariţ în Părţi alese din Istoria Transilvaniei şi Al. Papiu-Ilarian 
în Istoria Românilor din Dacia Superioară ne lasă pagini de mare interes documentar şi de 
înălţător patriotism. Bariţ reproduce mai ales paginile Organului naţional, publicaţia 
blăjeană a lui Cipariu, cu dese comentarii personale, iar Al. Papiu-Ilarian, după o 
sumară fixare a cadrului, „citeşte” în hotărârea mulţimii furtuna viitoare: „Poporul sta 
numai în cămeşi albe, încinşi cu şerpare. Pe feţele lor documentau o seriozitate adevărat 
romană, ca într-o adunare unde ţinea consiliu poporul” despre scăparea republicii; „pe 
feţele lor puteai citi toate durerile trecutului şi toate virtuţile cu cari să mântuiască 
prezentul şi viitorul naţiunii: seriozitate în adunare, eroism în resbel, dacă se cere”. În 
şirul evocărilor memorialistice mai trebuie amintite Memoriile lui Vasile Moldovan, de la 
sfârşitul veacului trecut, cu multe informaţii preţioase, de amănunt. G. Coşbuc, poet cu 
virtuţi de luminător al neamului, povesteşte pagini glorioase de istorie nu numai în 
poezie, în balade eroice, ci şi în evocări gazetăreşti. Pentru Coşbuc, „momentul Câmpia 
Libertăţii” este un episod frumos, poate cel mai frumos din întreaga istorie a 
Românilor de peste munţi... „E frumos numele acesta! O câmpie unde avea să se 
adune Românii ca robi clăcaşi, ca neam suferit de milă pe pământul strămoşilor săi, şi 
de unde avea să se întoarcă liberi şi stăpâni în ţara cea largă a Ardealului”. 

Cu ocazia tradiţionalelor serbări aniversare de 3/15 mai, Octavian Goga 
rosteşte un memorabil discurs, pagină antologică a oratoriei româneşti. Publicat însă 
într-o gazetă locală blăjeană (Unirea poporului) şi reprodus într-un Anuar şcolar, el a 
rămas aproape necunoscut. Cu verbul său energic, Goga trasează semnificaţia istorică a 
Câmpiei Libertăţii şi reconstituie în imagini de puternică sugestie vizuală tabloul epocii: 
„Reconstituiţi tabloul: Sub cerul albastru de primăvară, într-o zi de mai, patruzeci de 
mii de haine albe bătătoreau ţarina verde. Erau viitorii lănceri prinşi de flacăra 
revoluţiei. La mijloc statul major înconjurat de clerici: Şaguna, îndrăzneţul ierarh 
diplomat, Cipariu, ascetul scripturilor bătrâne, Avram Iancu, dârz şi întunecat ca un 
început de furtună, viteazul Popa Balint, Axente Sever, voinic ca o prăvălire de munte... 
Într-un colţ ardeau înflăcăraţi de epopee ochii lui Bălcescu...” Caracterizările au 
pregnanţa metaforică a poemei eminesciene Epigonii. Poziţia geografică a memorabilei 
adunări, „cadrul câmpenesc” constituie pentru Goga un simbol al înrudirii unui popor 
cu pământul, în sensul cunoscutului stih eminescian: „Tot ce mişcă-n ţara asta, râul, 
ramul/ Mi-e prieten numai mie...” Această semnificaţie simbolică este dezvoltată de 
Geo Bogza într-o admirabilă tabletă, veritabil tablou în proză, Câmpia, apropiind 
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toponimicul de firea şi istoria noastră naţională, printr-o paralelă-contrast, munte 
câmpie: „Un munte dacă s-ar fi ridicat între hotarele ţării şi i s-ar fi spus Muntele 
Libertăţii, fără îndoială că ar fi fost pentru noi  un prilej de mândrie. Dar Câmpia 
Libertăţii înseamnă mult mai mult. Un  munte al libertăţii duce cu gândul spre un 
popor viteaz şi orgolios, până la gradul care ar face din el un popor războinic. Mult mai 
aproape de noi, de firea şi de istoria noastră, de ceea ce suntem şi ceea ce năzuim să fim 
este câmpia. Ea nu sugerează războinici în armură, ci oameni în cămăşi simple de 
cânepă. Ea nu e un cuib al vulturilor, ci locul peste care trece plugul. Ea poate fi 
stropită cu sânge, dar mai sigur şi mai des este stropită cu sudoare”. Cu aceeaşi emoţie 
înfiorată este evocată Câmpia Libertăţii într-un „jurnal de poet” de Ioan Alexandru, 
pentru care locul unde s-a strigat chemarea spre libertate naţională este un loc sacru, cu 
înalte virtuţi de educaţie patriotică şi cetăţenească. 

Lirica paşoptistă datorează câteva din cele mai cunoscute poezii patriotice 
acestui eveniment şi acestui loc. Nu se ştie cu certitudine dacă Vasile Alexandri a fost 
pe Câmpia Libertăţii la 3/15 Mai; scrisese cu două luni înainte mobilizatoarea chemare 
la „deşteptarea naţională”, Către români, devenită Deşteptarea României. Legate direct de 
eveniment sunt însă poeziile Hora Ardealului  şi 15 Mai 1848. Prima este o formă 
bruionară pentru celebra Hora Unirii şi e constituită mai ales din adresări şi îndemnuri 
pline de încredere în virtuţile „ardeleanului”, „fiu de Românie”. Cea de-a doua 
celebrează în versuri avântate „ziua de-nviere a românului popor/ Care singur îşi 
urzeşte dulce mândru viitor”. Primul poet al Câmpiei Libertăţii este Andrei Mureşanu. 
Celebrul său Răsunet (Deşteaptă-te române), poezia-efigie a Revoluţiei transilvane de la 
1848, este inspirat şi de Discursul din Catedrala Blajului al lui Simion Bărnuţiu şi de 
solemnitatea adunării la care a luat parte. După mărturii contemporane, se pare că 
poetul a depus Jurământul pe Câmpia Libertăţii, şi o paralelă între textul său şi poezie 
arată câteva asemănări de conţinut, dar şi de formă: ideea  libertăţii naţionale mai ales, 
care în poezie este încadrată, prin invocaţii retorice,  cu o mare forţă de convingere, 
într-un trecut de fapte glorioase: Priviţi măreţe umbre, Mihai, Ştefan, Corvine,/Româna 
naţiune, ai voştri strănepoţi,/Cu braţele armate, cu focul vostru-n vine,/Viaţă-n libertate ori moarte 
strigă toţi. 

Ideea unităţii naţionale capătă în Răsunetul lui Andrei Mureşanu forma unui 
imperativ social: Români din patru unghiuri, acum ori niciodată/Uniţi-vă în cuget, uniţi-vă-n 
simţiri... sau a unui jurământ:  Dar noi pătrunşi la suflet de sfânta libertate/Jurăm că vom da 
mâna să fim pururea fraţi... 

Poezia 15 Mai 1848,  cu care secondează creaţia omonimă a lui Vasile 
Alexandri este mai cu seamă un reportaj liric, poetul bucurându-se la vederea 
spectacolului de „unire-n cuget şi simţiri” ca o chezăşie spre dobândirea libertăţii 
naţionale, justificată deopotrivă de „mărirea străbună şi dreptul cuvânt”: Măreaţă-i 
serbarea când fraţii de-un sânge/Se leagă-ntre sine prin viu jurământ/A nu lăsa pradă şi nici a se-
nfrânge/Mărirea  străbună şi dreptul cuvânt. 

Poezia Pe Câmpul Libertăţii de Ovid Densuşianu, scrisă cu ocazia 
semicentenarului anului revoluţionar, s-a publicat într-un volum  festiv care a apărut 
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într-un singur exemplar. Este cvasi-inedită. Debutând cu descrierea masivului exod 
spre Câmpul Libertăţii, creaţia lui Densuşianu versifică în maniera poeziilor patriotice 
ale lui Bolintineanu şi Alexandri ideile forţă din Discursul lui Simion Bărnuţiu: Un glas 
atuncea se ridică/Mulţimea-n loc se linişteşte,/Ca trăznet aerul despică/Cuvântul magic ce-l 
rosteşte://De vrei să se vestească-n lume/De ţinta voastră şi-a dreptăţii/Să daţi acestui loc un 
nume/Să-i zicem Câmpul Libertăţii! 

În poezie, foarte cunoscută şi des recitată este Câmpul Libertăţii de Şt. O. Iosif, 
în care duiosul poet al Patriarhalelor, înfăţişând, ca şi Densuşianu, tălăzuirea mulţimilor 
din toate părţile Ardealului spre Câmpia blăjeană a Libertăţii, subliniază unicitatea 
seculară a acestei memorabile zile: Povestea vremii ne învaţă/Că orice rană are leac,/Dar o-
ntâmplare aşa măreaţă/Zbucneşte o dată la un veac! 

Înrudită cu poezia lui Şt. O. Iosif este poezia lui Ion Pillat Mureşanu (din ciclul 
Bătrânii). Imaginea mulţimilor, din toate ţinuturile transilvane, care se îndreaptă spre 
„zarea libertăţii şi-al Blajului drag şes”, este asemănătoare. Impresionantă este însă 
viziunea unui Andrei Mureşanu care-şi rosteşte Răsunetul  său în faţa mulţimilor adunate 
pe Câmpia Libertăţii. De la celebra strofă din Epigonii lui Eminescu („Mureşan scutură 
lanţul cu-a lui voce ruginită...”), în multele poezii închinate poetului deşteptării 
naţionale, nu avem imagine mai pregnantă ca aceasta: Având drept bronz toţi munţii, iar 
limba neamul meu,/Şi-o singură credinţă în el şi-n Dumnezeu,/Turnat-am cu-al meu suflet în al 
iubirii clocot/Să sune mântuirea Ardealului, un clopot./El sună clar pe Crişuri, el sună pe 
Târnave,/Să scoală inimi moarte şi suflete trândave;/El cântă sus pe Someş; el cântă jos pe 
Olt,/Unirea să-nflorească ca rujile învolt.../Pe Câmpul Libertăţii obezile sunt sparte/«Deşteaptă-te, 
Române, din somnul cel de moarte!». 

Ioan Alexandru, poet care mărturisea într-un interviu că, pentru el, „natura 
devine istorie şi istoria devine natură”, înfăţişează în mai multe poezii Câmpia Libertăţii 
ca o imagine-fragment în cadrul unor evocări istorice mai ample sau în structura unor 
poezii ce vorbesc despre trecutul Transilvaniei. În Către Eminescu, secvenţa este 
picturală, subliniind existenţa unui popor privat de drepturi naţionale: Şi mai departe 
mulţimi fără rând/Ţărani pe Câmpul Blajului departe/Păstori, iobagi şi preoţi şi dieci/Cât vezi cu 
ochii, afară din cetate. 

În Imnul lui Avram Iancu, eroul naţional şi locul evocat se contopesc într-o 
grandioasă hiperbolă, iar Câmpia Libertăţii capătă un sugestiv transfer sinonimic: Cu 
furci şi seceri gata de-a intra/În holda libertăţii aurie,/Acolo-n Blaj sub ceruri împărat/Iancu-n 
văpaie tricolor adie. 

Alteori, Câmpia Libertăţii este locul unui „memento” de permanentă vibraţie 
patriotică: „Acolo-n Blaj cântând înfrigurat/ Cu trandafirul patriei în mână”. Spre 
deosebire de Şt. O. Iosif, care fixa în imagini artistice mai cu seamă iureşul năvalnic al 
„valurilor tulburate” ce se îndreaptă către Blaj, poezia lui Ioan Alexandru, Câmpia 
Libertăţii, fixează solemnitatea măreţei adunări, discursul lui Timotei Cipariu, în şirul 
imaginilor fiind posibilă „lectura de palimpsest” a unor evocări memorialistice: Din 
dealul Hulii cu Iancu Avraam/Privesc Câmpia Libertăţii sfântă/Şi-aud oceanul de ţărani 
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iobagi/Sub cerul tricolor cum se frământă...//Cipariu Timotei e la cuvânt,/Colinele şi holdele-l 
ascultă,/Târnava s-a oprit din cursul ei, /Să poată trece îngerul la luptă. 

Mihai Beniuc foloseşte, ca şi Ioan Alexandru, acelaşi sugestiv transfer de 
sinonime câmp/holdă („O, visul libertăţii dase-n copt/ În anul falnic patruzeci şi opt”) 
reînviind figurile paşoptiştilor şi permanenţa gândirii lor patriotice ca pe nişte „sfinte firi 
vizionare”: Nu v-am uitat, sămănători de gânduri;/Din mult slăvitul Blaj până-n Izlaz,/Bălcescu, 
Iancu, moţii rânduri-rânduri... 

Adeseori, în poezia contemporană capătă strălucire poetică o secvenţă din 
acea „zi de lumină, de mărire şi de libertate română”. Ion Brad se opreşte la momentul 
în care Iancu depune jurământ pe Câmpia Libertăţii: Jur,/Cu cei patruzeci de mii, cu 
furtuna/Ascunsă în suflet/Peste frunţile noastre stăpână,/Că voi apăra întotdeauna/Naţiunea 
română. 

Strigătul ce exprimă voinţa mulţimii („Noi vrem să ne unim cu Ţara!”), 
consemnat de memorialistica lui Nicolae Bălcescu, şi preambul al Marii Uniri este 
evocat de Ion Mărgineanu: Să scri la Blaj, la cruce, sus,/Cu Iancu stampă veche-n 
grai/Iluminând soare de stâncă/Învrednicirea trainicului plai.//Să scrii pe Câmpul 
Libertăţii/Linişte aspră cum e para/S-auzi la căpătâi ca şi atunci/„Noi vrem să ne unim cu Ţara!”  

Toma Nour din romanul Geniu pustiu de Mihai Eminescu este unul din acei 
mulţi teologi din şcolile Blajului care au fost sufletul revoluţiei, care au înflăcărat 
mulţimile pentru idealul de libertate naţională: „Luasem parte cu Ioan la toate aceste 
manifestări de viaţă ale naţiunei etern unice în felul lor şi apoi ne-am întors la locul 
tulbure al studiilor noastre. Dar cine mai putea studia ceva! Capetele noastre prinse de 
foc, faţa cea palidă a lui Ioan se-nroşise de un foc roşu ofticos şi bolnav, căci în inima 
lui fierbea amorul cel mare al naţiunei”. Adunarea de la Dumineca Tomei şi Adunarea 
din 3/15 Mai de pe Câmpia Libertăţii sunt văzute, precum în scrierea lui Al. Papiu 
Ilarian, ca preludii ale revoluţiei: „Adunarea de la Dumineca Tomei fu de un folos 
nespus pentru cauza naţională. Fără această adunare nu se putea de bunăoară informa 
poporul asupra indigenţelor sale; fără această adunare nu venea poporul la acea 
însuflare naţională, care s-a aprins întrânsul prin această adunare, nici nu câştiga 
încrederea în puterea proprie...” La Adunarea de pe Câmpia Libertăţii „înainte mergea 
flamura cea mare tricoloră a naţiunii române, pe care sta inscripţiunea Virtutea română 
reînviată!” În romanul Geniu pustiu, fragmentul capătă un plus de entuziasm patriotic, 
specific jurnalului romantic, căci, în esenţa sa, romanul este un jurnal al Revoluţiei 
transilvane de la 1848: „În ţară toată mişcarea antiunionistă (împotriva unirii 
Transilvaniei cu Ungaria n.n.) fierbea în clocotul cel mare. Adunarea din Dumineca 
Tomei, preparatorie fusese, fusese şi adunarea cea mare din Câmpia Libertăţii, unde 
flamura reînvierei sfâşia aerul cu tricolorul său: Virtus romana rediviva!”. Şi alte romane 
despre anul revoluţionar 1848 (I. Pop, Craiul Munţilor, Camil Petrescu, Un om între 
oameni, D. Almaş, Un om în furtună, Al. Hodoş, Focurile de pe culme, Viorel Ştirbu, Marele 
sigiliu  ş.a.) folosesc fragmentar cadrul social-istoric al Blajului şi imaginea Câmpiei 
Libertăţii. 
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Teofil RĂCHIŢEANU 
 

Elegie la început de mileniu 
 
În neputinţă grea se stinse veacul 
Cel vechi. Cel nou mai greu şi mai 
greu. 
Cel ce-nfloreşte-n el e doar păcatul 
Şi toate spre dezastru curg mereu ... 
 
Războaie, droguri, jafuri, crime-n lanţ. 
Kabulul, Rusalimul ori Bagdadul 
Gem sub teroare, Alah şi Dumnezeu 
par  morţi 
Şi pe pământ prosper e numai Iadul ... 
 
Sodome şi Gomore cîte vreţi. 
Mai crud decît cel vechi noul mileniu. 
Satrapi şi Bush şi Putin. Şi ca ei 
Osama Bin Laden  - al Morţii geniu ... 
 
Se defrişează munţii de păduri 
Şi ei, înnebuniţi. o iau la vale. 
Înoată peştii mării în petrol, 
Inconştienţi, ne ducem pe a pieirii cale 
... 
 
La Nil în piramide bătrîne regi tresar 
(În nemurire, iată, le e haínă soartea!) 
Se-ntorc de pe o parte pe alta, 
înspăimaţi, 
Căci hoţi fără ruşine le neguţează 
moartea ... 
 
Mîhnit-adînc şi Sfinxu-i, la Gizeh, în 
pustiu 

Şi geme-adînc şi numai eu audu-l 
Şi Subpămîntul crapă şi polii pribegesc 
Şi păsările nu mai află Sudul ... 
 
Plîng mările, atinse de-o boală fără 
leac, 
Şi, însetat, Pămîntul mai multă rouă 
cere 
Şi, rătăcit prin lume şi hulit, 
Oh, neamul meu în pribegie piere! ... 
 
La Zidul Plîngerii în Rusalim 
Orfani ai Sorţii zilnic îşi sufletul sfîşie 
Şi ruginesc în temple bătrîne zeii vechi 
Şi Elohim se sfîşie-n Pustie ... 
 
Şi sufletul bolnav mi-i cum n-a mai 
fost nicicînd, 
Neputincioase azi i-s cele sfinte. 
Aş vrea să mor. Pămîntul e saturat de 
morţi. 
Nu mai e loc într-însul de-atîtea 
oseminte ... 
 
Şi mulţi, uitînd de ceruri, strîng pe 
pămînt averi, 
Nu protesta – un strigăt ar fi doar în 
pustie! 
Şi Lucifer stăpîn e acum şi suveran 
Şi nici o înviere n-o să fie! ... 
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Constantin MĂLINAŞ 
 

RACORDAREA LA BLAJ (III) 
 

   Temeiul documentar al lui Ioan Munteanu, pentru a trece la prelucrarea istorico-
dramatică a biografiilor romane se află, printre altele, mai ales  în cartea „Anticile 
romanilor acum întâia oară româneşte scrise”, autor fiind Damaschin Bojincă, lucrare 
foarte larg prenumerată  şi publicată de Tipografia Universităţii din Buda la anul 1832. Ne 
întemeiem în această afirmaţie pe comunitatea de materie, chiar dacă altfel desfăşurată, 
acolo etno-istoric, aici literar, cât şi pe faptul că Ioan Munteanu a avut în biblioteca 
proprie un exemplar al cărţii, pe care, cum notează pe pagina ei de titlu, a procurat-o şi a 
înscris-o în catalog la data de 8 iunie 1834, fiind preot în Şiria. Am găsit acel exemplar al 
cărţii prin anul 1986 în biblioteca profesorului dr.Lucian Drimba din Oradea şi cu plăcută 
surpriză ni s-a dezvăluit următorul înscris sapienţial, aşternut de către Ioan Munteanu pe 
fila de gardă, cu litere latine cursive: 

    „Omul fără de  Principiumuri e ca şi un fir de trestie, pre carele vântul într-o 
parte şi într-alta îl apleacă. Alţii nu pot să i se încredinţeze, deoarece însuşi elu în sine nu 
se încrede. – Iară Principiumurile  sunt bune şi vrednice de laudă, ele să practicheze ce e 
cuviincios şi folositoriu, ele să crească  estimiul omului, şi spre bunul fie cui să fie 
cinstitoare. Numai aşa Principiumurile câştigă onor omului şi preţiu. Omul din tinereţe 
trebuie să se dedea totu aşa Principiumuri a-şi alege de cinosură voii suale, şi numai aşea 
va fi omul spre înfrumuseţiare Omenirii, şi numai aşea va fi sie şi altora spre folosu. 

      Îar folosirea timpului cu parcimonie şi a lui înţeleaptă întrebuinţare – aceasta să 
şi o facă de principal Principium.  Acela ce se va înainte cugeta, ce va lucra în ziua 
următoare  şi  în ce orendu şi sistemă, acela îşi înlesneşte deprinderile sale, cu bucurie şi 
norocu le duce acela în îndeplinire, şi după care omulu de omenie se cade totudeauna a 
face destul datorinţa.   

      Din tinereţie trebuie să se resigne a se destina omul spre învetiare a oarece 
folositoriu şi să se sârguiască spre perfectarea aceluia, ca într-a ceea clasă excelentă să 
poată fi.  Şi aşa  numai începuta operă cu norocire şi laudă se poate duce în capăt, şi în 
operatoriu foarte mare conceptibilitate se nutreşte spre progresu în ştiinţă, în măiestrie şi 
câştigătorie. Omul respectatu va fi deplinu învăţiatu, ştiinţa şi operele noastre totdeauna 
importante.  Mult se poate în ele îmbunătăţi, mult mai cu scoposu îndirepta.  Cel ce 
faptele oamenilor cu diligenţie le cearcă, nu preste mult se va încredinţa, că mai toate au 
necesie o perfecţie, şi mai toate lucrurile  săvârşite mai cu scopos s-ar putea săvârşi. – 

     Cel ce statorniceşte şi propune, că întru toate şi orice împrejurare, datorinţei sale 
conştiincioase va răspunde, acela şi capătă un caracteru  vertuos şi statornic şi din toate 
vuolurile vieţii cu norocire se mântuieşte, acela caută spre ceriuri şi de acolo suge 
mângâierea, iar buna conştienţia cutezare şi putere insuflă în pieptul lui, câtu nece de o 
piedecă se (teme) înfiorează. 

Maximumul vieţii să-i fie: orice face, mai întâi să prejudece.  
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Dacă din tinereţe spre aceasta ne dedăm, vom învinge întristătoarele zâmbiri de 
botjocură ale oamenilor şi învidioasa soarte a lucrurilor. În mijlocul  furtunilor vom sta ca 
puternicii,  cu cutezare şi statornicie încinşi,   mai pre urmă ne vom afla la ţinta optată.” 

Superb text, plastic, de conţinut şi mesaj iluminist, unic în rama Şcolii Ardelene, în 
care se personalizează şi se pune un atât de mare preţ pe analiză (prejudecare!), învăţare şi 
voinţa de perfecţionare a persoanei, prin asumarea unei inimi de principii, din a căror 
aplicare şi respectare omul poate să atingă ceea ce Ioan Munteanu numeşte plastic a fi 
„maximumul vieţii”, adică fericirea, starea de fericire şi mângâiere, starea de caracter. 
Scriitorul Ioan Munteanu vede ca posibilă dobândirea acestui drum prin educaţie, din 
tinereţe, care se face prin modele istorice, de aceea trece la redactarea literaturizată a 
biografiilor romane, ce se doresc a fi temeiul de modelare caracterologică a cititorilor, 
pentru a lua pildă de caractere din strămoşi şi a face la fel, ceea ce a fost bine, sau a evita, 
ceea ce a fost rău. Aşa s-a născut şi s-a dezvoltat cartea sa de 26 de biografii romane, care 
au o mare varietate şi au un mesaj cumulat pozitiv,  formând o galerie de portrete 
dialogate, portrete de acţiune, ce se puteau juca cu uşurinţă în teatrul şcolar. Această 
galerie literaturizată începe cu Romulus şi Remus, de la întemeierea Romei, anul 754 
înainte de Christos, venind prin meandrele istoriei romane, până la Marcus Aurelius (214 
– 275), după care, cum spune Ioan Munteanu: „Mărirea şi fericirea Romei a coborât în 
mormânt.”   Din acest start istoric de circa o mie de ani, autorul decupează cu măiestrie 
literară şi prezintă mari oameni politici, precum Pompeius, Caesar, Marcus Antonius, 
Titus Vespasian, Traian, Marcus Aurelius, prezintă eroi din popor remarcabili prin 
civismul şi patriotismul lor (Horaţii şi Curiaţii, Horatius Cocles, Mucius Scaevola, Furius 
Camillus,  Regulus, Curtius, Postumus), prezintă câteva femei celebre  ( Horaţia, 
personifică iubirea, Tanaquila, personifică ambiţia vrăjitorească, Lucreţia, personifică 
fidelitatea conjugală, Verginia, personifică puritatea ), prezintă justiţiari ( Brutus, 
Torquatus Manlius şi fiul, Caton), prezintă caractere puternice ( Quintus Cincinatus 
Lucius, Seneca ), prezintă trădători şi conspiratori (Caius Marcius Coriolanus, apoi alt 
Brutus ), oratori (Cicero),  cu accentul cel mai mare pe epoca lui Caesar, cea mai 
interesantă ca pildă istorică, din care alege sase subiecte. Astfel cartea începe în 
Antichitatea romană şi se încheie în Creştinism, când societatea veche şi decăzută se va 
salva  printr-un singur zeu, spune Marcus Aurelius, ca personaj literar, acela va fi noul zeu 
al creştinilor. Şi Ioan Munteanu încheie astfel cartea,  de parcă ar vorbi astăzi: “De la acest 
timp, istoria ne arată în Imperiul roman un Stat, carele prea mare făcându-se, sub însuşi al 
său gravament gemea, din afară de barbari şi nenoroc şi inamici încongiurat, iar dinăuntru 
de partide ambiţioase şi tiranie sfâşiat. Principiile timpului cu totul stricate, Filosofia era 
aplicată fără ajutoriul religiunei a direge inimile omeneşti, apoi căldura amorului patriotic 
cu totului se răceşte.”  Dincolo de subiectul istoric, ne pare evident să vedem în aceste 
rânduri de final de carte o proiecţie pe care o face Ioan Munteanu asupra  vremii sale, la 
1858, definind atât de succint şi clar situaţia critică, externă şi internă,  a Imperiului 
habsburgic, în care trăia şi ofta după libertate, principii şi moralitate, precum şi la 1834 
scrisese pe cartea despre anticile romanilor, precum şi la 1848 va scrie în Proclamaţia de la 
Sarcău. 
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Adrian MUNTEANU 
 

FERESTRE ÎN CETATE 
 
 

Braşov 1 
 

Să nu mai văd cum trupu-ţi se prelinge 
Printre coline, sărutând amiaza 
Şi din înalturi asfinţeşte raza 
Ce-n tihna crucii din altar învinge ? 
 
Să nu mai simt cum ne-mpresoară 
oaza 
Pădurilor şi umbra lor atinge 
Bătrânul Şchei când peste uliţi ninge 
De se opreşte-n neştiuturi fraza ? 
 
Am stat noi doi pe bănci în toamna 
blândă 
Cu truda-n sânge, depănând poveşti. 
Pe Tâmpa duhuri se-aşterneau la 
pândă 
 
Să ducă-n taina cerurilor veşti. 
Ce simplu spun : mi-eşti drag ! Ne-am 
pus osândă 
Să traversăm vecia în caleşti. 

5 decembrie 2007 
 

Tâmpa 
Cu ochi închişi aş nimeri cărarea. 
Străjeri trufaşi de arbori scriu conturul 
Înaltului ce-a despicat azurul 
Şi mi-a-nvelit în straie verzi visarea. 
 
Mă plec mereu să-i potrivesc condurul 
Pădurii-n care-mi fac ades intrarea 
Iar ea îmi dă mărinimos iertarea 
Strângând în jurul patimilor şnurul. 
 
 

Cetatea-şi suie ziduri în tăcere 
Să le măsor cu pasu-n dimineţi. 
Potecile sunt sângerânde-artere 
 
Pe care calcă-nfriguraţi drumeţi. 
Braşovul vechi, trezit de-o adiere, 
Azvârle-n trupul muntelui săgeţi. 

24 martie 2007 
 
Biserica Neagră 1 
 
În lespezi ample mai pulsează viaţa 
Şi dangătul cel măsurat de ceasuri. 
Gravând fragila clipă de taifasuri, 
Din turn se scurge în vecie ceaţa. 
 
Ce austeră linişte-n popasuri 
Iar orga-mparte tainele în piaţa 
În care-nalţ către portaluri faţa 
Şi-o iau drept martor la târzii impasuri. 
 
Bing-bang de veacuri, un torent în 
sânge 
Inspir adânc răgazul măsurat. 
De zidul rece un ecou se frânge. 
 
Urmându-l grav m-am pomenit 
bărbat. 
În mine timpul irosit mai plânge 
Dar seva lui m-a rostuit bogat. 

25 martie 2007 
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Iosif Cristian PAŞCALĂU 
 

GÂNDURI DESPRE LIMBAJ ŞI POEZIE 
ÎN PERSPECTIVA LINGVISTICII INTEGRALE 

 
Pe fundalul unor paradoxuri indescifrabile, fulgurând existenţa într-un spectru 

de tensiuni antinomice aparent de nerezolvat, încercările de sinteză caută să redea o 
perspectivă integratoare asupra lumii şi a fenomenelor care o guvernează. Globalizarea, 
transdisciplinaritatea, reconcilierea ştiinţei cu religia sunt doar câteva ecouri ale acestui 
proces complex, primul pas spre revelarea Marilor Mistere constituindu-l recuperarea 
trecutului prin înlăturarea amneziei colective şi prin refacerea legăturilor placentare cu 
esenţele primordiale. Ştiinţa cu toate ramificaţiile ei, religia cu ipostazierile sacrului, 
mitologia, arta îndreaptă, din nou, către o simbioză perfectă, toate aceste domenii ale 
cunoaşterii fiind cioburi din marea amforă a culturii umane.  

Între disciplinele cu statut umanist, lingvistica ocupă o poziţie privilegiată, 
întrucât studiază însăşi manifestarea primordială a omului, năzuinţa sa spre semnificaţie şi 
sens în lume. Eugeniu Coşeriu, fondatorul lingvisticii integrale, va reuşi să pună în 
evidenţă, prin întregul său sistem teoretic, ideea fundamentală a creativităţii limbajului, 
care se înrădăcinează în instituirea de semnificaţii şi se manifestă, în mod plenar, la nivelul 
palierului subtil al sensului. Tipul de conţinut de departe cel mai important, sensul, se 
realizează pe baza designatului şi a semnificatului, dar în mod normal depăşindu-le pe 
acestea, putând exista chiar în afara lor. Prin natura sa dinamică, proteică, sensul, deşi 
comportă o evidentă instabilitate, comparabilă grosso modo cu cea a pulberilor radioactive, 
reprezintă reperul esenţial al libertăţii şi al unicităţii omului. Paradoxal, paradigma 
integralistă a avut de suferit critici severe tocmai din pricina fundamentării sale teoretice 
pe existenţa acestui plan individual, care conferă în fapt identitate şi originalitate fiecărui 
vorbitor în parte. Însăşi tendinţa de a considera limbajul drept închisoare a timpului şi a 
spiritului1, cea mai de temut, deoarece ar folosi în loc de gratii metode coercitive asupra 
gândirii, reducând omul la o monadă închisă oricărei comunicări cu altă fiinţă umană, deci 
negând însăşi raţiunea de a fi a limbajului şi caracterul său finalist, poate fi lesne 
combătută prin argumente forte. Între acestea, cele două principii humboldtiene2, 

                                                 
1 Ideea este susţinută de structuralişti şi de poststructuralişti, ea exprimând în esenţă faptul că 
limba constrânge vorbitorul să gândească în anumite moduri, fără ca acesta să îşi dea seama. 
Coşeriu va combate această idee afirmând că limbajul este o identitate dinamică, în continuă 
transformare şi că limba nu i se impune vorbitorului, ci i se oferă în consens cu necesităţile sale 
expresive.  
2 Este vorba de principul libertăţii de creaţie, înscris în codul genetic al limbajului însuşi, 
dezvoltând caracterul profund participativ al vorbitorului şi de principiul relativităţii lingvistice 
(limbile sunt faţete complementare care propun o „unitate în diversitate” absolut necesară 
oricărui vorbitor; dacă e să luăm în considerare cazul poligloţilor, atunci ne putem da seama de 
capcana în care au căzut structuraliştii). 
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preluate în lingvistica integrală, asigură individului o participare de fond în procesul 
structurării experienţei în lume şi al proiecţiei viitorului.  
 Perpetua devenire a limbajului oglindeşte in nuce perpetua devenire a culturii, o 
devenire al cărei prototip mitic pare a fi pasărea Phoenix. Cultura văzută ca o reţea globală 
în care ştiinţele sunt interconectate cu artele, configurând plenar „inteligenţa materiei”3, se 
dezvoltă permanent, printr-un proces de creaţie-distrugere-recondiţionare. Aplicând 
principiul umanismului la ştiinţele culturii, eliminăm din start ipoteza oricărei ipoteze 
biologiste, în măsura în care nu avem de-a face cu un dat prestabilit, ci cu o activitate 
continuă de creaţie. Lingvistica, la fel ca toate celelalte ştiinţe, nu e nici pe departe o 
disciplină ipso facto „încheiată”, constituită o dată pentru totdeauna, şi implicit, 
nesusceptibilă de problematizări specifice. Ea constituie de fapt teritoriul unor dispute 
între câteva paradigme ale explicaţiilor: structuralismul, generativismul, pragmatismul şi 
integralismul. În viziunea lui Coşeriu, ceea ce ar trebui să constituie ratio prima a acestei 
discipline este acea „intuiţie” care stă la baza oricărei activităţi de vorbire. Toată miza 
dezbaterii dintre cele patru mari paradigme lingvistice, pe de o parte, şi dintre lingvistică şi 
alte discipline conexe, pe de alta, constă în complicata şi greu accesibila relaţie a limbajului 
cu gândirea. Acest concubinaj, când sublim, când promiscuu, a devenit un mit al 
lingvisticii (şi nu numai al ei), o aporie a primordialităţii, a preempţiunii unuia dintre cei 
doi parteneri de dialog. Se reiterează astfel dilema lui Columb: ce a existat mai întâi – 
gândirea sau limbajul? 

Coşeriu aduce în discuţie caracterul procesual al limbajului prin rezolvarea 
antinomiei dintre limbă şi vorbire, statuată de Saussure. În fapt, limba ar fi o entitate 
abstractă, care s-ar materializa doar prin intermediul vorbirii. Relaţia dintre limbă şi 
vorbire ar actualiza însăşi relaţia dintre abstract şi concret, dintre general şi particular, 
externalizată prin intermediul activităţii creatoare şi finaliste a vorbirii. Coşeriu va extinde 
această dihotomie propusă de lingvistul elveţian, stipulând că vorbitorul îşi structurează 
exprimarea pe baza unui material anterior, recondiţionat în mod intuitiv. Integralismul 
lingvisticii se concentrează pe relevarea acelei libertăţi creatoare de care dispune fiecare 
vorbitor în parte.4 Abordând aporia schimbării în limbă, Coşeriu pomeneşte la un 
moment dat de „terminologia naturalistă”, făcând încă o dată cunoscută intenţia 

                                                 
3 Sintagma e utilizată ca titlu de către Dumitru Constantin, reputat medic bucureştean. Cartea sa 
reprezintă un abundent izvor de informaţii legate de biocomunicaţie (formularea mentală a unui 
gând are un substrat biochimic şi e însoţită de prezenţa unui câmp energetic specific fiecărui 
sentiment; proprietatea de a comunica prin biocâmp este specifică întregii gândiri. Lingvistica 
integrală e interesată însă nu atât de informaţie (şi rămâne de văzut în ce măsură se pot valida 
ipotezele naturii pur biologice a limbajului; designul genetic este o bază, dar nu reprezintă o 
condiţionare deterministă asupra activităţii de vorbire, aceasta apărând spontan şi ca reflex al 
voinţei omului), cât de cadrul formativ, integrator, în limitele căruia se proiectează informaţia; 
limbajul e angrenat în fiinţa umană inseparabil de gândire. 
4 De fapt, vorbitorul este cel care dispune plenar de limbă, „domesticind-o”, punând-o în slujba 
competeţei lingvistice globale care valorifică permanenta inovaţie prin actualizarea semnelor 
lingvistice (= trecerea lor din limbă în vorbire), configurarea designatelor pe baza semnificatelor 
şi, aspectul cel mai important, interpretarea sensului.  
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paradigmei integraliste de a elibera limbajul de orice condiţionări determinist fiziologice. 
Coşeriu separă limbajul de amprenta psihofiziologică inerentă abordărilor naturaliste care 
pun accent exclusiv pe instinctualitate şi pe ereditatea fiinţei umane. Coşeriu va exprima 
plastic tonusul vital al limbii ca entitate proteică, a cărei esenţă primordială este însăşi 
schimbarea.  

Schimbarea este de fapt activă în toate cele trei planuri ale limbajului, operând 
inovaţii la nivelul sensului, care este tipul de conţinut prin excelenţă proteic, în continuă 
transformare. Competenţele vorbitorilor se bazează în ultimă instanţă pe această 
schimbare perpetuă, căci tocmai graţie acesteia se poate realiza articularea lor. Dacă în 
cazul competenţei elocuţionale şi al celei idiomatice, schimbarea e reprezentată printr-un 
transfer, printr-o punere în comun a designatelor şi, respectiv, a semnificatelor, în cazul 
competenţei expresive sensul se re-creează prin interpretare exclusiv individuală, pe baza 
materialului lingvistic oferit de semnificare şi designare. Paradigma integralistă ţinteşte 
exact acest palier, încercând să pună în evidenţă procesualitatea şi creativitatea fiecărui 
individ în parte, pentru care dictonul eclesiastic „nimic nou sub soare” e susceptibil de 
permanente reevaluări interpretative, putând fi contrazis pe tărâm lingvistic, mai ales 
datorită alterităţii care se grefează implicit pe trupul flexibil al oricărei activităţi de 
comunicare, contaminându-i plasma textuală. De aici impasul în tentativele de definire a 
limbajului: esenţa sa e apanajul schimbării, punând mari dificultăţi tentativelor de definire. 
Sensul reprezintă cu alte cuvinte „duhul adevărului – născut, iar nu făcut”, „suflarea de 
viaţă” a limbajului, energia sa creatoare.5  

Pe de altă parte, limbajul nu poate fi redus la unităţi fundamentale, elementare. 
El trebuie conceput ca ţesătură, ca împletitură dinamică de „evenimente” legate între ele. 
Structura lui reţelară nu e determinată de părţile componente, considerate izolat, ci de 
acordul totalităţii relaţiilor reciproce. Ideea „cărămizilor fundamentale” trebuie 
abandonată, întrucât este o pistă greşită a lingviştilor de paradigmă veche (structuralişti). 
Lingvistica nu mai poate reconstrui lumea limbajului cu metafore arhitectonice, ci ea 
trebuie să treacă la comprehensiunea şi explorarea reţelelor de sens. În acest context, 
revelaţia este ceva faţă de care lumea comună a percepţiei senzoriale şi a gândirii 
discursive nu reprezintă decât umbra unei umbre. Suprimarea deosebirii subiect / obiect 
se realizează în conştiinţa puternic marcată de realitatea transcendentă. Intuiţia, 
sentimentul sacralităţii, paradoxicalitatea, dizanalogiile, inefabilitatea, toate acestea sunt 
atribute de facto ale experienţei revelatoare. Contemplarea participativă a poetului 
zămisleşte în el încercarea de a evada din lumea segmentală, pentru a institui o viziune 
integratoare, ce unifică spiritul, intelectul, afectul, intuiţia, munca, jocul, ştiinţa etc. 

                                                 
5 Coşeriu va alătura conceptelor humboldtiene şi conceptul aristotelian prin care conferă o 
structură volumică tridimensională limbajului ca produs; această piramidă se transformă însă în 
spirală în cadrul activităţii de producere, vorbitorii năzuind în fiecare moment al activităţii lor 
să-şi depăşească în mod necesar competenţa lingvistică.  
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Amestec de abstract şi concret, cu o structură relativ ciclică6, sensul textual-
discursiv determină o realitate supraordonată, nu întotdeauna analizabile în planurile şi pe 
baza conceptelor componente (semnificatul şi designatul, ale căror variabile nu pot fi 
maximizate). La propriu, sensul nu poate fi nici transmis, nici învăţat; el nu e comunicabil, 
oricât de intens ar fi „experimentat” în sfera universului discursiv. Se ajunge indirect la 
sesizarea şi comprehensiunea lui prin propriile forţe ale interpretului, canalizate prin şi 
ghidate de tehnici / moduri catalizatoare de procese sinergetice. Pragmatica încearcă 
transformarea sensului în „bun comun”, ţinându-se cont de conştiinţa procesuală a 
actelor particular-concrete de vorbire7. Concepţia integralistă se întemeiază pe un model 
holonomic al limbajului ca activitate creatoare, liberă şi finalistă. Această viziune impune 
schimbarea întregului mod de gândire în privinţa aspectelor ce definesc esenţa limbajului, 
răsturnarea vechilor semnificaţii şi modificarea lor calitativă, procedând de aşa natură 
încât rezultatele cercetării să fie integrabile într-un viitor sistem unitar al cunoaşterii. 
Finalismul dă seama de totalitatea neanulabilă ce include realitatea în genere şi conştiinţa 
îndeosebi. Domeniile particulare se submit generalului, componentele nu pot exista izolat, 
ci numai în conexiune raţională cu totalitatea. Aparenta lezare a obiectivităţii îşi dovedeşte 
numaidecât superfluitatea. 

Ceea ce dă paradigmei integraliste deplina obiectivare a demersurilor sale 
teoretice este viziunea asupra limbajului ca activitate, ca energeia infinită, catalizată de 
sens. Eugeniu Coşeriu a postulat faptul că, în realitate, limbajul se sustrage, prin natura sa, 
oricăror încercări de tipologizare arbitrară. Separarea clasică, de tip cartezian, între limbă şi 
vorbire se dovedeşte neconformă realităţii; ea este însă utilă pentru evidenţierea 
caracterului procesual al limbajului, pentru punerea în lumină tocmai a proteicităţii sale 
definitorii. Realitate supraordonată, uneori neanalizabilă în planurile şi conţinuturile ce îl 
alcătuiesc (semnificatul şi designatul), sensul, la propriu, nu poate fi nici transmis, nici 
învăţat. El nu e comunicabil, oricât de intens ar fi experimentat în sfera universului 
discursiv. Se ajunge la sesizarea şi comprehensiunea lui în mod indirect, prin propriile 

                                                 
6 Ştefănescu (1994: 131): „Urmându-şi calea de la deschiderea sa în lume, până la a doua 
deschidere a sa, spre lume, sensul se semnifică la început pe sine, uitând apoi de sine pentru a 
semnifica lumea, în sfârşit, uită de sine şi de lume pentru a semnifica sinele lumii. Călătoria 
sensului, magică şi imaginară, parcurge pe această cale etapele unei aventuri a înţelegerii, trecute 
prin proba Logosului şi-a treptelor devenirii. Încercare ce reconstituie momentele unei petreceri 
mereu pregătită să înceapă, nehotărâtă nicicând să sfârşească.” 
7 Eugen Coşeriu a sesizat realitatea fundamentală că vorbirea se află în permanentă schimbare, şi, 
odată cu ea, sensul. Mobilitatea şi disociabilitatea sensului în câmpuri discursive matriciale ar fi o 
explicaţie a funcţionării coerente a text-discursului, a impresiei de armonie (sau de disimetrie), a 
interdependenţei tuturor sistemelor semiotice implicate în activitatea discursivă. Natura proteică 
a sensului îl face aproape imposibil de definit, pentru că el se schimbă în chiar momentul când 
încercăm să îl definim, sau, altfel spus, în chiar clipa articulării lui. Fiind deopotrivă instituit / 
construit şi recuperat / interpretat, sensul e o proiecţie a gândirii libere, cu deschideri plenare în 
orizontul culturii. Sensul poate distorsiona caracterul fragmentar propus de enunţ, poate 
descoperi noi căi, finalitatea sa ultimă constând în iniţierea unei meditaţii, unei provocări asupra 
fiinţei umane. 
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forţe ale interpretului, forţe canalizate prin şi ghidate de tehnici, strategii, moduri 
sinergetice. Vehiculele semnificaţionale asigură integritatea enunţului prin transformarea 
experienţei fragmentare a limbii în expresie a vorbirii unificate, proces deosebit de 
important, în care sensul deţine un rol primordial. Relaţia limbajului cu poezia se 
converteşte, la limită, în crearea şi interpretarea sensului, vector de structurare a 
experienţei în lumea concretă şi principiu ordonator al creaţiei de lumi poetice, de 
„cosmoide”, în termeni blagieni. 

Poezia este un salt ce constă într-un proces cognitiv-creator calitativ diferit, 
corelat cu un nou comportament al omului în lume. Experienţele poetice revelatoare 
adâncesc misterul şi-i potenţează valoarea unificatoare sub raport intuitiv. De aceea, 
limbajul, care reflectă starea de conştiinţă cotidiană, nu le poate nici descrie adecvat, nici 
clasifica exact. Dimensiunea şi conţinutul experienţei revelatoare sunt nelimitate, 
trăsăturile ei caracteristice depăşind posibilităţile conceptualizării şi ale verbalizării8. 
Trebuie făcută şi distincţia între constituţia spirituală a omului (mănunchiul de categorii 
abisale) şi felul ambianţei spirituale a lui (matricea stilistică). Ambele creează / inventează 
omul în plenitudinea lui dimensională. Poezia înseamnă înainte de toate viziune ce 
angrenează intuiţia şi certitudinea cognitivă a poetului, pe de o parte, precum şi 
mecanismul revelaţiei, pe de alta. Lumea poetică se proiectează ca şi cum ar avea un 
corelat exterior, însă ea este pură trăire interioară, orientare lăuntrică, vector simbolic 
pentru destinul individual sau pentru destinul colectiv. Poezia este văzută sub alt unghi, 
cel al misterului. Întreaga plenitudine a existenţei reprezintă o ţesătură de simboluri, 
imagini mitice depăşind sfera esteticului şi prefigurând o atitudine reflexivă în raport cu 
realitatea pe baza legii similarităţii şi a contiguităţii. Între polii revelaţiei se află o masă 
confuză de fapte, pe care, fără a le identifica în chip necesar cu un corelat al frumosului 
sau cu „negativitatea” existenţei (= cu esenţa ei de nepătruns), trebuie totuşi să le 
considerăm ca făcând parte organică la ceea ce s-ar putea numi întregul ca atare al fiinţei, 
la proiectul ontologic al acesteia. 

Poezia este un reflex al nostalgiei absolutului, trădând sentimentul că simbolurile 
lingvistice precum şi întreaga structură a limbii sunt inadecvate pentru articularea 
mecanismului revelaţiei. De aceea, poezia este un complex energetic global, o 
transformare calitativă a experienţei fragmentarului în expresie a vieţii unificate. Câmp 
morfogenetic dinamic, poezia reprezintă o formă superioară de comunicare, verbală şi 
neverbală, emoţională şi intelectuală, deschisă plenar către zările esenţelor. Reţelele 
textuale9 se leagă prin valori comune, grupuri / zone textuale se pun în conexiune, directă 
sau indirectă, generând relaţii calitative între semne, acestea din urmă fiind la rândul lor 

                                                 
8 Blaga (1937 / 1969: 276). Distincţia operată de filosoful român e menită să-şi găsească aplicare 
în domeniul limbajului ca substrat proiectiv. În subsidiar, Blaga sugerează existenţa altui tip de 
metafore, ce nu mai au ca suport limbajul: „Înainte de a lărgi semnificaţia metaforicului, să 
analizăm puţin metaforele în accepţie obişnuită; să ne limităm la metaforele care se realizează cu 
mijloace de limbaj. Deosebim două grupuri mari sau două tipuri de metafore: 1. Metafore 
plasticizante. 2. Metafore revelatorii.” 
9 Modelul reţelelor a fost dezvoltat în Vlad, 2000.  
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entităţi relaţionale „nucleare”. Aşa stând lucrurile, constatăm că limitele interpretării nu 
sunt nicidecum fixe, imuabile, ci oricând modificabile în acord cu dinamica generală a 
proceselor cognitive ce concură la crearea şi interpretarea textului. Dacă e să luăm în 
discuţie numai rolul conectorilor pragmatici în organizarea coezivă, putem înţelege 
complexitatea pânzei comunicării globale ce se ţese permanent prin activitatea discursivă. 
Ca organizatori textuali, conectorii asigură o traiectorie adecvată în articularea sensului, 
având multiple funcţionalităţi la nivel intra sau interenunţial, frastic sau transfrastic. 
Separarea clasică, de spirit cartezian, între enunţurile componente şi textul global îşi 
dovedeşte astfel netemeinicia, atât timp cât ceea ce defineşte esenţa discursivă, inclusiv 
din perspectivă macropragmatică, este conexiunea complexă de tip reţelar, care cuprinde 
toate fenomenele textuale într-un receptacul al sensului. 

Teoria textului a imprimat discursului genului liric un parcurs interpretativ 
imanentist, centrat pe activarea stimulilor preliminari în detectarea sensului, ştiut fiind 
faptul că în lipsa decelării fenomenelor de suprafaţă ale textului-aisberg, nu se poate 
concepe o veritabilă circumscriere a sensurilor globale şi o implicită dezambiguizare a 
poeziei. Abordările multicriteriale ale discursului liric îl evidenţiază drept un hipersemn10 
proteic prin excelenţă, fluid la superlativ. Poezia e un mod de creaţie ce iese de sub 
incidenţa oricăror scheme prestabilite. Cu toate acestea, nu putem vorbi de o separare 
categorial ontologică între poezie şi alte tipuri de texte, întrucât există, spre pildă, 
posibilităţi de ancorare şi de orientare pragmatică ale poeziei, fapt care impune grile de 
lectură adecvate contextului şi interpretări în acord cu dinamica generală a semnificaţiilor. 

O explicaţie a preeminenţei considerate de critica literară11 drept rataşabilă 
poeziei ar fi reprezentată de statutul oarecum aparte al acestui tip de text în raport cu 
celelalte genuri de discurs şi cu posibilităţile pe care sensul le poate concepe în lumile 
poetice. În virtutea acestui fapt, poezia ar invoca o orientare lăuntrică pe baza unui raport 
de relativă paritate între intuiţie şi certitudine cognitivă pe de o parte, şi revelaţie pe de 
alta. Lumea poetică se proiectează ca şi cum ar avea un corelat exterior, ea imprimând de 
fapt o imagine lăuntrică a eului poetic, imagine simbolică pentru destinul individual, 
colectiv sau al întregii umanităţi. Dacă e să judecăm lucrurile la nivel bazic, poezia nu se 
poate desprinde ineluctabil de caracterele ei textuale. Punctul forte al poeziei îl reprezintă 
ambiguitatea inerentă, precum şi nucleele sinergetice acumulatoare de sensuri multiple. 
Rostul analizei textologice nu este acela de identificare sine die a tuturor constelaţiilor de 

                                                 
10 Diaconu (2006: 160-164): „Poezia este un hipersemn, aşadar un limbaj / discurs (oral sau 
scris) cu o configuraţie semiotică. Expresia poetică, ideaţia şi referentul sunt cei trei hipertermeni 
semiotici ai discursului. Dar această definire a poeziei ca limbaj (hipersemn) este, fireşte, cât se 
poate de generală. Orice altă formă de limbaj (discurs) – un articol ştiinţific, de presă, limba 
uzuală, proza, poezia mediocră etc. – au aceeaşi configuraţie.” Diferenţa specifică ar consta în 
trăsăturile stilistice / estetice, coextensive literarităţii ca „set de procedee, calităţi şi norme prin 
care un text devine şi este recunoscut ca operă literară, ca poezie”, direcţionate prin intermediul 
funcţiei poetice a limbajului. 
11 Vorbim aici de critica literară serioasă, nicidecum de tentativele vulgarizatoare întâlnite, fapt 
deosebit de grav, până şi în manualele şcolare, ce confundă în analiza poeziei, spre exemplu, 
autorul empiric cu eul poetic. 
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sens ce formează universul poetic, ci acela de a deschide porţi de înţelegere spre 
orizonturile lor nemărginite. Receptarea poeziei presupune adecvarea la un parcurs 
interior subsumabil interacţiunilor semnice, şi care lasă calea deschisă interpretărilor. De 
obicei, impactul asupra lectorului este deosebit, întrucât se ştie că întreaga plenitudine a 
existenţei a devenit obiectul plăsmuirii poetice. Însă poezia nu poate fi definită niciodată 
pornind de la obiectul reprezentat, căci realităţile ei fundamentale sunt intuiţia şi viziunea. 
Ca orice tip de text, poezia este inimaginabilă fără polii comunicării, artistul şi 
contemplatorul. Sensul ei constă, la bază, în această împreunare a omului cu obiectul, 
oglindind creator personalitatea fiecăruia dintre actanţii implicaţi în proces. 

Experienţa poetică oferă o paletă infinit mai bogată de elemente, adesea 
eterogene, pentru conturarea multiplicităţii sensurilor. În acord cu natura sa deschisă şi 
dinamică, abordările lumilor poetice din perspectiva lingvisticii integrale permit 
transpunerea interpretului pe aceleaşi lungimi de undă cu autorul, precum şi întâlnirea, pe 
tărâmul creaţiei, a chipurilor lor textuale, a instanţelor metapoetice. Ca spaţiu al libertăţii 
absolute, poezia lansează o serie de interogaţii referitoare la rostul omului în ordinea 
cosmică, la plăsmuirea timpului său spiritual, la deschiderile spre zările misterului. Creaţia 
poetică traduce în fond efortul omului de a reitera creaţia demiurgică, şi se constituie într-
un deziderat constant al oamenilor de cultură. Micile şi marile noastre „proiecte de 
eternitate” (M. Borcilă) gravitează în jurul soarelui dinăuntru, reiterând geneza. Iarba 
timpului creşte progresiv, zămislind perpetue dileme şi cristalizând infinite gânduri 
alternative. 
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Valeriu VARVARI  

 

 

Aripă tânără 
 

( În stil douămiist) 
            
Mă plimbam dăunăzi singur 
Prin marginea unei pieţe murdare 
Şi imposibile  
Din Mănăştur 
Şi cujetam, 
Dar mai mult citeam versuri 
Din poezia curentă. 
 
Spunea unul 
Cu tupeu 
( Tupeu la el însemnând curaj, nu 
neobrăzare), 
Agramat, într-un final: 
„ Măi ăştia, măi ăstora!, 
Cleptomanilor, debusolaţilor, 
inculţilor, 
Naşpa! 
Trântorilor, bulversaţilor, 
Ce refuzaţi ca şi mine cultura 
Şi orice criteriu de bun simţ – 
Care scrieţi cu „Ha-Ha-Ha şi Hi-Hi-
Hi, 
Cu băg...şi  mâncaţi-aş” ( adică aş băgaţi 
şi aş mâncaţi),  
Cu „ba-i estetic, nu-i estetic, 
Până-n c. lui Croce, 
Şi-napoi la mama voastră super 
estetică ” 
 
Bravo!, bine şi la limbaj şi la ortografie, 
„ Curagiu! Dă-i înainte!” 
 
Protestăm  
Dar nu e clar 
       De ce protestăm. 

        Unii sunt de părere că împotriva 
ordinii 
Alţii, că împotriva virgulelor, punctelor 
Sau sensurilor normale ale cuvintelor, 
Dar nu e clar. 
Şi zic: 
Bă, tinerilor!  
Dar de ce tinerilor? 
Că unii sunteţi destul de behăiţi 
De la cap la coadă 
Şi invers.               
 
Unii, se pare că scrieţi din inerţie 
Sau din ghionturile ce le dau nervii 
Când sunteţi prea stresaţi 
Sau beţi, 
Mai ales femeile, cu poeme istericale, 
Sau şi unii şi alţii, cu proză  porno, 
Depăşindu-l pe H. Miller, 
Pe care nu-l cunosc. 
 
Dar mă-ntorc şi zic: 
Mă doare-n cot de palavrele voastre 
Spuse sau scrise 
Şi de morga voastră teribilistă. 
Şi ce-ar fi 
Să adun şi eu într-un poem 
Cam ce v-ar putea defini,  
Cum am făcut-o  
Şi până aici. 
 
Cu tenişii mei murdari 
Urc cu aia până la etajul trei 
În lift 
Şi când ajung acolo 
Mă uit lung la zdrenţele ei, 
O interoghez  puţin, 
Ceva nu-mi place, 
Al dracu, ce miroşi a sarmală! 
Şi parcă  şi a diferite brânzeturi, 
Cum ar fi caşul Năsal!, 



 19 

Fire-ar să fie!  
Şi-i dau drumul. 
 
Ce adică e atât de greu de înţeles? 
Şi de fapt 
Ce-mi trebuie mie autobiografism, 
enciclopedii, 
Teleencilopedii? 
 
Că – dacă o să am chef 
O să renunţ la picioare 
Şi o să stau,  
Nu pe ţurloaie, cum v-aţi închipuit, 

Ci pe altceva 
( Începe cu t şi se termină cu e, 
În termeni ştiinţifici ), 
Vorba aia, 
Cum zic unii din generaţia mea, 
( ad vl dc etc. sau ect., după ei)  
Ca să nu le mai spun numele, 
Ce naiba, nu v-aţi prins? 
 
Mai are cineva ceva de zis? 
M.m.v. de – 
Sau cum să zic,             
Ca să nu zic altfel?  
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Valentin COŞEREANU 

 

ZIARIŞTI NEAVENIŢI ATACĂ MEMORIALUL IPOTEŞTI 
 

 Avem convingerea că, fiind 
vorba de o apariţie publică, tot ce se 
tipăreşte ar trebui să fie scris cu 
maximum de responsabilitate. Din 
nefericire, nu se întâmplă deloc aşa, şi o 
vom demonstra cu referire la articolul 
iscălit de V. Constantiniu şi S. 
Gheorghiu, apărut în Monitorul de Botoşani 
(24 martie 2008, paginile1şi 3). Iată şi 
exemplul pe care l-am dori cu valoare 
generalizatoare: atunci când interesul 

ziarului Timpul, al cărui prim redactor era Eminescu însuşi, cerea publicarea – să zicem – a 
unui material în legătură cu activitatea unui pomicultor, Eminescu proceda sistematic în 
felul următor (era aşadar regula procedeului şi nu excepţia!): întrucât nu se considera 
specialist în domeniu, cum din păcate astăzi se întâmplă cu ziariştii noştri, îşi „fixa” mai 
întâi termenii de specialitate, cercetând câteva dicţionare (a se reţine: dicţionare, nu 
dicţionarul!). Mărturie stau şi astăzi facsimilele manuscriselor la care ne referim, aflate în 
fondul documentar al Bibliotecii Naţionale de Poezie de la Ipoteşti. Mai parcurgea 
manualele şcolare ale timpului pentru a se acomoda cu cerinţele domeniului, apoi cerceta 
în amănunt câteva tratate celebre în domeniu, publicate în marile centre culturale ale 
Europei. În general făcea traduceri din aceste tratate, chiar dacă nu le publica, dar din care 
foarte adesea dădea citate, probând documentarea. Redacta apoi un articol responsabil şi 
argumentat, iar în funcţie de gravitatea sau interesul temei, publica mai apoi fie câteva 
rânduri, fie un articol de o întindere mai mare.  

În articolul Monitorului de Botoşani, nu se regăsesc prin absolut nimic aceste 
exigenţe şi cerinţe. Să nu fi învăţat gazetarii noştri nimic din tradiţia eminesciană măcar 
pentru faptul că Eminescu a trăit în zonă, zonă care i-a marcat tot restul existenţei şi pe 
care o regăsim în opera-i? Nu ne miră, căci mai cunoaştem şi alţi scriitori care „au la bază 
liceul” şi care fac aceleaşi greşeli, pe care nu le-am amendat niciodată din lehamite. A 
propos de citate: să le aducem aminte preopinenţilor ce susţinea Eminescu în legătură cu 
amatorismul gazetarilor botoşăneni, contemporani lui? O facem pentru mai multă 
probitate, dar şi ca un memento adus aceloraşi, pentru a nu mai „proba” din auzite, ci 
numai după o prealabilă şi temeinică documentare. Iată citatul: Ştiam odată că în vechiul târg 
al Botoşanilor se face pastramă bună şi în genere se dau cărnii acele modificaţii care-o fac să se 
împotrivească timpului şi să figureze sub numirea generală de mezelic în deosebite formate prin băcălii şi 
pieţe. Dar că în Botoşani s-ar fi făcând şi – literatură, şi-ncă literatură ştii cole! cu şic, asta n-o ştiam... 
(Mihai Eminescu, Opere IX, Editura Academiei, Bucureşti, 1980, p. 307). 
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 Principiul nostru, pe care l-am respectat cu stricteţe până acum, este acela că ni 
se pare cel puţin nefiresc, dacă nu chiar păgubitor, să tragi cu tunul într-o muscă. De data 
aceasta o vom face, dar nu contaţi, dragi pseudo-gazetari, că acest lucru va deveni un 
obicei! Nu de alta, dar – conform spuselor aceluiaşi Eminescu, pe care îl slujim cu atâta 
credinţă la Ipoteşti, încât am realizat în doar câţiva ani ce nu s-a realizat în tot răstimpul de 
după moartea sa – le vom spune aceloraşi ceea ce el însuşi a răspuns într-o ocazie 
similară: refuz să fiu amestecat cu orişicine (s.a.) în aceeaşi troacă (Idem, Opere XV, Editura 
Academiei, Bucureşti, 1993, p. 1230). Faptul că la Ipoteşti am înfăptuit ceea ce se vede 
astăzi cu ochiul liber nu corespunde în nici un fel cu titlul scris cu litere mari pe prima 
pagină pentru categoria de cititori care se dau în vânt după astfel de lucruri şi pe care 
oricum nu le pot verifica şi le iau de bune. Avem şi aici un adagio eminescian pe care nu 
vrem să-l scăpăm şi pe care îl reproducem pentru a trezi conştiinţa inabililor scriitori de 
articole „bombă”: ...pentr-o minte mare totu-i problem, (s.a.) iar pentru 75 de dramuri de crier 

totu-i sigur (s.a.). (Recomandăm cu căldură spre luare aminte: Mihai Eminescu, Archaeus, 
în Opere VII, Proză literară, Editura Academiei, Bucureşti, 1977, p. 278.)    

Vom demonta, aşadar, ţinând cont de logica argumentelor şi, mai ales, de cea a 
legilor în vigoare, fiecare parte a defăimătorului articol mai sus citat. În legătură cu prima 
afirmaţie gravă, că s-au cheltuit sume considerabile pe achiziţii de obiecte care nu au fost datate, 
aducem la cunoştinţă faptul că s-au pus la dispoziţia Consiliului Judeţean Botoşani toate 
dosarele de achiziţii muzeale pe anii 2006 şi 2007, prin care se demonstrează exact 
contrariul celor afirmate. În legătură cu achiziţiile muzeale, este o întreagă procedură de 
lucru, destul de greu de înţeles pentru cei neavizaţi, caz în care o minimă conduită 
profesională ar fi trebuit să respecte principiul tăcerii de aur. Toate aceste obiecte luate în 
derizoriu, prin înşiruirea lor în materialul fantazist al autorilor articolului, sunt obiecte de 
epocă, achiziţionate pentru a întregi şi sugera atmosfera epocii care se impune ilustrată, 
conform unei tematici prestabilite. Şi să mai ştie autorii încriminării că absolut toate 
obiectele achiziţionate sunt obiecte muzeale, deci unicat. Ne pare rău că autorii în cauză 
nu ne-au fost elevi, căci le-am fi spus încă din clasa a VIII-a că, prin însuşi statutul său, 
muzeelor le revine obligaţia de a colecţiona şi păstra aceste obiecte, clasificate după caz 
în categoria - tezaur. (Vezi fişele întocmite de specialiştii Memorialului şi clasate de M.C.C. 
- D.G.P.C.N. 1038/25.02.2008.)  

Referitor la afirmaţia că niciunul din obiecte nu a fost (...) datat şi expertizat este iarăşi 
dovada unei crase ignoranţe (rea intenţie?). N-ar fi trebuit să dăm lecţii gratuite în acest 
drept la replică, dar, în generozitatea noastră recunoscută, o facem pentru a nu se mai 
repeta şi a doua oară greşeala. Comisiile de expertiză şi evaluare au tocmai acest rol. Dacă 
asta au învăţat, asta fac! Pricepuţii ziarişti însă, atoateştiutori, ne dau ei datările respective 
pentru a ne lăsa cu gura căscată: 1900-1938 (!), încât bieţii cititori transferă presupusele 
furturi ale unora sau ale altora şi în cârca muzeografilor. Constatăm şi trecem mai departe, 
răspunzându-vă: instituţia deţine obiecte şi cărţi de patrimoniu care străbat o perioadă de 
la 1700 până în prezent. Cum or fi ştiut să dateze cu atâta exactitate, de fix 38 de ani, 
obiectele la care ne referim şi unii şi alţii? Oare n-ar trebui angajaţi aceşti „clarvăzători” 
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chiar muzeografi la Memorialul Ipoteşti? În lumea vestică ori în S.U.A. ar fi plătiţi mai 
bine decât oricare alt specialist în teste cu carbon! (De ce nu vă-ncercaţi norocul?)  

Este apoi cel puţin netactic să acuzi achiziţionarea unei picturi în ulei cu chipul 
lui Eminescu (semnată de un autor interbelic), când muzeul tocmai prin asta trăieşte, sau 
a unui pian marca Koch-Korselt, fabricat la Paris în 1900 ! Mai departe: la remarca ziarului 
cum că muzeografii străbat ţara, iar dacă văd un obiect interesant, fac o ofertă deţinătorului 
răspundem doar atât: e tocmai invers. Nu-i confundaţi pe muzeografi cu fântânarii care 
mergeau cu varga în mână şi căutau apă pe dealuri. Muzeografii sunt cu totul altceva!  

Cât priveşte mastodontul, adică o tiparniţă, în adevăr (în sfârşit, un adevăr depistat 
de vajnicii „anchetatori”), a fost achiziţionată pentru sala Timpul a viitorului muzeu de la 
Ipoteşti (Atenţie! Nu a fost cumpărată de la Braşov, ci chiar din Botoşanii natali ai lui 
Eminescu). Apoi, din varii motive s-a hotărât ca ea să întregească atmosfera incintei 
Memorialului, alături de alte obiecte de patrimoniu care sunt expuse în aer liber. Este abia 
începutul, căci, în virtutea grădinii albastre pe care o dorim realizată în viitor la Ipoteşti, se 
vor adăuga şi altele, însă nu v-am sfătui să faceţi o nouă descoperire atunci (ca şi acum), 
căci lucrurile acestea sunt de când lumea: nu e bine să descoperiţi ceea ce este deja 
descoperit. Şi încă un lucru! Mai exact, o cutumă: nu tot ce se achiziţionează trebuie 
expus. Dimpotrivă, depozitul este cel care deţine acest rol, iar obiectele păstrate în el au 
statut interschimbabil. Nici monumentul, care pare a fi pomenit doar ca să servească 
„ţinta”, nu se intitulează Ochiul, aşa cum se spune în „doctul” articolaş impresionist, ci 
reprezintă opera artistului bucureştean Neculai Păduraru, operă care se află doar în 
custodia Memorialului. 

Cât despre cealaltă achiziţie dubioasă (mai aveţi în pălărie şi altele, dragi scamatori 
ai condeiului?) care nu funcţionează, vă putem asigura că şi instalaţia de la Senat mai are 
câteodată probleme. Nu tremuraţi pentru patrimoniul ipoteştean, căci s-au luat măsurile 
legale necesare!  

Înainte de a epuiza şi ultima problemă în discuţie, noi credem că nu are nici un 
rost să fim incriminaţi pentru faptul că de trei ani nu ne-a mai controlat Curtea de 
Conturi. Din parte-ne, credem că această instituţie are nişte planuri bine pre/stabilite, 
respectă nişte reguli de la care nu se poate abate din voia oricui (fie el şi ziarist la Monitorul 
de Botoşani), căci nici prin cap nu ne trece că această instituţie ne-ar proteja. În sfârşit, 
ultima mare găselniţă care probează „profesionalismul” gazetarilor: Ministerul Culturii şi 
Cultelor a refuzat, anul trecut, să acrediteze Casa memorială a poetului Mihai Eminescu ca şi instituţie 
muzeală. Nici vorbă! Refuzul se referea la toată instituţia care se numeşte Memorialul 
Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” şi este lămurit în rândurile de mai 
sus.  

Şi pentru că citatele din articolul cu pricina, atribuite nouă, ne sunt cu totul 
necunoscute, şi pentru a nu se mai întâmpla ca stilul unui om, care nu ştie să scrie, să treacă drept 
stil al meu (Mihai Eminescu, Opere XV, Editura Academiei, Bucureşti, p. 1230), vă anunţ 
pe această cale că, ori de câte ori veţi mai avea probleme similare, va trebui să vă adresaţi 
în scris, cu antetul şi stampila ziarului, instituţiei pe care o conducem, iar noi vom hotărî 
pe cine delegăm să vă răspundă. Tot în scris.  
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Ioana Cassiana BOLBA 
  

HABAR N-AM 
  
Cam asta ar putea să  dea sens 
vieţii. 
Fără să fim încuiaţi ne cresc  
măslini în vene, 
fiecare cu Ghetsimanul lui.  
Iubiţi-mă 
Iertaţi-mă 
Mai încolo vine moartea  
ca o lebădă neagră 
Şi gustă cît vrea din viaţa mea 
Apoi îmi adoarme sătulă pe sân 
Habar nu am ce va fi după ce  
se va trezi.... 
  
RUGĂCIUNE 
  
Nu mai ştiu când Te-am rugat  
prima oară să mă inviţi  
În cerul Tău, 
Doamne în copilărie credeam că 
stai treaz  
între degetele bunicii împreunate 
a închinare 
Şi că inima Ta bate în clopotele 
bisericii din deal 
Doamne nu de acolo vin ochii 
Tăi? 
Cu ei străbaţi lumea şi cerurile şi 
inimile... 
şi..fluturii aceia de pe Cruce 
Ţi-au spus că un străin  
mi-a schimbat lumea cu un vis 
În el nimeni nu te ia de mână 
când plângi 
Şi ne purtăm desculţi  

şi dezbrăcaţi peste umerii Tăi 
Cu toate crucile în spinare  
Ce puternic eşti şi ce mâini mari 
ai! 
Doamne iubeşte-mă ca pe un 
păgân, 
ca pe un străin, 
ca pe un copil, 
iubeşte-mă ca pe un orfan,  
ca pe un profan,  
ca pe o sămânţă 
din ea au crescut copiii mei 
Doamne dacă străinul mi-a luat 
norocul 
Dă-mi speranţa că mâine va fi alt 
vis 
De degetul Tău mic o să atârn  
o veşnicie lumina 
Din candela bunicii. 
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Adalbert  GYURIS (Germania) 
                      

,,Noi rezistăm datorită mirajului scenei şi al publicului” 
Interviu cu maestrul Horaţiu MĂLĂELE 

 

Celebrul actor Horaţiu Mălăele s-a născut la 
1 august 1952, la Târgu Jiu.A absolvit Institutul de 
Artă Teatrală şi Cinematografică în anul 1975. Este 
căsătorit, soţia fiind absolventă de cibernetică, împreună 
au doi băieţi Ion Bogdan şi Cristian. 
            În urmă cu peste 20 de ani am descoperit în 
mai multe publicaţii caricaturi ce se deosebeau de cele 
clasice. Erau semnate Horaţiu Mălăele. Tot pe atunci 
am făcut câteva xilogravuri, sculpturi în lemn, după 
aceste caricaturi. 
            Cu primele mele lucrări, împreună cu tatăl 
meu m-am dus la Bucureşti, în ideea să mă întâlnesc cu 
autorul de drept al lucrărilor. 
             Am avut noroc, Horaţiu era acasă. Ne-a 
primit cu toate onorurile. A admirat lucrările mele, mi-
a mai dat caricaturi şi m-a încurajat să continui. 

             De atunci ne-am întâlnit de mai multe ori,între noi legându-se o strânsă prietenie de 
care eu sunt mândru. 
             De aproape 15 ani participăm împreună la evenimente culturale deosebite, ţinute în 
ţară şi peste hotare, Horaţiu susţinând spectacole de excepţie şi amândoi participând cu 
expoziţii. 
             El este un artist complex,un profesionist, talentul lui se manifestă în tot ce face:actor, 
grafician, caricaturist şi regizor. 
 

A. G. - Cum ţi-ai descoperit pasiunea pentru teatru ? 
H. M. - Eu am plecat spre Bucureşti cu gândul de a da examen la Arte Plastice. 
La Teatrul ,,Bulandra”, în perioada mea pregătitoare pentru ,,N. Grigorescu”, am 
văzut câteva spectacole de memorie a teatrului românesc într-o perioadă în care 
un mare maestru al artei, pe numele lui Liviu Ciulei, încerca o reînviere care s-a 
numit în epocă reteatralizarea teatrului. Aşa ceva  a avut loc în câteva ţări din 
Occident. Nu era ceva nou, însă era susţinută de un mare pedagog şi de un mare 
făuritor de teatru. 

Se schimbau două stiluri, de la cel tipic, monoton, la un teatru al 
imaginii,al invenţiei, al mobilităţii şi al spiritului. 
                 Atunci în Bucureşti au avut loc, la aproape toate teatrele, evenimente 
deosebite conduse de regizori de faimă cum ar fi: Ciulei, Pintilie, tânărul Andrei 
Şerban. Aceste evenimente m-au ,,trezit” şi pe mine în sălile de teatru. 
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                 Am rămas uluit de ce se întâmpla şi mi-a ,,răsturnat” ideea şi 
convingerea de a da la arte plastice. 
                 Am zis că în nebunia mea şi în nebunia tinereţii pot să fac această 
meserie de actor. 
                În aceste spectacole i-am văzut pentru prima oară, mai ,,vii ca 
niciodată”, ( scriu despre asta şi altele în cartea mea ,,Horaţiu despre Mălăele”) 
pe Octavian Cotescu, care ulterior mi-a devenit şi profesor, pe Toma Caragiu, cu 
care am avut privilegiul să-i fiu prieten până la moartea lui în cutremurul din 
1977; pe Victor Rebengiuc, Marin Moraru, Gina Patrichi. 
                I-am văzut pe marii actori ai ţării, poate toate acestea au făcut ca eu să 
dau la teatru şi, spre bucuria mea, am reuşit. 
A.G. - Cine ţi-a descoperit talentul la desen ? 
H.M. - Îmi face plăcere să povestesc. La şcoală, în primele clase primare, am fost 
un elev tare slab la acestă disciplină. 
                În clasa întâi am luat premiul doi, singurul din clasă, toţi ceilalţi au 
primit premiul întâi. Am ,,pătimit” din cauza desenului. 
                Părinţii mei s-au mutat în alt cartier al oraşului Târgu Jiu, eu 
frecventând clasa a doua la altă şcoală şi învăţătoarea mi-a dat ca temă pentru 
vacanţă să fac cât mai multe desene,să devin mai îndemânatic.La terminarea 
vacanţei desenam tot ca înainte. 
                 Pot să spun că în sistemul de învăţământ destul de învechit,de 
nenorocit, se simte nevoia de o schimbare ca să capete interes şi apoi viaţă. Mă 
refer la reciprocitatea dintre elev şi dascăl, mai ales că tu ai fost profesor şi 
înţelegi. 
               Am doi băieţi şi ştiu ce se întâmplă în această zonă. 
               Mă gândesc uneori de ce am învăţat de acidul dezoxiribonucleic şi sunt 
multe astfel de exemple. Evident că multe dintre ele, în grija pentru mine, le-am 
uitat. 
              Revenind la desen, când am trecut în clasa a cincea,a venit un 
profesor,terminase la Cluj şi când m-a văzut desenând mi-a zis că sunt ... genial. 
Cum desenam eu n-a mai văzut pe nimeni... 
              Eu desenam pe mai departe ca înainte, însă profesorul m-a ambiţionat 
şi încurajat. 
A.G. - A fost lung drumul de la perioada de care povesteşti la stilul care te 
caracterizează ? 
H.M. - Adevărul este că am lucrat enorm, profesorul Nicu Gherghe m-a 
îndrumat şi supravegheat. Am făcut enorm de multe acuarele, am continuat cu 
guaşe, la urmă am trecut la ulei şi am avut chiar o expoziţie la final de liceu în 
Târgu Jiu. 
              După ce am ajuns la Bucureşti şi am devenit actor am avut mult mai 
puţin timp liber şi atunci am recurs la caricatură. 
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             Acest gen implică, din partea celui care face aşa ceva, să cunoască 
psihologia omului şi să cunoaşterea subiectului foarte bine. 
             O caricatură nu înseamnă a îngroşa doar nişte linii,defecte faciale.O 
caricatură trebuie să scoată acel ceva din subiect, care este în interiorul său şi 
merge spre exterior.  
A.G. - Revenind la meseria ta, e grea actoria ? 
H.M. - E foartea grea şi foarte frumoasă. E norocită şi cea mai nenorocită 
meserie din lume. 
              E norocită pentru că poţi să modifici viaţa şi pentru că poţi crea 
personaje. Este o meserie frumoasă, se lucrează în echipă,comunici cu alţi actori 
care la rândul lor sunt fenomene, uneori oameni deosebiţi, gândesc altfel, umblă 
altfel şi de multe ori ajungi să comunici cu spectatorii şi e nemaipomenit. Nu se 
poate exprima prin cuvinte marea bucurie, aceasta este marea răsplată a noastră.. 
A.G. - Vorbind de răsplată, e recompensată bine acestă nobilă meserie în 
România ? 
H.M. - În acest sens este nenorocită, noi rezistăm datorită mirajului scenei şi al 
publicului. Din păcate încă traversăm o perioadă de mare criză şi se pare că 
lucrurile se aşează greu în matcă. 
              Însă actorii îşi fac totdeauna 
meseria,asta e viaţa lor, au prieteni 
deosebiţi, pe care nu pot să-i ignore, 
prieteni ca: Molière, Shakespeare, Caragiale 
şi mulţi alţii ca ei. 
A. G . - Îţi mulţumesc pentru tot, mă bucur 
că ai avut încredere în mine şi îţi doresc să 
ai parte pe mai departe doar de bucurii şi 
multe succese. 
H. M. - Şi eu mă bucur, eşti un fan al meu 
tare ,,nebun”, atât de consecvent şi fantastic 
,,nebun”, ce-ţi risipeşti din timpul tău. 
             Mi-ai făcut lucrările mele cu 
pasiune şi cu desăvârşire.Pentru mine este 
extrem de flatant şi acestă prietenie este un 
privilegiu. 
A.G.- În faţa ta, Horaţiu, fac o adâncă 
reverenţă şi îţi sărut mâinile tale de maestru 
şi OM minunat. 
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Dan ANGHELESCU 
 

Elegii 
* 
 

în făr’de marginea lumii/ 
obiecte de aer / de somn de umbre şi 

brize / obiecte din 
mări muribunde 

cameră tristă/ cretă şi  argint  
când eşti toamnă adiată de duhuri 

 
viaţă a spitalelor secrete sub dimineţi 

lucitoare  
 

în neatenţia generală/ în disoluţia 
fiinţei 

 
oglinzile ascund bătaia inimii/ mele şi 

o lungă 
chemare a balenelor sinucigaşe 

 
* 

 
atunci când / deasupra pădurilor 

construieşti/ adulmecat 
de aisbergurile interioare / un lied 

pentru un 
tărâm depărtat /şi veşnic sub seară 
 printre maşinile de cârpă şi sânge 

/lipseşte  
/foşnetul/ grâul/ fereastra / 

lăcrimând / în albul unei imagini 
numai trecutul aleargă/ după noi/El 

durabilul între 
prăpăstiile dintre lume şi marele 

Ludum 
 

* 
îmi mai telefonez o aripă-nour  

pânză/ zăpadă /şi .../ linişte de ierburi 
ameţitoare ... 

zilele tac una după alta 
 schelete greoaie/ apele vântul 

memoria/ văd 
stele /deasupra mării/ uitat în trenurile 

lungi 
pustiite 

 
nu mai e vreme/ nici ploile nu mă mai 

văd 
ca şi cum poemul / mi-ar veni de din 

lăuntruri 
chiar/ prin sângele mâinilor/ 

fantomatic  
controlor de trafic 

rămânem singuri /o/ cât de singuri 
mr.Jung  

 
 

 * * *  
copacii se urcă în camioane noptatece 

/povestitori de   
 fum  şi cenuşă stau la răspântii 
foşnind / cuvinte de-ne-înţeles 

din alt anotimp / se nasc făpuri ale 
drumurilor/ ciudate-s 

mormintele lor/ de aur ...şi adastă în 
aerul vechi  

deci / printre inconceptibilele 
 lumii/ acvarii ... pune tu ceva albăstrui 
 respiră şi pentru mine/..microfoanele 

philips 
scriu poeme sinucigaşe pe un perete 

/foarte alb al 
 unei gări de provincie/ şi toate sunt 

aşa 
precum s-a şi spus că vor fi 
elementele, o, Noule Faust, 

Obiecto-Fiinţule  
 se visau aidoma cu sferele cereşti 
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* 

în lumina amiezei erai 
 tânăra formă a unui strigăt / dansând 

/ văluri ale verii care trecuse/ cu 
fereastra  

deschisă ai fi/ fluturat în volute rugina 
unui oraş/ ai fi 

aruncat/ invizibili copaci silabisindu-
mă /desigur... 
de-ne-înţeles 

printre toate cuvintele / înstrăinând 
prăbuşirea sentinţele ochii /osânda 

ascunderea de cel 
ce se uită ca un glonte în / mine  

will you tell me the time? 
 
* 
 

/ trec gări provinciale cu lămpile 
aprinse în mâini 

 
 dulapurile grele  

 
cu o graţie inutilă şi tragică  

îmi părăsesc pe furiş/ încăperea  
sunt/ milenii de somn 

 
* 
  

încep să-şi /audă singurătatea   
/mătasea fără / sfârşit  

un verde venit / din adâncuri  
 
  

vorbesc singur /  ridic  

 / voci ale  oaselor 
 

 noiembrie  
 ascunde în 

mine o clipă de hârtie colorată 
 

* 
 

dintr-o sete ciudată... 
 stai/ cu  ploile lumii pe mâini 

                                             metal lor 
necunoscut/  rece şi melancolic 

adulmecă distanţe şi 
în imposibila/ libertate /asteaptă 

toamna  
                                                     pe 
turlele /cu inimi electrice  

  
 

miraje oarbe... 
sub cernerea fierbinte a întâmplărilor /  

 
bătrâna care vinde/ în tacere 

 mălai  urzici/cartofi hasmaţuchi şi 
pătlăgele  

atinse de brumă face pe caldarâm 
o întreagă poetică/’’...hypocrite 

lecteur, mon 
semblable, mon frere!’’ 

 
 

 amare 
 

siderurgii ale singurăţii / stăm 
 la taclale  
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Tamás GERGELY (SUEDIA) 
 

”Există plante care prind rădăcini într-un loc şi apoi prin rizomi 
subterani capătă rădăcini noi şi înfloresc în alt loc, dar sunt în 

continuare aceleaşi plante”. 
- Interviu cu Doina Onică - 

 
Prima ta carte este o cronică de familie din...Bucovina. Te rog să explici pentru cei cărora le 

este greu să găsească Bucureştiul sau Chişinăul pe hartă, ce anume este Bucovina şi de ce trece un mic 
semicerc pe harta care însoţeşte cartea? 

Bucovina este un teritoriu la nordul Munţilor Carpaţi în Europa de Est. 
Astăzi Bucovina este împărţită între România (partea de sud) şi Ucraina (partea de 
nord). 

În evul mediu teritoriul a fost inima Principatului Moldovei, o provincie 
istorică din România. Teritoriul a fost atribuit Imperiului Habsburgic în urma 
războiului ruso-turc şi a continuat să fie o parte a imperiului (1775-1918) până la 
prăbuşirea acestuia după primul război mondial. 

În perioada 1918-1940 Bucovina a făcut parte din România modernă. Partea 
nordică a Bucovinei a fost ocupată de Uniunea Sovietică în 1940, în aceleaşi 
circumstanţe ca şi ţările baltice. La dizolvarea Uniunii Sovietice nordul Bucovinei a 
revenit Ucrainei de astăzi. 

Micul semicerc de pe harta care însoţeşte cartea arată graniţa dintre nordul şi 
sudul Bucovinei. Viaţa familiei mele s-a petrecut în Siret, o mică localitate aflată la sud 
de graniţă. Tatăl meu a fost român din Cernăuţi, capitala nordului Bucovinei. Părinţii 
lui şi-au părăsit toată averea şi au fugit de puterea sovietică de ocupaţie stabilindu-se la 
Siret. Mama mea provine dintr-o familie germană venită la Siret prin anii 1800 la apelul 
administraţiei habsburgice care vroia să colonizeze Bucovina. Eu însămi am crescut şi 
am mers la şcoală în Siret înainte de a pleca la Bucureşti pentru continuarea studiilor. 

În cronica mea de familie descriu cum mersul istoriei influenţează soarta 
oamenilor, 
cu alte cuvinte, cum întâmplarea şi forţe exterioare decid pe care parte a graniţei 
nimeresc. A-ţi alege singur drumul nu este ceva de la sine înţeles. 

Voi călătoriţi mult. Tu şi Ştefan. Recent ai publicat a treia carte de călătorii. Călătoriile 
voastre se regăsesc, de asemenea, în multe din poeziile tale. Ce înseamnă, pentru voi, a călatori ? 

Dupa 40 de ani de izolare în spatele cortinei de fier a războiului rece, a călători 
a însemnat pentru mine a fi liber.Visul meu de libertate a fost, în acelaşi timp, un vis de 
a putea călători. S-ar putea spune că port în mine dorul de a simţi lumea. Totul mi se 
pare posibil atunci când călătoresc. Curiozitatea, plăcerea descoperirii, bucuria şi 
fascinaţia se amestecă în proporţii agreabile. A călători este, de asemenea, mijlocul prin 
care ajung la înţelegerea evoluţiei lumii, a cauzelor marilor deosebiri ce există între 
diferite locuri de pe Pământ în ce priveşte natura, istoria şi cultura. Pe lângă acestea, am 
întâlnit, în călătorii, oameni interesanţi şi, uneori, am căpătat prieteni statornici. 
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Deja ca adolescentă am fost interesată de peisaj, de relaţia oamenilor cu 
mediul în care trăiesc, în peisaje grandioase şi devoratoare la fel de bine ca în altele 
plate, monotone şi uniforme. Fiindcă nu pot să pictez, apelez cu plăcere la cuvinte 
pentru înfăţişarea peisajului. A scrie despre călătorii îmi prilejuieşte, de asemenea, timp 
de reflecţii. Doresc să transmit sentimentul ce l-am trăit de nenumărate ori, acela că 
lumea este frumoasă şi trebuie să ne îngrijim de soarta ei, să facem tot ce ne stă în 
putere pentru a ocroti mica şi minunata noastră planetă. 

Cine este Ştefan? Soţul? Camaradul de călătorii? Ilustratorul cărţilor tale? 
Ştefan este ce tu ai bănuit deja: soţul meu şi camaradul de călătorii. Tot el a 

ilustrat  
primele mele două descrieri de călătorii care se intitulează Cu Stefan prin lume şi, cea mai 
recentă, Antarctica. A Journey of Nostalgia. Este un artist şi, ca atare, vede peisajul cu alţi 
ochi. Visul lui de a călători vine încă din primele lecturi de băiat. Călătoreşte cu toată 
inima în locurile legate de sentimentele prilejuite de lecturile sale de-a lungul anilor. 

Nu mă pot împotrivi reflecţiei că forma arhaică a relaţiilor umane este un 
grup de doi. Noi călătorim ca un grup de doi. Te laşi inspirat de ideile şi gândurile 
celuilalt. Fără îndoială trebuie să avem, uneori, grijă faţă de diferenţele de concepţie şi 
divergenţa de opinii. A călători înseamnă a împărţi iar bucuria împărţită devine dublă 
bucurie. 

Poeziile în limba română le-ai adunat în volumul Poezii. Ceeace îi poate lipsi unui cititor 
din Suedia, este viaţa ta din spatele cortinei de fier. Cu alte cuvinte, dragoste şi călătorii există în 
poeziile tale, comunism, nu... 

Exact, comunismul nu există în poeziile mele. Cu atât mai mult se regăseşte în 
cronica mea de familie. Probabil că am avut nevoie de capacitatea prozei de a observa 
şi înainta domol prin acei ani istovitori. Într-un anumit fel poezia nu mi s-a potrivit 
pentru ceea ce vroiam să transmit. Tatăl meu a suferit nespus de mult sub regimul 
comunist care s-a instaurat după cel de al doilea război mondial. A fost inclus în 
categoria intelectualilor (studiase juridica la Cernăuţi) care au fost ştampilaţi ca 
”duşmani ai poporului”. Forţat să îşi părăsească serviciul, ne-a îngrijit (pe mama şi pe 
mine) ca agricultor. Era fiu de ţăran. Copilăria şi adolescenţa mea au fost marcate de 
trăirile tatălui meu din al doilea război mondial (a fost mobilizat în luptele de la Cotul 
Donului), de pierderea ţării sale (nordul Bucovinei), de ravagiile comunismului care i-au 
răpit posibilitatea să-şi exercite profesiunea. În anii ´60, ai colectivizării agriculturii, a 
fost silit să predea şi mica bucată de pământ ce o mai poseda sub ameninţarea 
represaliilor asupra fiicei sale (adică a mea) care, altfel, nu ar mai fi putut continua 
studiile la gimnaziu. 

Noua ta carte de poezii cuprinde poezii în limba suedeză. Sunt traduceri? Le-ai scris direct 
în suedeză? Eşti, de acum, un poet suedez? 

Poeziile nu sunt traduceri. Le-am scris în suedeză. Da, mă simt poet suedez. 
Apreciez că ai pus întrebarea. Limba suedeză m-a îmbogăţit şi mi-a dat curaj. O limbă 
cuprinde o lume întreagă de reprezentări, idei şi soluţii. Limba este ceva extrem de viu. 
De aceea a fost de la sine înţeles să folosesc limba suedeză pentru descrierea vieţii mele 
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actuale în culegerea de poezii Oraşul, Puterea, Ziua. Nici o clipă n-am reflectat la folosirea 
limbii române care este limba mea maternă. Eu trăiesc poezia aici şi acum. Poezia poate 
fi o acţiune spontană sau formularea unui proces de gândire mai cuprinzător. Pentru 
mine, multe poezii rămân prelucrarea stării mele şi a mediului ce mă înconjoară în 
momentul scrierii. De multe ori am sentimentul că scrisul în sine este un miracol. 

Este greu să schimbi limba? Este uşor? Poeziile tale suedeze cuprind multe denumiri de 
locuri din Suedia...Ţi-ai schimbat, de asemenea, identitatea? 

Nu am un răspuns general valabil la întrebare. Mie nu mi-a fost greu să 
schimb limba. A scrie este o călătorie în limbă Folosesc limba pe care o simt adecvată 
pentru ceea ce scriu , fie că este suedeza, engleza sau româna deoarece relaţia între om 
şi limba în care scrie este proprie fiecăruia. Dacă în poeziile mele suedeze se găsesc 
multe denumiri de aşezări din Suedia, aceasta vine din nevoia de a defini locul. 
Culegerea de poezii e un gen de dramă existenţială în trei acte: Oraşul (Stockholm) este 
locul, Puterea este factorul exterior iar Ziua este mica mea viaţă influenţată atât de loc, 
cât şi de mediu.  

Referitor la identitate, mi-am păstrat rădăcinile româneşti, dar am dobândit şi 
rădăcini noi, suedeze. Pot să iau un exemplu din lumea botanică? Există plante care dau 
rădăcini într-un loc şi, apoi, prin rizomi subterani capătă rădăcini noi şi înfloresc în alt 
loc, dar rămân în continuare aceleaşi plante. Sentimentul meu este că ceva asemănător 
s-a întâmplat şi cu mine. Identitatea mea este, la bază, cea originară, dar spaţiul meu s-a 
extins şi s-a îmbogăţit. 

Aţi călătorit până în Antarctica. Cu un vapor care s-a scufundat de curând. Nu vă este 
teamă? Ai o istorie interesantă de povestit din această călătorie? 

Într-adevăr, am călătorit în Antarctica. Am realizat călătoria in decembrie 
2005 cu vasul de croazieră Explorer. Vaporul s-a scufundat recent (noiembrie 2007), pe 
aceeaşi rută avută cu noi. Din fericire, toţi cei aflaţi la bord au fost salvaţi. Naufragiul 
ne-a afectat puternic pentru că era ”vaporul nostru”. Ne-am simţit în siguranţă pe 
vapor. Teama ne atinge, uneori. Este omenesc să îţi fie frică, dar trebuie să ţi-o învingi 
şi să mergi mai departe. Ca şi cu toate celelalte în viaţă. 

În călătoria noastră am atins Insulele Falkland, Insula Georgia de Sud şi 
Peninsula Antarctică. Sunt multe de povestit despre această călătorie. Cel mai mare 
impact l-am avut de pe urma întâlnirii cu natura sălbatică, neatinsă. A fost uluitor să 
vezi imensele colonii de albatroşi şi de pinguini. Sub această impresie am scris despre 
viaţa păsărilor, într-un mod poetic. Mi-am imaginat că sunt mame şi taţi, adolescenţi, 
îndrăgostiţi, prieteni, erau copilăria mea, vechile mele cărţi cu poze. M-a cuprins o 
adâncă nostalgie. Am scris cartea Antarctica. A Journey of Nostalgia, dedicată naturii 
antarctice. Continuu să sper că prin această carte voi contribui la salvarea albatroşilor 
ameninţaţi cu dispariţia. 

Traducere din limba suedeză de 

Ştefan POP 
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Marin  MOSCU 
 

DEMNITATE 
 

Iarba în genunchi se roagă 
Către mâna mea să vină 
S-o atingă, s-o mângâie, 
S-o-mpresoare cu lumină 
 
 
Să-i primească diamantul 
Dinainte de-nsorire 
Şi în rădăcini de brazdă 
Să-i găsească odihnire. 
 
 
 * 
 
Trupu-i cade.Sub apusul 
Bătucit în stog de vreme, 
Cerbii-o toacă-n gura iernii, 
Demnă este şi nu geme. 
 
 
Si din nou se roagă, dusă 
Peste vânt fărâmiţată, 
Ori cenuşă, ori rugină 
Vrea să ardă respectată! 

 

CERUL FARA IASCA 
 
Ferească Dumnezeu, ferească 
Să crească peste ceruri iască, 
Să ardă pulbere de stele 
Pe axa visurilor mele. 
 
 

Să iasă fum din lapte stins – 
Lumină doar din iasca vis. 
Ferească Dumnezeu, ferească 
Să piară mintea omenească 
 
 
Nici pulbere de vis n-ar fi, 
Nici luna pentru a iubi, 
Nici lapte dulce pentru dinţi, 
Nici vorba bunilor părinţi 
 
 
Ferească Dumnezeu, ferească 
Să crească –a Hiroshimii iască, 
Să spulbere rutina lină – 
Visul de om, visul lumină! 
 
SEMN DE CARTE 

 
Trec privirea ca prin ceată. 
Cruce-mi fac din spini, cucută 
Tu îmi torni drumuri în faţă 
Intr-o formă cunoscută. 
 
 
Mă acoperi cu privirea 
Si cu gura şi cu muza 
Slefuindu-mi mântuirea 
Intr-un zbor de buburuză. 
 
 
Vipera pusă-n sutană 
Mă aclamă pe-ndesate, 
Sunt un fir de buruiană 
Pus ca semn în sfânta carte!. 
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Gabriela RUSU – PĂSĂRIN 
Fără surâs 

 

Zi caniculară, Bucureştii sub ceaţa căldurii păreau o imagine dintr-un film derulat cu încetinitorul. 
Voiam să ajungem într-un loc, pe care-l bănuiam răcoros, gândindu-ne la vechimea clădirii. De la Teatrul 
Naţional până la uşa Malvinei Urşianu am avut senzaţia că străbăteam deşertul. Odată ajunşi în locul dorit, 
sentimentul pătrunderii într-un spaţiu artistic nu ne-a mai părăsit.  

În urmă cu doi ani îl vizitasem pe scriitorul Paul Anghel, soţul Malvinei Urşianu. Realizasem atunci 
un amplu interviu. Domnul Anghel mă primise în biroul său strâmt, ticsit de cărţi şi manuscrise, cu mobilier din 
lemn masiv: fusese locul unde timp de trei ore descoperisem o altă faţetă a istoriei, altfel spus „zăpezile de-acum un 
veac”. Fusese o după-amiază lungă, de neuitat. Şi-acum parcă îi aud vocea caldă, uşor baritonală, cu accente 
expresive şi mai ales cu tăceri grăitoare. A fost ca o spovedanie. A fost de neuitat. 

Acum,  mă întorceam acasă – oaza de linişte, răcoare a sufletului. 
Ştiam că ne aşteaptă doamna Malvina Urşianu, regizor reputat, de ale cărei exigenţe se vorbeşte în 

sferele culturii. 
Impresia primă m-a condus cu gândul la „animus”-ul definit de Jung: „intelect sau spirit”, în prima 

parte din lucrarea sa „Puterea  sufletului”.  Este o „forţă impusă de veridicitate sau echitate sau o altă – 
identitate(...)”. 

Înaltă, frumoasă şi distinsă, cu o ţinută sobră, cu privirea scrutătoare, cu zâmbetul pe buze părea o 
doamnă de voievod. Prezenţa sa domina încăperea. 

Mi-am amintit întrebarea latinului: Habet mulier animam? 
Urma să descopăr o experienţă inedită. Cum se va consuma ea? O expediere... academică, o politeţe 

rece sau... cine ştie... 
Aflasem că este o persoană „cu trecut”. 
Casa era o dovadă. Obiecte vechi, foarte valoroase., mobilier de epocă, tablouri celebre, o eleganţă austeră 

şi o distincţie a ambientului. O casă boierească! Şi, totuşi, toate acestea nu lăsau impresia de patină a vremii. Se 
simţea spiritul elevat, iubitor de „antichităţi”, dar ancorat în contemporaneitate. Ce (sau cine) era liantul dintre cele 
două epoci, al rafinamentului şi al utilului? 

Era chiar Doamna. 
Cum să inviţi la confesiune pe cea care părea atât de puţin dispusă să o facă? Acum puteam valorifica 

tot ceea ce ştiam despre calităţile ideii-stimul: in nuce emisă de reporter, dezvoltată, ramificată de interlocutor. 
Trebuia dezvăluită „umbra”, acest arhetip care influenţează eu-l, de natură emoţională, cu un caracter 

obsedant şi care nu trebuie înţeleasă neapărat în sens junghian. Oricum, ceva despre care nu ai vrea să vorbeşti. 
O frântură de mărturisire mi-a confirmat intuiţia: „Eu am un simţ foarte critic asupra operei mele, care 

mă face foarte fericită”. 
Am înţeles atunci privirea Doamnei Malvina Urşianu. Nefericirea are grade de comparaţie. Atingerea 

superlativului absolut la antipod: înlăuntru şi în operă, în evaluare şi în realizare, în gând şi în faptă. Un paradox? 
Mai degrabă o corelaţie. 

La final, am resimţit sentimentul impietăţii. Pătrunsesem într-un univers potenţat de idei riguros 
argumentate, marcat de veridicitate şi exigenţe... Pătrunsesem... 

                                  * 
- Travaliul regizorului, cât este documentare şi cât este ficţiune în acel 

amalgam iniţial de idei, idei care apoi sunt puse în scenă? 
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- Documentarea este un prim pas, un artist transformă lucrurile. Nu le poate folosi sau 
expune aşa, pentru că aşa e în viaţă. Trebuie să aibă un înţeles superior, trebuie să poată realiza o 
generalizare sau o generalitate, altfel la ce sunt bune întâmplările de viaţă sau simpla biografie a 
cuiva. Cineva îmi spunea că unele din filmele mele par autobiografice. Poate că nişte sentimente 
să fie autobiografice, dar întâmplările în nici un caz şi nici nu m-ar fi mulţumit, mie mi se pare 
prea săracă autobiografia ca s-o pot transpune în film... 

- De care filme sunteţi mai legată sentimental, poate pentru că anumite 
evenimente din viaţa Dv. s-au derulat simultan cu realizarea acelor filme? 

- Vreau să vă spun că în ciuda faptului că atunci când se vorbeşte despre mine, pe 
primul plan se pune filmul „Alexandru Lăpuşneanu”, eu ne fiind o pasionată a filmului istoric. 
Am făcut „Lăpuşneanu” din cauză că nu lucram nimic, mi se respingeau toate scenariile şi mi s-a 
cerut să fac acest film, care era trecut în planurile cinematografiei şi am acceptat, pentru că, 
nefiind un Domn victorios şi având eu un conflict mai vechi cu Negruzzi, m-am gândit că e mai 
bine, poate-mi iau revanşa. Apoi eu aveam o simpatie pentru Doamna Chiajna şi mă enerva cum 
era prezentată,  dar şi pentru Lăpuşneanu, de asemenea. Şi pentru că nu a fost un Domn 
victorios, a fost o dramă veritabilă şi pentru că a fost oarecum compromis de acea literatură 
romantică a secolului al XIX-lea, care a făcut din el un monstru, am crezut că este cazul să fac 
dreptate şi m-am luptat pentru acest lucru. Vă rog să credeţi, imaginea lui Lăpuşneanu din opera 
lui Negruzzi părea de nezdruncinat şi chiar s-au făcut multe pariuri pe această temă. L-am realizat 
aşa cum este, a plăcut, dar nu este filmul de care eu mă simt legată sufleteşte. Lucrurile la care ţin 
cel mai mult sunt altele, unul din ele chiar foarte neîmplinit pe plan artistic, care este „Gioconda 
fără surâs”. El avea un scenariu foarte interesant, din păcate nu filmat la fel de sigur pe cât a fost 
scenariul de bun, pentru că veneam după opt ani de excludere din cinematografie şi eram foarte 
crispată... 

- Eraţi fără surâs! 

- Da, de altfel toată opera mea, dacă ar fi să-mi tipăresc vreodată scenariile, ar purta 
titlul „Fără surâs”. „Evoluţia unei femei fără surâs” – spunea unul din personaje... Despre 
„Gioconda fără surâs” critica de specialitate a spus că a fost un film foarte modern, mie mi se 
pare sec, se putea face mai bine, dar scenariul eu l-am iubit foarte mult. Am ţinut foarte mult şi 
am trecut pe lângă un film splendid, pe care nu l-am realizat la nivelul la care aş fi vrut. „Liniştea 
din adâncuri”, din motive de organizare, era atât de greu de filmat, fiecare zi de filmare devenise 
un coşmar! Şi-atunci am pierdut foarte mult. Dar filmele la care ţin şi la care în afară de două-trei 
imixtiuni îngrozitoare ale fostului Consiliu al Culturii (printre care la ultimul, la „Figuranţii” a 
distrus finalul care întoarce filmul pe dos, în câteva minute, era o splendoare) cele două filme la 
care ţin cel mai mult sunt „Pe malul stâng al Dunării albastre” şi „Figuranţii”. 

                                                    * 
Mărturisirile regizoarei Malvina Urşianu surprind, aşa cum surprinde întreaga sa operă 

cinematografică. 
Omul de cultură este dublat de talentatul regizor şi de femeia cerebrală, toate aureolate 

de o distincţie... care obligă. 
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Constantin CUBLEŞAN 
 

Note de lectură 
 

CHIPURILE  VEŞNICIEI  LA  BLAGA 

(V. Fanache) 
 

 Fără a fi fost o prezenţă foarte activă în paginile revistelor literare, V. 
Fanache şi-a constituit în timp un edificiu propriu de receptare critică a literaturii 
noastre naţionale, în special aplecându-se asupra perioadei interbelice şi actuale, dar 
având mereu aţintite priviri spre clasici, iscoditor şi dornic a identifica coordonate 
esenţiale în creaţia unor Bacovia, Blaga sau Caragiale, cărora le-a şi consacrat eseuri 
masive de cuprindere oarecum monografică. Revenirea la poezia blagiană, cu 
această a doua ediţie, revăzută şi augmentată - Chipurile tăcute ale veşniciei în 
lirica lui Blaga*) – probează în totul disponibilităţile generoase ale domniei sale de 
a consona, ca metodă, cu preocupările de ultimă oră ale cercetării noastre critice, 
integrată într-o dezbatere generală, asumată contextului european, în sfera 
imagologiei. O suită de eseuri, marcate evident de eleganţă în expresie, spefică de 
altfel formulei franceze a comentariului critic, pe care îl şi frecventează cu plăcere, 
se ordonează în jurul dezbaterii câtorva motive dominante în lirica blagiană, ca 
focul, cerul, văzduhul, pământul, lacrima, izvorul, marea, lumina şi întunericul etc., 
toate acestea fixate circumferenţial în ideea relaţiei cuvântului, ca expresie ori tăcere, 
cu logosul pur, emanat de la acel Mare Anonim, ce guvernează mistica întregii creaţii 
a autorului Poemelor luminii. V. Fanache pleacă în demersul său de la acea 
“estetică a tăcerii” pe care Lucian Blaga o ilustrează la “nivelul complex al unui 
inovator”, pe suportul doctrinar al convingerii că “poezia a încetat să mai fie  
exclusiv drumul cuvântului”, că “mai revelator decât efortul descriptiv sau cel al 
cunoaşterii pare să fie chipul unor înfăţişări ale universului şi ale fiinţei umane în 
manifestările lor obiective, imagini în sine, greu explicabile logic, pur poetice”.  
 Pentru Blaga, spune V. Fanache, apare ca iminentă nevoia de a depăşi 
limitele cuvântului, tăcerea fiind asumată ca “stare de umilinţă“, de recunoaştere a 
faptului că nu poţi spune totul prin cuvinte. Se instituie astfel o poetică a tăcerii – pe 
care criticul o pune în acord cu teoriile moderne asupra limbajului, pe care le şi 
evocă sumar (“logosul modern tace, Poetul şi-a pierdut încrederea în cuvinte şi din 
acest motiv orice comunicare constituie un eşec”) – relaţia cuvânt-tăcere se aşează 
la Blaga în asumarea poeticii “noului stil”, adică a expresionismului.  
 Teoretician deopotrivă al expresionismuui, Blaga consideră că la originea 
artei nu stă “tendinţa de a imita natura” ci tocmai dimpotrivă, tendinţa de a “evada 
din natură şi contigenţă“, într-o lume de “abstracţiuni” şi de “valori absoute”. 

                                                 
*) V. Fanache, Chipurile t[cute ale ve\niciei ]n lirica lui Blaga. Editura Limes, Cluj-Napoca, 
2008 
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Tocmai de aceea el şi vede viabile trei stiluri estetice, fundamentale în epocă: 
orientarea naturalistă, idealistă şi expresionistă.  

V. Fanache urmăreşte opiniile blagiene privind relaţia tăcere-cuvânt şi, 
implicit, modul în care poetul Blaga însuşi înţelege a-şi construi poezia pe aceste 
coordonate, urmărind dominanta filosofico-ideatică a misterului (“Tăcerea – spune 
V. Fanache – se asociază umbrei, este izomorfă somnului sau se manifestă în 
pulsaţiile sonore, în <zumzetul> prezent al universului. Tăcerea este similară 
increatului şi morţii, e taină şi mai presus de toate se relevează ca mister. Misterul 
este conceptul metaforă care stă la temelia filosofiei şi esteticii lui Blaga. }n poezie 
echivalentul misterului este tăcerea”). 

 Blaga contemplă “revelaţia sacrului”, a veşniciei, în stihurile lui această se 
înveşmântă în imagini (“imaginea spune mai mult decât cuvântul”, ea înfăţişându-
se ca “o tăcută reprezentare a universului”). Acest cadru teoretic este examinat de 
V. Fanache în primul capitol, ce şi deschide ampla discuţie pe care o angajează în 
eseul intitulat Avatarurile tăcerii. Tăcând, ne atrage atenţia V. Fanache, poetul 
face auzite “sonorităţile  transcendentului”, ”acea muzică a sferelor năsută din 
mişcarea ritmică“. Tocmai de aceea poezia nu mai este cuvânt, ci “chip”, 
“imagine”, este “revelaţie metaforică“.  
 Sub zodia misterului, V. Fanache urmăreşte apoi Dialogul “revelaţiilor 
fără cuvinte” în poezia blagiană, în care, dacă pentru Nietzsche Dumnezeu e mort, la 
poetul nostru tăcerea lui nu înseamnă că el nu există, ci el devine un “Deus 
absconditus”, pe car poetul îl numeşte “Marele Anonim” şi cu care intră într-un 
dialog poetic, având tocmai “revelaţia transcendentului”, într-o dureroasă căutare a 
“echilibrului fragil” invadat de “melancolie spiritualizată“.  

Expresionismul, în estenţa sa, revelează “trăirea vieţii la dimenisuni 
supranaturale”, ceea ce şi constituie substanţa multora dintre poemele lui; Blaga - 
atrage atenţia V. Fanache - “redimensionează expresionismul prin contraponderea 
conceptului de <transcendenţă goală>, fără Dumnezeu ori cu Dumnezeu ascuns, 
cu prezenţa unor veşnicii revelatoare, imanente”, el interpuând între eu şi univers 
“umbra, vălul, misterul, în fine, tăcerea, care atunci când este vorba de discursul 
liric vizează funcţia limbajului însuşi, socotită ca o simplă imagine”.  

Imagologia blagiană, în cercetarea lui V. Fanache, trebuie să pornească, 
desigur, de la Cântecul focului sau matafizica iubirii, căci erosul  provoacă “o 
criză de identitate, < arderea >, misturea în celălalt >, sacrificiul în foma iubirii, se 
arată a fi “fără limite”.  

Alte elemente esenţiale în imagologia blagiană stau sub semnul chipurilor 
aerului – cerul albastru, văzduhul, vântul -, sub semnul chipurilor pământului 
(“pământul este locul unde se naşte viaţa, unde se moare şi de unde izvoreşte din 
nou viaţa, în cicluri infinite”), al satului veşnic, al unui Homo viator şi de aici la 
“metafora <drumului>”, a umbletului şi a popasului, a peisajului transcendent (“Blaga 
poetizează sufletul spaţiului”), apoi chipurile apei: lacrima, izvorul, marea, chipul 
luminii şi chipul întunericului (“Poet al unei lumi interiorizate, Blaga imaginează toate 
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feţele posibile ale simbolului, de la cele al zorilor de zi la <vara năucă>, pentru a 
stărui mai îndelung într-o lume evanescentă“), apoi Somnul, chipul increatului 
(“pentru Blaga somnul se înscrie în, câmpul strict al poeziei, experienţele onirice 
practicate de unele şcoli moderniste nu intră în vederile lui”), apoi Trecere, 
petrecere etc. În totul, V. Fanache distinge în Blaga poetul “statutului” poetului 
orfic, pentru care “suferinţa şi pierderea de sine” devin “sursa creatoare a 
cântecului”. Cântecul – cel al lui Blaga – este menit să consacre materia – 
“discursul liric blagian exprimă “dualitatea originară a lumii; ea e cântec, adică 
petrecer şi împlinire, şi contra-cântec, adică trecere şi destrămare”.  

Demersul analitic al poeziei blagiene, efectuat de V. Fanache, sub 
accepţiunea transcendenţei divine - o transcendenţă mută ca “lucru în sine” 
producând însă şi “senzaţii” - ne produce revelaţia descoperirii unei faţete de mai 
mare profunzime a poetului, a filosofiei poetice asumate cântecului tăcerii mute pe 
care poetul Nebănuitelor trepte îl întrupează în imagini de o rară expresivitate. V. 
Fanache îşi demonstrează aici, odată în plus, marele rafinament al decantărilor 
poetice sub registrul unui discurs critic pe cât de elevat şi elegant, pe atât de precis 
şi doct, deopotrivă.  

 
 

GOGA ŞI CRITICII SĂI 
(Dan Brudaşcu) 

 
 Destinul scriitoricesc al lui 
Octavian Goga este, poate, singular în 
istoria literaturii române. De un succes 
extraordinar în anii debutului său poetic, 
tocmai prin expresia angajată a unui lirism 
în care naţiunea română (nu doar 
ardelenii) îşi regăsea “cântate” nevoile şi 
neamul, ca să preiau o sintagmă 
eminesciană, după împlinirea dezideratului 
realizării Marii Uniri de la 1918, creaţia lui 
a apărut brusc, aproape tuturor celor care 
vedeau în el, până atunci, un port drapel, 
ca un profet consumat, cu misiunea 
încheiată, însăşi etichetarea lui de cântăreţ 
al pătimirii neamului nu voia să însemne 
altceva decât că aparţinea unui trecut în 
care îşi avea, fără îndoială, un lor de primă 
importanţă, dar care în noua lume nu-şi mai 

avea sensul decât ca o minunată relicvă, tocmai bună de aşezat în vitrina unui 
muzeu al bătăliilor de veacuri ale românilor pentru neatârnare naţională. Nimic 
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mai fals într-o atare înţelegere a acestei voci mesianice care, însă, nu era în totul 
numai atât. Curios este faptul că poetul însuşi pare a-şi fi acceptat rolul artistic în 
acest sens, el intrând cu paşi  fermi, din chiar primii ani ai Unirii (şi continuând 
apoi până al sfârşitul vieţii) în politică, pentru a împlini în faptă pragmatică ideea 
şi idealul pentru care îşi înstrunase odinioară corzile intens vibrante ale lirei sale. 
Ori de câte ori - şi a făcut-o, de fapt, continuu - şi-a reluat postura orfică, vocea 
lui părea să nu mai aibă nici vigoarea şi nici intensitatea de odinioară, însemnând 
aceasta deopotrivă şi originalitatea. Numai că, aprecierea creaţiei sale ulterioare 
apare  astfel doar dacă e raportată la prima şi grandioasa  imagine a poetului din 
etapa sa de debut. Cine va vrea să închidă cartea aceasta, pentru a citi poezia 
ulterioară ca dintr-o altă carte – a aceluiaşi, dar într-un alt orizont de manfetare – 
(Cine poate să o facă, şi cât de dreaptă şi îndreptăţită este o atare disjuncţie, 
căutând a vedea în aceeaşi persoană două individualităţi, rămâne de văzut) – va 
descoperi un poet nou care, chiar dacă nu va stârni acelaşi impact emoţional în 
public, şi el altul după pragul momentului istoric al Unirii, un poet, dacă nu 
neaparat de primă mărime în galaxia stelelor de pe firmamentul literaturii noastre 
contemporane, în orice caz nu unul oarecare, (câtuşi de puţin), ci unul de rară 
fineţe în mânuirea verbului şi sonurilor moderne şi nici pe departe unul epuizat 
de resurse. Cred că aici se află dificultatea interpretării operei lui Octavian Goga, 
receptarea ei de-a lungul întregii sale evoluţii. În plus, în anii de după cel de al 
doilea război mondial, în anii socialismului, mai cu seamă în chiar primii ani ai 
acstuia, numele poetului, asociat cu acela al politicianului (prim-ministru într-o 
perioadă nefastă, de la finele anilor ’30), a fost condamnat uitării, ca să nu spun 
suprimării existenţiale, ceea ce, la urma urmelor e cam acelaşi lucru. Interdicţia 
de a-l cita (de a-l citi chiar) sau de a discuta drespre el, altfel decât sub forma 
blamării, era o realitate. Nedreaptă întru totul. A fost nevoie să treacă ani buni, a 
fost nevoie să apară strategi literari (şi politici) nu mai puţin abili, pentru ca 
poezia acestuia, triată, cernută prin sita unor dogme ideologice sever aplicate, să-
şi poată afla, din nou, calea spre cititori, alţi cititori, iarăşi alţii, sub girul unei alte 
critici şi istorii literare dispusă prea uşor (sau obligată) a face compromisuri 
estetice. Şi, în bună măsură, le-au făcut. Tocmai de acea acum, după aproape 
două decenii de la reaşezarea lumii nostre în cadre de normalitate spirituală, Dan 
Brudaşcu are dreptate când adoptă tonalitatea unui soi de proclamaţie 
(ultimatum?!): ”a venit momentul ca o serie de poncife, inexactităţi, etichetări, lacune (voite 
sau nu) să fie eliminate, să înceteze abordarea operei, dar şi a vieţii şi activităţii lui Octavian 
Goga, de pe pooziţii partizane, cu efectul ştiut al impunerii unei viziuni procustiene, în special 
asupra operei sale literare”. Pentru acest lucru însă e nevoie de o recapitulare mai întâi, 
pe cât posibil exhaustivă şi mai cu seamă obiectivă, a modului în care poetul 
Octavian Goga a fost receptat – în ce termeni şi în ce condiţii – din epoca 
debutului şi până azi. Operaţiune deloc uşoară, chiar foarte dificilă, întrucât lunga 
perioadă de timp ce s-a scurs între aceşti doi poli, a fost una bulversată continuu, 
datorită  acţiunii, în forţă, ce a grevat politicul, socialul, nu mai puţin cultura 
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(spiritualitatea) ca forme de manifestare în aceată ţară. Tocmai de aceea 
“Octavcian Goga este încă insuficient cunoscut, atât sub  aspectul biografiei sale, cât şi sub 
raportul calităţilor estetice ale operei”, spune acelaşi Dan Brudaşcu în deschiderea unui 
amplu studiu*) de judecare critică a întregului proces de evaluare exegetic a 
creaţiei poetice “gogiene”, cum îi place să se exprime, forţând comoditatea limbii 
noastre literare  în asemenea cazuri. Sarcină pe care şi-o asumă, ca bun 
cunoscător al domeniului, în care s-a pronunţat deja în repetate rânduri, cu studii 
şi articole de real interes.  
 Înainte de toate, Dan Brudaşcu simte nevoia fixării cadrului istoric al 
perioadei în care glasul poetului Octavian Goga se face auzit: ”Apariţia lui 
Octavian Goga în poezia română a avut loc într-o perioadă considerată de mulţi drept una 
<de secetă literară>. Literatura sfârşitului de secol al XIX-lea, definită de Aron Densusianu 
drept o < literatură bolnavă >, păcătuia, în concepţia acestuia, prin excesul de pesimism şi 
prin cultivarea voită a vagului emoţional, a lipsei de exactitate, carenţe la care se adaogă lipsa 
de forţă în conceperea şi realizarea unor opere care să reziste în timp. E epoca, adaugă Dan 
Brudaşcu, “romanitismului eminescianizat, pesimist şi minor” dar este, în acelaşi timp, 
“un moment al deschiderii ireversibile spre marea literatură a Europei”. În plus, “epoca în 
care a trăit Goga este o perioadă de adânci prefaceri, de contestări violente şi de îndoieli 
drmatice, în care se pregătesc şi se articulează marile răsturnări politice din primii ani ai 
secolului XX. Este perioada unor permanente şi ample confruntări, conflicte şi agresiuni, care 
depăşesc limitele statelor implicând şi sfera gândirii şi a creaţiei literare şi filosofice. Este o 
perioadă ce angajează, deopotrivă, forţele sociale şi politice, dar şi pe gânditori şi pe scriitori”. 
Poetul dublează în acest context militantul şi “într-un fel, prin angajarea directă, 
peronală, în aceste bătălii politice, care vor genera uriaşe răsturnări socisale, Octavian Goga  
urmează atât exemplul lordului Byron (angajat în lupta pentru eliberarea naţională a 
Greciei), cât şi pe cel al lui Petofi Sandor (înrolat în luptele purtate inclusiv împotriva 
românilor ardeleni, pe vrmea revoluţiei maghiare de la 1848-49, prin care se urmărea 
refacerea statului maghiar desfinţat în urma catastrofalei înfrângeri de la Mohacs, din august 
1526). E vorba de luptători idealişti şi romantici, care n-au ezitat să pună mâna pe armă 
pentru a stăvili forţele reacţionare, pentru a împlini idealul eliberării popoarelor. Cei doi iluştri 
înaintaşi au căzut pe câmpurile de luptă. Goga este o excepţie fericită“. Iată, aşadar, 
coordordonatele exterioare pe care se aşează debutul în volum (1905) al poetului 
de la Răşinari, referenţial pentru creaţia sa şi pentru spiritul său naţionalist (în cel 
mai bun şi pur înţeles al cuvântului) al vremii sale, de la care poernesc diverşii 
exegeţi, de-a lungul anilor, şi prin care aceştia îi discută dimensionalitatea creaţiei 
poetice. “Pluralitatea opiniilor - ţine să precizeze Dan Brudaşcu -, ca şi întoarcerea 
permanentă la volumul de debut, în tentativa de înţelegere a operei poetice a lui Octavian 
Goga, cu câştiguri certe în planul receptării critice, al înţelegerii poeziei sale, ca şi a naturii 
mijloacelor sale de expresie, reprezintă confirmarea, mereu şi mereu reluată, a valorii acestuia, 
dezminţind opiniile celor care i-au minimalizat calităţile şi i-au prevăzut sfârşitul, inclusiv pe 

                                                 
*) Dan Brudaşcu, Goga şi criticii săi. Editura Sedan, Cluj-Napoca, 2008 
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unii critici postmodernişti, care îi refuză, dogmatic, lui Goga, statutul de poet naţional. 
Evident, recuperarea poeziei lui Octavian Goga, a artei sale poetice, rămâne un proces 
continuu, sinuos, nelipsit de surprize şi de capcane”. Sintetizând aceste capcane, în care se 
lasă atraşi pe rând, în diferite etape ale evoluţiei poetice a lui Octavian Goga, de-
a lungul anilor până în prezent, Dan Brudaşcu precizează cu aplomb: ”Socotit 
semănătorist prin supralicitarea tematicii sale (rurale, în special) căreia i se refuză evanescenţa 
simbolică, simbolist prin fiorul vag al unora din cântecele sale, recunoascându-i-se pattern-uri 
structurale eminesciene, ermetic şi ezoteric uneori, dar actual prin deschiderea poeziei sale, deşi 
caduc prin < conţinutul > social şi istoric, cum apare în înţelegerea unor critici, Octavian 
Goga reprezintă, în fond, o etapă caracteristică în evoluţia sensibilităţii lirice româneşti, de 
plasat între < farmecul dureros eminescian >  şi boala fără nume, metafizică, a lui Lucian 
Blaga”, citându-l pe Ion Pop. Sunt urmărite apoi, sistematic, luate în ordine 
cronologică, diversle opinii critice referitoare, mai cu seamă, la primul volum de 
Poezii al lui Octavian Goga, punctându-se, nu doar ca simplă luare de inventar, 
ci în comentariu critic, toate demonstraţiile privind încadrarea poetului în varii 
curente, de la sămănătorism şi poporanism la modernism sau simbolism, criticul 
intervenind cu propriile-i aprecieri, atât asupra criticilor efective  cât şi a poeziei 
în sine, pronunţându-se asupra operei, evident, beneficiar al unei perspective de 
actualitate de pe aliniamentele actualităţii, raportându-l mereu la poeţi şi la creaţii 
poetice de pe alte meridiane, cu atari rezonanţe apropiate (W.B. Yeats, Petőfi, 
T.S. Eliot, W. Wordsworth etc). Dan Brudaşcu întreprinde astfel o critică a 
criticii, de fiecare dată însă, afirmând şi propria-i consideraţie critică. Sunt 
urmărite astfel opiniile unor I. Chinezu, Ilarie Chendi, Gh. Cardaş, Gabriel 
Drăgan, în ideea apartenenţei  lui Octavian Goga la tradiţionalismul poetic 
ardelean, şi nu numai. În privinţa filonului folcloric prezent cu evidenţă în creaţia 
acestuia, sunt reţinute aprecierile lui Titu Maiorescu, E. Lovinescu, Al. Hodoş, 
Octavian Tăslăoanu, Ovidiu Papadima ş.a. În relaţia luiGoga cu predesecorii, 
criticul punctează opiniile unor N. Balotă, Cornel Ungureanu, Mircea Popa, 
Aurel Rău, Gh. Bulgăr, Pompiliu Marcea, Şerban Cioculescu etc. Inflenţele 
eminesciene sunt analizate prin pisma comentariilor unor G. Călinescu, Vasile 
Avram, Virgil Cioflec, Dan Smântânescu, Ion Gorun, N. Iorga, G.C. Nicolescu, 
T. Vârgolici, H. Zalis ş.a.m.d. După cum lesne se poate observa, Dan Brudaşcu 
urmează o linie cronologică a receptărilor dar în cadrul unor opţiuni tematice în 
care şi fixează, de altfel, creaţia lui Goga: ”poetul mesianic”, “neoromantic”, 
“modernist”, etc, urmărind angajamentul însuşi al poetului în definirea creaţiei sale. 
Înteprinderea aceasta este extrem de binevenită şi utilă pentru că oferă imaginea 
exactă a aliniamentelor receptării critice de la care trebuie, se poate porni într-o 
nouă evaluare a scriitorului azi, obiectivă şi cât mai larg-cuprinzătoare. Celor 
câtorva sinteze exitente la ora actuală (I. D. Bălan, Mircea Popa, Gh. Bodea, 
Constantin Telescu ş.a.) li se pun în evidenţă meritele şi limitele deopotrivă, Dan 
Brudaşcu avansând idei pe care el însuşi s-ar putea angaja să le dezvolte într-o 
asemenea cercetare de amvergură. Iată, bunăoară, în mult discutata chestiune a 
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viziunii ţărăneşti din poezia lui Goga, tentativa acestuia de a realiza, ca şi Coşbuc, 
de altfel, o monografie poetică a satului ardelean, criticul face câteva observaţii de 
la care s-ar putea porni într-o altă evaluare a acestor accente ţărăneşti în creaţia 
lui Goga. “Poetul nu era ţăran sadea – face Dan Brudaşcu remarca pertinentă - nici 
eroii săi nu sunt sută la sută ţărani, ei se diferenţiază tipologic faţă de comunitatea ţărănească 
(...) Satul din poezia lui Octavian Goga nu este un sat adevărat ci, mai degrabă, imaginea 
istorică a unei realităţi rustice sublimate în sufletul poetului”. 
 Vorbind despre cealaltă faţetă a poetului, cea de după misionarismul 
declarat al versurilor sale, Dan Brudaşcu avansează un unghi de receptare 
tranşant realist. “Treptat – constată el - în locul luptătorului avântat, al proorocului sau 
profetului, al celui ce se voia mesagerul < lumii ce va să vie >, apare imaginea damnatului, a 
pribeagului, a drumeţului (...) Desprinderea de sat, de acel spaţiu mirific ce i-a ocrotit copilăria 
este contemplată cu luciditatea specifică vârstei mature, necruţătoare martoră a naufragiului 
căruia i-a căzut pradă. Poetul cunoaşte acum sentimentul disperării inclusiv ca mod de a 
exista”. Şi, mai departe: ”Octavian Goga devine prizonierul unei singurătăţi torturante, 
regăsindu-şi însă, pe un plan secund, intimitatea pe care, cândva, o refuzase şi o cenzurase. 
Acum, aceasta pătrunde tot mai mult şi vizibil în poezie, ca fond de pasionalitate, pe care 
poetul îl reprimase (...) Orizontul exterior devine tot mai opac, poetul fiind din ce în ce mai 
intens torturat de tumultul său interior, de abisul în care credea că se află. Priveliştile unui 
suflet răvăşit şi întristat de zădărnicia visurilor sale pătrunde autoritar în noua sa poezie”. 
 Studiul analitic, privind traiectoria receptării critice a poeziei lui 
Octavian Goga, datorat lui Dan Brudaşcu, este dincolo de un veritabil sinoptic al 
exegezei în domeniu şi o provocare pentru desprinderea poetului de acea etichetă 
privind univocitatea acestei lirici, deschizând căi de înţelegere moderne, de 
acceptare a unor noi dimensiuni poetice proprii unei alte atitudini, pe care Goga 
o exprimă, întors cu faţa mereu spre un sine traumatizat, spre un eu liric 
dramatic, aflat în trăirile propriilor angoase. E un alt Goga? Fără îndoială nu. 
Este doar un Goga pe care critica stereotipic tradiţională, oficializată, l-a ocultat. 
Denunţarea ei apare, fără îndoială, ca un gest oarecum temerar, dar cu atât mai 
mult captivant şi productiv în demersul rejudecării unui clasic despre care se părea 
că s-a spus totul şi definitiv.  
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Poeţi olteni 
 
MIHAELA ALBU 
 

Sonete 
I 

Prin lumea albă rătăceai stingher 
Mă căutai, dar nu ştiai că sunt 
Şi treceai păsării în ţipăt dorul mut 
Cu fiecare pas vedeai năluci ce pier. 
 
Când am venit într-o târzie vară 
Care cu flori ţi-au îmbrăcat amurgul 
A odrăslit iar frunza în tot crângul 
Şi apă însetatul a început să ceară. 
 
Mă întrebai de-s fiinţă ori himeră 
Eu pentru tine am voit să fiu 
Şi început, dar şi sfârşit de eră 
 
Căci te vedeam stingher în marea înnoptare 
Umblai prin lumea albă ca prin mare 
Tot înotând în unda efemeră. 
 

II 
Mergeai prin ape de lumini şi umbre 
Pribeag singur şi mut te aşteptam 
Căci în amurg de lume eu eram 
Curgeau pe suflet lacrimi reci de ambre. 
 
Soseai cu-o lotcă ce muşca din valuri 
Firesc intrat-ai în portul întristat 
Şi pe vecie-apoi ai adăstat 
Pe ţărmul ce-şi pierdea cu-ncetul maluri. 
 
Şi viaţa se trezea pre sine-n viaţă 
Sufletul se petrecea spre infinit de vis 
Şi cu săgeţi de miere soare tăia ceaţă. 
 
Tu ştii: Cuvântul singur a învins destin. 
Eu dus-am către buze o cupă cu preaplin 
Şi-alăturea de tine primit-am dimineaţă. 
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III 

Nu mai pleca dacă aflat-ai ţărmul; 
Dă-i nume locului găsit cu greu 
Poate-l acoperi cu numele meu 
Primind deodată şi magia ce-o ascunde verbul. 
 
Ia bucuria toată în lumea asta nouă 
Îmbrac-o în lumină de doruri  şi de gând 
Bea şi otrava – şi toată cupa bând 
Destinul tău tăiat va fi în două. 
 
Cântec şi bocet împletite-n fire 
Ne trag prin lume neştiutul drum 
Cu ochi legaţi noi mergem. Cu neştire. 
 
Pe ţărmul ce-ai numit cu noul verb 
eu mă-ndrept spre tine şi în cuvânt întreb: 
Prin ape moarte cântul tău mai poate să respire? 

 
 
Tudor Negoescu 
 

inima mea de carton 
 

cum eu mă chircesc în cotloanele  
cărnii mele  
ca-ntr-un buncăr de nisip,  
aşa se-ascunde în mine  
sufletul. 
rămîn afară, să mă apere,  
doar cuvintele. 
 
el este mortul care locuieşte în mine, 
cel care îmi întunecă toate 
sărbătorile. 
de cîte ori îi lipesc stetoscopul  
de piept, 
îi recunosc bătăile inimii.  
sînt bătăile grăbite  
ale inimii mele de carton. 
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marea evadare 
 

pentru că îi cunoşti mai de mult, 
roagă tu viermii  
să nu-şi înceapă încă lucrarea  
cu mine! 
 
acum, doar frica de moarte  
şi creditele luate din bănci 
mai dau un sens  
vieţii mele. 
 
de data asta, marea evadare  
trebuie pregătită în toate detaliile. 
puterea mi-o voi lua din aer; 
voi inspira adînc şi voi începe 
să plutesc peste lume. 

 
aşteptînd un semn 

 
cu toate că mă antrenez  
ca pentru o mare finală, 
lunea nu mi se pare o zi bună 
pentru mîntuire. 
 
mă tîrăsc pe coate şi genunchi,  
rostesc doar cuvinte de iubire  
şi, din cînd în cînd, privesc  
atent cerul,  
aşteptînd recompensa  
promisă. 
dar de sus nu vine nici  
un semn. 
 
cineva spunea că iubirea  
naşte viaţă, 
dar aerul din jurul meu,  
tocit de-atîtea cuvinte  
de iubire,  
începe deja să miroase  
a hoit. 
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Luciana MEDVE 
 

Poetul Constantin Cubleşan  
 

Profeţiile n-au fost niciodată crezute, dar întotdeauna s-au împlinit, desigur, 
trebuie căutat cu luare aminte la chipul profetului, idee cu care să ne amintim:< Vedeţi 
toate acestea? Adevărat grăiesc vouă; nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu se 
risipească > (Matei, 24,2). 

Este poate una dintre cele mai < materialnice > profeţii, ştiindu-se faptul că 
templul din Ierusalim vizat de textul biblic de mai sus a fost dărâmat de romani în anul 
70 d.H. şi făcut practic una cu pământul. Mai crionăm doar faptul că la acea vreme 
nimeni n-a crezut în Iisus ca fiu al lui Dumnezeu, după cum n-a crezut nimeni în el nici 
ca profet. “Alune şi nuci/ e tot ce ne-a mai rămas/ în cămările sufletului cu fiecare toamnă mai 
sărăciţi/i mai singuri/în lumea aceasta dezrădăcinată“  

 Cu aceste versuri (sau cu versuri ca acestea) marele  “absent din agora”, 
sciitorul Constantin Cubleşan vizualizează un “zid al plângerii” autohton scos la  
“mezatul occidental”.  

Prietenii domniei sale, mai vin, mai pleacă, amestecând sau nu miezul untos al 
alunelor şi nucilor,  îndrăznind sau nu şi la un fagure de miere, toţi însă cu bună ştiinţă 
ori bună neştiinţă, striviţi de “coloşii de beton”, strivind la rându-le amintirea satului din 
satele bătrâneşti sufocate de discoteci şi buticuri. 

Am putea numi cartea o “radiografie a tranziţiei”, în fapt ea este însă lacrima 
prelungă a autoexilului. 

Cel care a ridicat Apusenii cu pieptul Iancului e petrecut în cucuruzii brazilor,  
“clopote surde” în  “conştiinţe de piatră“, unde amorţirea e numită smerenie, şi când 
smerenia e astfel uzurpată,  “rugăciunea” e “mai curând un blestem”. 

Absent din agora, prezent în conştiinţa vremii, “mască a măştii sufletelor 
noastre”, putem să-l întrupăm fără şovăială ecou al propriilor versuri:  “A fost actorul/ A 
fost o mască... o mie de măşt/ ................................................../ în teatrul existenţei noastre” miza 
cea mare fiind miza speranţei, acel “vehicul ciudat” brusc apărând pe alei (sau pe 
dărâmăturile templului din Ierusalim) şi batista din mâna fetiţei cu părul albastru, semn 
din însemnul himeric:  “o nălucă scornită anume să-mi tulbure mintea şi viaţa”. 

Domnul Constantin Cubleşan se dovedeşte a fi un “rapace” observator al 
realităţiiîndobitocitoare din care emană esenţa naţiei purificate :  “sufletele maculate de 
viaţă“, “în cutiile apartamentelor/ în blocurile cenuşi” de unde ţâşneşte nimicnicia măreaţă. 

Om al sfârşirii ce nu se mai sfârşeşte,  “cel mai viu dintre toţi morţii”, umbră 
înaltă pe  “veacul douăzeci”, întocmai cu a noastră “Umbra lui Mircea la Cozia”, prinţ 
Hamlet, prins – poetul:  “E apa mării grea, întunecată/ Ca smoala legăn-ndu-se vâscos./ |i-n 
valul ei îmi spăl şi chip şi umbră/ Mai trist ca prinţul Hamlet. Căci încă mai trăiesc...”  

 Fata cu ochi cenuşii poate fi fata morgana, ars-poetica libertăţii 
(desăvârşite):”...pescăruşii întorşi la cuib, obosiţi/ de prea multă legănare halucinantă? Pe talazurile 
libertăţii desăvârşite ” 
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Agresarea sacrului de către profan – căci aceasta este Ziua cea mnică pe care o 
trăim - se face prin depăşirea (propriilor)  “geamaduri restrictive”: “de unde, mai încolo 
ei nici n-ar fi îndrăznit/ să vâslească pe mare”. 

Intruziunea profană  e în fapt echivalentul unei hăituiri a iluziei 
(supranaturalului), o tentativă de  deconectare a artei în sine, numai şi numai din 
nimicnicie fiinţială:  “numai şi numai pentru a nu-ngădui/ evadarea, mereu, dintre noi,/ la-
ntâlnirile-i misterioase cu nesfârşitul/ numai de ea cunoscut/ într-o mare şi atât de pură iubire” 

Rezultatul demersului de “salvgardare” e secţionarea clipei : “mai scurtă decât 
fulgerarea”,”îmbrăţişând marea până la capătul lumii”. 

Metafora acestor versuri este subţire şio lucioasă precum lama briciului ascuţit 
pe curele, ritmul e profund, susţinut, e ca un vuiet de vremi pornite - în sfârşit – ca de 
sub pământ,  “diagnosticarea” socio-“prolifică“ este exactă: “un alt Nato al vicleniei 
universale”. 

Fie că se află în Danemarca, fie în Budapesta, domnul Constantin Cubleşan îşi 
păstrează “identitatea lirică“: “Bună dimineaţa cinstiţi căpitani/ mă priviţi cam ciudat în zorii 
acestei zile tomnatice/ de parcă nu ne-am cunoaşte de când lumea”. 

 Aşezaţi în sarcofagul bronzului,  “pe fundul de mare al panoniei” şi-“n Piaţa 
Mileniului”, astfel ca “lumea să vă poată vedea în toată lumina trecutului”. “Bubnă dimineaţa, 
aşadar, cinctiţi căpitani ai Mileniului”,”mai lung decât o mie de ani”. Ca  “Aurul spicelor de altă 
dată“ scriitorul leagă zare de zare peste “mănoasa câmpie a Transilvaniei”, atacată acum 
de morbul nepăsării din care istoria bălteşte ca sângele, colcăind nelucrătoare “şi nu ştii 
dacă valul e-o aripă de neant”. Balada terenului viran e de fapt balada ţării noastre ajunsă în 
răgazul transcenderii din stigmate, un teren viran năpădit de “iluzii circare” din “circul 
tragic al globalizării moderne” care “râde pe săturate”, privindu-şi chipul desacralizat: 
“cel mai puternic bărbat de pe lume/ rupe lanţuri, cât braţul de groase/ înfoindu-şi buricul obez şi 
slinos” . “Topiţi în vata de zahăr,  partizani ai surogatului şi-a veşnicei iniţieri, 
inventariem o realitate sordidă invadată de cerşetori, câini vagabonzi, porumbei 
hrăpăreţi, copaci uscaţi de vâsc şi împovăraţi de minciuni, putregaiuri, pisici jigărite şi 
şoareci hămesiţi – feţe ale urâciunii pustiitoare”.  

O ţară ca un teren viran numai bună pentru debarcarea universală a epocii 
plasticului topit de < europenizare .. Nici măcar fluierul Iancului nu mai ajută, fiindcă 
nu-l lăsăm pe Dumnezeu să vină acasă. Ne vedem dezgropaţi din propria ţară şi din 
morminte lăsând să curgă peste noi plasticul Europei topite. 

N-a existat şi nu există nici o tranziţie. Există doar o trecere (pascha), un pas 
pe care nu vrem să-l facem, un singur pas ce-ar buciuma în sine atât Colinda cât şi 
Colindătorii. 

Mileniul (sinucigaş), “ajuns – iată - în pragul expierii propriului suflet” , nu este 
nimic. 

Noi suntem (nefiind încă) totul.  
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Adina UNGUR 
 

doi 
 

  
mai întâi ţi-ai trimis săgeţile, aşa 
cum erai tu viteaz 
departe, chiar până la mine 
apoi, când ai venit am umplut pământul  
cu bucăţi imateriale sau palpabile din noi doi 
cu trăznetele din creştetul tău, cu dangătele inimii mele 
când ne-am iubit predestinat într-un loc  
care putea deveni public peste câteva sute  
sau mii de ani, dar ce mai conta 
şi cum să nu te recunosc, adam 
nu era ţipenie de om pe pământul ăsta 
  

uşa din piept 
 
 
treci la galop 
cu săptămânile ce se duc în pustie 
şi-ţi umpli căruţa de ele 
una peste alta 
 
mă ştiai purtând scuturi în fiecare condei 
dar m-ai găsit aşteptându-te  
în oraşul copilăriei tale  
ca un totem sau ca o femeie  
aproape imposibil de imaculată 
 
mă întâmplam în perfecta prelungire a ta 
strecurându-ţi în palmă  
chei de acces la nemurire 
 
prea ne potrivim cu toate laolaltă 
acum ai început să visezi cu mine 
ca şi cum până la capătul pământului  
ai avea de trecut  
doar un singur pod 
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Marius NENCIULESCU 

 

FAŢA NEVĂZUTĂ A POETULUI 
 

Dimitrie Stelaru a fost şi va rămâne 
în primul rând Poetul, cel care, dincolo de 
meritul istoric de a fi dat „expresie cel dintâi, la 
noi, poeziei vagabondajului” (Pompiliu 
Constantinescu), participă, ca un nume de 
referinţă, la impunerea, în perioada 1937-1947 
(cuprinsă generic între debutul lui Emil Botta 
cu Întunecatul April şi ultimul an în care se mai 
poate publica liber), unei noi paradigme 
poetice. Prin ea se va produce despărţirea de 

radicalismul modernist (înţeles în sens larg, adică cuprinzând atât purismul, cât şi poeticile 
avangardei) şi revenirea la expresivitate, una ce însă a filtrat şi asimilat lucrurile „viabile” din 
acesta. 

În afara acestui sector fundamental al creaţiei sale, cultivat în exclusivitate până în 
1946, „Îngerul vagabond”  şi-a îndreptat atenţia şi spre alte zone: proză, teatru, memorialistică, 
dar şi basme în versuri şi poveşti – texte rămase în afara orizontului critic şi de care mă voi 
ocupa în cele ce urmează. 

În „obsedantul deceniu”, Stelaru redebutează în tiparul evazionist, lipsit de 
compromisuri, al basmului în versuri: Fata pădurarului (1955), urmat de Gelu (1956), ambele la 
Editura Tineretului. 

Primul volum, mai îngrijit, mai bogat ilustrat şi beneficiind, în consecinţă, de un tiraj 
mai consistent, practic dublu (20 000 de exemplare), îl are în centrul atenţiei pe Voinicel, tânăr 
vânător, care, după o serie întreagă de obstacole, reuşeşte să se căsătorească cu iubita lui, Firicel. 

Dincolo de stereotipurile tradiţiei (pretextul peţitului, fiinţele sau obiectele magice 
ajutătoare, nunta etc.), Stelaru îşi permite destule dezvoltări libere. 

La nivelul acţiunii, se poate observa o densificare ce mizează pe spontaneitate şi 
improvizaţie, textul fiind complicat inclusiv prin tehnica ramificării sau a povestirii în povestire. 
Portretele sunt şi ele foarte plastice, după cum ne-o dovedeşte, de exemplu, cel al lui Vijelie, 
„un zmeu vânăt-pocit, / Care n-avea frunte de fel; / În urechea stângă purta cercel, / Un 
cercel de fier ruginit”. Prezentându-l dinamic, autorul stilizează în direcţia grotescului: „De 
după arbori a ieşit / Paznicul fioros şi pocit. / Din părul lui aspru, ţepos, / Parcă de pe-un porc 
mistreţ scos, / Ieşeau păsări croncănitoare, / Cu aripi în loc de picioare; / Ieşeau guzgani 
urâcioşi, / Cu dinţi mari, găunoşi”. 

Toate aceste prelucrări culte, la care putem adăuga alte procedee mai sofisticate 
precum sinesteziile („Un sunet vânăt-cenuşiu”), intensificarea ornamentului, a culorii etc., 
coexistă armonios cu descrieri în stil popular, liricul reprezentând în acest caz o contrapondere 
mai mult decât necesară la complicaţiile narative. Regăsim aici modelul eminescian, la fel de 
vizibil la nivelul naraţiei (motivul dublului: Voinicel-Păstorul, încheierea cu cele două căsătorii 
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amintesc de Făt-Frumos din lacrimă), cât şi la nivel stilistic, în maniera de configurare a 
apocalipticului şi, mai ales, a feericului: „Noaptea coborâse-mbrăcată / Cu văl albastru şi cu 
stele, / Şi prin ramuri, firicele / De aur moale tremurau”. 

Gelu, eroul volumului din 1956, trebuie spus de la început, nu are nicio legătură cu 
voievodul român, „dux Blacorum”, din secolele IX-X, de prin părţile Clujului. 

Cartea, la fel ca Fata pădurarului, este un basm în versuri, tot aşa de stufos, în care 
autoritatea canonului şi improvizaţiile se pot desprinde secvenţă cu secvenţă. Celnegru a furat, 
cu ajutorul lui Cucuete, coroana fratelui său, Celalb, azvârlindu-l în închisoare, după ce mai 
înainte îi otrăvise soţia. Trec mai mulţi ani, şi noul împărat, fiind tot trist, sfetnicul său de taină, 
o cheamă, pentru a-l înveseli, pe Cătălina, fiica lui Celalb, care nu ştie adevărul legat de moartea 
părinţilor săi. Organizând, la sugestia ei, o vânătoare, alaiul se întâlneşte cu Gelu, fiu de pădurar, 
care, după numeroase confruntări, învinge forţele răului şi o ia de soţie pe frumoasa fată. 

Liricul erupe aproape peste tot în acest basm, metamorfozându-se de la scurte 
caligrafii la inserţii de blesteme, de descântece şi de, aici, pînă la adevărate poeme. Descrierea 
cetăţii Timpului aminteşte de mai vechile himere ale scriitorului, de „Cetăţile albe, cetăţile 
îndepărtate, numai bănuite” (Cetăţile albe), de Eumene care „Într-un platou roşiatic, deschis / 
veghea” (Noaptea geniului): „...erau mai multe stânci-palate, / Cu turnuri mari şi colorate, / Cu 
trepte de iacint şi de turcoaze, / Pierzându-se în falduri mari de raze. / Iar la o poartă din 
văzduh, / Cu şase aripi, sta un duh / Străluminat, îmbietor – / Părea un astru călător. / 
Frumos şi palid, nu vorbea / Şi nici la Gelu nu privea. / Atunci când Gelu a strigat, / Numai 
aripile-au vibrat”. 

Printre secvenţele grave, sentimentale, onirice, sunt intercalate ingenios altele în care 
liricul ia forme umoristice. Alternarea registrelor aduce cu sine o împletire a limbajului specific 
basmului cu cel al poeziei pentru copii sau al fabulei: „Nu se ştie din ce lac / Apăru şi-un 
ghemotoc, / Cu picioare / Cleştişoare, / Îndărătnic şi roşcat, / Plin de cute, supărat. / N-a 
vorbit, / Nu s-a sfiit, / Dar a stat / Lângă păsări şi-a oftat. / Nici haină n-avea pe el săracul! / 
Era, mi se pare, racul”. 

Supapa comicului mai e importantă pentru că are rolul de a umaniza personajele, 
mai ales pe cele negative care, într-un basm, se ştie, au de cele mai multe ori parte doar de un 
portret generic. Memorabilă din acest punct de vedere e scena în care Saltăiute la oferă ca 
locuinţă nepoţilor săi palatul primit în dar de la Piazărea: „Odată nepoţeii aşezaţi / În astfel de 
palat, aveau nevoie de argaţi: / De, cine să le-aducă dimineaţa / Franzela, ceaiul si dulceaţa? / 
Tot unchiul Saltăiute a găsit / Un cârd de mâţe pripăşit / În tufele de sânger... /  – Mă rog,  – a 
zis pisicilor, – / Umblaţi pe trepte binişor, / Să nu-mi treziţi nepoţii obosiţi. / Le spuneţi, când 
vă cheamă: / < Ce poftiţi?> / Vă las în grijă lupişori isteţi, / Să-i ascultaţi, că slujitori sunteţi // 
Aşa le-a spus şi mâţele au iscălit / Un pergament mototolit”. 

Basmele în versuri ale lui Dimitrie Stelaru sunt, aşa cum s-a putut observa, pure. Ele 
evită inteligent atât alegoria (conform tezelor momentului: o accentuare pe ideea de clasă, o 
conturare a unei realităţi sociale dincolo de cadrele obişnuite ale genului), cât şi parodia, distanţa 
faţă de tradiţie fiind luată, ca în cazul poeziei, prin stilizare, prin imprimarea unui caracter 
modern şi nu prin deconstrucţie. 
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În 1969 apare, tot la Editura Tineretului, în peste 30 000 de exemplare (prin 
comparaţie, antologia de poezie Mare incognitum fusese tipărită, cu doi ani înainte, într-un tiraj de 
10 ori mai mic), volumul Cei din lună. 

Prima poveste, care şi dă titlul cărţii, împleteşte realul cu un fantastic apropiat – prin 
tema confruntării cu o civilizaţie necunoscută – de povestirile S.F. Aici, ca şi în Trei prieteni, 
celălalt text, care adoptă tema copilului năpăstuit, ce fuge de acasă, suntem introduşi în 
universul specific vârstei, la care dominante sunt aventura cunoaşterii, spiritul de dreptate, 
bunadispoziţie, măiestria autorului constând, în primul rând, în felul cum ştie să surprindă 
aceste forme ingenue, elementare, de emoţionalitate. 

Căprilă, din Trei prieteni, e descris, astfel, ca un copil ce se află permanent sub 
influenţa basmelor, atunci când gîndeşte realităţile cu care intră în contact: căzând într-un 
pârâu, o broască îl gâdilă, iar el, „hait, e balaurul cu şapte capete”; când vede măcelarul care o 
trage după el pe capra lui, Lina, îşi zice că dacă „ar fi avut un buzdugan, praf ar fi făcut namila”.   
Cea mai simpatică şi expresivă dintre poveşti este, din acest punct de vedere, Trei berze mici, din 
volumul Casa veveriţelor, apărut postum, în 1991, la editura Ion Creangă, prin îngrijirea lui Victor 
Corcheş. Un pui de barză nu e atent la lecţii si are de pătimit din cauza asta. Iată-l în toată 
inocenţa sa: „[...] un bărzoi bătrân, cu ochelari [...] le explică celor trei pui, arătând cu beţişorul: 

– Colo e nordul; de-acolo vine vifor de zăpadă. (Când pomeneşte de nord i se cutremură tot 
trupul). Colo e sudul, înţelegeţi? 

– Da, răspund toţi trei. 
În timp ce profesorul explică, cel mai mic dintre pui, care are o jumătate de cioc colorat în negru, 

priveşte spre băltoacă, unde o broască tot clipeşte făcându-i în necaz. Dar răspunde şi el cu ceilalţi: da. 
 –   Va să zică acolo e nordul, acolo sudul. Bun! 
Profesorul se întorcea şi arăta estul şi vestul. 
– Aşa e vest, aşa est, înţeles? 
– ’Ţeles! 
 [...] 
– E, pentru azi, de-ajuns cu geografia. Să trecem la ora de zbor. Nu uitaţi punctele cardinale.  

Un minut pauză! 
De cum a spus „pauză”, al treilea pui s-a şi repezit după broască în băltoacă; o caută, dar n-o 

găseşte. Priveşte pe alături, apoi o ia razna prin apă”.    
La întreţinerea atmosferei îşi dau concursul pasaje pur onirice („De pe piscul din faţă 

îi zâmbi luna. I se păru că-l caută pe el şi că vrea să-l învăluie cu laptele ei auriu!”), personificări 
cu substrat mitic (brazii troznesc „dezmorţindu-şi şira spinării, după liniştea nopţii, când au supt hrana 
prin rădăcini”), imagini de basm („izvorul cu şapte braţe de argint”) sau stilizări în manieră poetică 
(„stelele ca nişte păianjeni de aur”). 

Concluzionând, nu putem decât să apreciem felul în care Stelaru a ştiut să-şi 
anexeze acest compartiment, printr-o abordare complexă, ce alătură fericit basmul în versuri, 
cu sinteza sa de limbaje (basm – poezie cultă – baladă populară – poezie pentru copii) şi 
literatura destinată (nu numai!) celor mici în care reţeta educativului îmbracă şi ea haina liricului 
în ceea ce am putea numi o poetică a ingenuităţii.              
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Ada IONESCU 

 
Îndrăgostire 

 
Străzi ondulând vertical, 
împingându-ne unul spre celălalt, 
grindină fluidă de miere,  
curgându-ne pe obrajii rumeni. 
Nerostita tăcere. 
Purtam rochii albe, lungi,  

cu mici flori si volane, 
ii stilizate, pe tălpi mirosul verde al 
ierbii 
pudrată cu rouă. 
Între noi începuse să plouă 
cu zâmbete; din ochi ne urcau 
curcubee. 
Farul din Alexandria  

ne apărea mult mai aproape. 
Din păduri se auzeau cerbii, 
Corăbii mitice pluteau pe albastrele 
ape. 
Mână în mână păşeam pe Calea 
Lactee. 
La urechi ne înfloreau pârguite cireşe, 
vrăbii gureşe 
ni se aşezau pe umeri, pe braţele goale, 
pomii turcoaz înfloreau alb, roz, 
violent 
rupţi de pământul absent. 
Palatul Bruckenthal, cafenelele,  

Piaţa, Catedrala 
se perindau ca nişte clişee, 
printre fluturii uriaşi care ne izbeau 
pleoapele. 
Între noi cântau nimfele, apele. 

 

Poem 
 
Nu te teme! 
Cu picioarele goale ieşim  

în plină primăvară: 
pe iarba albastră de cer  

ne vom arunca inimile roşii, 
sub ucigaşa lumină solară. 
Pe bulgări de lut negru  

ne vom întinde oasele.  
Din întuneric voi smulge  
toţi ghimpii durerii. 
Îmi voi pune palma subţire  

sub fruntea ta; 
voi împrumuta  
spada unui heruvim 
ca să te apăr de moarte; 
iar din fuioare de raze şi funigei 
voi împleti, cu vinete degete albe, 

aripi de zbor pentru noapte. 
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Eugen EVU 
 

Luminiţa  MIHAI CIOABA:  Poemurea dă arateara thai ades  
 
 

Pe Luminiţa Mihai o cunosc din anii 8o, când, împreună cu soţul ei, locuiau la 
Deva. 

Scria poezie şi nu mimând modelele zilei, ci exprimându-se cu un farmec 
special, din eposul culturii nomade, marginalizat, dar tezaurizat unic în obiceiurile şi mai 
ales cântecul şi dansului  ţigănesc…Fiind într-un juriu interjudeţean, i-am acordat 
premiul revistei „Tribuna”, 
Fără nici o reţinere, dimpotrivă.  Prin timp, i-am mai inclus poeme în revista Provincia 
Corvina, iar recent am avut bucuria unei revederi  de un ceas.  

Mi-a dăruit cartea ei quadrilinguă, titlul cel mai frumos fiind pe ţigăneşte :” 
Poemurea dă araterea thai adesea”…Deci românescul „ alaltăierea”, este pentru ei 
„Arateara” …Sau poate  de Arătare ! 

Luminiţa şi-a scris cărţile, şi s-a trezit a fi prinţesă, fiică de rege al Rromilor 
…Acesta da Destin ! Ea  era deja cunoscută  de poeţi, obţinuse nişte premii ale 
revistelor  dar mai ales în  occident, unde reviste de prestigiu o publicaseră…Ceea ce 
are aparte poeta, vine din stratul arheo- sufletesc al etniei ţiganilor, conţine misterul 
existenţei legate de pământ şi mai atentă la cer, pe care nomazii l-au văzut asemănător  
vechilor evrei ai Exodului. Cerul Lumini9ţie Mihai Ciobaba este  un Cort arcuit peste 
oameni…Lirica ei este gravă, meditativă şi filozofia ei este a omului mult mai aproape 
de viaţă, tocmai prin natura căreia îi aude tainiţele şi spusele cu o uimitoare 
acuitate…Critici români importanţi s-au pronunţat asupra liricii ei. 

Dominantă este poezia iubirii, un fel de oratio vechio sau de descântece  şi 
farmece. Cultura ei mito-poetică este autentică şi desinhibată de prejudecăţi. 

Bunăoară poemul „ De unde vin fluturii”, este zguduitor de frumos şi arde-n 
el strigătul omului către  Incognoscibil. …În poemul „Destin”, Luminiţa Mihai 
surprinde magistral, intuitiv sacralitatea  ubicuă, a unui demon sau poate Înger căzut, 
unui demiurg prin substituire…?  Esoterismul, magia  pare a fi un etimon, un răsad al 
păgânismului, al arhaicului cult al Naturii. De aici insinuarea predestinării prin farmece, 
într-o splendidă viziune tragic-enigmatică a unui Dumnezeu jucăuş…Sunt deplin 
impresionat de prezenţa acestei poete autentice, în spaţiul  românesc, a  unei înzestrări 
unice.   E frumos că vocea ei s-a întrupat  aici - cu atât mai mult că Luminiţa ,- nume 
meritat, - se exprimă şi în româneşte, în mod inconfundabil Nu ştiu, dar parcă aş fi 
dorit să aparţină ţiganilor aurari. Deoarece ea aureşte logosul şi poezia ei este a Iubirii 
dintotdeauna.  
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Dincolo de cer 
 
Dincolo de cer se poate 
Culoarea zilei gustul Vieţii 
Din Talpa Pământului 
Precum apa Izvorului 
Frunza Verdelui 
În Apusul Tomnatic 
Inima Copacilor 
Să nu mai ştim. 
 
Se poate dincolo de cer 
Pleoapa Lumii Cântecul 
Zâmbetul Copilului 
Sunetul Graiului 
Lacrima Iubirea Ochii Gândul 
În linişte să nu mai ştim. 

 
Târziu acolo amintirea 
A tot cea a fost va fi 
A tot ce am luat din 
Talpa pământului. 
 
Destin 
 
Cineva se joacă cu mine 
Iar jocul e magic 
Cineva se joacă cu mine 
 Mereu mă aruncă în marea  
cu spume 
mereu jocul nu-i joc 
mă aruncă în foc 
iar flacăra-mi arde ochii 
iar jocul pare a fi un blestem 
mereu sunt Prinţesă şi zilnic  
o biată femeie 
cineva se joacă cu mine 
şi jocul nu-i joc este pe moarte 
îmi dă ca să beau apă din stâncă 
durerea s-o stingă 
mă face să gust din cupă de lut 
otravă albastră 
cineva se joacă cu mine 
şi zilnic m-aruncă în groapa  
cu lei 
şi-o clipă mă face să simt 
că sorb cer 
Cineva se joacă cu mine 
Cineva se joacă cu tine 
Cineva se joacă cu el 
Cineva se joacă cu noi. 
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Aurel PODARU 

Un locşor comod printre boscheţi 
 
Casa din colonia Fabrici avea două etaje. De-a lungul zidului din fund urcau nişte 

scări şi dacă suiai pe ele ca să ajungi la una din faţadele laterale, treceai pe deasupra  unor 
grămezi de piatră cubică aşteptând să fie împlântate în şoseaua ce făcea legătura între centrul 
oraşului şi localităţile suburbane, circulaţia fiind oprită în zonă de nişte bariere alb-roşii care 
se manevrau manual cu ajurorul unor scripeţi. Dar încă de mult timp, de fiecare dată când 
treceam pe-aici, mi se părea că doar puţine cuburi de piatră se adăugaseră la cele vechi şi că 
semnele de restricţie a circulaţiei, hainele muncitorilor, agăţate mai peste tot, nu înaintaseră 
decât cu câţiva metri. 

Mergând mai departe de-a lungul scării, dădeam de rufe atârnate la uscat, pe sub care 
trebuia să aplec capul dacă voiam să trec; pantaloni, prosoape, cămăşi, maiouri, aliniate în 
aceeaşi ordine ca totdeauna, în care recunoşteam existenţa vecinilor mei, ale căror voci se 
auzeau venind dinspre un fel de portic care se deschidea la baza faţadei. Colo jos, o perdea, 
dându-se la o parte la venirea acasă a membrilor familiei, lăsa să se vadă pentru o clipă o 
lumină care sfâşia întunericul acum compact. Privirea îmi fu atrasă de grămezile de lemne, 
de încuietorile enorme ale podurilor, de balustrade, de hornurile printre care în cele din 
urmă mă pomenii umblând, de altă serie de rufe întinse pe terasă: de data aceasta numai 
rufărie intimă feminină, pusă la soare aici sus pentru ca nimmeni să n-o poată observa din 
stradă. 

Până în clipa când am văzut un lucru care, cu mai multă claritate decât oricare altul, 
amintindu-mi de un alt ritual de care uitasem, mă convinse că oamenii şi lucrurile care mă 
înconjurau aveau într-adevăr o fatalitate a lor, care se opunea oricărei condiţii deosebite şi 
ispititoare a lumii. 

Lăsasem scara în urma mea. Străbătusem o parte a terasei în clipa în care, mergând 
de-a lungul zidului ce dădea spre o curte interioară, am observat marginea de sus a unei 
ferestre cu obloanele pe care vântul le deschisese larg de tot, în aşa fel încât atenţia îmi fusese 
atrasă tocmai de zgomotul obloanelor lovite care scârţâiau din ţâţâni. Am mai făcut câţiva 
paşi şi în faţa ochilor mei apăru întreaga fereastră luminată. Am văzut capul surorii mele, 
gestul pe care îl făcu muindu-şi vârful degetelor în apă şi apoi, cum stătea desigur în faţa unei 
oglinzi pe care eu nu reuşeam s-o văd, trecându-şi-le cu multă grijă de-a lungul sprâncenelor 
pentru a le face să stea lipite de frunte. Distingeam numai capul ei între partea dreaptă a 
geamului şi cealaltă parte a camerei, unde se vedeau patul, dulapul şi un scaun pe care stătea 
atârnată o rochie, cu mânecile spânzurând spre podea. 

Sora mea părea că stă în genunchi. În realitate, însă, stătea probabil pe un scaun 
foarte jos; acum îşi umbrea ochii, partea de sub sprâncenele netezite cu salivă şi pleoape, dar 
într-un mod cu totul deosebit de felul în care o vedeam pe soţia mea machiindu-se: într-
adevăr îşi contracta obrazul de parcă ar fi fost nevoită să facă o sforţare grozavă, cu acea 
pudoare cam sălbatică pe care fetele din popor nu o pierd atunci când, fie chiar în 
intimitatea unei camere pustii, se hotărăsc să-şi falsifice calităţile lor fizice sau capacitatea lor 
instinctivă de a face dragoste. 
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Îşi termină machiajul legănând bustul încoace şi încolo, apoi puse jos pensula, îşi 
contemplă opera. Nu-i rămase, la sfârşit, decât să-şi treacă mâna pe la ceafă pentru a 
controla dacă părul era bine tuns; şi iată că, ridicându-se în picioare, dispăru în spatele 
geamului pentru a reapărea, în partea dintre dulap şi pat, aproape complet dezbrăcată. 

Rămase locului o clipă cu privirea pierdută în gol, fără motiv; poate că se gândea 
intens la un anumit lucru sau poate că fusese cuprinsă pe neaşteptate de oboseală. Îşi aplecă 
chiar şi capul pe piept, în timp ce goliciunea ei, cu pielea care în lumina lămpii părea şi mai 
palidă, aproape bolnăvicios de albă, fără urmă de cochetărie sau pretenţii ambiţioase, îmi 
pricinuia aceeaşi reacţie pe care mi-o stârnea uneori contemplarea propriului meu corp, a 
picioarelor mele, a burţii mele. O revăzusem pe sora mea cu trei seri înainte, îmbrăcată cu o 
fustă de pânză aspră, foarte strâmtă, care-i ţinea corpul strâns şi acum, în schimb, sânul ei 
îmi dezvăluia toată mizeria fizică sugerată de fiinţa ei; parcă nici nu aparţinea acelui bust încă 
solid, pentru că atârna spre coaste, lăsând să se vadă primele oase ale toracelui. 

Se întoarse din nou spre oglindă; încă nesigură, parcă obosită şi parcă dusă pe 
gânduri, îşi duse mâna la pântece, îşi pipăi şoldurile, lunecă cu mâna spre pubis; atras de 
aceste imagini şi de aceste gesturi, înţelegându-le în toată puritatea lor, eram martorul 
propriei mele decadenţe fizice, care mi se dezvăluia prin intermediul surorii mele, şi mă 
identificam cu ea cu o participare afectivă, care izvora din faptul că văzusem acel corp 
crescând alături de al meu şi pentru că, în fond, era o parte din mine. Ultima pe care o 
descopeream. 

Dar de jos se auzi claxonul unui automobil. Sunetul lui se repetă, nerăbdător, la 
intervale scurte. Atunci m-am mişcat de la locul meu; m-am uitat în jos, la stânga mea; am 
văzut, în lumina farurilor unui automobil care staţiona, un bărbat singur la volan. Repede m-
am uitat din nou la fereastră. După gestul instinctiv de a apărea la geam, sora mea se întoarse 
spre scaun, se acoperi în grabă cu un jupon şi se arătă la fereastră. Făcu un semn cu mâna şi 
claxonul încetă. Se uită şi înspre partea unde mă aflam eu, închizând geamurile, dar eu nu 
eram decât o umbră printre umbre, aşa că nu mă văzu. 

Nu se schimbase într-adevăr nimic şi nu se va schimba niciodată nimic – îmi 
repetam în gând – dacă sora mea, după atâţia ani, reuşise să nu altereze nici un moment din 
metodicitatea ei sentimentală – nemişcată, ca şi cum în fiinţa ei un mecanism al speranţei şi 
al dragostei s-ar fi blocat pentru totdeauna şi dacă acela care claxonase şi care o aştepta în 
maşină era un logodnic, care se adăuga la nesfârşitul, pateticul şir de logodnici, la al cărui 
început asistasem şi eu. Un şir care nu se va termina niciodată, o căsătorie care nu va avea 
loc niciodată, dar căreia sora mea va stărui cu îndârjire, în ciuda oricărui fapt, să-şi închine 
viaţa; sau, mai bine zis, nu căsătoriei, cu realitatea sa posibilă, ci, mai curând ideii de căsătorie, 
în acelaşi fel în care o călugăriţă trăieşte cu visurile şi nălucirile claustrării, cu o credinţă care – 
o dată cu trecerea anilor şi cu acumularea dezamăgirilor – poate că de acum înainte îi era 
suficientă şi o mulţumea oarecum, în aceeaşi măsură ca şi aceea care face ca viaţa unei familii 
să se încheie şi să se rezume la obiceiurile deprinse în cursul vieţii comune. 

Această credinţă îi dădea ghes şi de data asta. Îşi potrivi sânul cât mai bine în sutien, 
cu degetele ei care-şi reveneau la pudoarea cochetă din clipa când îşi machiase ochii, 
încercând să-i scoată în evidenţă contururile, pentru a face să se creadă într-o armonie, 
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dându-şi seama de pe acum de şubrezenia artificiului. Mi se păru într-adevăr că avea intenţia 
să opună peste puţin, la momentul care inevitabil avea să vină, doar o iluzorie şi slabă 
rezistenţă. 

Acum voiam să constat la ce rezultat reuşea să ajungă sora mea ascunzându-şi 
declinul, ca şi cum m-ar fi ispitit să mă folosesc şi eu de asemena trucuri. Urmărind-o, am 
vrut să văd cum, după ce făcuse ca sânul să pară iarăşi perfect, îşi aranja centura având grijă 
ca şi şoldurile să profite de pe urma acestui fapt şi ca pe sub fustă să nu se vadă că pântecele 
îşi pierduse formele. Şi cum îşi trăgea ciorapii pe picior, îşi alegea pantofii, îi încălţa. 

În sfârşit gata de plecare îşi luă geanta sub braţ. Am mers până la scară şi am coborât 
în grabă; voiam să-i ies în cale şi să-i vorbesc înainte ca ea să plece din casă, fie chiar şi în 
camera ei, pentru a verifica faptul că nici unul din cuvintele pe care ni le adresam când ne 
întâlneam nu putea să fie altul ca de obicei şi că nici măcar tonul celor ce ni le spuneam nu 
putea să se schimbe. 

Am ieşit în faţa casei. Am trecut pe lângă bărbatul din maşină. Ne-am uitat fix unul 
la altul. El a plecat capul mai întâi şi mi-a spus: Bună seara. Mi-a spus-o ca şi cum m-ar fi 
cunoscut. 

Am luat notă de umerii săi masivi, de umbrele mari pe care le aruncau pe volan 
mâinile lui care aveau să se bucure de pregătirile minuţioase făcute de sora mea în vederea 
întâlnirii cu el. După salutul scurt pe care mi-l adresase, faţa i se cufundase din nou în 
întunericul care domnea în automobil şi de aceea nu mi-a fost posibil să-i deosebesc 
trăsăturile; totuşi mi s-a părut că e un om nu tocmai tânăr şi, cine ştie de ce, cam vulgar. Un 
comerciant, m-am gândit, poate un bărbat însurat, un bărbat cu copii. 

M-am întâlnit cu sora mea la jumătatea coridorului. Lăsând-o să treacă înainte am 
salutat-o, şi apoi, ca şi cum ar fi fost prima ei întâlnire cu un bărbat, i-am urat noroc. 

Ştiam că o să se oprească, că o să se întoarcă spre mine, fără să perceapă ceea ce ar fi 
putut să fie şi o ironie sau, în orice caz, putea să însemne o înţelegere cam penibilă a noii ei 
legături. Ca şi cum într-adevăr ar fi fost pentru prima oară că i se întâmpla aşa ceva ca şi cum 
tot restul i s-ar fi şters din minte, avea să-mi răspundă zâmbind: Mulţumesc, Liviu. Şi într-
adevăr aşa îmi răspunse. 

Apoi am întrebat-o: Cine e? Un om de treabă? Da, e de treabă, a zis. Un om serios. 
Şi acum trebuia s-o întreb: Atunci de data asta te pierdem? 
Avea să redevină serioasă şi, după o clipă de gândire, avea să confirme: Cred că da. 

El spune că în noiembrie o să se facă. Şi tu ai vrea să te căsătoreşti în noiembrie? zic. Nu, 
spuse. Eu aş prefera anotimpul în care ne aflăm. Nu o lună cu vreme urâtă, nu o lună cu 
ceaţă. Dar cred că n-o să fie posibil. Da’ de ce? am întrebat. 

Lăsă capul în jos: El spune că o să trebuiască să plece de aici din cauze care privesc 
munca lui şi vrea ca eu să-l urmez cu toate actele în regulă. Şi unde o să vă stabiliţi? o mai 
întreb. Nu ştiu, zice. În orice caz, nu aici, în altă parte.  Cu siguranţă, în alt loc din ţară. 

Ne-am uitat unul la altul. Nu mai aveam nimic să ne spunem. Foarte bine, zic. La 
revedere ! La revedere ! zice. 

Plecă legănându-şi geanta. Eu am mers mai departe de-a lungul coridorului. Trecând 
prin faţa camerei ei, am văzut că uitase lumina aprinsă. Am intrat s-o sting. În timp ce mă 
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mişcam în aerul încărcat de parfumul ei, mi-am observat chipul în oglindă, dar numai o 
clipă, pentru că imediat am întors comutatorul. Privind pe fereastră, am văzut în întuneric 
farurile automobilului, care după ce executase manevra de marşarier se îndrepta spre râu. 

Să rămân aici, îmi repetam în gând: ca omul acela poate însurat care o ducea pe sora 
mea pe malul apei, între boscheţi; să mă întovărăşesc şi eu cu o fată oarecare, nemişcată în 
timpul ei şi în riturile ei şi să descopăr, cu ajutorul dragostei pe care aveam s-o fac cu ea 
printre atâtea alte maşini oprite, printre atâtea alte faruri roşii care se vedeau de-a lungul apei 
ce curgea printre pietre, că ordinea firească a acestei reguli nu putea fi ameninţată de nici o 
obligaţie, de nici o fiinţă omenească, de nimic din această lume. Şi că dragostea putea într-
adevăr să rezume totul, să însemne totul, dacă mă gândeam la clipa că şi eu şi sora mea 
începusem în acelaşi fel şi în acelaşi timp să ne căutăm un locşor comod printre boscheţi. 

 
 

E R I K A  E R DO Ş 
 

Minciuna Apollinicului 
 

Mergea încet …spre … nu ştiu spre 
ce …dar , cert că mergea încet ! Vorbea încet 
..nu ştiu.nu ştiu despre ce anume vorbea 
……..,dar cert că vorbea încet !Atunci a 
ajuns ,se pare că mergea spre centrul 
Tulpinii,căuta „rătăcita Stamină „ , ca să ajute 
la germinala expansiune  a Uitării ! Făcea şi el 
ce putea şi cum putea …Obosit  de atâta 
căutare …în ochi i se citea zădărnicia  şi 
începu să ţipe(era nevrotic de felul lui )  

..Linişte stimabile ! se repeta într-un ecou  ce se depărta apropiindu-se  ,,Ultimul sunet îi 
atinse insesizabil timpanul care începu să vibreze a serenitate …Începuse să fugă(încet, 
încet ) şi fugea spre vârful Tulpinii, rostogolindu-se printre miile de universuri 
clorofiliene … 

Se simţea Demiurg în apogeu Apocaliptic, distrugea „nervuri nervoase „, 
materne , foiţe transparente şi într-un final ajungând pe marginea unei petale transpirat 
şi mirosind a detritus organic, începu să inhaleze  cu sete  Ţipătul ce ieşea din căderea –i  
sisifică şi la umbra Ectocarpului, regăsi Cuvântul ce stătea de vorbă cu Şarpele pe 
Cădere . 
 

Totul dormea ..şi Timpul şi Spaima , şi Pietrele…În toată Iluzia  Deznădejdii , 
Cei Trei începură să lovească ţărâna cu rugăciuni întru pomenirea veşnică a răposatului 
ABRAXIS . 
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 Camelia Filip 
 

 
DESCULTI  

 
Desculţi, 
Si atât de aproape de pământ 
Desculţi, 
La trei răspântii am coborât 
Desculţi, 
Cu trepte semănând pământ 
 
Stai, 
Tăcerii mele doar să-i dai 
Stai, 
Cărbunii nopţilor de rai 
Stai, 
Cenuşa nu-şi mai ştie grai 
 
Taci, 
Cenuşa nu mai are glas 
Taci, 
Si buzele au gust de ars 
Taci, 
Dar cât  de aproape am rămas 
 

 
 

URSITA 
 
Cred 
Că mi-am înmuiat ursita 
Intr-o mare de cuvinte  
Si de atunci 
Mâînile  
N-au încetat să se usuce 
Iar tăcerile 
N-au  încetat să vorbească 
 
 
 

DACA 
 

Dacă n-ai fi, dacă n-ai mai iubi 

Ai fi doar visul minţii urlătoare 
Te ating însă şi nu mi s-a părut 
Si nu te temi 
Si încă nu mă doare, 
 
Te ating sau poate însuţi mai chemat 
In echilibrul  firii urlătoare  
Si atât de simplu îţi dau zi după zi 
Si nu mă tem 
Si încă nu te doare 
 

PASTEL 
 

In cercuri largi de alb plăpând 
Unde tac şi amăruile poveşti, 
Paşii galben coborând 
Val mieriu nedesluşind 
Inălbind cu vise  plajele câineşti  
 
Când amurguri după zori 
Se strecoară în culori 
Ameţind să mă rosteşti în alb şi-
amurg 
Pe o vrajă de pământ 
In albastru semănând 
Ameţind să te repet  în verde crud 
 
Când luceferi vor durea 
Albatroşii vor cădea 
Roşiatic timp de vise şi castani 
Ameţită mâna mea  
Curcubeu va căuta 
Pe auriul plajelor roase de ani. 
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 Ion CRISTOFOR 
 Un poet solitar: Dumitru Cerna  

 

       Autor al unei impresionante, masive teze de doctorat, intitulată Panait Cerna. 
Biografia unui destin, Dumitru Bobină, a devenit cunoscut în literatura actuală sub 
pseudonimul Dumitru Cerna. Poetul s-a remarcat prin eleganţa liricii sale, de un 
rafinament necăutat, prin nota originală, inconfundabilă. A publicat câteva volume de 
poezie la edituri prestigioase, cărţile sale fiind bine primite de critica literară. Unul din 
volumele sale, Poeme dobrogene, evocă spaţiul geografic şi spiritual în care s-a format 
Panait Cerna.  Câţiva ani, poetul şi autorul tezei amintite a condus o prestigioasă revistă 
de cultură şi artă, Grai, care a realizat câteva numere monografice, remarcabile, cum ar 
fi cel dedicat lui Ioan Alexadru. A publicat eseuri şi articole de critică literară în mai 
multe reviste de cultură, dovedind o bună informare precum şi o eleganţă particulară a 
expresiei. În ultimii ani, a publicat numeroase articole dedicate vieţii şi operei lui Panait 
Cerna, mai ales în revista clujeană Cetatea culturală, mici studii ce  dovedesc pasiunea 
pentru cercetarea unui autor intrat, din păcate, într-un con de umbră al istoriei literare.  
 Poetul şi eseistul Dumitru Cerna a preluat acest pseudonim din veneraţia pe care o 
poartă atât locurilor sale de baştină cât mai ales amintirii poetului Panait Cerna. A editat 
acum câţiva ani un studiu al lui Panait Cerna, Eminescu şi Faust (Casa Cărţii de Ştiinţă, 
Cluj-Napoca, 2001), cu o prefaţă de Petru Poantă, prin acest gest  încercând să aducă în 
actualitate activitatea literară a unui poet înzestrat, al cărui sfârşit tragic, prematur, a 
încheiat o carieră ce se anunţa strălucită. 
 Lucrarea de doctorat a lui Dumitru Cerna constituie indiscutabil cea mai valoroasă 
cercetare de până acum, dedicată poetului Panait Cerna. Biografia sa este reconstituită 
cu minuţie, pe baza a numeroase documente culese din arhive, multe dintre ele fiind 
inedite. Dumitru Cerna a recuperat din paginile unor reviste uitate, adeseori ignorate de 
cercetătorii de dinaintea sa, contribuţia lui Panait Cerna la o literatură care trăia sub 
influenţa eminescianismului. De altfel, una din cele mai consistente capitole se 
intitulează “Epigonismul eminescian”.Comentariile sale aplicate la poezia lui Panait 
Cerna  sunt fine şi nuanţate, dovedind o certă înzestrare critică. Remarcăm aici câteva 
din capitolele cele mai elaborate: “1897. Adevăratul debut în revistă. Începutul 
activităţii literare”, “Poezie şi revoltă”, “Panait Cerna, critic şi teoretician literar”, 
“Poezii necunoscute sau necuprinse în volum” etc. Masivă, bine documentată,  
remarcabilă prin vasta documentare relativă la biografia tragică a lui Panait Cerna  dar şi 
prin analizele aplicate pe text, lucrarea Panait Cerna. Biografia unui destin trebuie salutată 
ca o consistentă lucrare ştiinţifică.  
  Dacă amintim de valoroasa cercetare a poetului Dumitru Cerna o facem şi pentru a 
sublinia parcursul intelectual al unui poet cu o biografie spectaculoasă. Scriitorul 
Dumitru Cerna s-a bucurat de o existenţă ieşită din comun, practicând tot soiul de 
profesii umile şi umilitoare, într-o epocă, cea a dictaturii comuniste, ce a strivit nu 
puţine personalităţi. Cu cerbicia tipică unui om al pietroasei Dobroge, Dumitru Cerna a 
ieşit întărit din perioada dictaturii, lansându-se într-o carieră profesională dificilă şi în 
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aparenţă puţin propice scrisului, cea de funcţionar. Tocmai în această perioadă, 
scriitorul va da adevărata măsură a talentului său. De altfel, poetul îşi asumă poza 
autoironică, ceremonioasă a acestei posturi, care-l particularizează, în ciuda unor 
apropieri posibile de masca aristocratică a unui Radu Stanca, după cum remarca Petru 
Poantă: "sunt primul poet funcţionar din oraş/urc îmbrâncit ierarhii troleibuze/îmi car 
destinul şi diplomatul trufaş/îndesat cu lacrimi crepusculare lehuze".  
 Născut în 1955, în comuna Cerna, din judeţul Tulcea, poetul-funcţionar e licenţiat al 
Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca. Este autor a mai multor volume de versuri - Cireşe 
amare (1993), Poeme translucide (1996), Sceptic de rezervă (1997), Pasărea Ibis şi Agresorul 
(1998), Poeme dobrogene (1999), Trist. Poeme bonsai (2000), Între două pustiuri (2001), 
Dumicatul de pelin (2003), Magdala (2005), Fiul (2006). A realizat mai multe antologii de 
poezie contemporană şi a îngrijit şi prefaţat  volumul Meglenoromânii din Cerna. Ieri si azi 
al  Dumitrei Petrică, rod al precupărilor sale de recuperare a unei memorii istorice 
privitoare la ramura sudică a neamului nostru. Poetul însuşi are o ascendenţă 
meglenoromână, numeroase din poemele sale conservând cuvinte din acest dialect. De 
altfel, Dumitru Cerna este prin excelenţă o sensibilitate solară, un sudic vibrând cu 
toate fibrele fiinţei la chemările astrului diurn. Unul din volumele emblematice pentru 
lirica sa este, după cum aminteam la începutul acestor rânduri, Poeme dobrogene, o carte 
invadată de  miresmele acestui spaţiu sudic. Cu toate acestea, structural Dumitru Cerna 
este un solitar, cu oroare faţă de grupările literare, refugiindu-se într-o singurătate  
luminoasă, sentiment ce poate fi detectat şi în volumele ulterioare: "Scriu poezie şi nu 
ştiu mai nimic / despre mine / dar câtă lumină îmi scaldă / sfioasa / părelnica-mi 
solitudine"(Fiul). 
Geografia sa mitică nu rămâne cantonată la spaţiul originar al Dobrogei natale, dar 
acesta constituie toposul  cel mai consistent, revenind obsesiv în mai toate volumele 
poetului. Imaginea provinciei sudice e readusă în culorile vii ale unei prodigioase 
memorii afective, chiar dacă intersectată de motivul livresc, romantic, al unei balade 
germane: "cerul albastru şi Dunărea albastră / adolescenţa - muşcată roşie-n fereastră 
// caise verzi în ocale de chihlimbar / şi sâni mişcători respirând sub priviri de barbar 
// Lorelei râde roş cu pistrui de la jar / pe faleze pescăruşi din iubire-arăsar / se 
înserează peste  şapte coline / adolescenţa se clatină-n goale tulpine / Lorelei tace gri în 
priviri nuferi stinşi / anii noştri sunt într-o singură vară cuprinşi // alb-mov liliacul se 
reazimă-n sară / tristeţi misogine aburi în tine presară // Lorelei moare brun Dunărea 
se-nspumă / funiginea ei se prelinge-n lacrimi de brumă // au aţipit toate şi vara şi luna 
/ adolescenţa din ceruri îţi face cu mâna"(Lorelei). 
  Spaţiul compensator al Dobrogei este văzut cu ochiul unui estet, al unui rafinat atras 
de culorile şi de parfumurile unui univers auster, reconstruit sub semnul rememorării. 
Poezia devine aici un ritual al reîntoarcerii, al celebrării unui spaţiu dominat de figurile 
tutelare ale părinţilor, dar şi de motivele emblematice ale nucului, busuiocului şi cărării: 
"Doamne, m-am întors de unde-am plecat. / Nucul şi el frământat-fulgerat, / Faţa 
poemului arsă de soare, / Morminte făr' de busuioc şi cărarea din sat."  
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Motivele tradiţionale sunt prelucrate în spiritul unei modernităţi solitare, nesupusă 
vreunui model sau mode poetice. În toate manifestările sale, Dumitru Cerna rămâne un 
solitar, chiar dacă scriitorul nu e lipsit de simţul solidarităţii cu breasla şi semenii. 
Rafinatul său estetism e nu numai semnul unei opţiuni artistice, ci şi expansiunea lirică a 
unei orgolioase, singulare interiorităţi.   
 
 

O antologie Solo Juster 
 
 Scriind acum câţiva ani despre poezia lui Solo Juster afirmam că acesta  „este 
unul din cei mai serioşi poeţi de limbă română din Israel”. Ulterior, aprofundând 
creaţia scriitorului strămutat în Ţara Sfântă, am constatat că aprecierea mea era cel 
puţin limitativă, dacă nu şi injustă. În spiritul adevărului, ar fi fost mai corect să afirm că 
Solo Juster e unul din cei mai serioşi poeţi actuali, din poezia de expresie românească, 
de aici şi de   pretutindeni. Indiferent că îl plasăm între poeţi ce scriu înafara graniţelor 
ţării de origine, poetul Solo Juster rămâne un poet de primă mână, în ciuda discreţiei cu 
care se manifestă.  Poetul israelian de limbă română  s-a născut la Bucureşti în 1922.Ca 
şi alţi evrei, a cunoscut pe propria piele isteria şi cinismul unei istorii care a bulversat 
secolul XX. Destinul a făcut să  supravieţuiască regimului lagărelor de muncă 
obligatorie din perioada  războiului. După 1945 va locui la  la Constanţa, lucrând ca 
simplu  muncitor cu braţele în port. A debutat cu poezii în revista Viaţa Românească în  
1948. Între  1951-1952, ca şi alţi tineri fascinaţi de literatură va fi student la celebra 
Şcoala de literatură "Mihail Eminescu" din Bucureşti, o instituţie proletcultistă din care 
au ieşit tot atâţia scriitori câţi au intrat. Va scrie o perioadă reportaje în revistele şi 
ziarele vremii, cu entuziasmul obligatoriu şi convenţional al epocii.  În 1956, va fi trimis  
în China, Coreea şi Vietnam, pentru o serie de reportaje. La  întoarcerea din aceste ţări 
asiatice  îşi dă demisia de la Narodnaia Rumânia, cum se numea  redacţia publicaţiilor 
pentru străinătate, renunţând  la calitatea de  membru al partidului comunist. Om de 
stânga, poetul traversează o gravă criză de conştiinţă, constatând prăpastia enormă 
dintre propaganda comunistă şi realitatea dură din jur.Va urma pentru poet o perioadă 
foarte dificilă din punct de vedere social. Va lucra ca simplu muncitor într-o fabrică 
pentru a-şi câştiga existenţa. Exasperat de noul  statut social, de atmosfera din ţară,  va 
alege în 1960 să plece în Israel, însoţit de devotata sa consoartă, prozatoarea Mariana 
Juster, şi de fetiţa cuplului. Nu o va duce pe roze nici în noua sa patrie, fiind silit să 
lucreze în domenii străine de domeniul inefabil al poeziei, ca funcţionar la poştă, la 
bancă şi ca optician independent. În 1966 va înfiinţa  "Lumea Magazin", o publicaţie al 
cărei redactor-şef devine. În redacţie mai lucrau Sorin Cunea ( ca secretar de redacţie) 
iar printre colaboratori se numără  Arnold Velureanu, Harry Ber (din Canada ), Nicu 
Palty, Marius Godeanu, Davis Grebu şi alţii. Revista a apărut  doar 18 săptămâni, toate 
publicaţiile de limbă română funcţionând în condiţii dificile, susţinute mai mult de 
entuziasmul redactorilor.  În 1985, împreună cu soţia sa, va înfiinţa un cenaclul literar 
de limbă română "Punct", editând şi o publicaţie bianuală cu acelaşi nume. Printre 
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scriitori ce frecventează cenaclul şi publică în originala publicaţie se numără  Iosef 
Eugen Campus, Shaul Carmel, Luiza Carol, Andrei Fischof, Maria Găitan-Mozes, 
Moscu Eyal, Mioara Iarki-Leon,  Solo Har, A. Strihan, Gina Sebastian, Zoltan Terner, 
Ludovic Bruckstein, Leopold Ruga, Moşe Maur,  Ieruhim Roisman, Adrian Zahareanu, 
Z.B.C, Nicu Palty, Vladimir Eşanu şi Dr. Elias. Sunt prezenţi în paginile revistei şi 
scriitori din străinătate, dintre care îi amintim pe  Mira Iosif (din Belgia ), Ştefan  Iureş, 
regretata Eveline Fonea, poetul  Radu Cârneci, părintele  Ioan Chirilă (în ipostază de 
poet),  Monica Săvulescu şi alţii.  
 A publicat, dacă nu mă înşel,  peste o duzină de volume de poezie. Mai ales cu 
volumul Lacrima interioară  se impune  printr-o identitate inconfundabilă, conturată în 
timp cu fiecare din volumele editate, cele mai multe, în condiţii tipografice modeste. 
Apărut  în 1998  la Institutul European, volumul readuce în spaţiul românesc un poet 
ce va fi recunoscut pentru calitatea sa prin acordarea unui premiu la importantul 
Festival Internaţional de poezie "Lucian Blaga", care este la ora de faţă cel mai 
important din Europa de Est. Poemele lui Solo Juster îşi extrag substanţa din 
avatarurile vieţii contemporane, ca depoziţii lirice  ale unui fiu al veacului, pentru care 
lumea înseamnă nu numai o dramatică confruntare,  ci şi un miracol, tulburător prin 
simplitatea sa enigmatică. Poetul a deprins temeinic lecţia simplităţii, evidentă mai ales 
în noua antologie pe care poetul şi-o alcătuieşte, Poeme (Tel-Aviv, 2007), apărută în regie 
proprie. Prevăzută cu o prefaţă de poeta Luiza Carol, cartea conţine şi o selecţie din 
traducerile efectuate de-a lungul timpului de  poet, printre  cei traduşi figurând spirite 
afine precum Edgar Lee Master sau Umberto Saba.   Volumul e structurat în două mari 
secţiuni, intitulate "Poeme de dragoste" şi "Alte poeme".  Antologia ne redescoperă un 
poet  cu o sensibilitate modernă, apropiat ca structură de poeţi ai cotidianului umil, 
cum ar fi Victor Felea. Lirica poetului de la Tel-Aviv e simplă şi profundă, cu o retorică 
despuiată de podoabe şi cu o economie de mijloace stilistice. Solo Juster privilegiază  
"adevărul despuiat / de zorzoanele cuvântului", chiar dacă banalul şi umilul îşi arată 
chipul hidos ("rânjeşte urât ca naiba"). Decantată îndelung, acest lirism al simplităţii nu 
e lipsit de substanţă şi profunzime. Poemele sunt concepute adeseori ca transcrieri ale 
unui jurnal intim, dând adeseori impresia, falsă, de refuz al elaborării artistice.Un 
autoportret dezvăluie nu numai natura psihologică a poetului, ci şi un crez artistic ce 
refuză poza romantică a poetului inspirat, grandios şi lacrimogen, în favoarea unei 
măşti a umilităţii şi a unei elementare onestităţi: " Nu-ţi plac poemele mele / cuvintele-s 
prea grele / clopoţeii de plumb n-au răsunet / de zurgălăi // aşa e / nu am har / să 
albesc negrul din lume // nu sunt ceea ce / se cheamă / un poet mare"(Zurgălăi). 
Aceste rânduri nu se voiesc un portret al lui Solo Juster, ci doar o schiţă menită să 
semnaleze iubitorilor de poezie prezenţa unei personalităţi ignorate, ale cărui poeme 
trebuie citite cu inima. Căci Solo Juster e o sensibilitate autentică în toate manifestările 
sale, emoţionante prin mesajul lor uman, tulburător şi complex.     
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Valeria MANTA TĂICUŢU 
 

Un cartograf al suferinţei 
 

Mai degrabă scriitor decât gazetar, Ioan Adam 
scufundă realitatea în apele unei “oglinzi de cerneală”, 
căutând nu să „restituie”, ci să „reflecte”, proces complicat, 
care nu mai presupune doar trimiterea înapoi a suprafeţei 
lucrurilor, ci dezvelirea miezului lor, a cauzelor şi, eventual, a 
soluţiilor: „acum mă las des pradă cotidianului, pentru a-i 
descoperi rădăcinile şi a-i întrezări viitorul”. Din vechea 
meserie de jurnalist, Ioan Adam păstrează simţul analitic, 
luciditatea, capacitatea de a sesiza amănuntul revelator, calităţi 
dublate de o sensibilitate care nu se confundă cu 
sentimentalismul şi cu retorica, precum şi de o autocenzură 
greu de depistat la gazetarii dintr-o generaţie puţin mai tânără: 

„Din cele câteva sute de texte scrise între anii 1991-2005 [...], n-am reţinut aici decât vreo 
cincizeci. Imaginile de atunci le-am răsfrânt prin note în altele de-acum, aducând jocul de 
oglinzi cât mai aproape de Azi, când teatrul lumii româneşti – de aproape sau de departe – 
ne propune noi şi noi premiere, care ne solicită văzul şi gândirea” (p. 6). 

Volumul („Oglinda de cerneală”, Editura Adam, 2005) debutează, şi nu întâmplător, 
cu imaginea dezolantă a unei Românii postrevoluţionare, în care valorile tradiţionale au 
început să dispară şi în care lumea satului, de exemplu, în loc să-şi revină din coşmarul 
comunist, se pierde în inerţie, defetism şi indolenţă. „Neaşteptata înstrăinare a ţăranului de 
grâu”, hectarele întregi nelucrate, „vetrele româneşti ale pâinii” din Dobrogea, Muntenia, 
Ţara Bârsei, Câmpia Transilvană până sus, spre poalele Apusenilor, lăsate în paragină, 
demonstrează că retorica parlamentară din iarnă şi din primăvară se răzbună, că ţăranul, 
sătul de vorbe şi de chiţibuşuri juridice, neconsiderându-se proprietar de drept al pământului 
primit după înlocuirea regimului comunist, a dobândit un comportament tipic de arendaş 
care nu vede dincolo de uşa pătulului său, ceea ce justifică starea deplorabilă a ţarinilor: „O 
inerţie, o nemişcare de început de lume m-a luat prin surprindere aproape pretutindeni. 
Negru, închircit, cu spicul rărit, tras spre pământ parcă nu de gravitaţie, ci de forţa fatală a 
nepăsării, fratele grâu (cum îi spunea prietenul meu, poetul Titus Vâjeu) dormita într-o 
tristă splendoare” (p. 8). Recenzând apoi „Papagalul verde” al lui Arthur Sschnitzler, 
reporterul iese din „academia sublimă a grâului”, pentru a intra în aceea a literelor, unde se 
află şi semnale de alarmă trase, şi lumini crude aruncate asupra realităţii, dar şi posibile 
soluţii: lumea nu se vindecă prin râs, ci prin ironia muşcătoare, prin oglinzile care-i trimit 
înapoi cu fidelitate chipul hâd: „deşi fundalul este istoric (acţiunea e plasată la Paris, în orele 
premergătoare căderii Bastiliei), trimiterea regizorală la revoluţia română e transparentă. La 
„Papagalul verde”, un fel de cabaret politic unde se joacă teatru cu subtext, ultima 
reprezentaţie adună o lume pestriţă, de la borfaşi şi prostituate la nobili decrepiţi, pe care un 
instinct pervers îi cheamă să audă în premieră, de pe scenă, replici pe care istoria le menea 



 64 

unui spectacol la o scară mult mai mare. Teatrul ca lume şi lumea ca teatru, similitudinile şi 
coincidenţele lor, cuvântul care provoacă realul şi realul care se resoarbe în cuvânt ca într-un 
joc blestemat de oglinzi paralele, acestea ar fi mizele lui Schnitzler” (p. 16), 

Acestea ar fi, de altfel, şi mizele lui Caragiale, abordat în volum într-o întreagă serie 
de articole, unele vizând modul greşit de receptare a dramaturgului în zilele noastre, altele 
subliniindu-i actualitatea de necontestat în lumea noastră nevrotică, debusolată, gata să-şi 
calce în picioare valorile. Românii de astăzi trăiesc, deşi nu le-o mai impune nimeni, sub 
acelaşi imperiu al necesităţii: „O stare de necesitate se ghiceşte în spatele tuturor cuvintelor, 
şi n-am greşi văzând, ionescian, personajele ca pe nişte victime ale datoriei. În O scrisoare 
pierdută, Pristanda, omul care ştie tot, constată – cu o dureroasă voluptate – că statul [...] 
ne cere numai datoria. Supuşi acestei continue presiuni, eroii adoptă fără rezistenţă 
limbajul corespunzător. Un fel de imperialism al simţirii li se transmite tuturor: nu mai 
comunică, ci decretează, impun urgenţe şi necesităţi. Preluată tale-quale sau trecută pe sub 
furcile negaţiei ori ale condiţionalului, formula se repetă de vreo 80 de ori, pe scurt, e 
supraticul tuturor” (p. 30). 

Miza vieţii româneşti contemporane, departe de a fi ideea, cum se pretinde, este 
detaliul anatomic, scandalul, retorica parlamentară şi stradală; sfâşierea unei conştiinţe 
artistice devine, cel mai adesea, spectacol exterior, proces la bară sau circ, miturile populiste, 
gen mitul omului providenţial pentru o naţiune, renăscând...din propria lor cenuşă: „e de 
observat, încă o dată, că la români mitul compensează o realitate negativă, se naşte din jale. 
Cidul e imposibil la noi, fiindcă n-avem psihologia cuceritorului: ne-am apărat perpetuu, iar 
mentalitatea noastră defensivă ne apropie de troieni, nu de ahei” (p. 40). Există un conflict 
de mentalitate propriu lumii româneşti, detalii minore, ţinând în aparenţă de sfera orgoliilor 
personale, trimiţând întotdeauna la înfruntarea surdă, niciodată încheiată la noi, şi care 
acţionează ca o frână fără greş în toate zonele politicului, economicului, socialului, 
culturalului.  

Fie că vorbeşte despre fapte şi întâmplări contemporane, fie că analizează contexte 
politice ori culturale, fie că ia în discuţie gafele diplomatice, starea de asediu asupra literaturii, 
învâţământului ori sănătăţii, Ioan Adam păstrează dreapta măsură. El explică, nu 
incriminează, refuză radicalismul şi lejeritatea opiniei, şi se alătură, cu modestie, convingerilor 
unui disident, Doru Novacovici, căruia îi face o cronică echilibrată, încheiată cam aşa: „dar 
acest cartograf al suferinţei scrutează de asemenea ceea ce este şi ceea ce va fi cu noi. Iar 
ceea ce descoperă în viziunile lui nu e, uneori, mai puţin dureros. Ascunse, ca simptomele 
unei boli vremelnic vindecate, otrăvurile trecutului ne ameninţă viitorul. Iar cele mai 
primejdioase sunt dezunirea, dezbinarea şi discriminarea între fiii aceluiaşi neam. 
Deocamdată zidul dintre cei dinafara frontierelor României de azi şi cei dinăuntru n-a căzut. 
Pe alocuri, parcă a crescut! Dacă nu-l vom dărâma, noi ziduri se vor înălţa. Şi atunci, 
Doamne fereşte, România va fi o confederaţie morganatică incluzând subiecţi precum 
Ţara Oaşului, a Maramureşului, a Obcinelor, a Zarandului, a Severinului, a Bârsei, a 
Haţegului, a Loviştei, a Făgăraşului şi aşa mai departe, până la totala fărâmiţare. E o 
perspectivă tristă la care nu-i deajuns să reflectăm. Împotriva ei, Doru Novacovici ne 
propune o soluţie: trebuie să acţionăm!” (p. 103).  
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Daniela GIFU 
În căutarea sacrului…12 
 

„Spuneţi-mi calea, să ştiu s-o apuc, 
Că aşa-mi vine să mă tot duc, 

La marginea lumii, cu îngerul meu, 
Am întâlnire cu Dumnezeu.”13 

 
Apare inevitabil un paradox atunci când te 

apropii de lirica sacră, şi anume regăsirea logosului în 
accepţiunea biblică, care, în fapt, se interpune cu cel al 
individului uman pribegind haotic prin lumea telurică. 
Dinu Virgil reuşeşte să utilizeze limbajul ca instrument al 
comuniunii dintre semenii săi, într-o proporţie deloc de 
neglijat, călăuzind discret paşii, asemenea prezenţei sale 
rezervate, înspre planul divin.  

Volumul de poezii De devenit surprinde, fără a 
forţa, prin atribuirea unui rol bine gândit cuvântului său, sacralitatea pierdută sau 
ignorată în mod mai mult sau mai puţin conştient. Împărtăşind mai întâi raţionalului 
din experienţa fiecărei tumultoase trăiri, poetul condeiază aici iubirea în mai multe 
ipostaze: iubirea inimii, exprimată în „poeme de dragoste prin lume”, iubirea de sine, 
care se vede nevoită în cele din urmă să aştepte iertarea, mângâierea, când o „să-i spui 
povestea încă unei zile” până când obosit se va retrage acasă, loc văzut drept „cetate de 
cer” şi iubirea filială, care tânjeşte după amintirea mamei atunci când „vor să-şi finiseze 
cântul.”  

Din acest amalgam aparent confuz de trăiri, în care „chiar dacă azi ce sunt nu 
ştiu”, cu ochii îndreptaţi spre Cer unde „ne-aşteapt-acasă Dumnezeu”, autorul ne 
provoacă, dar, în egală măsură, ne oferă şi un reper pentru un regret şi o stranie nevoie 
de iertare, „îţi voi zâmbi şi mă răzbun / c-o mângâiere şi c-o floare.” 

Este poezia un spaţiu al dumnezeirii, sau este mai degrabă unul al plăcerii 
demonice? Descoperim în poezia lui Dinu Virgil o identitate clară a liricului, în schimb 
graniţa dintre sacru şi demonic pare slab conturată. Răspunsurile sale le primim printr-o 
observare atentă a sensurilor termenilor uzitaţi, care - pe ici pe colo - deşteaptă omul 
asudat de desfătare, „ce-a învăţat păcatul pe de rost.” Poezia de faţă devine un fel de 
îndrumar de viaţă, reuşind să decodifice parte din tainele biblice, căci atunci când 
cuvântul a devenit cărămida de la începutul vieţii, iar necuvântul a adus alinarea 
sfârşitului, poetul ne adresează un încurajator şi, poate, prevestitor îndemn: „Fraţilor, să 
ne-mbătăm cu vise!”      

                                                 
12 Dinu Virgil, De devenit,  Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 
13 Ultima strofă din poezia Căruţa cu roţi pătrate, p. 7-8 
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 Nu e puţin lucru să constatăm că în textul biblic demonul, cu toate faţetele 
sale, a făcut parte din sacru. Binele şi răul sunt părţi definitorii ale lumii ancestrale, de 
aceea devin controlabile şi cuantificabile. Alegerea se dovedeşte anevoioasă, fiindcă 
„uneori viaţa are gust de nostalgie / pe sub stratul parfumat de / amintiri…” şi se 
apropie acel „deja e prea târziu.” „Doar iluzia rămâne-n grădina / Desculţilor orbi.” 
 Dinu Virgil face o atentă incursiune în traiectul existenţial, unul lipsit de abateri 
prea evidente, pornit din „satul inundat de lumină”, care nu are prea clar definită 
noţiunea timpului, trezindu-se din zbuciumul interior unde ”sentimentele sunt fragile.”  

Deşi un volum de dimensiuni reduse (doar cincizeci de poezii), poetul 
încearcă diverse forme lirice, cu sau fără rimă, doine etc., fiindcă „în lume / sunt prea 
multe de schimbat.” Se simte chiar dator să caute o formă nouă, neabordată încă. Azi, 
desigur, devine o misiune extrem de dificilă în căutarea propriului drum liric, cu nuanţe 
cât mai stinse de epigonism. 

Poetul Dinu Virgil se opreşte şi la fericiri, prin asociere cu fericirile sfinte, 
„folosite şi cele nefolosite”, „uitate sau negândite”, amintindu-i cititorului treptele vieţii 
terestre: raiul copilăresc, capcanele tinereţii care te aruncă în „deşertul vieţii” etc. 

Fără doar şi poate, lirica la care asistăm îmbracă mesajul iubirii în aura celestă 
prin care autorul tinde să-şi croiască o cale a sa. Este conştient că „drumurile-s tot mai 
multe”, de aceea simte nevoia unei impulsionări afective pe care o aşteaptă de la iubita 
sa: „Mâine mi-e prea târziu să-ţi spun / ce simt / Şi azi e parcă prea devreme.” 

Martorul trecerii din fiinţă în nefiinţă este simbolizat printr-un greier care „va 
continua / şi-n absenţa ta, / mai trist, poate, / dar niciodată obosit.” Desăvârşirea 
înseamnă şi arta de a juca orice rol îţi oferă viaţa, „şi aşa, o să devenim / când eu 
femeie, / când tu poezie”, până când „cununa îşi scutură spinii / păcatul îşi uită 
menirea.”  

Revenirea chipului mamei în poezia lui Dinu Virgil întăreşte crezul potrivit 
căruia îi datorăm viaţa: „Şi-am fugit să-ţi alin dorul, / Cel care ţi-am scris, feciorul.” 
Femeia văzută ca iubită, ca mamă, ca Evă… toate la un loc sau luate separat „îngeri-o 
cată”, fiindcă mesagerul Domnului este cel care aduce vestea unei noi vieţi.  

Spre finele volumul de poezii De devenit pare că s-a ajuns la o saturaţie de 
sentimente „devenite moi şi parcă desuete”, salvarea  regăsindu-se într-o „rugăciune / 
ascunsă în oase”, care reuşeşte să desprindă sufletul rătăcit „într-o lume / uitată de 
oameni.”  

„Şi mă rog, Doamne, mă rog / Ca un fiu, nu ca milog, / Ştiu că mă auzi din cer / Şi nu 
mi-i lăsa să pier.”14 

Autorul, cu o vădită îndemânare, materializează condeiul într-o formă tainică, 
care îl domină şi îl defineşte. Ce rămâne? „Să port etern să bucur inima / C-un 
mulţumesc.” 

 

                                                 
14 Ultima strofă din poezia Nu-mi ajunge, pp. 48-49 
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Mircea Petru SUCIU 

 
Romanul mărturiei : Oltodor Vol 3, fragment 

 
Uneori, istoria creează ironii subtile la adresa evenimentelor ce curg în albia timpului 

potrivit unor neştiute reguli, alteori, ironiile ne sunt comunicate dur, chiar grosolan. În ambele 
cazuri însă, semenul nostru cunos-cător al istoriei reale meditează socratic şi ajunge, în final, să 
conchidă „Aşa o fi fost scris!…“După stingerea ultimului război pentru apărarea fiinţei 
noastre naţionale, a vetrei strămoşeşti, a urmat trezirea şi examinarea rănilor: o ţară secătuită de 
resurse, devastată, slăbită, invadată de armate străine. Se impunea reconstrucţia ţării, care a 
început sub semnul solidarităţii întregului popor pentru ideea de şantiere de muncă absolut 
necesare primelor obiective economice; etapa brigăzilor de muncă voluntară într-un efort 
patriotic susţinut şi consistent de tineri muncitori, de studenţi şi elevi. Îmi veni în minte unul 
dintre şantierele naţionale de tineret, cel de la Salva-Vişeu, unde oameni-ai-muncii trudeau cu 
mâinile, fără echipamente, cu cazmale, lopeţi, târnăcoape, tărgi, cu acele măciuci pentru bătut 
taluzurile, fără salopete, fără cizme de cauciuc şi care aveau misiunea de a degaja fronturi de 
lucru. Trei luni de zile trăite în cântece şi voie bună! Etapa de trei luni era respectată, în mod 
consecutiv, de alte şi alte detaşamente de muncă (în puţini ani de muncă entuziastă au apărut 
viaducte, tuneluri, 63 de kilometri de cale ferată, nouă staţii de tren): „Hei-rup! / Hei-rup! / 
Suntem brigadieri / Muncim pe şantier / Prin zăpadă şi noroi / Construim tunele noi / Hei-
rup! / Hei-rup!“. Săpau câte opt ore şi ascultau cântece, glume, suportau farse inofensive: 
„Vom munci şi vom lupta! / Linia vom termina!“. Opt ore treceau repede în atmosfera de 
continuă veselie; dacă vreunul din brigada de tineri, mai nedeprins cu efortul fizic, se poticnea 
şi nu era în stare să smulgă porţia de pământ pietrificat, nimeni nu se supăra, dimpotrivă, era 
ajutat să ţină pasul cu ceilalţi. Brigada de tineri se întorcea în sala de mese, unde aştepta 
mâncarea aburindă; apoi intrau în barăci pentru odihnă; la următorul schimb, toţi din brigadă, 
obligatoriu, trebuiau să fie prezenţi la apelul nominal. În fiecare zi, rămâneau ore pentru 
muzică, pentru dans, ba şi pentru întreceri între brigăzi. În sufletele lor ardea credinţa în scopul 
nobil pentru care veniseră. În ziarele aduse cu promptitudine pe şantier, tinerii citeau amuzaţi 
despre propriile lor fapte de eroism, apărau şefii partidului comunist în vizite şi decernau 
insigne de brigadier (şi alte distincţii care trebuiau înmânate). Ce mai conta că în tunelul cutare 
s-a surpat peretele de stâncă şi a strivit doi băieţi imprudenţi, ori că nişte explozii tembele au 
rănit grav alţi trei băieţi neatenţi! În ce consta accentul de ironie al istoriei (subtilă) ivit în 
realitatea şantierului Salva-Vişeu? În denumirea dată de oficiali şantierului, sus pe tabla care 
marca poziţia acestuia – scrisă negru pe alb: Şantierul Vasile Luca… Linia ferată importantă, 
care să lege ţinutul Bistriţa-Năsăud cu zona Maramureşului era dorită şi îndelung aşteptată de 
locuitorii zonei: Ţibleş, Fiad, Romuli, Salva, Coşbuc, Telciu, Vişeu, localităţi izolate, acum 
prinse în vizorul constructorilor celor 16 sectoare de muncă; numai unul dintre tunele măsura 
24 kilometri. Şantierul a fost onorat cu numele vajnicului luptător Vasile Luca, unul dintre cei 
mai activi revo-luţionari pentru cauza muncitorilor de pretutindeni. Doar el fusese tovarăşul 
apropiat al lui Kún Béla în Ungaria anilor 1919, fiind cunoscut (pe-atunci) cu numele din 
certificatul de naştere: Lukács László şi faimos prin faptele sale împotriva gospoda-rilor ţărani, 
prin jafurile şi atentatele organizate de el. Încă de pe-atunci voluntarul-roşu avea identitate 
conturată: ca un individ care schingiuia oameni nevinovaţi, un om-de-haită care se năpustea 



 68 

din senin, în fapt de seară, asupra victimelor indicate în prealabil de Băieţii-lui-Lenin. 
Depoziţiile de mai târziu ale foştilor cominternişti l-au dat în vileag ca asasin de profesie. 
Ajunsese la demnitatea de deputat ucrainean, dar în faţa şefilor supremi era în stare să umble 
în patru labe (să danseze kazacioc-ul, ca Nichita Hrusciov, la un simplu semn al lui Stalin). Tot 
el a devenit purtător-de-cuvânt al lui Kún Béla, curier pentru a transmite salutul internaţionalist 
celulelor de partid comunist din Transilvania. Însă pe vremea şantierelor, Vasile Luca figura în 
fotografiile mărite în înrămate pe pereţii primăriilor săteşti din România, pe pereţii cabinetelor 
din toate instituţiile şi întreprinderile din ţară: din portretul fotografic, asasinul surâdea 
dispreţuitor şi etala o cicatrice pe obraz ca semn de eroic sacrificiu pentru cauza proletariatului. 
Îndelung reflectase Mitruţ în urma convorbirii cu mentorii săi, după întoarcerea de la 
mormântul dragului bunic – care şi-a găsit obştescul sfârşit într-un bordei de pe meleag 
îndepărtat…! Şi-a dat seama că individul al cărui portret atârna în fiecare birou de instituţie, 
întreprindere („în fabrici şi uzine”), în primăriile comunale, nu era cunoscut sub adevărata sa 
identitate. Nici Vasile Luca, nici ceilalţi comparşi sloboziţi din închisori de către tanchiştii 
răsăriteni, nu erau cunoscuţi în realitatea caracterelor lor; toţi onorabilizaţi de consilieri sovietici 
prin cosmetizate. Omul care, în tinereţe, a ucis oameni la indicaţiile date de Kún Béla, un 
criminal cu predispoziţii native, ereditare? Dacă da, să acceptăm ipoteza că pulsiunile sale 
primare s-au dezvoltat pe măsură ce se maturiza; el dovedise incapacitatea de a se integra în 
mediul social în care trăia. Faptele şi comportamentul său ne oferă viziunea admisibilă. O fi 
fost frustrat încă din copilărie şi-i lipsea rezistenţa la frustrări, dar să involuezi până la gradul în 
care să smulgi bucăţica sărmană din agoniseala unui ţăran oarecare şi apoi să dai foc casei şi 
grajdului acestuia e mult prea mult. Predispoziţiile, înclinaţiile spre abuzuri ale lui Vasile Luca, 
permanentele sale suspiciuni, neîncrederea în oameni, chiar dispreţul pe care îl manifesta la 
adresa tuturor, atesta o personalitate de structură dizarmonică. Un psihopat. Trişor cu renume 
la jocurile de noroc, un tip ascuns, rezistent la băuturi alcoolice, a ajuns Ministru de Finanţe, 
membru în Comitetul Central al Partidului (fost – cum ziceam – şi deputat în Parlamentul 
Ucrainean!). Vorbitor aproximativ al limbii ruse, de altfel, ca şi gruzinul care s-a impus prin 
violenţă şi teroare, Eliberatorul tuturor popoarelor lumii: că nici Stalin nu stăpânea bine limba 
rusă – ne va asigura în spovedania publicată, fiica Svetlana Alliluyeva. 

Astăzi – prin reconstituire – se cunoaşte ultima parte a vieţii lui Vasile Luca – 
scurtată cu cruzime (de haită lupească) de tovarăşii săi revoluţionari, zilele în care se lăsase 
influenţat total de generalul Gheorghe Pintilie, de „Pantiuşa“ (generalul cu cetăţenie sovietică, 
Pantelimon Bondarenko). Azvârlit într-o celulă izolată a închisorii, umilit, bruftuit şi înjurat de 
gardieni, în delir de interpretare credea că va fi în final salvat. Or, acuzaţiile, abil orchestrate de 
un alt sinistru general de Securitate – fostul giuvaergiu – acuzaţii inspirate de blajinul tovarăş şi 
prieten, Secretarul general al Partidului, au fost recunoscute public de mai puţin vicleanul 
Vasile Luca. El, cel bântuit de dorinţele egocentrice, interesat de putere, cel a cărui prezenţă 
genera tuturor nelinişte şi teamă, cel care făcea parte din categoria psihopaţilor fanatici 
(Kampffa-natiker) era convins că va fi scos din închisoare şi va fi trimis la refacere în vila care-i 
era destinată pe malul Mării Negre, la Odessa; aşa suna promisiunea lui „Pantiuşa“. Şi-a 
asumat toate capetele de acuzare, seara în penitenciar a primit o pastilă (antinevralgic să fi 
fost?), iar a doua zi dimineaţa a fost găsit fără suflare. 

 
    



 69 

 Ştefan PETRA  
 

FOLCLORUL LA ZI  

(Lucian Ion, Comori din Ţara lui Gelu, Ed.Napoca Star, 2008) 
 

 În ziua de azi apare un 
număr extrem de mare de titluri, dar 
majoritatea în tiraje mici, de 100-150 
de exemplare, aproape fără nici o 
posibilitate de reeditare. Acestea sunt 
tipărite  în regie proprie, orice om 
putând scrie şi tipări orice îi trece 
prin minte. Sunt, desigur şi lucruri 
bune, interesante şi valoroase în acest 
noian de titluri, de care, în 
majoritatea cazurilor nici nu apuci să 
afli, de vreme ce nicăieri nu ştiu de 
vreo evidenţă a lor. Iar bibliotecile … 

Ar avea obligaţia să deţină şi înregistreze fiecare nouă apariţie editorială, în urma 
unei alte obligaţii a editurilor de a le trimite acestora un exemplar. Numai că, în 
prea multe cazuri, editurile „uită” care le este obligaţia legală –„faţă de cultură şi 
popor” -, iar bibliotecile uită şi ele să intervină prompt pentru remedierea situaţiei. 
Dacă o carte a apărut cumva într-un alt colţ al ţării, la o editură nu dintre cele 
mari, în Zalăul învecinat ori în Timişoara ori Constanţa, n-ai aproape nici o şansă  
să o găseşti la Cluj la vreo librărie ori bibliotecă. Am încercat … Dar, în toată 
tărăşenia asta este  şi o parte, mică ce-i drept, bună: dacă ajungi în orice alt oraş şi 
ai o fărâmă de timp, poţi să te repezi în prima librărie, să cauţi cu nesaţ, şi ai 
toate şansele să găseşti câte ceva interesant. 
 De o astfel de carte am dat şi eu acum. Autorul ei este un fost geolog, 
bun specialist în domeniu, cu stagii vechi de serviciu la fostul 
IPEG/TRANSGEX, de care ţara nu mai are nevoie. Nici de întreprinderea de 
prospecţiuni geologice, pe care ni le fac bucuroşi alţii, nici de om, care a fost 
pensionat prematur. Iată însă că el nu stă totuşi degeaba, ci scrie. Volumul de 
faţă, Comori din Ţara lui Gelu. Legende şi povestiri, Ed. Napoca Star, 2008, 
este deja al patrulea dintr-o serie, alături de altele, apărute la aceeaşi editură ceva 
mai devreme: Păunaş mândru rotat, 2006, Poveşti din ţara Năsăudului, 
2007, Căutătorii de aur din Carpaţi, 2007.  

Tematica lor este una interesantă, deosebită şi destul de puţin vandabilă, 
comercială. Este vorba de un anume folclor, prezent în ziua de azi, în scurte 
povestiri şi chiar în concepţii, cules de autor cu insistenţă, pe parcursul multor 
ani, de la tot felul de oameni cu care a lucrat împreună pe şantiere, mine, 
exploatări geologice. Şi sunt destul de multe, meseria de geolog obligându-l să 
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străbată  o bună parte a ţării, în căutare de bogăţii ale pământului … şi ale 
oamenilor. Aceştia sunt destul de diferiţi ca factură, majoritatea muncitori 
proveniţi de la ţară, dar şi tehnicieni, ingineri şi geologi pe de o parte, iar pe de 
altă parte diferiţi ca origine, din jumătate ţara: din judeţele Cluj, Hunedoara, 
Alba, Bistriţa Năsăud, Sălaj, dar şi Satu Mare, Ilfov, Suceava ori Tulcea. Iar acest 
lucru se dovedeşte a fi totodată pozitiv, dar şi negativ. Negativ în sensul că 
oamenii şi informaţiile de care dispun sunt luate la întâmplare, fără metodă cum 
s-ar zice. Pozitiv, pentru că relevă bogăţia tradiţiilor, denumirilor, obiceiurilor nu 
doar dintr-o parte a ţării ci din mai multe, surprinzându-ne uneori prin unitatea 
lor. 

 

 
 
 
Informaţiile, notate cu acribie, sunt însoţite în toate cazurile de numele 

informatorului, locul şi data la care au fost culese, ba chiar se încearcă şi 
transcrierea modului de vorbire şi exprimare a interlocutorilor. Pe de altă parte, 
aceste informaţii sunt grupate pe teme, nicidecum lăsate  la întâmplare, ce 
dovedeşte adânca preocupare a autorului  şi efortul său de sistematizare. Iar acest 
efort merge destul de departe, oglindind formaţia ştiinţifică a autorului, pe teme, 
subteme şi subiecte:  „1. Legende, 1.1. Despre cer şi stele, 1. Drumul laptelui” ş.a.m.d. 
Temele principale sunt două : Legende – cel mai multe, şi Povestiri, cu un total 
de 432 de texte. Totodată, volumul de faţă mai cuprinde şi o listă exhaustivă a 
persoanelor de la care au fost culese textele şi un glosar, ce cuprinde 
regionalisme, mai puţin cunoscute, specifice unei regiuni ori alteia, ca şi termeni 
tehnici, întâlniţi în minerit.  
 Parcurgând, cu interes desigur, cartea, rămâi surprins de bogăţia acestor 
povestiri, tradiţii, explicaţii populare, ale unor denumiri geografice, obiceiuri, pe 
care le credeai adânc îngropate în trecut. Dar iată că ele sunt prezente acum, în 
plin secol XXI, vii, proaspete, actuale, rostite parcă de nişte strămoşi daci cu 
celularul în mână, şi nu doar de nişte bătrâni ai satului, ci pe şantierele patriei, de 
oameni în floarea vârstei, şcoliţi, umblaţi prin lume. Ei însă cred cu tărie, fără 
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urmă de îndoială: „eu cred că aşa a fost (Bunica lui Luţu a fost strigoaie)” !!! Ori, în altă 
parte: omul ştie de un „detector  de metale de ultimul tip”, dar … se teme de „blestemul 
comorii” (p.88). Ori: „pielea de şarpe pusă la brâu e bună pentru reumatism” (p.149), un 
asemenea talisman, nici măcar (fals) remediu, reprezentând o concepţie veche de 
milenii întregi, păstrate nealterate până în Anno Domini 2008. Ce ziceţi de un 
„voodoo” românesc ? „Dacă o femeie vroia să facă rău, lua lut din urma unde călca un om. 
Lutu îl făcea în formă de om şi băga ace în el …” (p.148).  
 Ai putea crede că termenul de „legendă” se referă neapărat la ceva 
vechi. Dar nu e chiar aşa. Folclorul e ceva viu, se formează continuu, apar alte şi 
alte legende, povestiri, „tradiţii”. Unele se referă într-adevăr la perioade mai 
vechi: „Am dat de cuptoare, schelete şi oase dacice” (p.73), „Cetatea lui Gelu a fost la 
Dăbâca”(p.66), „cetatea (medievală) de pe malul Someşului a fost distrusă” (p.76). Altele 
sunt de pe vremea lui Horea, Avram Iancu, Pintea haiducul. Iar altele sunt mai 
noi ”cam cu 100 sau 150 de ani în urmă, mulţi oameni din sat o săpat în Groapa Buduloi 
după aur” (p.72). Câteodată însă evenimentele şi localizarea lor în timp se pierd în 
negura veacurilor şi devin oarecum atemporale „când a avut loc năvălirea tătarilor 
sau (subl.ns.) al doilea război mondial” (p.74) - 1231 sau 1940 deci !? 
 Folclorul aparţine, în majoritatea lui, unei culturi populare, rurale, astfel 
încât şi termenii de comparaţie ori modalitatea de expresie se referă la aceasta. 
Vorbind de comori, posibile ori închipuite, mintea omului le aseamănă cu 
obiecte prea bine cunoscute din lumea lui: oamenii spun că este îngropat un ”miel 
cu tortul şi cu totul din aur” (p.88), „La marginea satului Măguri se află Muntele comoara. 
Acolo ar fi o cloşcă cu pui de aur, bijuterii şi urme de lucrări vechi” (p.68). 
 Interesante sunt şi legendele cu privire la apariţia şi denumirea unor 
locuri: „Peşterile au rămas de la Potop. Când s-o tras apa, s-o tras cu pământ şi cu piatră şi-
o rămas găuri în stâncă, adică peşteri” (p.44), „Baia (mina) lui Gilău e mai sus de Pietrele 
Albe … Aici s-o căutat aur de un nobil numit Gila” (p.50), „Turcii o vrut să aducă 
Someşu în Baciu, ca să rămână Cluju fără apă de băut. Ei o săpat în dealu Hoii şi-o rămas 
<Tăietura turcului>” (p.60). 
 Apoi, mai sunt povestiri şi legende despre minerit, care ne stârnesc de 
asemenea interesul: „Fiecare mină are vâlva (spirit) ei” (p.47), „Pe vremuri era o femeie 
numită Varvara. Într-o mină s-a surpat o galerie şi minerii au fost scoşi afară de Varvara. 
De atunci e numită Sfânta Varvara ocrotitoare a minerilor” (p.50), „În sectorul Carpen din 
mina de la Brad s-a găsit aur sub formă de ţurţuri … amplasaţi între cristale de aur” (p.51), 
„Când s-a deschis cariera, un băiat şi-a uitat acolo cavalul. De la caval se trage numele 
carierei” (p.54) ş.a. 
 Chiar dacă această carte nu este scrisă după toate regulile folcloristicii – 
sau tocmai de aceea ! – ea poate constitui o lectură plăcută şi instructivă, 
surprinzătoare prin bogăţia informaţiilor existente în ea şi persistenţa tradiţiilor 
populare în contemporaneitate, valoroasă ca document. 
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Liviu COMŞIA  

Dimineaţa sângerie a lumii 
 

Între volumele cu 
poeme postmoderniste 
care mi-au ajuns sub 
priviri, cartea Danielei 
Şontică, „Uitaţi-vă prin 
mine” (Ed. Brumar, 
Timişoara, 2007) îmi pare 
cea mai cristalină în 
construcţia scenariului 
liric, în expresia ei 
stilistică, prin care suntem 
conduşi din sine spre sine 
pe o cale convulsivă, plină 
de întâmplări dureroase. 
Viaţa acestui volum se 
petrece în interiorul fiinţei, 
într-un loc în care liniştea 
a fost demult înlocuită de 
suferinţă. Ieşirile în 
peisajul lumii moderne 

sunt cele care provoacă durerea prin diferenţele imense între aspiraţie şi realitate. 
Ba mai mult, de atâtea ori spaima blochează ieşirea: „Mereu vom trăi această fugă,/ 
lăsând în urma noastră/ somnul viitorului/ desprins ca o petală/ din piatra-
mamă”. Sau, altădată, virtualul tinde să cuprindă existenţa, s-o supună, zbaterea de-
a păşi în afară fiind promiţătoare: „El nu mai rosteşte cuvinte decât/ cu degetele pe 
tastatură,/ ascultă-l cu milă,/ arată-i câtă lumină a rămas afară,/ trimite-i o 
supernovă de binecuvântări/ şi tradu în limba lumii lui virtuale/cuvântul iubire!” 

Ceea ce impresionează e precizia cu care Daniela Şotincă disecă, tranşează 
felia de viaţă interioară, nelăsând prea mult spaţiu mişcării: „Ei nu se opresc 
niciodată,/ abia dacă îşi întorc privirile,/ retina lor abia dacă mai ţine minte/ 
propriul colţ de ochi”. Or, tocmai acest fapt duce implicit la creşterea 
sentimentului de înstrăinare care, cu fiecare poem, devine dominant: „Iar eu să-l 
întreb:/ Suntem fraţi, nu-i aşa?” 

Există apoi un alt element care concură din plin la ceea ce numeam 
cristalinul versului Danielei Şontică. Este vorba despre ironia care se insinuează, 
însoţeşte fiecare cuvânt care alcătuieşte versul. Nu este una senină, ci una 
încruntată, gravă: „Deşi auzeam sevele urcându-ţi din tălpi până-n inimă,/ mă lăsai 
printre cerşetori să împart sentimente/ de unică folosinţă”. Sau: „Treci cu şenila 
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peste nervii mei/ înfloriţi de dimineaţă/ în grădina cu porţile deschise/ către şerpii 
acestei dune de reci renunţări”. 

Aşa fiind, relaţiile dintre oameni sunt afectate de depresie, provocatoare 
de mari dureri, opunând morţii doar dragostea: „Prelungirea durerii/ nu e decât o 
penumbră,/ dar e bine în ea,/ aşa era în copilărie,/ înainte de a fi ştiut că a mă 
îndrăgosti/ este singurul răspuns/pentru fiecare mormânt/ din viermele aurit”. 
Cum se vede, toate evadările din lumea interioară se sfârşesc cu un spectacol. 
Lumea exterioară este u continuu spectacol. Pare o existenţă acceptabilă. Poeta 
însă, iute ne contrazice, sugerându-ne că am devenit mecanismele unui sistem 
automatizat în care sentimentele sunt inacceptabile: „Vorbeam despre tine încet,/ 
nimic despre viaţă,/ copiii ieşeau de la evidenţa populaţiei/ în şir indian”. Aici este 
cel de-al doilea punct dureros al vieţii pe care poeta îl exploatează în discursuri 
echilibrate, sobre. Iată un eventual autoportret care instituie documentar existenţa 
individuală de la începutul celui de-al treilea mileniu al omenirii cu semnele lui 
deloc încurajatoare: „”Numele ei,/ un strigăt jupuit de viu,/ cald în gura ta (…) 
Suavă şi strong,/ ea pluteşte în tunelul de spaimă/ îşi pune halatul/ ca să vindece 
imprecis/ estuare de minereuri/ ce se preling din coada ochiului”. Sau altul 
colectiv: „Aceşti oameni,/ dacă ar fi inspiraţi,/ ar cânta încetişor dimineaţa/ şi, 
siguri de privighetoare,/ ar transforma o parte din lume/ în fişiere mici,/ ar 
transla-o în dosare/ şi s-ar întoarce fericiţi în viaţă”   

Ce e de făcut? O întrebare pe care poeţii şi-o pun de la facerea lumii. 
Răspunsul rămâne întotdeauna ambiguu. Implicit la Daniela Şontică. Poeta 
încearcă să ne sugereze două ieşiri: Prima, la îndemâna noastră şi se numeşte 
izbăvirea prin iubire. Viaţa trebuie acceptată chiar dacă de atâtea ori ni se refuză 
zborul: „Respir,/ nu pot să le reproşez nimic,/ ei mă îngrijesc bine,/ iar pentru a 
mă salva/ mi-au tăiat aripile”. Dar în lumea noastră şi dragostea a devenit un 
strigăt al disperării, din ce în ce mai violent: mă devorează teama/ că mâine/ mă 
voi trezi cu un clopot imens în gură/ şi n-o să te mai strig…”.Sau în această mică şi 
delicată bijuterie lirică: „Un sărut în care să mă pierd/ ca-ntr-un somn după o viaţă 
nedormită”. A doua ieşire e o ipotetică lume de Dincolo, idee creştină care a 
cucerit lumea înscăunând speranţa: „te poţi agăţa de tălpile cerului/ ca de singura 
salvare,/ strigându-I lui Dumnezeu că ai iubit”, Şi mai ales: „Numai acela care a 
aflat drumul/ nu se mai întoarce”. 

Avem, aşadar, de-a face cu o poezie a profunzimilor interioare care se 
asamblează într-o lectură metafizică. Expresia raţională, până la urmă, izbuteşte să 
ne convingă. Daniela Şontică e o poetă formată într-un postmodernism reţinut, 
fără excese, o conştiinţă lucidă şi calmă, pe alocuri tăioasă care, începând cu sine,  
nu menajează pe nimeni. Cum spuneam ceva încolo, ne aflăm faţă-n faţă cu o 
poetă a dimineţilor sângerii ale lumii. Cristalinul expresiei capătă încă o dată 
strălucire! 
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Adrian ŢION 
  

Duras: Amantul, romanul unei crize confesive 
 

 Întind mâna după 
“cartea de pe noptieră” 
publicată la Humanitas în 
2002 şi citesc de pe coperta 
unu: Marguerite Duras 
Amantul. Acum, ca şi atunci 
când am parcurs paginile 
cărţii, prima legătură făcută 
între numele autoarei şi opera 
ei a fost filmul Hiroshima mon 
amour, unde reputata 
scriitoare era semnatara 
scenariului. Trec în revistă 
titlurile publicate din care 
selectez: Un barrage contre 
Pacifique (1950), Moderato 
cantabile (1953), L’ Amante 
anglaise (1967).  Nu sunt 

foarte numeroase, dar, în marea lor majoritate, au devenit succese literare 
veritabile. În 1984 a primit Premiul Goncourt pentru Amantul. Ea este una din 
cărţile “de care rămâi cumva îndrăgostit”, scrie editorul pe coperta a patra a 
cărţii. Aşa este. O dragoste care te îndeamnă să revii la ea pentru a-i decanta în 
tăcere tensiunile textuale cuprinse în magma răvăşitoare a mărturisirilor.  

Traducerea îi aparţine lui Emanoil Marcu, profesor de liceu în Botoşani, 
răsplătit pentru activitatea sa de tălmăcitor din limba franceză cu medalia 
“Chevalier dans l’ordre des Palmes Academiques”. În afară de transpunerile din 
română în franceză a unor scriitori români (substanţiale şi ele), lui îi datorăm  
traducerea din franceză  a unor opere aparţinând lui Emil Cioran, J.K.Huysmans, 
Francois Furet, Georges Bataille, Nicolas Bouvier, Marguerite Yourcenar, 
Marguerite Duras, Michel Houellebecq, Andre Makine. O listă impresionantă în 
sine. O carte de vizită pentru un traducător de marcă. 

Stilul direct adoptat pentru scrierea ultimului roman semnat Marguerite 
Duras (decesul romancierei a survenit în 1996) nu cred să fi ridicat probleme 
deosebite lui Emanoil Marcu. Propoziţiile ei scurte şi extrem de pătrunzătoare 
transmit simultan emoţia şi reflexivitatea. Traducătorul urmează de aproape 
succesiunea lor. Scriitoarea născută în Vietnam şi naturalizată în Franţa se zbătea 
în ultimii ani de viaţă în capcana alcoolismului şi considera că nu mai are nimic 
de pierdut dacă renunţă pur şi simplu la registrul voalărilor naratologice 
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sofisticate. Într-un gest ce desfide energic şi glacial convenţionalismul rânced şi 
conservatorismul rizibil, ea a ales scrâşnetul sticlos al realităţii crude mai presus 
de orice strategii prozastice vulnerabile.  Aşa că a dat frâu liber confesiunilor, 
evocărilor, bazându-se exclusiv pe flerul de romancieră exersată şi pe transcrierea 
brută a faptelor. Transcriere încărcată de o emotivitate lăsată să zburde liber 
printre cuvinte. 

Marguerite Yourcenar, retrasă în fascinaţia solitară a dantelăriilor 
stilistice volupuos croşetate, declara undeva că „a scrie înseamnă a alege între o 
mie de posibilităţi”. Marguerite Duras, mai aproape de zgomotul străzii, loveşte 
în dezinteresul actual pentru carte cu o sagacitate contaminantă: A scrie nu mai 
înseamnă nimic, ne spune franc, dezgustată până şi de convenţia scrisului, 
considerată cândva un exerciţiu sacerdotal al minţii. Plinătatea viaţii sugrumă 
încet ficţiunea. Iată verdictul romancierei: „Am Început să scriu într-un mediu 
care mă împingea puternic spre pudoare. A scrie, pentru ei, încă era moral. A 
scrie, acum, pare adesea să nu mai fie nimic. (...) ... a scrie nu-i decât publicitate.” 
Încă din primele pagini ale romanului, autoarea deconspiră supuşenia faţă de 
fabulaţia romanescă pe care a urmat-o dintr-o obişnuinţă – să-i spunem comodă 
– de a se situa în ficţiune ca într-un fotoliu confortabil. Hotărăşte să-i pună brusc 
capăt ca şi cineva care nu mai suportă să trăiască în minciună.  Desigur, un act 
iconoclast care respinge până şi respectarea minimelor convenţii din  structurile 
narative practicate. Declicul se produce. Naratorul şi-a câştigat din start cititorul 
sastisit şi el de ornamente şi învelişuri livreşti aranjate, confecţionate meticulos. 
Ceea ce vă pun eu pe tavă e viaţa mea, spune ea spontan, firesc. Bună, dură, 
inocentă, cum o fi. Viaţa mea, aceasta.  

Dar ce viaţă ? La vârsta de cincisprezece ani şi jumătate  întâlneşte un 
chinez bogat care îi devine amant. Portretul lui este al unui imberb nesigur. 
Apropierea dintre ei are loc la Saigon, la trecerea unui bac peste Mekong. El 
coboară dintr-o limuzină neagră. Când îi oferă prima ţigară tremură. Moment 
crucial. Întâlnire care îi va marca întreaga viaţă. Scena revine ca un laitmotiv al 
fixaţiei memoriei de nucleul sentimental al trăirilor viitoare. Voluntarismul fetiţei 
eşuează în acceptare. Ajunge cu el într-o garsonieră sordită. Observaţiile ei merg 
mai departe: „... e un bărbat care face dragoste des, e un bărbat care se teme, 
cred că adesea face dragoste ca să lupte cu teama.” Va ajunge în scurt timp 
amanta inconştientă a acestuia. Pe bani. Dăruindu-se docil, făcând pe indiferenta, 
bravând în felul adolescentelor care vor să-şi depăşească vârsta. Plângând 
interior, răzbunând nefericirea din familia ei. În jurul acestei legături se învârt 
mama şi fraţii ei, obligaţiile şcolare, iubirea pentru mama ei, pentru fraţii care o 
tratează diferit. Totul pare învăluit într-o tristeţe interioară venită din maturizarea 
prea timpurie. După această experienţă totul va fi prea târziu pentru a privi altfel 
viaţa. „La optsprezece ani era deja prea târziu” recunoaşte autoarea, fără a se 
transforma în fiica depresiei. „La optsprezece ani am îmbătrânit.”  
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Relaţiile de familie au de suferit şi ele de pe urma acestei legături 
semiclandestine. Fratele mai mare o agresează fizic. Mama, profesoară de 
franceză, mereu în lipsă de bani, rămasă singură să-şi crească cei trei copiii, pare a 
închide ochii la transformările psihice prin care trece fiica ei. O consimţire tacită. 
Dragostea mamei se îndreaptă spre fratele mai mare, o fire violentă, ajuns un 
derbedeu notoriu, fără scrupule, consumator de opiu şi cartofor înrăit, care fura 
de prin casă tot ce putea pentru a-şi satisface viciile. Din cauza acestei diferenţe 
făcute de mamă, dragostea fetei se va îndrepta spre fratele mai mic, idealizat ca 
sprijin moral fragil. Când acesta va muri, speranţele ei de a-şi regăsi echilibrul 
afectiv se vor prăbuşi. Sufletul fetiţei în căutare de căldură şi comunicare rmâne 
pustiu.  Tonalitatea observaţiei devine tăioasă: „Trupul fratelui meu murise. 
Nemurirea murise o dată cu el.” Îi rămâne chinezul bogat cu care i se pare că 
seamănă chiar şi fizic, dar o eventuală căsătorie între ei este imposibilă. Altă 
resemnare, altă înfrângere asumată aproape bărbăteşte.  

Amantul e dezvăluirea tranşantă a căutării afecţiunii într-o lume 
dominată de ingratitudine şi indiferenţă mascată. E romanul unei iubiri 
neconştientizate decât în momentul când ea dispare subit. Aici nimic nu e nou, 
doar virulenţa cu care romanciera răsuceşte pumnalul în rană. Avem şi un portret 
al scriitoarei la maturitate, trasat în linii energice, necruţătoare, chiar de la primele 
rânduri ale cărţii. Un portret al feţei răvăşite de cutele îmbătrânirii abrupte care 
se suprapune, rid cu rid, peste traseele interioare ale vieţii trăite. Ansamblul 
naratologic al textului cuprinde semnificaţiile figurative ale acestui portret 
supradimensionat. De aceea, la a doua lectură, Amantul mi se pare mai mult o 
privire severă în oglindă a romancierei ce-şi exhibă voluntar tainele unei biografii 
bizare, de excepţie: „Am un chip brăzdat de riduri uscate şi adânci, cu pielea 
pergamentoasă. (...)  Nu s-a năruit ca unele chipuri cu trăsături fine, şi-a păstrat 
aceleaşi contururi, dar substanţa lui e distrusă. Am un chip distrus. (...) Chipul 
acesta alcoolizat l-am avut înainte de alcool. Alcoolul a venit să-l confirme. Eram 
predispusă, aveam în mine loc pentru asta, am ştiut-o ca şi ceilalţi, însă, ciudat, 
înainte. La fel cum aveam în mine locul dorinţei. La cincisprezece ani aveam 
chipul dorinţei. La cincisprezece ani aveam chipul voluptăţii, fără să cunosc 
voluptatea.”   

Un alt reper imagistic al naraţiunii e descrierea apelor învolburate ale 
Mekongului ca suflu năvalnic al vieţii imposibil de stăvilit. Început şi sfârşit al 
relaţiei cu amantul chinez. Ape ce dau în clocot, în exteriorul fiinţei, puternica 
chemare la senzualitate a fetiţei de cincisprezece ani aflată înaintea 
experimentului amoros mai întâi şi înaintea experimentului francez, în final, la 
plecarea din Vietnam. 
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Aurel POP 
 

George Elliot Clarke : „Poeme incendiare“ 
 

În urmă cu câţiva ani, am întâlnit la „Zilele Poesis“ ce se desfăşoară, anual, la Satu 
Mare, un personaj ieşit din tiparele participanţilor; (negru). Din curiozitate m-am înteresat despre 
acel personaj în jurul căruia roiau curioşii. Am aflat ca cel în cauză e George Elliott Clarke, poet, 
venit din îndepărtata Canadă. Timpul a făcut ca acele clipe să le dau uitării, până acum într-o zi 
când sunt anunţat de poeta şi traducătoare Flavia Cosma, stabilită de ani buni în ţinuturile 
Canadei că face o vizită „pe acasă”, însoţită de acel personaj atipic pentru noi românii; George 
Elliott Clarke, căruia i-a tradus o carte în limba română: „Poeme Incendiare”, editată la editura 
orădeană „Cogito”, Oradea, 2006, condusă de Ioan Ţepelea. 

Avându-l pentru a doua oară în faţă, ascultându-l, gândul m-a dus la una din „fericirile“ 
în care la un prim impuls l-am încadrat: „Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul“ şi 
George Elliott Clarke, are bucuria de a cutreiera pământul, datorită operei sale duce prin lume 
mesajul Mântuitorului: „N-am venit să stric Legea, ci să o împlinesc“ (Matei 5, 17) 

Prezenta carte cuprinde; „poeme incendiare“ ale creaţiei lui G. E. Clarke, apărute în 
volumele: „Execution poems“ (2001), „Gold Indigoes“ (2000), „Blue“ (2001), şi „Illuminated 
Verses“ (2005), însotite de o amplă prefaţă semnată de Ioan Ţepelea, şi o tălmăcire de poeta 
Flavia Cosma. 

Poemele, în marea lor majoritate, cuprind teme din viaţa intimă a poetului umbrită 
puternic de crezul său religios bine definit, conştienţi că scăparea vine numai de la Cel de Sus: 
„Baptiştii negri plângînd se rugau/ – Pătimeau – doar, doar vor transforma smoala în nectar,/ Ca 
să se-aleagă mierea, până la urmă;“ şi cu toate acestea deşi, „Vremea sclaviei trecuse, nu-i aşa?// 
Dar ochii noştri slabi continuau să fie umiliţi de feţele albe,/”. (Biografie: Negru Baptist/ Bastard) 
generaţiile care au plecat de pe continentul african, (de unde au fost duşi ca sclavi), şi-au dus odată 
cu ele obiceiurile şi tradiţiile pe care nu le-au abandonat, cu toate resticţiile impuse de stăpâni, 
deşi; „Noi cunoşteam deja teroarea credinţei transmutate”. (Biografie: Negru Baptist/ Bastard) 

Trebuie remarcat că autorul nu are nici o reţinere privind originea sa, ori munca 
prestată de semeni lui: „Ziua de azi nu e pentru el o zi fastă:/ E toxic, zdernţăros, saşiu şi prea 
surescitat/ pentru a se lăsa acostat entuziastic/ de doi băieţandri albi cu „Hei N-e-g-r-o”. El care 
era şi/ ameţit de la omorâtul şobolanilor…“ (1933), care au făcut trecerea de la o cultură precară 
în pripă: „Ţara (ton pays) pe care ai părăsit-o în goană, -/ pluteşte incandescentă-n eter./ Arzând, 
vomită fumul murdar. Mintea ta se transformă/ În scrum negru, pentru că te abaţi – ca o molie – 
/ prea aproape de flăcări./ Îţi stropeşti creierul pârjolit de vise cu rom făcut din sânge de sclav.”, 
ca în cele din urmă contactul cu noua civilizaţie bântuită de toate atrocităţile posibile să îl facă pe 
autor să regrete pasul făcut de strămoşi: „Imnul tău naţional se cântă pe fundal de împuşcături./ 
Când te gândeşti la asta (atunci când mai poţi respira)/ Dedesuptul tuturor minciunilor ce 
încadrează nostalgia,/ Tuturor chipurilor moarte ce ocupupă spaţiul din fotografii,/ A fiinţelor 
iubite, asasinate şi-azvârlite în sanţuri“ (Exil). 

Flavia Cosma prin traducerea „Poeme Incendiare“ a lui G. E. Clarke ne pune în faţă o 
lume nouă cu personaje ce poartă nume exotice: M. NourbeSe Philip, Maxine Tynes, Henry 
Dumas, etc. care au luptat pentru drepturile negrilor, mai puţin vehiculate în cultura românească 
dar cu o încărcătură majoră în cultura lor, fapt ce a dus la schimbarea unei istorii zbuciumate a 
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unor popoare: „Dragând aceste rânduri/ ridic la suprafaţă corabia încărcată de sclavi,/ şi imediat 
un bici îmi sfâşie obrazul:/ E uraganul sărat al Istoriei“ (Tobago), acest aspect îl face pe autor să i 
se nască o revoltă interioară, făcându-şi autocritica reproşindu-şi; „Eşti un Negru neghiob din 
Nova Scoţie,/ Poet de mâna doua, care cântă imnuri despre tristeţi/ provinciale.“ Îşi ia 
angajamentul de a-şi schimba radical atitudinea, continuând cu toate forţele orientările inaintaşilor 
săi: „Ocoleşte Kitsch-ul, deşi dă cancer tuturor,/ Împarte cu dărnicie veninul în monologuri 
şoptite,/ Omoară materia în toate minţile ce urăsc Poezia,/ Fă din fiece vers o trădare,/ Un cod 
criminal, un cântec incendiar./ Geniul este hidos, degenerat: Lasă-ţi poemele, acesastă cloacă, să 
acuze.“ În final îşi propune să ia contact cu nouă cultură, europeană: „Deoarece şi eu sper s-o rup 
cu Europa.// Şi să cânt într-o limbă tot atât de fluidă ca şi un sărut.“ (PentruXX) 

George Elliott Clarke, pare stăpânit în permaneţă de nostalgia desprinderii de origini 
de care se simte ombilical legat şi procupat de a-şi găsi într-o oarecare măsura spaţiul pierdut: „Eu 
sunt poetul războinic/ care cercetează luna de gheaţă/ şi soarbe romul oţetit cu lacrimi,/ în timp 
ce gravează cântece triste, ademenind/ o iubită capricioasă, adorată./ Eu sunt poetul care-şi 
închipuie că Dumnezeu/ îi bate şi-i spintecă pe toţi vrăjmaşii mei,/ şi care rătăceşte, îndurând 
exilul,/ cu gândul pierdut,halucilnând despre casă,/ despre dragoste şi despre războaie./ O să-mi 
sfârşesc zilele veştejit şi plin de regrete/ bocind amar după toate acestea.“ (Autoportret) La G. E. 
Clarke, spontaneietatea şi sinceritatea merg mână-n mână decupând din viaţa cotidiană imagini, 
şocante; uneori dialoghează cu cititorul de la care aşteaptă o soluţie, la problemele ce frământă 
lumea tumultoasă în care trăim: „Am văzut cu ochii mei în schimb, altele:/ Mâna unui băiat 
ţintuită cu foarfeci de pupitru la şcoală; un tată înjuchiat în burtă pe când dădea mâna cu un 
prieten;/ doi creştini stropiţi cu benzină şi incendiaţi în biserică; o târfă/ sugrumată în baie; un 
contrabandist împuşcat în ochi într-o prăvălie de vinuri; un bancher cu creierii zburaţi în casele de 
bani;// un proxenet mitralist în faţa şcolii;// un poet lovit cu securea în ceafă; un om politic 
încastrat în beton// Şi uite-aşa se întunecă istoria pe fundalul mediului său“ (Copilărie 2) 
Aproape fiecare poem ce alcătuieşte prezentul op aduce simbolic prezenţa culoarii neagre ce 
navighează în diversele ei ipostaze pe axa lumii înconjurătoare: „În ochii voştri obrazul meu 
negru trebuia să prefaţeze asasinatul“ (Negaţie) obsesia acestui simbol porneşte :”prin rupturile 
cămăşii ei negre de noapte, în timp ce-mi dadea să mănânc cu lingura fulgi de ovăz“ (Copilărie 1), 
este prezent în imaginile ce reflectă crezul său biblic: „cu părul Tău creţ, negru ca focul, strălucind 
ca soarele“ (Un Cântec Trist Pentru Isus) chiar şi unele scene idilice sunt umbrite de culoarea 
neagră: „Voi azvârli iubirea peste bord/ Şi voi porni-ntr-o neagră Odiseie“ (Cântece Triste de-
Ale Lui Rue), sau o eventuală parteneră de ocazie trebuie să fie cu: „Şoldurile să-i fie subţiri, ca de 
ţigară;/ Părul să-i fie orb, mai negru decât negrul“ (Colette, Traducere Imaginară) descriminarea 
atinge cote alarmante încât: „ţi-a pus eticheta de negru oarecare periculos“ (Poem Pentru Henry 
Dumas) în anumite momente cruciale ale vieţii chiar şi partenera de viaţă trebuie să poarte: 
„Rochia ta neagră, cu margini din dantelă albă Montrealaise-Latin, ţi se ondulează aţâţătoare peste 
sâni“ (Plam Breeze, Dantelă Albă), sunt cazuri în care participă şi natura: „în grădini negre stelele 
dau viaţă florii soarelui“ (Ecleziastul 12). 

Scriitura poetului George Elliott Clarke degajă o mare încărcătură emoţională, 
conferindu-i noi valenţe estetice; poet cu un timbru liric distinct, receptiv la temele majore ale 
contemporaniitate, plasându-l în irarhia valorilor, motiv pentru care se citeşte cu un viu interes şi 
plăcere. 
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Petra VLAH (S.U.A.) 
 

SUPREMA AROGANTA 
 

In 24 martie a.c., posturile 
de radio şi televiziune americane au 
comunicat atingerea cifrei de 4000 de 
morti in Irak. Sigur că, comparând 
numărul victimelor americane cu cel 
al altor războaie, inclusiv Vietnam, s-
ar părea că lucrurile nu sunt chiar atât 
de negre; mai ales dacă cei căzuţi pe 
străzile prăfuite ale Bagdadului nu 
sunt rudă cu tine.  

Ca şi în războaie 
precedente, carnea de tun vine din 
cartierele nevoiaşe şi din periferia socială a Americii. Copiii celor cu dare de mână nu se 
lasă îmbătaţi cu apă rece şi nu cred în sloganul “be all you can be”,  slogan care promite 
facilitarea materială a studiilor superioare celor care, în cele mai multe cazuri nu au 
terminat nici liceul, deci şanse de “doctorat” au puţine. Sloganul face referire, mai mult 
sau mai puţin subtilă, şi la faptul că “a-ţi servi ţara ca ostaş este un act de onoare”.  

Onoarea cui, nu ne spune sloganul în discuţie.  
Cei care au din belşug “onoarea” banului, nu îşi trimit odraslele în Irak. Folosesc 

influenţa personală şi sfântul dolar să deschidă porţile la Harvard şi Yale, asigurând 
“speranţelor de mâine” să depăşească cu brio “all they could ever be”, “all they deserve to 
be”.  

Juniorul Bush este un exemplu convingător de sub-mediocritate promovată de 
inginerii dubioase la cea mai înaltă funcţie. A fost domnişorul nostru răsfăţat de soartă la 
Yale, precum şi tatăl şi bunicul său la rândul lor.  

Faptul că s-a şinut numai de rele în timpul studiilor înalte şi a orbecăit prin 
campus mai mult beat, este un amănunt pe care ne cere dumnealui să-l uităm. Si tot aşa, 
ar trebui să uităm şi de faptul că nu i-a călcat picioruşul delicat în jungle Vietnamului.  

După mintea lui şi a altora, ţara s-o apere cei de nu au indeledniciri mai presante. 
Cei care au moştenit “onoarea” din familie, precum şi bănetul substanţial, au obligaţia 
înaltă şi morală de a spori averea personală, de a asigura viitorul unor alte generaţii de 
Domn Goe. 

* 
Anul 2008 este un an electoral, poate cel mai interesant din istoria recentă a 

Statelor Unite. Din punctul de vedere al republicanilor, jocurile sunt făcute şi singurul 
candidat rămas în arenă şi-a asigurat nominalizarea partidului său. 

In privinţa democraţilor, circul electoral continuă şi loviturile de scenă se ţin 
lanţ, tensiune creşte şi răsuflarea ne devine din ce în ce mai gâfâită. 
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Procesul de nominalizare are toate elementele de telenovelă Hollywoodiană, 
exact pe placul americanului de toate zilele.   

Consumându-şi energia şi epuizându-şi fondurile pentru a se bate între ei, atât 
Hillary Clinton cât şi Barack Obama destramă solidaritatea fragilă a partidului democrat, 
contribuind, cu sau fără bună ştiinţă, la consolidarea poziţiei lui McCain.  

Deşi toate statisticile dovedesc fără drept de apel că majoritatea populaţiei 
americane este împotriva războiului (în care marile interese financiare ne-au târât, 
convingându-ne de eminenţa unui atac terorist care s-a dovedit o fabricaţie nejustificată, şi 
o manipulare a fricii colective), partidul republican şi McCain ne promite că vom 
continua războiul.  

Faptul că această agresiune ne-a costat deja trilioane de dolari şi reputaţia de a fi 
leader de pace şi democraţie în lume, nu pare să îi deranjeze prea mult pe cei ce se 
consideră deasupra opiniei publice. Vorba lui Moţoc “proşti, proşti, dar mulţi” nu o 
cunosc republicanii. 

Intr-un interviu recent, vice-preşedintele Cheney a fost întrebat: “Ce părere aveţi de 
faptul că marea majoritate a americanilor este împotriva războiului din Irak?” 

“Si ce-i cu asta?...Noi nu conducem ţara în funcţie de opinia publică.” 
Deşi ştiam de mult şi ştiam bine că neruşinarea lui întrece orice măsură şi că 

bunul simţ l-a ocolit dintotdeauna, la o asemenea aroganţă supremă nu mă aşteptam.  
Admiterea făţisă că noi, “cei mulţi şi proşti” nu contăm a fost duşul cel rece care 

a dovedit, o dată în plus, că toate premisele mele de a fi imigrat acum 30 de ani spre 
Pământul Făgăduinţei, au fost false. 

Cui mai vorbeşte încă America despre drepturile omului? Cine-i mai ascultă şi 
mai ales cine-i mai crede?  

Din nefericire singurii care mai ascultă şi mai cred încă sunt însăşi “ce-i mulţi şi 
proşti” pe care Cheney îi dispreţuieşte vădit, bieţii americani. 

La capitolul “spălare la crier”, comuniştii erau copii nevinovaţi.  
Ori erau tovarăşii mai naivi decât le stătea bine, ori eram noi prea încăpăţânaţi, 

cert este însă că, în cei 30 de ani petrecuţi în Romania, eu personal nu am întâlnit pe 
nimeni care să creadă cu convingere cum că ar fi comunismul răspuns la întrebările 
majore, că ar fi societatea proletară raiul pe pământ sau că ar fi conducătorii noştri “îngeri 
de pace păzitori”. 

In America, însă, (şi am trăit pe aceste meleaguri tot vreme de 30 de ani) cei mai 
mulţi oameni, indiferent de starea socială, cred cu o convingere oarbă că America este, şi 
de-a pururi va fi, raiul pe pământ, oază de pace, leagănul de umanitate al omenirii.  

De unde li se trage o asemenea convingere, nu îmi este clar!  
 

O zicală americană spune: “nu încerca să mă confuzionezi cu fapte, eu am 
hotărât deja adevărul”. Bânuiesc că de aici li se trage! 
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Petre TĂNĂSOAICA 
Jurnal indian 

- fragment – 
 

10. Mai vechi decât noi, indienii s-ar fi putut mişca de-a lungul istoriei, cum spun specialiştii 
până în Europa, pe drumul Caii Lactee. Ştiu o teorie, a lui Ştefan Zavarowski, care lansează 
în cartea  “La început a fost Sumerul”,  ideea că populaţiile din străvechea ţară pomenită în 
titlu ar fi găsit drum spre Europa, trecând prin Mediterana, ar fi pribegit atunci, pe la 
începuturile lumii, urmând drumul de pulbere stelară, şi ar fi ajuns în India. Frisonul 
călătoriei nu s-a putut stinge şi iată-i pornind mai târziu spre izvorul patriei lor ancestrale, 
într-o reluare a drumului de mai înainte, dar în sens invers. Acestor mişcări le-ar putea fi 
datoare începuturile noastre. Gândesc acum că nu ar fi fost  imposibil să se întâmple aşa şi 
poate că leagănul lumii este chiar locul unde sunt astăzi. Dar India, la Calcutta, ca nicăieri 
aiurea, prin uriaşele sale metropole, nu te lasă nicicum să te gândeşti la asta, peste tot este o 
efervescenţă de nedescris, dându-ţi sentimentul că eşti, uneori, prin cine ştie ce ţară 
occidentală. Daca ai puterea să obturezi diferenţele. Cele două sute de ani de stăpânire 
britanică au transferat spiritul occidentului aici, care este într-o expansiune de o agresivitate 
nebună. Citeam cartea fostului preşedinte al Indiei, Abdul Kalam, pe care am editat-o în 
româneşte,   Dezlănţuind puterea lăuntrica a Indiei , nu fără surprindere. Gândirea modernă 
a omului, aflat în fruntea unei ţări de dimensiunea Indiei, ştie că numai prin şcoală, aceasta se 
poate ridica la dimensiuni contemporane, poate fi o lecţie despre cât de mare este dorinţa 
acestui popor de a-şi ocupa locul printre popoarele mari ale lumii. Dar ea vorbeşte în fapt de 
o politică de stat tenace şi agresivă, de aducere la zi a Indiei. Şi nu au trecut prea mulţi ani de 
când au plecat britanicii. Un racord exact la modernitate nu s-ar fi putut face fără lecţia 
britanică, decât poate printr-un efort cu mult mai mare şi cu cine ştie ce. Dar nu şi-a putut 
nimeni închipui că se va întâmpla şi o explozie demografică, ale cărei consecinţe sunt greu 
de calculat. Paradoxal, asta naşte presiuni uriaşe asupra întregii lumi, care priveşte uimită, 
însă, la performanţele indiene. Dar performanţele sunt şi ele legate de presiunea 
demografică.... Într-o bună zi, Europa se va confrunta cu o nouă migraţie... dinspre India. Şi 
nu datorită dezlănţuirii vreunui dor ancestral de refacere a drumului primordial. Civilizaţia şi 
binefacerile ei au lucrat altfel asupra bătrânei Europe, decât în India. Confortul dat de către 
avantajul traiului într-o lume care oferă servicii la liber,  l-a pus pe cetăţeanul european să-şi 
limiteze numărul urmaşilor, căsătoria şi familia devin pe zi ce trece mai puţin instituţii 
obligatorii şi... Sfinte, iar nevoia de forţă de muncă din ce în ce mai mare. După ce se va 
remodela demografic cu expansioniştii din est, este posibil ca Europa să-şi deschidă porţile 
emigranţilor asiatici. Avionul cu care am venit de la Frankfurt la Calcutta era full numai de 
indieni, aşa s-a întâmplat şi la întoarcere. Ei sunt deja aici, se adaptează din mers şi se lasă 
absorbiţi uşor pentru că au învăţat ritmul de acasă. Nu este cazul să dau exemple de mari 
industriaşi indieni care s-au infiltrat în structura economică europeană, cum este Mital, a 
cărui dorinţă de a pune mâna pe cel mai mare concern industrial de producere a oţelului din 
Belgia a stârnit violenţe, proteste în occidentul bogat. Domnul Mital îşi are centrul de 
comandă la Londra. Acolo unde învaţă şi au învăţat cele mai strălucite minţi ale Indiei.  
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11. De câteva zile sunt în iad şi în Rai simultan, scriu jurnalul de faţă şi citesc, recitesc un 
manuscris al altei cărţi, iau în greutate şi slăbesc brusc, ca şi când aş fi la capătul drumului şi 
trebuie să fac decontul final. Cărţii scrise i-am dat ca titlu numele unuia din cele mai 
importante personaje ale istoriei, Hannibal. Poate va mai amintiti de el, este cel care a 
îndrăznit să treacă din Cartagina prin Gibraltar, cu armata sa de elefanti şi să atace Roma, 
cea care nu  avea ţel mai mare decât acela de a-i distruge patria. Hannibal ante portas, strigau 
romanii, panicaţi de iminenta intrare a cartaginezului în cetate. Dupa toate înfrângerile 
suferite de armatele Romei în faţa lui Hannibal, numai era decât un singur lucru de făcut, să-
şi încarce bagajele în care şi să fugă la un adăpost undeva. Ei, bine, toată Roma a rămas cu 
gura căscată când Hannibal a întors armata pe care o conducea şi a plecat pe drumul spre 
casă. Roma a răsuflat uşurată, dar s-a şi întrebat ce a fost în capul lui Hannibal de nu a făcut-
o una cu pământul. De-a lungul timpului, istorici şi filozofi, strategi militari, ori pur şi simplu 
poeţi, au dat tot felul de explicaţii. Cert este că marele bărbat a marcat istoria. De la 
Alexandru cel Mare nimeni nu mai  pulverizase oştiri semeţe şi puternice, pornit pur şi 
simplu dintr-o cetate, cu potenţial mai mult comercial decât de război. Şi mai este lucru care 
a nedumerit în comportamentul lui Hannibal şi anume acela că, deşi ştia că Roma va 
pedepsi exemplar Cartagina dacă nu va fi distrusă, acesta a preferat să-şi sacrifice patria. Pare 
atitudinea unui trădător, nu-i aşa, una ca asta? Cred că, înainte de a-şi pune armata să 
distrugă Roma, Hannibal a avut o revelaţie. Noaptea de dinaintea pornirii atacului asupra 
marii cetăţi o fi fost una furtunoasă. Tragica poate. Ar fi cucerit Roma, spunem azi, dar cum 
ar fi stapanit-o? Cartagina era o cetate mică, Roma stăpânea în Europa şi o mare parte a 
ţărmului de dincolo al Mediteranei. Distrugerea Romei nu însemna şi supunerea  ei. Cu o 
armată câştigi o bătălie, dar ca să stăpâneşti îţi trebuie mai mult. S-o fi gândit Hannibal că 
retragerea va aduce şi iertarea de la Roma pentru Cartagina? N-a fost să fie aşa şi Cartagina a 
fost pur şi simplu rasă de pe faţa pământului. dar, oricum nu ar fi avut altă soartă. M-am 
gândit mult la subiectul Hannibal în India, mi-a revenit în minte că şi Alexandru Macedon a 
fost cu armata aici, mai nebun decât Hannibal a crezut că ar putea să cucerească teritoriile de 
aici. S-a îmbolnăvit de friguri când a ajuns la Gange şi a murit. Armata sa nu a putut să ţină 
sub control niciuna dintre cuceriri. S-a scufundat în propriile-i capcane şi asta  a însemnat şi 
decăderea Greciei. India te poate învinge, nimic nu poate  fi cucerit aici, decât poate cu 
sufletul. Îţi iei partea ta de Indie şi te întorci acasă. Bucata mică pe care ai primit-o trebuie să 
îţi ajungă. Celălalt Hannibal ,al cărui nume este pus pe o carte de poezie de dragoste, nu are 
alt sens decât cel explicat până aici. Mijloacele de a ţine iubirea sub ocupaţie sunt totdeauna 
prea sumare; ea e mai mare decât orice armată. Iar mijloacele poetice par şi ele să nu fie 
deajuns. Până la urmă ea învinge, se întoarce împotriva lui Hannibal, oricât de bun strateg ar 
fi acesta. Istoria îl aşează măreţ pe piedestal, dar nimeni nu este dispus să îi înveţe lecţia. A 
păţit-o Cezar şi mai apoi Napoleon. Pe eroii poetici, nenumăraţi, nu-i descoperim niciodată. 
 
12. Dumnezeu i-a conceput pe indieni într-o zi pe la prânz şi le-a lăsat ziua mică să nu-i 
înnegrească soarele de tot. Au în ei ceva misterios, o privire blajină şi periculoasă în acelaşi 
timp te face să crezi că au ceva de ascuns. Şi probabil că da, pentru că sunt surprinzători. E 
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greu să te bazezi pe termenii în care discută cu tine. Par să te înţeleagă, dar ai surpriza să facă 
altfel. După alt ritual. Dacă tot ţi-a fost hotărâtă soarta dinainte, ce rost are să i te 
împotriveşti? Stratificările străvechi, în caste, este recunoscută şi astăzi. Nu ştiu cum ai putea 
să le penetrezi, dacă vi de jos. Abolirea lor e numai formală, impusă de schimbarea stilului 
de viaţă din epoca modernă, dar când se duc acasă îşi recapătă locul, îşi organizează familia 
conform tradiţiei. Dar asta o ştiţi deja din dramoletele de la Boollyood, pe care posturile de 
televiziune din România se înghesuie ca să ni le aducă. Cei cu care mă întâlnesc la Calcutta 
sunt, după cum bănuiesc, de pe la mijlocul stratificării sociale. L-am pomenit pe dr. Kar, dar 
curând aveam să-l cunosc pe excelenţa sa dr. Poddar, consulul onorific al României la 
Calcutta. Despre primul aflu că se ocupă de afaceri, ba mai scrie şi poezii. Este şef de clan şi-
şi supraveghează cu succes fraţii. Nu ştii câţi ani, pentru că îşi vopseşte părul. După nevastă 
nu te poţi orienta, pentru că este evident cu mult mai tânără decât el. Şi-l soarbe din ochi cu 
indiferenţă.  Ori poate nu înţeleg eu subtilităţile asiatice după care se derulează sentimentele 
pe aici. În seara asta suntem invitaţii consulului Poddar, care ne duce la un restaurant 
chinezesc. Îmi pun pantaloni de stofă şi sacou, nu merge în blugi, că nu se cade. Doamnele 
şi domnişoarele sunt impresionante, cam cum se poarta prin România pe la întâlniri mai 
snoabe. Domnişoara M. e chiar sclipitoare, are şi replică scânteietoare, muşcă adânc ironia 
dumneaei, deşi fin şi fără să părăsească surpriza. Consulul pare un funcţionar, are trăsături 
mai europeneşti decât cei pe care i-am văzut, dar mi se pare uşor deferent, ca să nu spun 
oficios. Află cine suntem, deşi ştia din contactele cu ambasada, şi o şterge englezeşte. Îmi fac 
socoteli dacă vom avea cu ce plăti. De ce a plecat? Are o altă întâlnire, nu se sfieşte să spună 
în chip de scuză şi nu apuc să-l întreb care este situaţia noastră aici. Mi-ar fi spus, probabil, 
cum de altfel m-aş fi aşteptat, că lucrurile se rezolvă. Indienii se pricep la asta. Culmea este că 
şi Basil, ambasadorul. Mor de fericire că nu ştiu nimic de soarta mea în zilele care urmează, 
dar ce mai contează, sunt în India, iar dr. Poddar i-a lăsat bani domnişoarei D. să plătească 
cina. Care s-a compus din combinaţii de paste cu fructe de mare şi carne de pui şi o sticlă de 
vin la şapte oameni, al cărui nume este indecent să-l transcriu. Sunt, totuşi, mulţumit că 
găsesc ţigări, o marcă britanică, B&H, cu care sper să mă obişnuiesc. Totuşi nu pot să-mi 
scot din minte că domnul consul ne-a abandonat, deşi eram invitaţii săi. Asta înseamnă că 
nu suntem destul de importanţi pentru el, deşi îmi închipui că nu are prea des ocazia să 
primească oaspeţi din România. Adică din ţara care i-a dat caftan de diplomat! Nu mă pun 
în fruntea bucatelor, dar cred că sunt câţiva printre noi, care meritau mai multă atenţie, doar 
nu dăduserăm buzna la Calcutta fără să ne anunţăm, eram aici după un plan discutat luni în 
şir prin mail sau telefon. Amân să mă scot din mână, pentru că încă sunt fericit că mă aflu în 
India. Mi se întâmplă, însă, un lucru foarte bun, consulul îmi lasă un sim de telefon ca să 
vorbesc în India. Şi-l sun pe Basil, căruia mă plâng fără ezitare. Este la curent cu furia mea 
din prima noapte şi-mi face cel mai drăguţ compliment pe care l-am primit vreodată, 
comparându-mă cu un arbore de cauciuc. Face o pauză, suficientă ca eu să gândesc despre 
mine că aş putea fi mai elastic şi continuă, spunându-mi că arborele de cauciuc trebuie să fie 
rănit, ca să-i poată fi culese lacrimile atât de preţioase. Nu face nici o aluzie, vrea o carte 
despre India. Iar mie mi se umple sufletul de o incredibilă contrarietate. Deci mâine se va 
deschide târgul de carte, voi vedea Grădina tipărită? Ajung acasă, la hotel Senator - Doamne 
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ce îmi mai place cum se numeşte - şi cad în braţele aceluiaşi vis. Pe care nu-l mai povestesc, 
pentru că mi se închid ochii de somn. Dar parcă aş fi tot în avion, pe deasupra desertului 
tătarilor, iar soarele închide orizontul aproape indecent, pe aceeaşi cusătură de un roşu 
disperant. 
 
13. Comunic prost, pentru că nu am translator şi asta mă înfurie la maxim. Pe mine mă 
înfurii, bineînţeles, că nu am fost în stare să rup din timpul vieţii mele de după Revoluţie 
câteva bucăţi mici şi să învăţ engleză. Şi îmi pun în cap ideea ca, imediat ce ajung acasă, să-
mi angajez meditator. Anunţul este în ziar de o săptămână, dar nu sună nimeni... Pasajele pe 
care mi le traduc cei cu care se întâmplă să mă găsesc prin preajmă, nu mă mulţumesc, A. ar 
putea să fie bună pentru aşa ceva, dar stă lipită de grupa de la Galaţi, care nu mă suportă 
după figura din prima noapte. Grupa a rămas în  blocul de coteţe şi înţeleg situaţia, plăteşte 
numai 20 de dolari pe noapte  Asta nu înseamnă că nu au bani, pentru că fac non-stop 
cumpărături. H. e prea vrăjită de întâlniri, iar M. dispare tot timpul pe undeva. Ar mai fi D., 
care ştie şi engleză şi bengali, doar este de 14 ani aici. E şi ea tot prizonieră în grupul Galaţi, 
iar cu T. nu sunt în simpatie prea mare. Dar şi el are tot timpul alt program, face un film, 
aveam să aflu în timpul cinei de ieri, despre Eliade. Ştie Calcutta pe de rost, a mai fost aici şi 
pare absorbit cu totul de oraş. Care mie îmi place de nu mai pot, abia aştept să fug. Oare cât 
vom mai sta aici? Mâine e o sărbătoare religioasă la Templul Rama Krisna şi mergem acolo. 
Sunt ciufut ca o zi de post. În urmă cu trei ani am mai fost într-un templu hindus, pe 
undeva pe lângă New Delhi şi i-am văzut pe muritori cu nasul în pământ, iar mai apoi pe 
alţii într-o incantaţie atât de aiuritoare, încât abia de nu mi s-a întâmplat să fiu suit în văzduh. 
Însoţitorul meu de atunci, un indian din nord, inginer şi credincios, mi-a povestit zile în şir 
despre toţi zeii din care se trăgea cel care îi stătea în firida casei. Mi-a dat şi cărţile  celebre ale 
credinţei lui, dar nu le-am citit: erau în engleză. Liviu cred că le-a ras imediat, altfel nu-mi 
explic de unde are atâtea cunoştinţe despre zeii de aici... Atunci cred că am avut un şoc, 
pentru că nu puteam  să înţeleg de ce oameni, precum Samaresh Pall, şcolit şi umblat prin 
toată lumea, poate să creadă într-un zeu al răului, descendent din neamul omenesc, cum este 
shiva... instant, parcă la o poruncă Dumnezeiască, mi s-au deblocat amintiri din străvechea 
mea copilărie, ale cărei sărbători le-am trăit la biserica din sat, cu bunica... A fost suficient 
declicul de atunci ca să pot scrie Grădina lui Tagore, dar şi alte întâmplări s-au aşezat peste 
cartea aceea, care m-a adus din nou în India. Că nu e o carte sfântă, aceea pe care am scris-o 
eu, după cum scria şi Marius Chivu, o dovedeşte faptul că-mi produce numai încurcături pe 
aici, aproape o urăsc, refuz să îmi aduc aminte un singur rând din ea. De fapt parcă nici nu 
am scris-o eu, parcă cineva, mai presus de voinţa mea, m-a trimis în recluziune şi mi-a 
dictat-o... dar atunci, când o scriam, îmi aduceam aminte fiecare detaliu din călătoriile din 
India, aproape orice emoţie se transcria singură... H. spune că este o ţară plină de vrăjitorie şi 
aproape cred în ce spune... Dar aşteaptă de la mine altă carte, care ar trebui să fie peste 
Grădina lui Tagore, asta ar trebui să dea măsura puterii mele de creaţie (Doamne, ce cuvinte 
mari), iar eu cred ca o spune atât de des numai să mă ambiţioneze, iar asta mă blochează... 
Totuşi, lui Marius Chivu cartea nu i-a produs cine ştie ce emoţie şi sunt în stare să mă aşez 
mai degrabă pe poziţia lui. 



 85 

Ion PACHIA TATOMIRESCU 
 

Jean-Paul Mestas în priveliştea unei veri de octombrie  

 

Poet, eseist, critic, traducător, profesor de istoria poeziei valahe la Sorbona, Jean 
Paul-Mestas (născut în 15 noiembrie 1925, la Paris) este autorul a peste o sută de lucrări 
traduse în douăzeci de limbi (dintre ultimele-i apariţii editoriale – poeme originale: Le Livre 
de la Retenue / Cartea reţinerilor, Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire, 1995; Le 

Livre des Crépuscules / Cartea amurgurilor, 1998; 
Le Livre des Visages / Biblia chipurilor, 2002; Suite 
en Gris sur Fond d'Aube / Suită în gri pe fundalul 
înzorierii, 2004; Magique / Feeric, Franţa / Saint-
Estève, Les Presses Littéraire, 2005; Automnal / De 
întomnare, 2007; etc; volume de versuri publicate în 
afara Franţei: Eterna Poeira / Éternelle Poussière / 
Eternul Neant, Portugalia / Lisboa, Universitária 
Editora, 2002; Lange Danach / Longtemps Aprés / 
Multă vreme după, Germania / Rimbach, Die 
Deutsche Bibliothek – Verlag im Wald, 2002; în 
Polonia, cu titlul Dlugo Potem, 2004; etc.; antologii în 
afara Franţei: Reflexos da Poesia Contemporãnea / 

Reflets de la Poésie Contemporaine / Reflecţii asupra poeziei contemporane, 2002, 
în Brazilia, Italia, Portugalia; antologia universală de poezie, Povos e Poemas / Peuples et 
Poèmes / Popoare şi poeme; 100 Pays et 201 Poètes / O sută de ţări şi 201 poeţi, în 
Portugalia / Lisabona, Universitária Editora, 2003; etc.).  

Lui Jean-Paul Mestas i s-a decernat titlul de Personalitate Culturală 
Internaţională la Rio de Janeiro, în 1996; e laureat al Uniunii Femeilor-Scriitori din Brazilia, 
în anul 1999; e câştigător, la Seul, al „Marelui Premiu Internaţional de Poezie” acordat 
unui scriitor ce a contribuit într-o mare măsură la schimburile culturale între naţiuni şi a 
cărui operă este recunoscută pe plan mondial“; în Italia, este desemnat Scriitorul Anului 
1999; în anul 2000, la Dublin, Jean-Paul Mestas a primit titlul ce-l include între Scriitori 
Majori ai Acestui Timp; etc.  

Simfonia poemelor lui Jean-Paul Mestas se derulează într-un spaţiu al autenticei 
sacralităţi, cu un relief liric inconfundabil, marcând echidistanţa apolinică dintre 
expresionismul stărilor extatice, ori ale infinirii, şi paradoxismul bine temperat al celei 
de-a doua jumătăţi a secolului al XX-lea.  

În recentele volume, Feeric (2005) şi De întomnare (2007), de Jean-Paul Mestas, 
reîntâlnim constantele şi cele douăzeci şi patru de carate ale unei poezii unde eroul liric se 
aliază – aidoma unui iniţiat orfic – întotdeauna cu Lumina din Templul lui Samosh (Soarele-
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Moş, Dumnezeul Cogaionului), în căutarea unei Eurydice mai în amonte de lumea 
Androginilor, ori a lui Sisif, o Eurydice ca un înstelat cer mai pur.  

Mai mult ca sigur, o poezie a păcii universale, o poezie a constelaţiilor lăuntrice, ale 
sinelui – Cassiopeea, Lyra, Ursa Mare etc – din memoria irepresibilă a pietrelor, a 
amurgurilor, a oaselor, a neobositelor înrăzăriri ale Fiinţei, o poezie a elogiului, a seninătăţii şi 
armonizării civilizaţiilor în prea iutea rotire a firmamentului metaforic de la răsărit la apus, o 
poezie a orologiilor biologice mărşăluind fără oprelişti, fără frontiere, cu nourii de pudră 
cosmică : «La renaşterea unor lumi apuse, / piramidele / deschid uşile unui secret / a cărui 
lumină cântă. // Într-altă parte, Babilonul regăseşte / un glas de aur – / zidurile lui / au 
nişte ochi vii // şi Summerul / – lungă litanie – / restituie omagiul tăcerii / pe timpanul 
vântului.» (Trezirea unor lumi adormite...). 

Poezia lui Jean-Paul Mestas vine din turnirul sufletelor angajate – ca „roiri de fluturi“ 
– chiar în droaia de fotoni a culorilor curcubeului dintre memoria pietrei şi memoria lui 
Dumnezeu: «Ca dintotdeauna, / zorile urcă şi coboară / pe dealurile nepăsării. // Grindina 
e-n spor / şi vagabonzii se umplu de răni; // ora este-n uimire / aidoma / aconului gâfâind. 
// Cutezător, un răsărit tresaltă: / îl roiesc fluturii.» (Uimire). 

Alături de poezia arcuirii cosmice a unei Eurydice de aur nou, o impresionată coardă 
a lirei lui Jean-Paul Mestas rămâne cea a cântării arheilor şi a elementelor dintr-o luminoasă 
Biblie de chipuri ca borne ale galaxiei noastre poetice, adică ale Căii Lactee: «Înflăcărează 
cartea schimbărilor. // Un torent surd / înnoieneşte secundele / îmbrăţişate-n stufărişuri ce 
ezită / să aleagă circularul / care se-oferă a stimula / o capitală aşezată pe vine, / sub 
podurile plăcerilor. // Apa-şi zburdă iezii, / îşi bucură / malurile...» (Guillaume 
Apollinaire). 

 
 

Pietrele memoriei 
 
Sunt vreo şapte milenii – 
privirile cerului glisează aici 
emoţionate 
de-aceste-nfometări ale oamenilor ce deschid 
o cale-mpotriva liniştii, 
derutând frica – 
uluire încă rebelă. 
 
Nişte stele 
       de-atunci 
îi au la licitaţie drept ţinte. 
 

(Din volumul Multă vreme după,  
Germania / Rimbach, Die Deutsche Bibliothek – Verlag im Wald, 2002, p. 37) 
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Medievală 
 
Mâinile pădurii se-mpreună 
într-o ispită de ardezie; 
solitudinea 
şi-aliniază blazoanele,  
trubaduri la modă 
sau impuşi magicieni, 
 
în vreme ce negustorii uitării 
caută artificialul izvor 
pentru viitorul setei lor, 
 
dezbrăcând stelele. 

(Din volumul Multă vreme după,  
Germania / Rimbach, Die Deutsche Bibliothek – Verlag im Wald, 2002, p. 41) 

 
 

Apropiere de cele veşnice 
 
Reapariţia cometelor. 
 
Se crede-n citirea lor, 
în a ghici-n ele 
acel ceva mult mai nou  
decât cel mai vechi dintre vise. 
 
Voci răsună 
şi alunecă 
între secole înmărmurite. 
 
Dumnezeul meu, 
ne-apropiem de Liniştea Ta. 
 
 
 

 
(Din volumul Multă vreme după,  

Germania / Rimbach, Die Deutsche Bibliothek – Verlag im Wald, 2002, p. 63) 
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Guillaume Apollinaire 
 
Înflăcărează cartea schimbărilor. 
 
Un torent surd 
înnoieneşte secundele 
îmbrăţişate-n stufărişuri ce ezită 
să aleagă circularul 
care se-oferă a stimula 
o capitală aşezată pe vine, 
sub podurile plăcerilor. 
 
Apa-şi zburdă iezii, 
îşi bucură 
malurile... 

(Din volumul Biblia chipurilor,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraires, 2002, p. 9) 

 
 

Păcat 
 
Aş fi putut să trăiesc alături de tine 
ca după-amiaza unei toamne. 
 
Ambra era aici, 
sarea 
inelului de aur. 
 
Tu ai priceput-o prea târziu – 
îmi pierdusem deja 
frunzişul. 

(Din volumul Eterna pulbere,  
Portugalia / Lisabona, Universitária Editora, 2002, p. 83) 

 
 

Eterna pulbere 
 
Le simt un du-te-vino, 
luându-şi înapoi viaţa  
aceşti oameni 
ale căror marote fură şi-ale mele,  
dar şi că vârtejul lumii 
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avu o clipă la discreţie... 
 
Eterna pulbere-şi ia zborul 
dincolo de privelişti – 
 
un soare albastru o cere. 

(Din volumul Eterna pulbere,  
Portugalia / Lisabona, Universitária Editora, 2002, p. 117) 

 
 

Uimire 
 
Ca dintotdeauna, 
zorile urcă şi coboară 
pe dealurile nepăsării. 
 
Grindina e-n spor 
şi vagabonzii se umplu de răni; 
 
ora este-n uimire 
aidoma 
aconului gâfâind. 
 
Cutezător, un răsărit tresaltă: 
îl roiesc fluturii. 

(Suită în gri pe fundalul înzorierii,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2004, p. 22) 

 
 

Fenomen 
 
Rând pe rând se duc să treacă 
prin urechea unei andrele: 
oameni, cai, 
păcate lacome, 
stanţe foarte fibroase,-ncâlcite. 
 
Norocul poate să prindă inimă  
într-o frunză vacantă – 



 90 

ca să-şi lase arvuna 
profitului-miraj, 
 
el se lipseşte de-o distracţie. 

(Suită în gri pe fundalul înzorierii,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2004, p. 23) 

 
 

Sinapsă 
 
Simfonie a neuronilor – 
o roză şi-accentuează 
ineluctabila-i fragranţă; 
 
o îndoială se repliază 
în făgaşul spasmelor 
 
şi ipotezele se deşurubează. 

(Suită în gri pe fundalul înzorierii,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2004, p. 56) 

 
 

Colosseum 
 
Revine. Leii se-ntind  
şi fierul se dezlănţuie.  
 
Înţelege cine vrea.  
 
Ale frigului drojdii pe umerii 
ţăndărilor istoriei 
incomplete,  
grosiere... 
 
Nişte roze dansează pe-acoperişurile burgului. 
 

(Feeric,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2005, p. 6) 
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În zori 
 
După ea, luna 
are mii de păsăruici 
voind să scânteie bolta-insulă 
a bazilicilor. 
 
Viitorul se-mpodobeşte 
cu-nrăzărirea unui poem. 

(Magique,  
Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2005, p. 34) 

 
De-ntomnare 

 
În grădinile secrete, 
florile n-ascund nimic 
în afară de ceea ce bârfesc frunzele, 
prevestind sosirea toamnei 
la braţ cu vântul, 
la braţ  
cu iubirile ce se evaporă.  

(De întomnare,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2007, p. 7) 

 
Trezirea unor lumi adormite... 

 
La renaşterea unor lumi apuse, 
piramidele  
deschid uşile unui secret 
a cărui lumină cântă. 
 
Într-altă parte, Babilonul regăseşte 
un glas de aur –  
zidurile lui 
au nişte ochi vii 
 
şi Summerul 
– lungă litanie – 
restituie omagiul tăcerii  
pe timpanul vântului. 

(De întomnare,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2007, p. 15) 
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Porumbiţa 

 
Soseşte pe când revii 
cu lăcrămioarele de-altădată. 
Un pachebot îşi reia marea, 
o insulă îşi face reapariţia 
din spuma valurilor capricioase – 
aşadar, 
        lumea se reimaginează  
cu sirene candide,  
la braţul micilor zei calini. 

(De întomnare,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2007, p. 37) 

 
 

Între noi 
 

Nu mă veţi număra 
printre suvenirile voastre; 
 
între noi, vapoarele 
fost-au foarte numeroase,  
anotimpurile – prea frivole, 
sau – peste-o vreme – asasini.  
 
Astfel, să lăsăm a se duce la apă 
apostroful 
şi virgulele. 

(De întomnare,  
Franţa / Saint-Estève, Les Presses Littéraire,  2007, p. 43) 

 
Tâlmăciri din limba franceză:  

Floriana PACHIA şi I. P. TATOMIRESCU 
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Meridiane lirice - Poeţi indieni 
 
Bhaben BARUA 
 

Mâinile întunericului 
 
Atingerea mâinilor tale 
Vine ca frigul.  
Pe drumul de-asfalt noaptea 
În accese intermitente de cântec. 
 
Atingerea mâinilor tale 
Între colţii unui cîine 
Încleştaţi pe-o fărâmă de piele. 
 
În mâinile tale 
Tremurul frunzelor galbene. 
Zgomotul sticlei sparte-n vânt, 
În mîinile tale. 
 
Înspăimântătoarele note de blues ale oceanului 
Coboară, rezemându-se de mâinile tale 
Şi se rostogolesc spre trupul meu. 
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În mile de solitudine 
Îngrădită cu sârmă ghimpată 
Doar zgomotul vântului, 
Doar  zgomotul vântului 
 
Pe-ntinsul apelor albastre 
Printre respiraţiile şerpilor 
În mâinile tale 
Înfloreşte lotusul somnului făr de moarte 
 
Luna străluceşte 
Pe sârma ghimpată. 
 
 
Bireswar BARUA 
 

Nu ştim 
 
Nu ştim unde sfârşeşte această călătorie 
În pajiştea verde 
Sau pe cheiul părăsit al unui râu 
Unde scheletele-deanimale zac laolaltă 
Cu resturi de trupuri umane şi mangal 
 
Nu ştim dacă inundaţiile 
Vor reveni în matcă pe lumea asta 
Sau nu. 
 
Şi dac-aceste inundaţii vin, dacă vor 
Îngrăşa câmpiile noastre, or vor duce cu ele 
Păcatele noastre 
Şi nesperanţele noastre. 
 
Nu ştim ce sau pe cine 
Aşteptăm 
(Doar simţim perpetuu 
Vlăguirea noastră fizică şi mentală) 
Nu ştim când vor veni îngerii ... 
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Birendra CHATTOPADHYA 
 

Musonul 
 
Călătorind în faetonul norilor negri 
Soseşte musonul 
Chiar şi-n magherniţele din Kalighat. 
Toate uliţele de-acolo 
Duc la Hooghly-Gange 
Ca şi copiii flămânzi şi disperaţi în leşin 
Muşcând sfârcurile mamelor lor subnutrite 
Musonul vine şi devastează nemilos, 
Mâinile bolnăvicioase ale copiilor 
Desferecă uşa. 
 
Sankha GHOSH 
 

Apartamentul 
 
Caut de mult un apartament 
În inima mea. 
Într-o zi voi fi măturat de 
Un şuvoi de fericire 
Am găsit vreunul? 
Am găsit deja un apartament 
În inima mea 
Dar vreau unul şi acolo-n lume. 
 
Ashok VAJPEYI 
 

Cine ne va răspunde 
 
Cine ne va duce acasă 
La fericirea noastră 
Cine? 
Cerul nu mai e 
Decât un colţ pestriţ peticit 
În aer, pe pământ, nimic 
Decât resturi, nisip, 
Muşchi putred şi oase-mprăştiate 
Pe fundul unui râu secat 
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Gramatica verde-a frunzelor 
A dispărut din 
Amintirea noastră, noi 
Am dispărut din amintirea păsărilor 
 
Cine va răspunde la ciocănitul nostru 
Când vom părăsi această temniţă 
Ecoul cui ne va duce acasă? 
 
Doar copacii ştiu de ce 
Cuvinteşle-şi pierd muzica 
Iar ei vor 
Rămâne nemişcaţi 
Ca înţelepţii. 
 
Kunwar NARAYAN 
 

La etajul opt 
 
Locuiesc la etajul opt 
Într-un apartament 
Singur. 
 
Două geamuri ale apartamentului 
Se deschid în afara. 
e-nspăimântător. 
 
Am pus grilaje groase 
La geamuri. 
Acum că bănuiesc pericolul 
De-afară. la-nălţimea asta 
Nimeni nu-ndrăzneşte să intre de-afară. 
 
Pericolul e în mine 
Lucruri teribile se-ntâmplă-n jur – 
Izolarea şi plictiseala asta – 
Mă pot face-n fiecare zi 
Să sar pe fereastră. 
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Chandrasekhar KAMBAR 
 

Eroul ce-am creat 
 
Eroul din piesa mea 
A cpoborât de pe scenă 
A venit direct la mine 
Şi s-a aşezat alături pe-un scaun 
 
Priveam piesa 
El mă privea pe mine 
Privirile lui, ca nişte săgeţi 
mi-au pătruns în inimă 
 
dacă mi-am mutat picioarele 
să nu le atingă pe-ale lui 
picioarele lui m-au atins violent 
mâna i-a căzut greu pe umărul meu 
 
Când spectatorii au tăcut 
El a izbucnit în râs. 
Când a aplaudat, nu era nevoie 
Toţi ochii erau aâintiţi la el, 
Iar ochii lui mă priveau pe mine. 
 
Nu se făcea  
Să mă ridic 
Am ieşit 
m-a urmat. 
 
Când am deschis uşa 
A intrat, înaintea mea 
 
Zâmbind familiar 
Stătea – oglindă-n faţa mea 
 
De ce atâţia eroi 
Educaţi civilizat de mine 
Se comportă astfel? 
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G.S. SHIVARUDRAPPA 
 

Întrebare şi răspuns 
 
„Tată, de ce nu ai un deget 
La mâna dreaptă?”Copilul a 
Întrebat din curiozitate-ntr-o zi 
 
„L-am dăruit D-zeului meu, fiule. De aceea 
Îmi lipseşte degetul acela, asta-i tot” 
 
„L-ai dăruit lui D-zeu? 
Ce D-zeu ţi-a cerut degetul? 
Sigur unul foarte crud. N-ai 
Simţit nimic când i l-ai dat?” 
 
„Nu vorbi aşa, fiule. D-zeu e D-zeu”. 
 
„Adevărat, tată, adevărat. D-zeu nu 
Ţi-a cerut viaţa în locul degetului. 
Trebuie să-i mulţumesc 
Poate D-zeul tău e unul bun” 
 
Cum să-i spun acestui copil  
Că n-am dat doar degetul ci şi pe mine tot 
Nici până azi n-am înţeles 
Cât am dat şi cât am păstrat 
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Dina Nath NADIN 
 

Dimineaţă 
 
Sigur, luceafărul e solitar, 
Lăsat în urmă de strălucitoarea caravană 
Sărmanul aşa călătoreşte, s-a rătăcit 
Îşi caută tovarăşii pe cer 
Laleaua-i deplânge singurătatea 
l-a tras în jos 
în poala ei sub formă de rouă 
pământul mărinimos îl binecuvântează neîncetat. 
Bobocii din tufişuri cresc perechi 
Singur pe cer, coborând a devenit mulţi 
 
Vesela tovărăşie i-a vindecat mândria-nălţimii 
O floare-ntre flori şi perlă în vânt – 
Grădina l-a învăţat marea taină a vieţii. 
Uită-ţi eul şi mergi cu cei mulţi 
În izolare, o moarte cenuşie 
Încoronează o viaţă de prisos 
 
Dipak MISHRA 
 

Moarte 
 
Moartea e un loc 
Sigur, elegant 
Fără ieşire 
Ca-mbrăţişarea unei femei 
 
Moartea  
E o sală de-aşteptare clasa-ntâi 
Bine mobilată; 
Acest trup-pelerin 
Totdeauna dornic, mereu aşteptând 
Cântă basant-bahar 
 



 100 

 
Sandara RAMASWAMY 
 

Viaţa 
 
 
Văzând şarpele 
ai ridicat piatra 
eu am devenit şarpele 
 
Văzând sabia 
ai întins arcul 
eu am devenit teaca 
 
Când a devenit elefantul în rut 
ai ţipat şi-ai făcut tărăboi 
m-am pregătit să fiu pendula 
din coada lui 
 
Într-o zi mai târziu 
la o răscruce 
am alunecat, am căzut 
şi am murit 
 
Ai murit de multe ori 
şi-ai supravieţuit 
trăind la nesfârşit  
eu am pierit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În româneşte de 
Dan BRUDAŞCU 
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