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Paradoxal, într-un oraº în care cultura pare sã conteze tot mai puþin,
spiritele se aprind foarte uºor când în spaþiul public apare câte o idee contro-
versatã, având tangenþã cu domeniul cultural. Trãind într-un oraº care nu strã-
luceºte prin cine ºtie ce izbânzi de naturã spiritualã ºi care nici nu dã semne
sã facã gaurã-n cer în viitorul apropiat cu vreun proiect cultural major, orã-
denii au un talent special de a-ºi ridica poalele-n cap pentru chestiuni care
prin alte pãrþi n-ar isca mai mult freamãt intelectual decât cel exprimat printr-o
discretã ridicare de sprâncene. Sau, cel mult, o dezbatere calmã în spaþiul
public, cu argumente pro ºi contra, în limitele bunului-simþ ºi cu cedarea se-
ninã în faþa evidenþei. Ar pãrea hilar, dar nu este: violenþa nefireascã a dezba-
terii publice în chestiuni ce privesc cultura aratã limpede cã oamenii sunt
dispuºi sã se încaiere pentru ceva ce, deºi nu pare, e resimþit ca fiind vital.
Chiar dacã, în mod obiºnuit, în viaþa lor de zi cu zi orãdenii nu pun un preþ
deosebit pe o lansare de carte, o expoziþie, un spectacol de teatru sau un con-
cert simfonic, preferând o plimbare la mall unei vizite la muzeu, orice acþiu-
ne ce ar putea sã punã în pericol firava viaþã culturalã a oraºului naºte un tã-
rãboi teribil. Chiar ºi atunci când cultura nu-i intereseazã nici cât negru sub
unghie, ei ºtiu din instinct cã, mai mult decât asfaltarea strãzilor sau reabili-
tarea sistemului de termoficare, cultura ºi tot ce implicã ea e ceva cãreia tre-
buie sã i se acorde maximã atenþie. Cu atât mai mult în vremuri de restriºte,
când banii sunt puþini ºi prioritãþile par sã fie cu totul altele. Tocmai fiindcã
oraºul nu are în prezent cine ºtie ce valori culturale cu care sã se poatã mândri,
puþinul existent trebuie apãrat - ºi, dacã e posibil, pus ºi mai mult în valoare.

Cea mai recentã „distracþie” a orãdeanului e mutarea muzeului. De
când s-a pus problema retrocedãrii Palatului Baroc (în care funcþiona din
1971 instituþia muzealã) cãtre Episcopia Romano-Catolicã, deasupra Muzeu-
lui Þãrii Criºurilor a atârnat, ca o sabie a lui Damocles, lipsa unui sediu adec-
vat. De aceea, în momentul miraculos din 2005, când s-a decis mutarea sa în
clãdirea fostei garnizoane, bucuria a fost atât de mare încât nimãnui nu i-a tre-
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cut prin cap sã punã problema costurilor pe care le-ar putea presupune
funcþionarea acestui muzeu, emblematic pentru Oradea ºi judeþul Bihor, în
imensa clãdire, de peste 14.000 de metri pãtraþi. Cu mari eforturi s-au gãsit ºi
milioanele de euro necesare amenajãrii noului sediu; între timp  a trecut
aproape un deceniu, ºi muzeul, stând în tot acest timp în chirie, într-un spaþiu
mult restrâns, tot nu se poate muta. Nu doar cã finalizarea amenajãrii noului
sediu de la Garnizoanã pare sã se îndepãrteze cãtre un orizont tot mai
improbabil, din cauza unor tehnicalitãþi de ordin birocratic, dar a apãrut ºi o
idee nouã, care dã fiori multora: alternativa mutãrii muzeului în Cetate, într-un
spaþiu mult mai mic, considerat de unii specialiºti impropriu ºi din alte
puncte de vedere. Principalul motiv al acestei schimbãri de sediu este unul
cât se poate de pragmatic: costurile administrative imense pe care le-ar presu-
pune funcþionarea muzeului în uriaºa clãdire a fostei garnizoane.

E greu sã combaþi, de pe poziþii cel mai adesea idealiste, argumentele
celor care vor mutarea muzeului la Cetate, când rãspunsul vine ca o ghiloti-
nã: chiar ºi în cazul în care s-ar gãsi soluþiile pentru finalizarea lucrãrilor la
noul sediu, judeþul tot nu va avea bani pentru a putea asigura funcþionarea
muzeului. Trebuie, aºadar, sã ne resemnãm cu ideea unui Muzeu al Þãrii
Criºurilor înghesuit în clãdirea Palatului Princiar din Cetatea Oradiei, cu
spaþii expoziþionale nu tocmai corespunzãtoare, cu riscurile inerente pe care
le implicã zidurile vechi, care, deºi renovate, poartã în ele, ca un cancer, peri-
colul igrasiei. Fiindcã nu ne putem permite sã risipim banii contribuabililor
pe luxul de a avea un muzeu modern, de nivel european. Cu alte cuvinte, sun-
tem prea sãraci pentru un muzeu atât de mare.

Cam asta e, în linii mari, problema în jurul cãreia se agitã, cu mare patimã,
suflarea orãdeanã în ultimele sãptãmâni. Cântãrind cu maximã obiectivitate
lucrurile ºi acordând fiecãreia dintre pãrþi dreptatea care i se cuvine, aº fi tentat
sã exclam, asemenea unui politician local, piºicher de felul lui: sã moarã calul
meu dacã ºtiu unde e mai bine sã punem muzeul, la Garnizoanã sau la Cetate.
Cãci dreptate au ºi unii, ºi alþii, în egalã mãsurã, dacã e sã judecãm drept. ªtiind
însã prea bine cât e de importantã cultura ºi, mai ales, cât sunt de puþine valo-
rile culturale adevãrate ale acestui oraº, spun aºa, în pofida argumentelor ºi bu-
nului-simþ gospodãresc: eu, unul, aº prefera sã omor cu mâna mea calul în ches-
tiune ºi, cu riscul de a pune pe butuci bugetul judeþului pentru urmãtorii zece
ani, aº face pe dracu-n patru sã mut muzeul în singurul loc în care îºi poate
împlini menirea pe deplin – la Garnizoanã. Ca Oradea sã aibã în sfârºit ºi un
motiv real de mândrie. Nu doar strãzi curate ºi asfaltate, parcãri ca-n Occident
ºi poduri noi ºi mândre, arcuindu-se zvelt peste Criº; cãci, oricât ar fi acestea de
binevenite ºi oricâtã bunãstare ar putea genera o administrare chibzuitã a
oraºului, atentã la costuri ºi la chiverniseala banului public, ea nu poate ascun-
de, oricât s-ar strãdui, sãrãcia spiritualã.

Alexandru Seres
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Derivat din obsesia sfîrºitului, scrisul se vrea mereu un început, îºi
arogã, cu fiecare ocazie, o stare inauguralã. Perversitatea ingenuã a litera-
turii. 

* 

Scriind, þinteºti în acelaºi timp a epuiza ºi a regenera obiectul scrisului. 

* 

Sã nu ne înºelãm. Scrisul pragmatic, funcþionãresc dã seamã, în
genere, de stabilitatea existenþei, întocmind acte, liste, cronologii, oferind
tot soiul de informaþii etc. Scrisul literar, din contra, oglindeºte precaritatea
existenþei, acea extraordinarã fluenþã a sa, care scapã pînã ºi Destinului,
zice-se suveran, silit totuºi a face concesii.  

* 

„Dacã cineva ar ºti sã defineascã în mod clar ce este poezia, s-ar ter-
mina cu secretul ºi magia sa, mai mult, s-ar termina cu poezia însãºi, ca su-
biect ºi ca obiect” (F. Garcia Lorca). 

* 

Aflãm ºi nici nu ne mirãm prea mult: „Senatorul poet Adrian
Pãunescu a bãgat forþat pe gîtul primarilor din judeþul Olt sute de reviste «
Flacãra». Joi, cei 101 primari ai judeþului Olt, toþi de la PSD, au fost convo-
caþi la ºedinþa Comisiei consultative desfãºuratã în sala Consiliului Jude-
þean. Încã dinainte de a se începe lucrãrile, primarii au primit, pe semnã-
turã, între 50 ºi 100 de bucãþi din ultimul numãr al revistei «Flacãra» a lui
Adrian Pãunecsu, în care erau aduse osanale mai-marilor judeþului. La loc
de cinste în materialul publicat în «Flacãra» se afla Marin Diaconescu, pre-
fectul de Olt. Acesta era lãudat pentru organizarea în municipiu în urmã

Asterisc

Gheorghe Grigurcu

„Derivat  din obsesia 
sfîrºitului”
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cu cîteva zile a ºedinþelor Cenaclului Flacãra, unde fusese prezent ºi Adrian
Pãunescu. Preºedintele CJ Olt, Marin Ionicã a negat cu vehemenþã cifra
menþionatã, însã mai mulþi primari din judeþ au confirmat cã au primit
între 50 ºi 100 de reviste. «Nu am apucat sã mã uit prea bine peste ele, da’
eu unul am primit cel puþin 50 de bucãþi. M-am uitat peste un ziar în ºe-
dinþã cã cicã scria ceva despre domnu’ prefect…», a spus primarul din
Crâmpoia, Ion Ciolcan. Preºedintele Consiliului Judeþean nu a negat faptul
în sine, ci doar a mai subþiat cifrele: «Nimeni nu a primit mai mult de zece
bucãþi, doar primarii de la oraºe au primit cîte 40-50 de reviste. Le-am îm-
pãrþit la toþi primarii care au venit pentru cã domnul Adrian Pãunescu a
desfãºurat sãptãmîna trecutã o ºedinþã la Slatina a Cenaclului Flacãra pe
care-l coordoneazã de ani întregi, iar la noi a avut cel mai mare succes din
ultimul sãu periplu… Cît priveºte contravaloarea lor, acestea au fost plãtite
din banii filialei judeþene a PSD Olt, deci nimeni nu a scos vreun ban de la
el», a spus Marin Ionicã. Aceste deprinderi ale lui Adrian Pãunescu nu sunt
noi. Pe data de 10 iulie 2003, acesta îºi lansa la Craiova douã volume de ver-
suri: «Liber sã cuget» ºi  «Pînã la capãt». Ca ºi acum, senatorul poet a bãgat
pe gîtul salariaþilor regiilor subordonate primãriei lui Vasile Bulucea 500
de volume. Aceºtia au cumpãrat cãrþile de teamã sã nu-ºi piardã slujbele ori
sã aibã probleme la serviciu. Aceastã metodã ceauºistã este singura prin
care Adrian Pãunescu mai poate sã vîndã în numãr mare cãrþile ºi revistele
sale” (Florin Tanovici, în România liberã, 2004). Aºa se fac unele glorii! 

* 

Scrisul: un antinevralgic care tinde a suprima durerea de-a fi. 

* 

Fisura ce apare pe neaºteptate în discursul care pare aºa de bine pus
la punct. Micul abis care ºovãie la început, spre a se lãrgi tot mai ameninþã-
tor, spre a înghiþi în final totul.

* 

Petre Stoica, la  telefon (11 decembrie 2003), binevoieºte a-mi spune:
„Poezia ta se bazeazã pe contraste, care, ivindu-se de la un vers la altul, nu-i
sparg totuºi unitatea. Îmi evocã muzica de orgã”. 

* 

„Un fierbinte salut – cum se formula pe vremuri cu asemenea prile-
juri - celui de-al nouãlea Congres internaþional de umor care se desfãºoarã
la Sttutgart, adicã în Germania aceea planetarã cunoscutã pentru lipsa ei de
haz. Celor indignaþi cã azi, cînd tragicul îºi face de cap într-o lume unde se
moare abundent, oameni de ºtiinþã, reprezentînd ºtiinþa rîsului numitã
Gelotologie, au insolenþa organizãrii unui Congres eminamente ironic,
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poate cã le va fi util sã ºtie cã «cea mai serioasã condiþie» pentru a participa
la lucrãrile diverselor secþiuni (cum ar fi: «Umor ºi afaceri», «Rîsul ºi sistemul
imunitar») a fost fixatã în aceºti termeni: «Sã ai la tine un nas roºu!». Pentru
noi, românii, acest al nouãlea Congres al umorului are însã un accent în
plus. Noi cînd auzim de orice «al nouãlea congres» simþim cã ne ia ºi un fior
necunoscut altor neamuri. Avem Gelotologia uºor complicatã” (Dilema,
2003). 

* 
„În Bucureºti existã o stradã care se numeºte Fãt-Frumos. În

apropiere, paralelã cu ea, este o alta numitã Ileana Cosînzeana (ce destin
tragic!... nu se întîlnesc niciodatã). Pe amîndouã le intersecteazã, însã sinu-
oasa Petre Ispirescu” (ibidem). Basm la scarã edilitarã!

*

Alt basm, la scarã didacticã (sau ceva care seamãnã a basm!):
„Amintind despre programe, am sã evoc, parantetic, un episod nostim ºi
totodatã simptomatic. În primãvara lui ‘93 mã aflam la Cluj ca membru în
Comisia naþionalã de limba ºi literatura românã, convocatã pentru descon-
gestionarea materiei predate la aceastã inefabilã disciplinã. Împreunã cu
preºedintele de atunci al comisiei, acad. Eugen Simion, s-au stabilit prin-
cipiile ºi criteriile degajãrii conþinutiste în proiectul noii programe, între
care evitarea paralelismului, a reluãrii studierii unor scriitori la clase ori în
capitole diferite. Principiul a funcþionat impecabil pînã la… Marin Sorescu,
studiat separat ca poet ºi dramaturg, în total opt ore, în vreme ce lui Ca-
ragiale i se alocaserã doar ºase ore. Cineva a adresat preºedintelui întreba-
rea: «Totuºi, cine este mai mare, Caragiale sau Sorescu?», la care acad. E.
Simion a gãsit soluþia: «Mai daþi-i ºi lui Caragiale douã ore»” (prof.
Constantin M. Popa, în Cuvîntul libertãþii, 2003). 

* 

Slãbiciune. Un film bun, la orele serii, e ca o mîncare grea, înainte de
culcare. Nu ezit a prefera o peliculã mai „frugalã”.   

* 

Nu existã perfecþiune ca proces, ci doar ca oprire. Iatã de ce viaþa nu
e niciodatã „perfectã”. 

*

La nevoie, exersezi ºi pe un singur bob de nisip. 
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ªi ce este arta, domnilor, alta decât bolunzenie, ºchiopãturi, aºezãri
pieziºe, scremãturi cã mulþi zic: aºa ceva ºi eu pot face, da’ ce credeþi cã-i
greu sã mâzgãlesc pereþii ºi hârtia, da’ ce credeþi cã mi-i greu sã mã jâmbui
în torogoatã ºi în trâmbiþi ca slãbãnogul cela de Albert Ayler care se vaietã
de mama focului, de parcã îl apucã dracii. E aºa ca ºi cu Miki Pãtrãºãscu,
bietul de el, care cautã prin coºul de gunoi din centru, din piaþa unde se
adunã pensioniºtii ºi vorbesc politicale de-ale lor, cã cât de rãu e acuma ºi
cât de bine fu altãdatã, ºi Miki pute de te îndoaie, are pe el hainele
nespãlate, în picioare poartã niºte adidaºi tot de prin gunoi gãsiþi, chit cã
acasã are de toate, da’ el aºa ca Albert Ayler e bolund, ãla se screme în
Spiritual Unity cu Gary Peacock la bas, ºi dubaº îl are pe Sunny Murray, e
ceva cã te dor mãselele, pe cuvântul meu dacã nu e treaba ca umblatul lui
Miki prin centru, te întâlneºti cu el, ºi pe datã discuþi despre Dalai Lama, cã
adicã vine vorba direct cã ce mai face Dalai, pe urmã douã vorbe despre
Reîncarnare ºi spectrul spiritual care umblã dupã noi, pe urmã tu intri în
joc ºi zici despre pustnicia de la Belobreºca, mai mult aºa ca sã-i zici ceva
fostului tãu coleg de facultã care râde, da, da chiar aºa: Spiritual Unity la
deal la Belobreºca, râde de patinajul tãu care îl urmeazã pe al lui, ºi pe datã
îþi spune ceva de Socrate, da’ despre el ce zici, cum þine paharul, cum se
uitã la tineret, pe urmã vine vorba de mãnãstirea Piatra Scrisã unde a mers
colegul poet Dan Emilian Roºca de-i spuneam Dero, acolo a stat ultima
vreme ºi s-a ridicat la ceruri, s-a dus Nirvana, la cules de bureþi, îi spui, aºa
blasfemator, dar ºtii cã nici rãposatul care nu era departe de voi ar fi de
acord, da, da, la bureþi, zice Miki, ºi continuã patinajul, are pe el o ºubã în
plinã varã, toatã lumea se fereºte de el, este cald, ºi Miki pute de-þi astupã
nãrile cã e rãtãcit, e ca muzica asta din full albumul Spiritual Unity, ba mai

Fusion jazz & blues

Daniel Vighi

Albert Ayler e bolund



rãu, e ca -ul Ghosts a lui Albert. Mãi uamini, zice nea Marian, covaciul de la
echipa de întreþinere a cãii ferate ce se numeºte ºtrec cu vorba poporanã
de pe Schelã, cartierul acela mititel dintre Radna ºi ªoimoº, bã, uamini, zice
nea Marian, ascultaþi ce vã zic, e bolund  Ayler, cântã în anul 1964 nu
departe de, chiar la rãscrucea cu numita Broadway ºi numita Seventh
Avenue, aºa ca la spitalul de la Zam, unde a ajuns ºi fecioru’ a’ lui Ispas, baci
Giþã Ispas a’ lui Pitãmoale, auziþi Spiritual Unitycum vine fraza muzicalã pe
post de leitmotiv, iarã’ vine, ºi iarã’ vine, ºi se vaietã, ºi þiuie, ºi se bolunzeºte
de cap, pe urmã zice ce mai zice Gary Peacock la bas, þine bâzul feciorul
Sunny Murray, ºi deodatã se lasã varã în târnaþul casei lui moºul Iosif Oancã,
e rãcoare la odaia dinainte iarã jos, la bucãtãria de varã, nana Leana lu’
Oancã a muruit podelele cu balegã de vacã ºi e curat, o muscã mare intrã
ºi bâzâie anapodã deoarece nu nimereºte uºa sã scape: iese, a scãpat mus-
cocul, s-a nãpustit liberã afarã în ceriul vânãt al verii, ºi saxofonul lui Albert
zice ceva despre Summertime, e cald, pe unde o fi bolundul ãla de Miki, ne
întrebãm pe bunã dreptate: poate n-or mai rezistat al lui cu putorile, cu
adidaºii, cu Dalai Lama, ºi l-or fi dus la Spitalul de la Zam cu bolunzii de
acolo care tot aºa cu Dalai Lama se þin, cu Summertime, vãruþii lui Albert
Ayler pe când bagã el sintaxa cu Summertime ºi pe urmã vine alt bolund
ºi mai ºi, unu care trebuie bãgat la podrum, ºi zdrãngãne de nu mai poate
ghosts first variation (albert ayler) A101 USUI, ºi sã mã batã Iºtenu’ dacã
nu e ceva cã mori, aºa bagã mare la ghitarã, aºa suceºte degetele, aºa de iute
ºi de a bolunda suceºte corzile cã zici cã acuma  vine strigoniu’ la nana
Ierina lu’ baci Spicu, sara vine, pe când amurgeºte, prin ocol vine, ºi merg
gãinile la culcare, atunci vine strâgoniu’ la nana Ierina, la bãboc în tindã, se
uitã cu ochiocii lui de strâgoni la baba care nici nu mai poate sã zicã nimic,
nu apucã sã-i spunã ”bunã sara” sau altceva care se spune la asemenea
momente de viaþã, ºi ghosts first variation (albert ayler)A101 USUI merge
înainte, ãla dã din deºte peste corzi ºi cântã aºa ca baci Marian când se
trotileazã puternic la Expresu, la birtu’ de la garã, ºi zbiarã songul Sãracã
copilãrie a lui Achim Nica, aºa ºi aci, cu strâgoniu’ care s-a arãtat în ºurã nu
numai la nana Ierina, ci ºi la baciu’ Marta, vânãtorul de la filiala AJVPS
ªoimoº care a ºi povestit ortacilor, chiar înainte de a merge la pândã de
porci mistreþi pe Valea ªoimoºului, cã o venit tricoliciu de-i zice pricolici la
el în ocol, aºa le-a spus pe când se pregãteau sã intre la pândã în pãdurea
de dincolo de Cioaca Tãutului de pe Valea ªoimoºului, ºi e o întreagã pro-
blemã cã acuma zice din saxofon slãbãnogul Albert Ayler versiunea a doua
la Strâgoniul dumisale, ºi noi bem, ce draci sã facem alta, bem ºi bem, din
când în când mai ºi râgâim, e ºi normal. Pe urmã ne mai ºi ducem la budã
pentru nevoile pe care le avem acolo, la birtu Expresu’ de lângã garã.

Albert Ayler e bolund
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Argumentum cum figuris. Tot recitind interesat, de-a lungul ºi
(mai ales) de-a latul unei trecute veri, Scrisorile unui geniu balnear, am
izbutit a reperare, cu minime strãdanii, la pagina 154 a ediþiei aulice din
2007, pasagiul, sãltãreþ ºi poros, unde  sã-mi înºurubez, aºa cum îmi sugera
echipa dirigentã a Vetrei, contribuþia muºinofilã1. Ciotul epistolar pe care
îmi voi altoi – hypertextualité genettienne oblige! –  piþuliana  intervenþie,
hoþomanul de el, iatã-l:

«Se pare cã extinderea bavardajului e un fenomen de neoprit; se
ajunge la asta pe cele mai perfide cãi. Poate cã, dincolo de frig ºi foame, nu
sufeream – înainte de 1990 – decît prea puþin de lipsa libertãþii civice, ne
deranja însã lipsa libertãþii de exprimare – una dintre componentele liber-
tãþii, în trendul modernitãþii, fiind ºi posibilitatea de a flecãri public. Eram,
în comunism, profund frustraþi cã bavardajului nostru, din bucãtãriile prie-
tenilor, de pe la colocvii ºi din cafenele, i se interzicea accesul cãtre marele
public2. (NOTA BENE: Multe dintre palavrele noastre sînt conservate în Ar-
hivele Securitãþii, dar – atunci – ele erau secrete.)»

Vine, acum,  ºi, ochioasã + siliconatã, grefa propriu-zisã. Fie-i prielnici,
darã,  Tãtînele Gramatologiei, repliat de cîþiva aniºori buni pe tãrîmul Vrã-
jitorului din Oz, ºi  Teuth, zeul cu plisc de ibis, inventatorul grafemelor,  a
cãrui statuetã o venerarãm, într-un august mai vechi, la Muzeul Naþional
din Atena. 

Grefa urmãtoare, în toatã splendoarea ei tripartitã:

Magistr(u)ale
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I. MICUÞUL NOSTRU PREAMBUL DIMPREUNÃ

CU DOCUMENTUL CENESASIC MULT LÃUDAT.

Documentul  mai jos curgãtor  nu prea are nevoie de notule explica-
torii pentru  scotocitorii profesioniºti prin subteranele arhivistice ale
Epocii de Aur a Ceauºitãþii.  Celoralþi însã… le susurãm cã domnul Timothy
Williams, actualul auctor de romane poliþiere cu personagii italiene, erea,
ca lector de englezã la Universitatea din Iaºi, succesorul prietenului nostru
Christopher Lawson, mai puþin globteroterizant decît acesta desigur, însã
vorbitor impecabil de italianã ºi hexagonalã curentã, însurat cu o negresã,
foarte înaltã, din  Pointe-à-Pitre, pus mereu pe ºotii calamburgheze, mai ales
cu Michel Rouan3 ºi… chiar cu subsemnatul, comesean prilejual al sãu la
faimoasa Casã a Universitarilor Iaºioþi, unde nu lipseau, din dotare, sis-
temele parietale de ascultare, nici, în sala de mese principalã, scrumierele
ori farfuriile cu microfon încorporat, povestite,  înainte ºi dupã Loviluþie,
de poeþii Mircea Dinescu & Dan Deºliu, frecventatori, ei, ai restaurantului
bucureºtean al Uniunii Scriitorilor…    

Ce ar mai fi de adaugat  la micul nostru  preambul? Poate faptul cã,
graþie lui Timothy Williams, m-am ales, la plecarea definitivã a  acestuia, cu
un exemplar în limba englezã din Incognito lui Petru Dumitriu, confiscat,
mai tîrziu, la o scotocire securiticianã a bibliotecii personale,  de la
Christopher Lawson4 rãmînîndu-mi un  Ulysses, de Joyce fireºte, plus  un
catalog al celor mai  îndrãzneþe postere satirice din Charlie Hebdo. Ori cã,
înainte de repatriere, nemairiscînd expulzarea violentã, Timothy al nostru
se preumbla cu antecitatul Michel  prin faþa librãriei din Universitatea
Cuzanã ºi-l sîcîia cu lancinate  – deºi  perfide  –  întrebãri, de genul : «Tu
penses vraiment, mon cher collègue mais néanmoins ami, que le marxisme
soit une foutaise?»  Dar…

… iatã, acum,  ºi documentul mult lãudat, de la CNSAS prelevat:

MINISTERUL DE INTERNE
INSPECTORATUL JUDETEAN IASI
Nr…. din 26.12 l978

STRICT SECRET
Exemplar unic

RAPORT

În cadrul supravegherii informativ-operative a lectorului britanic
WILLIAMS TIMOTHY a apãrut ca legãturã numita IORDACHE GEORGETA.

Din verificãri a rezultat ca este nãscutã la data de 26 noiembrie l956
în Bucureºti, fiica lui Stan ºi Lucreþia, de  naþionalitate ºi cetãþenie romanã,
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are ca studii liceul, în prezent este studentã în anul II la Facultatea de
Filologie, secþia englezã din cadrul Universitãþii  «Al.I.Cuza»-Iaºi, este necãsã-
toritã, membrã UTC, cu domiciliul în Bucureºti ºi, flotant, în Iaºi, complexulstu-
denþesc Codrescu, cãmin 6.

Sus-numita a apãrut ca legãturã a lectorului la Casa Universitarilor
(restaurant) împreunã cu numitul PITU LUCA, asistent la catedra de fran-
cezã, urmãrit de cãtre noi prin DUI.

Deoarece în timpul prînzului lectorul englez a început sã facã unele
comparaþii pornografice cu regimul din þara noastrã, cea în cauza nu a ac-
ceptat, sculîndu-se de la masã dupa ce ºi-a plãtit contribuþia ºi a plecat.
Sursa acestor comparaþii s-a stabilit ulterior cã este numitul PITU LUCA.

Întrucît în prezent acþiunea privind pe PITU LUCA este în curs de
documentare, propunem a fi chematã cea în cauzã la organele de securi-
tate ºi a i se lua o declaraþie în legaturã cu cele de mai sus raportate.

Ofiþer specialist I
locot.col. Gaºcu Petru

RD/1005/2538 din 26.12.1978
1 exemplar

II.CONVORBIRILE, PREA PUÞIN LITERARE, DAR LESNE LITERARIZABILE, 
CAPTATE DE SCRUMIERA UNIVERSECURITARÃ. 

Presupun, ipotezã de lucru înalt economicoasã, cã, în convorbirile
noastre pornosofice ºi, deseori, minate de scãpãciuni geopornolitice, dia-
logam, cu comeseanul meu sprinþar, pe ritmica subsecventã (nu  ºtiu cît de
fidel prinsã în microfonia scrumierei de la Casa Universitarilor Ieºeni), re-
vizuitã, însã, dupã  relectura, meree ºi meree,  a prozasticelor poeme mu-
ºiniene6,  postume de tot,  geniale cât încape, mai tot timpul de un cinism
resemnat + dezarmant,  din Dactãr Nicu & His Skzyoid Band7:

DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND: Comment se
porte-t-il, cher  collègue et néanmoins ami, votre héros nachioanal, si phallonymique
à ses heures?

LUKE O’PITSOO : Bulă (Zob, Bine, Bénis)? Ma foi, il se porte comme un
charme, lui, et  il se portera toujours bien, trop bien même par ces temps de détresse
où le recours à l’auto-ironie ne serait qu’un exutoire indigne de certains d’entre nous.
Mais, ceci étant dit ou  redit, connaîtriez-vous, cher ami et néanmoins collègue, la
réponse qu’avait faite ce personnage basal du folklore quotidien des Moldo-Valaques,
en présence d’un inspecteur de gagadémie8, à sa prof d’histoire nachioanale?



DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND : Mes oreilles,
longues et pointues (depuis que l’Empire Britannique, devenu un simple
Commonwealth, n’empire plus,  bande mou et ne nique9, hélas, que des entités géo-
pornolitiques  sans importance majeure, telles  le delta danupubien, assez touffu
d’ailleurs,   de  votre petite  mais affriolante Roumanie), mes oreilles, ces portugaises,
j’en fais illico des antennes, cher collègue et néanmoins ami, pour avoir la chance
inespérée de vous recevoir cinq sur cinq.

LUKE O’PITSOO : Eh bien, ladite prof d’histoire nachioanale demandait à
ses apprenants quels étaient les peuples migrateurs qui avaient sillonné les doux parages
mioritiques, les potaches levant la main, se levant et déclinant, à tour de rôle, les
Goths, les Ostrogoths, les Visigoths, les Alains, les Coumans, les Slaves, les Thraces,
Les Carpes, les Carassins, les Hongrois, les Huns et les Autres. Mais…

DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND: Quand on s’empêtre
dans des «mais» ou des «si», cher collègue et néanmoins ami, la fin du monde, capita-
listique plutôt que socialistique, est aussi imminente qu’une nouvelle Vérolution
d’Octobre dans la boîte (u)kra(i)nienne  de l’ex-belle Julie Timochenko, fausse blonde
à ses heures de gloire politicienne, et du boxeur Vitali Klitchko, maître au point levé
du Maïdan Kiévien.

LUKE O’PITSOO: Bien qu’ayant systématiquement levé la paluche  pendant
tout cet intervalle, le Toto local ne se voyait même pas accorder le droit de dire n’im-
porte quoi sur quoi que ce soit. L’enseignante l’évitait avec obstination. «Pourquoi
n’interrogez-vous pas cet apprenant qui a l’air si zélé, si appliqué ?» lui demade le
vieux couillon inspectoral. Sur ces entrefaites, la prof se doit de faire contre mauvaise
mine bon cœur et laisser intervenir le cancre  à surprises plutôt désagréables:
«Connais-tu, mon brave Bulă, un autre peuple migrateur qui soit venu fouler le sol
sacré de notre chère patrie et s’affaler à l’ombre, si rafraîchissante, des Carpathes?»
«Yes, madame!»  «Lequel donc, mon joli coeur ?»  «Les Gécons». Et la vieille grolle
inspectorante de s’exalter, triomphatrice à peu de frais :  «Celui-là, ma grande,  il fait
d’excellentes réponses ;  vous avez eu , croyez-moi, tort de le perdre de vue à bon
escient». 

«Oui, renchérit Bulă, mais les Gécons, eux, ne se sont pas amenés tout seuls».
«Avec qui se seront-ils  amenés, ceux-là?»  lui demanda la professeuse, professoresse de son
état et désirant complaire au contrôleur  agadémique.

DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND : Je la vois venir,
sa réponse, cher collègue et néanmoins ami .

LUKE O’PITSOO : Je suis tout oreilles, cher ami et néanmoins collègue,
vous sachant capable de tout, même d’intuiter  le phallonyme des femmes des
Gécons.

DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND: M’arrachant pour
une fois à mon incurable modestie, j’oserai murmurer dans vos nobles esgourdes, si
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iassyennes, avec qui les Gécons sont venus hanter ces mirifiques parages moldo-
roumains.

LUKE O’PITSOO : Avec qui donc, cher ami et néanmoins collègue
d’arguties postprandiales ?

DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND : Voyons donc,
avec, bien sûr, leurs compagnes, les Gépines ».

LUKE O’PITSOO :  Et bilingues franco-roumains, ignorants déjà du nom
valaque de la chatte et farouchement oublieux du sort des Gépides, de sourire d’un air
dédaigneux, conscients de rater un jeu de mots plutôt débile, encore qu’habilement
repétri dans la matière linguistique des Gallo-Romains.

DOQUEUTARD NIQUE AND HIS SKYZOID BAND: Ainsi va le pet du
monde capitalicommuniste, cher collègue et néanmoins ami.

LUKE O’PITSOO: …En attendant que le contrepet de l’histoire universelle
nous emporte tous, hélas, un de ces quatre…

III. DOCTOR NICU’S SKYZOID FOOTNOTES

1. Ea, contribuþia literarizatoare, ar fi  prelungire a unor vechi incitaþii
adresate sporadicamente spre  Sandul nostru, Logothetos Megas de Olã-
neºti, întru propulsarea livrescã a epistolelor, ba, într-un comentar la dan-pe-
trescienele Scrisori cãtre Liviu,  dintr-un mai vechi numãr al Argeºului, grãi-
am despre ele ca ºi cînd ar fi circulat, pe piaþa cetiturii profesioniste, sub
chip de carte, botezatã însã Scrisori cãtre Cis, iarã nu Scrisorile unui fazan,
titulanþã sub care aveau s-o  scoatã în lume  inimoºii basarabeni ai Editurii
Cartier, ce i-au fãcut ºi o lansare de efect la Librãria Cãrtureºtilor, în prezenþa
domnilor Livius Ciocârlie, Vadimir Tismãneanu, Dan C. .Mihailescu,
Gheorghe Erizanu, George Ardelean,  El Cistelecan, Lukas Van Aeus ºi… al
multor altor gentlemani din nobila urbe dâmboviþioasã.  Cât despre vestitele
– lungile, miezoasele – misive schimbate de Alexandru Muºina cu profe-
sorul Livius Ciocârlie, or sã aparã ele, vai, postum, dar, vorbea ceea,  nedeli-
catã în actuale împrejurãri, mai bine  tîrziu decît niciodatã.
2. Deconstrucþia popularã a accesului postloviluþionar al bavardajelor inte-
lectuale, graþie presei scrise ºi tembeliziunilor proliferante praeter necessita-
tem, face obiectul ultimei cãrþi, neepistolare de data aceasta,  a lui Dan Pe-
trescu, þintitã pe «secta gînditorilor de estradã» (Polirom, Iaºi,  2009). O sem-
nalez nu doar  din amiciþie pentru auctorul ieºean retras în turnu-i de veghe,
ci  ºi fiindcã, asemeni  Scrisorilor cãtre Liviu, posedã,  în multe locuri citabile,
armonice  la  vioaiele, la deºteptele, la   decomplexatele  exploraþiuni  ale
Geniului Balnear.
3. Colegul sãu franþuz de expatriere, viitor prozator al Editurii Mercure de
France, auctorele romanului – cu cheie +  personagii iaºiote –  Le train de
Bucarest(cã  Les chaussettes de son Archiduchesse, sèches et archisèches, nu
i le mai pun la socotealã). La Mercure de France, nu la Maurice Nadeau, unde
se va fi ivit, în 2001, transpus de Odile Serre, soþia lui Alain Paruit, ce?
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Compunere cu paralele inegale, romanul lui Gheorghe Crãciun, de bunã
seamã.
4. Chris  Lawson, albionicul agent cultural care  ºi-a putut consulta dosarul
de urmãrire info la CNSAS, o sã ne punã cîndva la îndemînã rezumatele se-
curitice ale conversaþiilor purtate, între l975 ºi 1977, mai ales în separeul po-
reclit «Groapa leilor»,  cu intelectuali ºi profi universitari ºpriþangii ai Urbei
Bahluviote, unii dintre ei chemaþi, apoi, la muºtruluialã, precum istoricul
Miºu Vasilescu,  pentru contacte neraportate cu cetãþeni etranjeri.
5.  Bavardajele telefonice ale lui Timothy Williams,  temeinic înconservate la
CNSAS,  cu lectorii francezi Lionel Lebel ºi Michel Rouan  îndeosebi, debu-
tau, ele, invariabil calamburgicamente, relativ la Imperiul Britanic, obiect al
ironiilor intelectualilor anglofoni de stînga.:  «Tu connais la dernière, cher
ami, quant à l’Empire Britannique? – Mon Dieu, non, mais  tu peux me la
recracher, mon brave !. – Eh bien, il empire, il n’en finit pas d’empirer».  Mai
pornolog pe vremea ceea, ºi incapace sã ratez  un joc de cuvinte deocheat,
eu  îi cîntam în strunã  more pituliano:  «L’Empire Brtitannique, monsieur,
non seulement il n’empire plus depuis qu’il s’est fait Commonwealth de
mes deux, mais il ne nique pas non plus, car il ne pourrait  de nos jours que
bouffer goulûment le delta dadanubien, cette moniche multilatéralement
developpée de notre petite mais affriolante Roumanie Socialiste»… Azi însã,
lãsat la vatrã postuniversitarã ºi doctor nedocent,  n-aº refuza sã vãz în per-
sonagiul bazial, atât de feminin,  al lui Gheorghe Crãciun din Pupa rusa o
alegorie,  walter-benjaminian  conceputã, a Socializdei Românii afriolante,
fofoloancã multilateral developatã, de gazeºistice mulsã pizdos, de aur mon-
tan  privatã  pe din dos, iarã nu o «frumoasã fãrã corp»
6. Ele ar merita o radiografie  neolacanianã, poate  si neohegelianã, dinspre
Juniorul Cistelecan, dar si o alta, deleuzeanã de tot,  dinspre Bogdan Ghiu,
French  theorist la bazã + transpunãtor avizat din  Anti-Œdipe ºi Mille
plateaux. Cã noi, de când ne-am lãsat la vatrã postuniversitarã, acum doi ani-
cei, mai mult ne gestionãm beteºugurile senectutice ori ne lenevim
gîndirostivieþuirea cotidianã decât întreprindem de unele sau de altele.
7. Editura TracusArte, Bucureºti, 2014.
8. Ocheadã intertextualã la poemul muºinian Gagademicianul din volu-
miorul ªi animalele sînt oameni ( Aula, Braºov, 2000).
9. Nu se cade sã cãdeþi în capcana falselor etimologhii: niquer, cum ne
atrage respectuos atenþia Prof.Dr.Doc. Nick Tamère, nu se trage nicicacum
din  forniquer ... deºi însemneazã aproape acelaºi lucru.
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Dupã întîmplarea cu drobul de sare, omul lui Creangã îºi luã lumea-ncap
ºi porni sã gãseascã grade mai înalte de prostie omeneascã. Nu înþelegea
purtarea femeilor, a nevestei ºi a soacrei, era într-o stare de buimãcealã, lãsã
tot, oarecum fãrã speranþã, casã, gospodãrie, nevastã, prunc ºi porni fãrã
nicio direcþie, fãrã merinde, ca nebun.

ªi mergând el bezmetic, fãrã sã ºtie unde se duce, dupã o bucatã de
vreme, oprindu-se într-un loc, i se întâmplã iar sã vadã ceva ce nu mai
vãzuse: un om þinea puþin un oboroc deºert cu gura spre soare, apoi
rãpede-l înºfãca ºi intra cu dânsul într-un bordeiu; pe urmã iar ieºea, îl
punea iar cu gura la soare, ºi tot aºa fãcea... Drumeþul nostru, nedumerit,
zise:

— Bunã ziua, om bun!
— Mulþãmesc dumitale, prietene!
— Da' ce faci aici?
— Ia, mã trudesc de vro douã-trei zile sã car pocitul ist de

soare în bordeiu, ca sã am luminã, ºi nici cã-l pot...
Omul nostru umbla bezmetic, el nu ºtia unde se duce, nu avea o des-

tinaþie precisã, nici nu ºtia ce cautã anume, el cãuta întîmplãri mai neobiº-
nuite decît cea de acasã, cu drobul de sare. Nici nu mãsura timpul, nici nu
ºtim cît a fost acea „bucatã de vreme”, dacã omul a adãstat pe la vreun creº-
tin, dacã l-a primit în casã,  dacã l-a omenit cu ceva din sãrãcia lui. Asta ar fi
o dovadã cã ne aflãm în cãutarea unor grade ale generalului metamorfozat
în diverse întîmplãri. Aºa a ajuns într-un loc. Nici despre acest loc nu aflãm
amãnunte. Sigur e vorba de un sat cu oameni destul de sãraci, care trãiau
în bordeie, iar bãrbatul întîlnit nu avea fereastrã la bordei, un orificiu, o
spãrturã pentru luminã. 

Solilocviul lui Odiseu

Traian ªtef

Omul cu oborocul



Un om din acel loc cãra soarele cu oborocul în bordei ca sã aibã
luminã. Fãcea lucrul acesta de cîteva zile, de vreo douã-trei, nici nu mai ºtia
bine de cînd. Oborocul putea fi obiectul din lemn cu gura mai micã decît
fundul (ca mintea omului), de mãsurat cereale, baniþa, oboroc i se spune ºi
în Bihor, e ca o copãiþã micã, ovalã, mai mic decît  brãdia, care e rotundã,
înaltã de douãzeci - treizeci de centimetri ºi cu un diametrul de vreo 50 de
centimetri,  dupã cum mi-o închipui pe aceea din copilãria mea, sau putea
fi un coº de nuiele pentru prins peºti, o vîrºã sau o coºniþã de nuiele, o
coºarã. Mai încolo o va sfãtui pe o nouã gazdã cum sã urce nucile în pod cu
oborocul, ceea ce înseamnã cã era un coº sau de forma unui coº. Îl þinea cu
gura spre soare, apoi îl înºfãca ºi fugea cu el în bordei ºi tot aºa... El voia sã
ducã în bordei soarele  ca sã aibã luminã, adicã nu lumina pur ºi simplu, ci
cauza ei, partea de substanþã care sã lumineze dupã aceea pentru totdeauna.
Omul lucra cu un oboroc  „deºert”,  zice Creangã ºi bun epitet gãseºte. Nu
era numai gol, dar nici semne sã prindã ceva în el nu se arãtau din chiar
felul lui. Dacã oborocul nu putea reþine  parte din soare pentru strãmutat
în bordei, vina nu ar fi a acestuia, ci a soarelui însuºi care nu se lasã dus.
Altfel de ce l-ar eticheta drept „pocit”? ªi cuvîntul acesta are un cîmp seman-
tic larg ºi am putea aduce la un loc toate sensurile lui în obida þãranului nos-
tru: strîmbat, desfigurat, urît, respingãtor, caraghios, diform, slut, desfigu-
rat, deformat, stâlcit, caraghios; bizar, rãu, cu ghinion, deocheat, putîndu-i-
se adãuga ºialte sinonime : bizar, ciudat, curios, excentric, extravagant, fan-
tasmagoric, fantezist, fatal, funest, inexplicabil, insolit, nãstruºnic, nefast,
neobiºnuit, original, paradoxal, singular, sinistru, straniu, sumbru. Tot
„pocit” e ºi un teren împrejmuit cu „pocii”, cu gard din crengi înfipte în pã-
mînt. Era cu siguranþã unul dintre sensurile rele spus cu nãduful omului
care trudeºte zadarnic ºi crede cã vinovatul e soarele de pe cer. Nevestele,
la fel, dãduserã vina pe mîþa care se va sui ºi va trînti drobul de sare drept
în capul copilului.

— Bre, ce trudã! zise drumeþul. N-ai vrun topor la îndãmânã?
— Ba am.
— Ie-l de coadã, sparge ici, ºi soarele va intra singur înlãuntru.
Mare-i fu mirarea drumeþului nostru, gîndindu-se  la ce trudã se înhã-

mase omul acela. Mi-i închipui pe unul oprindu-se ca într-o fandare cu obo-
rocul întins sã se umple de soare, apoi fuga sã-l deºerte în bordei, sã
goleascã, adicã, un oboroc deºert, apoi iar fuga afarã, fãrã sã dea vreun
semn de renunþare, iar pe drumeþ mi-l închipui coborînd  privirea, învins,
deci nu foarte mirat, nu dã cu clopul de pãmînt, nu stã mult pe gînduri du-
pã constatarea trudei zadarnice a celuilalt. Pe el însã nu-l lasã în voia sorþii,
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ci-l învaþã cum sã foloseascã toporul pentru un astfel de scop. Nu oborocul.
Îl întreabã mai întîi dacã are topor, omul avea, apoi îl învaþã cum trebuie
folosit în acea situaþie, adicã sã-l ia de coadã ºi sã spargã colea, “ºi soarele va
intra singur înlãuntru”. E o înþelegere materialã, literalã, a lumii, închipuin-
du-ne noi cã omului chiar i se va pãrea cã soarele se rostogoleºte ca o minge
sau ca o roatã prin acel orificiu. Unealta potrivitã era, prin urmare, toporul.
Dar omul ºtia cã toporul foloseºte la altceva, nu pentru  fãcut o spãrturã în
peretele bordeiului. Iar cu oborocul mãsura seminþele sau dacã era un
gospodar cu pãsãri în curte lua cu el din hambar . Aºa putea lua ºi soarele
de la locul lui. Cunoaºterea lui era sensibilã, adicã nu percepea lumina ca
produs al soarelui, iar în ce priveºte unealta, fiecare îºi avea un anumit rost
care nu putea fi substituit decît printr-o confuzie. 

Omul avea uneltele necesare gospodãriei.  Dacã avea topor, înseamnã
cã avea ºi ce tãia sau crãpa cu el, dacã avea oboroc, avea ºi de mãsurat cu el,
chiar pentru vînzare, pentru cã mi se pare firesc ca acela care vinde sã
pãstreze acasã unitatea de mãsurã.

Îndatã fãcu aºa, ºi lumina soarelui întrã în bordeiu e constatarea
drumeþului, dar mirarea omului provine din înþelegerea proprie cã, adicã,
soarele era acela care îi intra în bordei ca un oaspete multdorit. ªi asta era
o mare minune. Omul se trezeºte din buimãceala în care purta oborocul.

— Mare minune, om bun, zise gazda. De nu te-aducea Dumnezeu
pe la noi, eram sã îmbãtrânesc cãrând soarele cu oborocul.

Ca orice minune, ºi aceasta este adusã de Dumnezeu, stã adicã sub
semnul sorþii. Dacã nu-l aducea Dumnezeu pe acel cãlãtor, ca pe Sfîntul
Petru, sau poate  era întruchiparea Lui însuºi, ar fi putut îmbãtrîni tot
cãrînd soarele cu oborocul. La care, reacþia drumeþului este de a se înde-
pãrta, etichetîndu-l drept tont în sinea lui.

"Încã un tont", zise drumeþul în sine ºi plecã.
Înainte de plecarea de acasã, le spusese femeilor cã a vãzut mulþi

proºti în viaþa lui, dar niciunul nu le întrecea. Ele erau doar nebune, dar
omul cu oborocul era mult mai prost, ºi decît ele, ºi decît ce mai vãzuse în
viaþa lui. Era tont. Alte lucruri nu mai ºtim despre acel om. Am tot cãutat
un sinonim potrivit pentru „tont” ºi am ajuns la „tîmp”. Parcã e ºi la fel de
expresiv sau inexpresiv. În spaniolã ºi italianã existã cuvîntul, „tontos”,
respectiv, în italianã, „tonto” . Nu spune nimic în comparaþie cu „neghiob”,
„nãtîng” , „nãrod”, sau „netot”. Acestea au un fel de prefix negativ, dar „tont”
ºi „tîmp” apar ca o reducere, reducþie, de scãdere pînã la ceva de neînþeles.
Omul nostru tont era lipsit de judecatã. Nu a gîndit înainte ºi nu-ºi dãdea
seama cã munca lui nu duce la niciun rezultat. De aceea o putea continua
pînã la adînci bãtrîneþi. Era de un ridicol absurd pentru cã nu stîrnea rîsul,
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ci mirarea care nu înþelege. E într-o nepotrivire a intenþiei ºi a modalitãþii
de realizare ce duce la ridicol, iar ca faptã sisificã, e pe domeniul absurdu-
lui. Era ridicol pentru cã fãcea lucrurile dupã voia lui nedublatã de jude-
catã, ºi era absurd pentru cã persevera. Nu este nebun, pentru cã acceptã
sfatul ºi parcã se trezeºte ºi înþelege. A fi lipsit de judecatã e mai rãu decît
dacã am spune cã eºti lipsit de înþelegere. El nu gîndeºte, el alege modali-
tatea care i se pare cea mai la îndemînã. Ca ºi cum, trecînd pe lîngã obo-
rocul sprijinit de bordei îi vine aceastã genialã idee. Dacã mã gîndesc ºi eu
mai bine, nu unealta e problema aici, ci modalitatea. Rãspunsul lui trebuia
sã vinã la întrebarea “cum?”, nu “cu ce?”. Se vede cã îndemînare are, pentru
cã, dupã ce este îndrumat sã spargã cu toporul acel orificiu, reuºeºte ime-
diat, nu-ºi atrage ºi alte critici. Omul nostru tont  pare sã aibã un moment
de buimãcealã, dupã care îºi vine ºi el în fire, adicã revine la realitate, se lu-
mineazã el însuºi. 

Dacã femeile proiectau nebuneºte moartea copilului, plîngeau o în-
tîmplare neîntîmplatã, omul tont muncea fãrã rost. Avea ºi el nebunia lui
cînd i se pãrea cã a prins soarele în oboroc, cã l-a înºfãcat,  ºi fugea repede
sã-l adãposteascã în bordei. Muncã deºartã ºi fãrã un sfîrºit din fire cum fusese
ºi fãrã un început din fire.

Acesta e omul unilateral, muncitorul, cel ce nu gîndeºte, ci lucreazã
dupã unealta care i se dã sau se potriveºte s-o aibã la îndemînã. El foloseºte
unealta dupã scopul ei, nu dupã scopul lui. Iar nepotrivirea duce la acel
ridicol absurd despre care am amintit mai sus. El nu reflecteazã asupra mo-
dalitãþii. 

Dacã îl substantivizãm pe “tîmp”, avem tîmpenia ºi tîmpitul. Dacã am
considera cã pentru tont ar fi sinonim nãuc, prin substantivizare, acesta
spune mai bine care era starea sãteanului, nãuceala. Ai senzaþia aceasta, de
nãucealã, cînd te loveºti sau eºti lovit la cap, din exterior sau din interior, o
ameþealã a judecãþii care nu mai ia seama asupra a ceea ce are de fãcut sau
asupra a ceea ce se întîmplã în jur. În aceastã situaþie, nu mai ai puterea de
a judeca ºi de a alege. Astfel, omul cu oborocul are cîte ceva ºi din tîmpe-
nia, ºi din nãuceala, ºi din nebunia femeilor cu drobul de sare. E tont, ºi cînd
rosteºti cuvîntul cu voce tare, parcã auzi cum e bãtut în cap, cel puþin cu
un ghiont.
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Roxana Ivaºca publicã un studiu interesant, derivat dintr-o tezã de
doctorat, cu titlul Visul scriitorilor romantici români, cu o prefaþã de Ioan
Derºidan, coordonatorul tezei (Presa Universitarã Clujeanã, 2012).  Autoarea,
unul dintre cercetãtorii tineri ai literaturii române în care ne punem spe-
ranþele realizãrii unor performanþe apreciabile, a optat, dupã cum mãrtu-
riseºte de la început, pentru o abordare interdisciplinarã ºi comparatistã a
temei visului, pentru o lecturã „deschisã”, care implicã pluralitatea inter-
pretãrilor visului, valorizând perspectivele simbologicã, mitologicã ºi arhe-
tipalã, acolo unde se impune necesitatea lor. 

Într-un foarte util argument, Roxana Ivaºca  explicã clar intenþiile ºi
strategiile sale. Ipoteza investigaþiei cunoaºte o dublã ramificaþie. Existã
douã coordonate majore ale studiului: prima coordonatã, care þine de va-
loarea intrinsecã, ontologicã a visului, de accepþiunile ºi  formele sale  de
manifestare în literatura românã, unde se constatã recurenþa problematicii
visului în etape diferite ale istoriei sale, cu centrul de iradiere în romantism.
Sunt relevate cu preeminenþã douã aspecte: traseul parcurs de acest topos
prin excelenþã romantic pânã la convertirea lui în instrument de sondare
abisalã a sinelui (la suprarealiºti), în strategie naratorialã de construcþie,
cum se întâmplã în onirismul estetic sau în convenþie literarã în postmo-
dernism ºi, pe de altã parte, delimitarea momentelor de efervescenþã a
imaginarului oniric, ducând la identificarea a cinci vârste onirice ale litera-
turii române care reflectã, pãstreazã sau reinterpreteazã visul romantic
(prin „vârstele onirice” exegeta înþelege etape distincte în relaþionarea cu
teritoriul visului, respectiv tipuri diferite de înþelegere ºi definire a visului). 

„Formele visului – afirmã autoarea  – se pliazã pe specificul fiecãreia
dintre aceste etape”. Disocierile critice meritã reþinute ca atare. Ele particu-
larizeazã astfel în romantismul românesc: melancolica visare a lui Vasile

Investigaþii de criticã literarã

Ion Simuþ

Visul romanticilor



Ion Simuþ

24

Cârlova, visul profetic al lui Ion Heliade Rãdulescu, visul oriental al lui
Dimitrie Bolintineanu, visarea cu deschidere spre nocturn a lui Grigore
Alexandrescu, visul apolinic al meteo-sensibilului Vasile Alecsandri, visul
hipnotic al lui Alexandru Macedonski ºi visul paradigmatic al lui Mihai
Eminescu. În perioada interbelicã se distinge visul terapeutic al suprarea-
liºtilor, iar în perioada postbelicã visul pictural al onirismului estetic, pen-
tru ca în postmodernism sã remarce visul – convenþie. Mã întreb dacã nu
cumva visul pictural al oniricilor noºtri din anii ́ 70 nu este tot o convenþie,
ca ºi visul din literatura postmodernã. O a doua coordonatã a cercetãrii a
constituit-o circumscrierea tipologiei visãtorului, specificã fiecãreia dintre
aceste vârste onirice, înregistrând cinci tipuri de visãtori : visãtorul primar
în prima etapã a romantismului, visãtorul reflexiv eminescian, artificierul
suprarealist, visãtorul subversiv al onirismului estetic ºi visãtorul clandes-
tin postmodern – fiecare fiind descris ºi definit cu mijloacele criticii literare.

Autoarea tezei se înscrie într-o tradiþie bibliograficã, relevatã ca atare.
Referindu-se la istoria receptãrii literaturii onirice în spaþiul românesc,
Sultana Craia ºi Ovidiu Moceanu sunt primii exegeþi români care remarcã
absenþa unor lucrãri consacrate în exclusivitate analizãrii visului ºi multi-
plelor sale accepþiuni, discutate mai mult tangenþial sau sumativ în studiile
anterioare, lipsind o viziune de ansamblu asupra evoluþiei în tratarea ºi re-
ceptarea temei onirice. Vis ºi reverie în literatura românã de Sultana Craia
(2003), respectiv Visul ºi literatura de Ovidiu Moceanu (2002, dupã o
primã ediþie în 1998, în care anunþa „o teologie a visului”) îºi propun sã
rãspundã necesitãþii configurãrii unui discurs coerent despre istoria visu-
lui în literatura românã, oferind o înregistrare cvasicompletã a fenomenu-
lui oniric românesc. Contribuþiile celor doi cercetãtori sunt remarcabile,
constituind un reper fundamental în realizarea oricãrui studiu  asupra
„imaginarului visãtor” din spaþiul românesc, dar se opresc în momentul
când alãturi de formele visului s-ar impune ºi conturarea unei tipologii a
visãtorului.  

Roxana Ivaºca în Visul scriitorilor romantici români vine în conti-
nuarea eforturilor acestora, contribuind la îmbogãþirea perspectivelor de
interpretare ale visului romantic ºi ale prelungirilor sale în etapele ulteri-
oare ale devenirii literaturii române, înregistrându-i continuitãþile ºi dis-
continuitãþile. Aspectele originale ale ipotezei de cercetare rezultã ºi din
constatarea – premisã de investigaþie – potrivit cãreia fiecãrei vârste
onirice îi corespunde nu numai un anume mod de a visa, cât ºi o tipologie
distinctã  a visãtorului. Configurarea tipologiilor visãtorului specifice pen-
tru cele douã momente ale romantismului românesc ºi pentru suprarealism,
onirismul estetic ºi postmodernism este un act singular în exegeza consa-
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cratã fenomenului oniric ºi de aceea nu lipsit de dificultate.  Profilul parti-
cular al visãtorului delimitat în cele cinci etape luate în discuþie  s-a contu-
rat, în lipsa unor jaloane interpretative, pe mãsura parcurgerii scrierilor ro-
manticilor români, a bibliografiei ºi a redactãrii tezei, în urma unui proces
interogativ ºi reflexiv consacrat temei.

Valoarea aplicativã a cercetãrii rezultã din noutatea perspectivei
asupra receptãrii accepþiunilor ºi formelor visului scriitorilor romantici ro-
mâni, dublatã de circumscrierea unei anumite tipologii a visãtorului, privi-
te în raport cu ipostazele sale din celelalte momente de efervescenþã ale li-
teraturii de tip oniric de la noi.  Cercetarea reuneºte un necesar excurs teo-
retic asupra visului cu stabilirea contextului de apariþie a imaginarului
oniric în literatura românã, urmat de aplicaþii practice asupra textelor
reprezentative ale autorilor selectaþi, configurând un tablou simptomatic
al dimensiunii onirice actualizate în operele scriitorilor români, având ca
premisã ºi centru de focalizare romantismul românesc . Din aceste motive
putem considera cã acest studiu poate deschide noi direcþii de interpre-
tare a fenomenului oniric românesc ºi se poate erija în punct de pornire al
unei ivestigaþii viitoare asupra tipologiilor visãtorului în literatura românã.  

Structura lucrãrii delimiteazã o parte de fundamentare teoreticã ºi
una de cercetare literarã. Partea teoreticã urmãreºte evoluþia receptãrii ºi
interpretãrii visului de-a lungul timpului, dintr-o triplã perspectivã: psi-
hanaliticã, mitologicã ºi literarã, subliniind transferul unor concepte ºi
grile de interpretare dinspre cele dintâi înspre teritoriul literar, ducând
pânã la modificarea aparatului critic. Partea de cercetare constã în identifi-
carea viziunii romantice asupra visului în romantismul preeminescian ºi în
etapa eminescianã, de maturitate a romantismului românesc, delimitatã ºi
în abordãrile ulterioare ale visului, urmãrind modul în care aceasta
supravieþuieºte sau este reinterpretatã în momente diferite ale istoriei liter-
are, marcând prefacerile din imaginarul oniric românesc, precum ºi
evoluþia tehnicilor literare. Studiul conþine un capitol introductiv, destinat
unor precizãri de ordin general cu privire la premisele, intenþiile ºi
metodele cercetãrii, urmat de ºase capitole, dintre care primul capitol,
Triada receptãrii visului, este cel teoretic, iar ultimul cuprinde concluziile
cercetãrii. Capitolele doi ºi trei -  Poetica visului în romantismul româ-
nesc, respectiv Visul – topos structurant în opera lui Mihai Eminescu con-
stituie nucleul de investigaþie a tezei, centrându-se pe configurarea unei
poetici onirice ºi a unor tipologii ale visãtorului în prima etapã a roman-
tismului românesc, unde un rol esenþial ocupã Ion Heliade Rãdulescu ºi
Vasile Alecsandri, ºi în ultima sa etapã dominatã de „ultimul mare roman-
tic european”, Mihai Eminescu. Capitolele patru ºi cinci – Noua mitologie.



Suprarealismul ºi onirismul estetic, respectiv Visul în postmodernism
înregistreazã ipostazele visului ºi evoluþia tipologiei visãtorului, în trei
momente esenþiale: suprarealism, onirism ºi postmodernism. 

Distincþiile critice între mai multe forme ale visului se realizeazã
printr-o aplicaþie specificã a analizelor, întinse pe un amplu evantai tempo-
ral. Materialul selectat în vederea exemplificãrii urmeazã îndeaproape te-
ma lucrãrii, respectiv „visul scriitorilor romantici români”, precum ºi pre-
lungirile sale în perioada interbelicã pânã în contemporaneitate, perioadã
determinatã de reinterpretarea de pe poziþii integratoare sau polemice a
visului romantic. Organizarea pe capitole ºi selecþia  autorilor ºi a operelor
analizate s-a realizat nu doar dintr-o perspectivã cronologicã, cât ºi dintr-
una integratoare, care sã ilustreze printr-un demers coerent continuitatea
onirismului romantic în literatura românã, sub formã anunþat programati-
cã (este cazul suprarealiºtilor ºi oniriºtilor) sau pur ºi simplu recuperatoare
(postmodernii). În sensul acesta studiul Roxanei Ivaºca opteazã pentru o
investigaþie comparatistã ºi interdisciplinarã, fãrã a încerca sã fie ºi exhaus-
tivã, operând cu un eºantion de scriitori ºi opere reprezentativ pentru te-
ma cercetãrii. 

Exegeta mobilizeazã pentru cercetarea sa referinþe critice nu numai
din domeniul literaturii, dar ºi din antropologie, istoria religiilor, mitologie
etc. Resursele bibliografice reunesc un amplu material teoretic ºi metodo-
logic, studii de specialitate (monografii, istorii literare, antologii, studii criti-
ce) ºi interdisciplinare cu dicþionare (analitice, de simboluri, psihanalitice),
pagini electronice ºi ilustrãri iconografice. Suportul bibliografic acoperã
un palier de cercetare vast ce reflectã preocuparea permanentã  pentru o
documentare cât mai complexã.

Roxana Ivaºca evitã structurarea stereotipã uzualã pentru o astfel de
cercetare, preferând sã se plieze pe arhitectura unei demonstraþii fluente,
care împrumutã libertatea eseului, dar pãstreazã rigoarea studiului aca-
demic, de o concizie maximã, eliminând explicitãrile inutile. Dacã privim
demersul critic în structurarea lui, observãm cã fiecare dintre cele cinci
capitole implicã un set diferit de metode, aplicate fiecare la momentul
potrivit: capitolul întâi este orientat în special spre definirea noþiunilor ºi
explicitarea triadei receptãrii visului, capitolul al doilea ºi al treilea sunt
ambele dominate de metodele extrase din sfera mitologiei, poeticii ºi
antropologiei imaginarului. Aceste racorduri se regãsesc ºi la nivelul bibli-
ografiei, care reuneºte lucrãri de referinþã din fiecare dintre aceste disci-
pline. Cercetãtoarea preferã referinþele de primã mânã, tratatele clasice de
psihanalizã, antropologie, mitologie, arhetipologie sau consultã cu
conºtiinciozitate o vastã bibliografie criticã provenitã din periodicele

Ion Simuþ

26



vremii. Fie cã e vorba de istorie literarã, teoria receptãrii, mitologie sau
hermeneuticã, este cert cã autoarea tezei dovedeºte o clarã stãpânire a arse-
nalului de metode pentru fiecare dintre aceste discipline, ºi, în plus, ºtie ºi
când ºi cum sã le aplice. Doctoranda structureazã fiecare capitol sau sub-
capitol, în aºa fel încât sã însumeze întâi toate datele ce vor fi investigate, iar
apoi sã opereze generalizarea treptatã ºi logicã spre o concluzie solid argu-
mentatã. O singurã observaþie importantã aº avea de fãcut în ceea ce pri-
veºte capitolele IV ºi V. Aº fi inclus în capitolul IV numai suprarealismul, iar
în capitolul V aº fi reunit onirismul estetic cu postmodernismul. Aº fi pro-
cedat aºa din douã motive: primul ar fi acela cã onirismul estetic se opune
categoric suprarealismului, iar al doilea motiv ar fi faptul cã, din punctul
meu de vedere, onirismul este o formã de postmodernism. Admit, desigur,
cã aceastã problemã teoreticã a unei posibile convergenþe dintre onirism
ºi postmodernism nu intrã în proiectul tezei ºi nici nu impieteazã asupra
analizelor ºi concluziilor ei.

Cartea Roxanei Ivaºca este ancoratã într-o solidã bibliografie teoreti-
cã, beneficiind de surse critice de calitate ºi de ultimã orã, ceea ce deter-
minã o corectã ºi precisã folosire a conceptelor de criticã ºi teorie literarã,
cuprinde pagini de subtilã analizã infinitezimalã a textului, studiat cu lupa
în plinurile ºi golurile lui, o structurare logicã ºi sigurã a punctelor demon-
straþiei ºi un caracter novator ºi inedit în dezbaterea criticã româneascã în
jurul visului ca temã literarã. Ea este încã o dovadã cã  tânãra generaþie de
critici ºi teoreticieni literari oferã o perspectivã nouã asupra unor subiecte
dificile de istorie literarã. 
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Un bun scriitor de thrillere este
înainte de toate un scriitor versatil.
Înainte de toate, atunci când abordeazã
subiecte. Asta e esenþa meseriei. Abilita-
tea de a imagina intrigi variate ºi credi-
bile este darul cel mai de preþ al unui
astfel de autor. Iar George Arion a de-
monstrat cã deþine, în acest sens, o abili-
tate ieºitã din comun.

La fel de adevãrat este cã fiecare scri-
itor (ºi aici nu mai adaug eticheta „de

thrillere”) are subiecte predilecte. Pe
acestea e relativ uºor sã le sesizezi chiar
ºi în cele mai nãstruºnice naraþiuni.
Fiindcã ele sunt atât de adânc înscrise
în codul genetic al creatorului, încât
acesta le aduce involuntar în discuþie –
ori chiar discuþia este adusã, inconºti-
ent, în direcþia lor.

În cazul lui George Arion, oricine i-a
citit cãrþile cu atenþie poate spune cã
adevãratul subiect de la care porneºte ºi
la care se întoarce mereu autorul este
lectura. Cartea în sine. Biblioteca ºi
experienþa cãrturãreascã. Filolog prin
excelenþã fiind, nici nu e de mirare.

(Parantezã: Tocmai acest atribut i-a
permis sã ducã romanul poliþist româ-
nesc, altminteri destul de slab reprezen-
tat, în rândul literaturii veritabile.)

Din acest punct de vedere, Insula
cãrþilor, cel mai recent roman al sãu,
este cu siguranþã cea mai definitorie
carte publicatã de George Arion pânã
acum. ªi – curios sau nu – Insula cãrþi-
lor este, în acelaºi timp, cea mai puþin
poliþistã dintre cãrþile sale.

Protagonistul este un bibliotecar
aparent banal dintr-un oraº fãrã nume.
Cu o lentoare apãsãtoare, naratorul asu-
mat omniscient (ºi conºtient de pro-
pria-i putere) ne  prezintã ziua când
viaþa Petru Dulce se va schimba radical,
visul sãu dintotdeauna urmând a se îm-
plini. Pânã la intervenþia binefãcãtoru-

Camera de gardã

Mircea Pricãjan

George Arion – Insula cãrþilor
Editura Crime Scene Press, Bucureºti, 2014
264 pagini

Sfârºitul lecturii



Mircea Pricãjan

30

lui sãu însã, naratorul ne prezintã o veri-
tabilã apocalipsã a cãrþilor. Bibliotecarul
pensionar întâlneºte, în drumul sãu
cotidian spre fostul loc de muncã,
semne dintre cele mai îngrijorãtoare
ale ignoranþei semenilor sãi. Contrastul
e, aici, un mecanism care funcþioneazã
perfect: lumea îmbibatã de poveºti a lui
Petru Dulce (sunt amintite zeci de ope-
re literare, tot atât de multe personaje
celebre, intrigi imaginate de creatori
din cele mai îndepãrtate timpuri pânã
azi) intrã în coliziune frontalã cu lumea
otova a celor din jur. Totul culminând
cu o scenã halucinantã, care cu sigu-
ranþã se va fixa în catalogul episoadelor
narative definitorii (nu degeaba prefa-
þatorul Alex. ªtefãnescu alege sã citeze
in extenso din ea): o veritabilã luptã de
gherilã urbanã în care locul armelor de
foc este luat de inestimabile volume, în-
tregul bagaj cultural al umanitãþii fiind
rãstãlmãcit prin simplul gest al azvâr-
lirii. Petru Dulce se nimereºte în toiul
focului încruciºat ºi scapã cu greu tea-
fãr.

Rãmas de curând fãrã biblioteca
personalã, pe care ignarele sale rude
aleg sã o vândã (cui, totuºi? – iatã o enig-
mã rãmasã fãrã explicaþie) pentru a
obþine un ban în plus, bibliotecarul nos-
tru viseazã, escapist, ca orice Don
Quijote (comparaþia aparþine naratoru-
lui), la izolarea sa totalã într-un spaþiu
dedicat exclusiv lecturii. O insulã, dacã
este posibil.

Aºa se face cã soarta i-l scoate în cale
pe filantropul absolut: un miliardar ca-
re deþine tocmai o astfel de insulã, unde
a acumulat de-a valma tot ce s-a publicat
vreodatã, locul în care ar dori sã se
retragã el însuºi într-un viitor oarecare.
Iar Petru Dulce este candidatul ideal
pentru punerea în ordine a acestui pa-

radis improbabil. Totul este pregãtit, nu-i
va lipsi nimic. Ce spune, acceptã?

Desigur, ca orice personaj de roman
picaresc, bibliotecarul nu se poate
opune destinului, poate doar sã-l ac-
cepte cu inconºtienþa ºi inocenþa celui
dispus sã spere pânã la ultima suflare.

Sã fi fost acesta un pact faustian?
Ajuns pe insulã, Petru Dulce descoperã
într-adevãr paradisul oricãrui împãtimit
de lecturã. Descoperã însã ºi cã ideea
de paradis se susþine numai ºi numai
prin prezenþa ispitei. Ispita – aici, a se
citi „curiozitatea” – face ca protagonis-
tul nostru sã se transforme din cititor în
ceea ce ºi-a jurat cã nu va fi niciodatã:
scriitor.

Ori poate cã aceasta este doar o falsã
percepþie.

Partea finalã a romanului, „Anche-
ta”, cea mai scurtã în economia roma-
nului, vine sã încurce iþele poveºtii de
pânã atunci. Anchetatorii greci cautã sã
afle care este povestea omului desco-
perit fãrã suflare în camera secretã a ca-
sei de pe insulã, om în faþa cãruia gãsesc
un manuscris.

Chiar ºi fãrã aceastã parte finalã
(sigura care leagã romanul explicit de
genul poliþist, cum spuneam mai la
început), Insula cãrþilor ar fi fost o po-
veste la fel de completã. Întrucât acest
epilog mai lung nici nu-ºi propune sã
elucideze misterul, un mister altminteri
de ne-elucidat, ci doar sã readucã isto-
risirea cu „picioarele pe pãmânt”. Ni se
oferã câteva posibile piste de inter-
pretare, sigur, însã cititorul care a par-
curs cu sufletul la gurã peripeþiile lui
Petru Dulce nu va alege niciodatã sã le
creadã fãrã crâcnire.

Prin forþã narativã, prin eºafodajul
livresc care susþine romanul, prin per-
sonajul sãu central, prin forþa sa simboli-



cã, metaforicã, ba chiar mai mult – par-
abolicã, Insula cãrþilor este fãrã îndoia-
lã cea mai ambiþioasã creaþie literarã de
pânã acum a lui George Arion. Un ro-
man puternic, acel gen de roman pe ca-
re nu-l epuizeazã nu doar prima lectu-
rã, ci, sunt convins, nici mãcar a doua.

În aceastã a doua lecturã mã voi
cufunda eu însumi cât de curând. ªtiu
sigur cã mi-au scãpat multe detalii
importante, aºa cum am citit romanul
prima datã: vrãjit de stilul inconfunda-
bil (subtil, elegant, echilibrat) al unuia
dintre cei mai buni scriitori români ai
timpurilor noastre.

#
P.S. Meritã menþionat cã Insula

cãrþilor, alãturi de alte douã romane –
Crimã la Torino de Stelian Þurlea ºi
Primejdii în regatde Alain Berenboom
(trad. Ileana Cantuniari) – a deschis
oferta editorialã a singurei edituri
româneºti dedicate exclusiv literaturii
mystery & thriller: Crime Scene Press.
Îi urez viaþã lungã ºi îmi doresc ca volu-
mele pe care le va publica sã nu se
transforme niciodatã în muniþie în
vreo luptã de stradã precum cea imagi-
natã de George Arion în Insula cãrþilor.
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Despre Mariana Bojan ºi „Lupul nostru de
toate zilele”. În rezervaþia liricã ºi pateticã a poeziei
sale, Mariana Bojan – asemenea unei Alice într-o þarã a
minunilor fulgurante, nãscute mai degrabã din voinþa
reveriei de a masca urâtul, decât din graþia intrinsecã a
vieþii lumii, ºi refuzând de drept ºi de fapt semnele rele
ale timpului real – îºi scrie confesiunea experimen-
tând proiecte cathartice: „Arunc din mine pãmântul/
pentru a mai pluti puþin.” E o soluþie generatã de
regimul interogativ al meditaþiei gravitând în interi-
orul misterelor conþinute ale condiþiei omului definit
de limite . Un sentiment  de orfan al idealului coloreazã
elegiac þesãtura, altfel plinã de graþie, delicateþe, inge-
nuitate ºi fast imaginativ, a poeziilor Marianei Bojan.
Jocurile tristeþii nu pot eluda ferocitatea cotidianului.
Scufiþa Roºie nu înceteazã a cãdea în gura lupului,
metaforic sau metonimic, în ciuda dansului cu visul ºi
în pofida gesturilor de tandreþe faþã de cele din prea-
jmã: „Devii mamã/ pentru lucruri din ce în ce  mai
mici”. De altfel, gingãºia boabei ºi fãrâmei argheziene,
feericul miniatural sau suprarealizarea à la Emil
Brumaru intrã în formula liricã a poeziei (ca ºi a pic-
turii) Marianei Bojan: „Aºteaptã-mã în vis/ cu pãsãri
mici/ Într-o colibã albã/ de chirpici/ Sã ne iubim/ ºi sã
dormim pe prici/ Pãziþi de un cãþel/ ºi trei furnici/ ªi
stelele/ sã calce cu paºi mici/ Prin iarba/ bântuitã de
arici. „ (Versuri într-o ureche). La fel cum intrã ºi calitãþi
dobândite din Leonid Dimov, maestrul onirismului
metronomic: „La Muza mea, «persoanã» cu unghere/
Adastã curcubee efemere…/ De pun piciorul s-o
pãstrez în spuzã/ Pe rãzvrãtita mea, ingrata muzã/ Ea
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chicoteºte surdã ºi seninã / În caldã libertate san-
guinã.”   

Spaþiile imaginarului poetic, oricât de divers con-
figurate, se circumscriu simbolicelor „colivii în de-
rivã”, între gratiile cãrora simulacre de paradisuri arti-
ficiale au durata precarã a fantasmagoriei compen-
sative. Deºi captive, bucuriile mici ale clipei sunt pãs-
trate în delicateþea liniilor poetice ºi dãruite cititorului
ca niºte „porte-bonheur”-uri într-un anotimp generic
când „se poartã indiferenþa/ cu taftalele ei/ de ceaþã ºi
frig”. Tot astfel, haiku-urile de la finele cãrþii sunt niºte
bijuterii executate cu mult rafinament ºi cu simplitatea
pilduitoare a modelului nipon. Iatã câteva: „A trecut un
câine/ ºi a recunoscut/ câinele din mine” sau „Nave-
tiºtii – ªi-au stins/ ochii/ ªi au urcat în autobuz” sau „A
plecat iubitul – / Raze de lunã/ pe albul cearºaf” sau
„Floare de dovleac/ în ºanþul uliþei – / A trecut mireasa” º.a.

Ca poet („cel mai blând/în gingãºie ºi cuvânt”),
Mariana Bojan are rezerve nesecãtuite de tandreþe ºi
prietenie. Un admirabil cântecel evocativ al junimii
echinoxiste ºi al maeºtrilor ei (Maestrul Jean ºi bunul
sãu renume) stã mãrturie: „ L-am întâlnit în crescãtoria
de vise/ Unde boleau cuvintele proscrise/ Dintr-un
secol trufaº cu douã viteze/ Ce pregãteau rãzboaie pe
faleze// Juni mâniaþi de febre timpurii/ Cãlãtorind pe
pajiºti de hârtie/ Cu protocoale gureºe, zurlii,/ Noi l-am
rugat maestru sã ne fie// Cadeþi la perifraze ºi gramatici/
Lãsând la vatrã perimate ºcoli/ Sintaxe cu dureri la sub-
siori/ Pe toate le luarãm drept ostateci// Acele patimi
ne munceau pe brânci/ Pe texte din Italii, de la frânci,/
Doar seara camuflaþi în lungi etole/ Ne prãbuºeam în
pivniþe mongole// Munþi de poeme, prozodii de
castã./ Biblioteci, obsesii insulare,/ Odoare de hârtie,
legendare,/ le-am venerat într-o frãþie vastã// ºi-a fost o
gioveneþe de balsan/ Cu Papahagi ºi maestrul Jean.”
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Dupã creaþia sa de vârf, romanul „Ploile amare”, Alexandru Vlad
revine editorial cu un volum de proze asortate, „Mãsline aproape gratis”. În
cuprins gãsim patruzeci ºi douã de piese, întrunind trãsãturile mai multor
specii epice, unele de-a dreptul hibride, de la eseu, schiþã, povestire, tabletã,
reportaj, eseu, pânã la poemul în prozã. La acestea se adaugã o addenda,
care cuprinde douã traduceri, una în germanã ºi cealaltã în francezã, ale
povestirii al cãrei titlu îl poartã ºi cartea. Textele au apãrut, în forma iniþialã,
pe parcursul a câþiva ani, în publicaþii precum Vatra, Familia, Observator
cultural, iar, pentru a le însuma în volum, au fost revizuite, aflãm dintr-o
notã a autorului. Aceste observaþii se impun pentru a lãmuri caracterul he-
teroclit al cãrþii, care este însã ºi principalul factor ce-o scuteºte de unifor-
mitate. Câteva dintre însuºirile esenþiale ale scrisului lui Alexandru Vlad,
aºa cum sunt ele înregistrate în douã texte critice de pe coperta a patra, nu
lipsesc, ba credem cã dimpotrivã, nici din paginile de faþã. Astfel, N.
Steinhardt sesizeazã, la vremea când îl comenta pe prozator, sobrietatea,
concizia ºi mai ales „capacitatea menþinerii misterului enunþiativ”, în timp
ce, astãzi, Victor Cubleºan îi observã simþul pentru detaliul puternic, umo-
rul reþinut, melancolia neostentativã ºi invocã „un mod de a-ºi compune
frazele care fascineazã prin naturaleþea ºi simplitatea aparentã care mas-
cheazã o elaboratã arhitecturã interioarã.” În aceeaºi ordine, nu trebuie sã
ne scape ironia subþire, începând chiar cu titlul cãrþii, ori faptul cã proza-
torul are ochi pentru aspecte, în general, ascunse ale existenþei. Cine îi sunt
personajele? Obiºnuit, figuri de crochiu cu identitate þãrãneascã, bãrbaþi
sau femei, acasã ori la cârciumã, poliþiºti, doctoriþe, ºantieriºti abia scãpaþi
dintr-o detenþie politicã, siluete de intelectuali clujeni, dar ºi ceea ce se
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cheamã personaje colective, în ipostaze inedite, în contextul revoluþiei din
decembrie sau la supermarket. Peisajul e în cea mai mare parte arhitecturã
urbanã, în întâmpinarea cãreia autorul vine cu o mânã exersatã.

Cunoºtinþele teologice, impresionante, ale lui Alexandru Vlad ne
sunt ºtiute din romanul „Ploile sunt amare”. Noua sa carte debuteazã, oare-
cum derutant, sub acest semn. „Alungarea din Paradis” e o micã parabolã
în jurul ideii de culpã, îngemãnatã cu tratarea parodicã a unui prea cunos-
cut mit biblic. În aceastã primã prozã, ca într-o filã de epopee, sfinþii se
amestecã printre muritori, între isprãvile lor existã asemãnãri, realul se
întrepãtrunde cu un anumit tip de fantastic, cam ca în unele dintre poves-
tirile lui Nabokov. Ne putem considera ºi în cercul realismului magic. Nu
trebuie sã uitãm însã cã descrieri ale unor întâmplãri asemãnãtoare au lãsat
în urma lor ºi Caragiale sau Creangã. Urmãtorul pas e pe tãrâmul mai
neºovãielnic al realismului social, pe care naratorul nu-l va mai pãrãsi.
Primul personaj e chiar scriitorul, surprins în zvârcolelile sale, zadarnice, în
a-ºi gãsi un loc, atât între ai sãi, cât ºi în cadre mai largi, pe care e condamnat
sã le frecventeze. Legatã de acelaºi personaj e ºi tragedia cãrþilor care nu
reuºesc sã mai intereseze pe nimeni, din bucata „Nu fumaþi în bibliotecã!”
Subsecvent, paginile ei ar putea fi o replicã la „Zborul cãrþilor” de Bacovia,
unde cãrþile, acum pãrãsite, cândva agresau aproape implacabil fiinþa
umanã. „Îngerul ºi bicicleta” decupeazã un instantaneu percutant din viaþa
strãzii: furtul de biciclete. Bucata epicã e atât de bine construitã, cu toate
instanþele comunicãrii narative aºa de judicios distribuite, cã ar putea fi o
schiþã exemplarã. 

Ca într-un joc caleidoscopic, ne trece pe dinainte o istorie a unui pro-
prietar de hoteluri, în Alaska, cu origini în Cambodgea, care descoperã în
România efectele anilor de comunism ºi, prin ricoºeu, nareazã la rându-i
tragedia adolescenþei sale kampuchiene, încheiatã cu exterminarea fami-
liei, din care singur a scãpat. Sau povestea unui obiect: o pãlãrie, ajunsã pe
la mai mulþi proprietari, care se folosesc de ea, fiecare în felul sãu,
dezvãluindu-ºi identitatea ºi caracterul. Într-un „Dialog” între unchi ºi ne-
pot, la cârciuma satului, desfãºurat în jurul unui furt, accentul cade pe
poanta din final, care vine ca o moralã a fabulei. Desigur, de aici nu lipseºte
nota hazlie. „Minima Dioptrica” e o micã istorie a ochelarilor, care ne aratã
cã, având talent, poþi face prozã din orice. Pur exerciþiu de virtuozitate.
Temele se înmulþesc de la o paginã la alta într-o colaþionare cu realitatea, pe
care însuºi naratorul o parcurge. Aºa cã, sub titlul „Q.E.D.” ne apare un eseu,
ceva mai colorat, despre lumea fotbalului, în timp ce „Umbra pe plãmâni”
e o prozã-eseu pe tema culpei în istorie, excelând în briante descrieri ale
unor interioare bisericeºti. „Beclean pe Someº”, sub pretextul unei anec-
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dote cu personajul sãu, poetul, îi prilejuieºte lui Alexandru Vlad o mirobo-
lantã radiografie a unor gãri, mai mici sau mai mari, de la noi sau din
Europa. Se simte ºi în aceste pagini cã tema cãlãtoriei e una care-l rãsfaþã pe
prozator. O tuºã groasã ºi sumarã din portretul poetului, trasã aici, se va
completa cu alta, ceva mai detaliatã, în „ªapca poetului”. Dintre siluetele
culturale ale oraºului, se desprinde ºi o efigie în bronz a latinistului ºi poe-
tului Vasile Sav, sub titlul „Memento”.

„Note de decembrie” e un reportaj cu accente uºor memorialistice
despre revoluþie. Realitatea contingentã învinge literatura, dar nu omoarã
ºi poezia, poezie tragicã, care încã o datã dovedeºte cã, indiferent de împre-
jurãri, omul locuieºte în chip poetic: „Porumbeii vin ºi se hrãnesc cu
pâinea lãsatã colivã pentru morþi, se descurcã printre lumânãri aprinse ºi
sfâºie cu ciocul pâinea de pe caldarâm, întãritã de ger. La început mi se
pare un sacrilegiu, pe urmã, mã gândesc la ce formã pot lua suferinþele
celor plecaþi dintre noi, cum reapar ei printre cei care le-au rãmas atât de
datori? În timp ce porumbeii pãcii se hrãnesc avizi.” (p.59). Aceste rânduri
sunt doar un mic semn ce ne aminteºte de fibra liricã a prozei lui
Alexandru Vlad. Textul are ºi o prelungire în altul, „Portret de revoluþionar
ºi…” unde schiþeazã profilul desolemnizat al unui revoluþionar, aºa cum
atâþia asalteazã micile ecrane ºi sufocã instituþiile: un abil hoþoman întrupat
din valurile tulburi ºi mânioase ale miºcãrii decembriste. „Bere fãrã alcool”
reface funcþia de ramã a povestirii, pe care cârciuma a avut-o dintotdeauna.
Scurta piesã ar putea fi ºi o replicã ironicã, parodicã, redusã la dimensiunile
unei schiþe, pentru una din povestirile lui Sadoveanu din Hanu Ancuþei,
„Negustor lipscan”. Dupã cum putem observa, prozele asortate au, pe mai
multe paliere, rol de exerciþiu, o formã a acestuia fiind dialogul cu prede-
cesorii. Având în vedere aria tematicã, volumul e construit pe ideea de
temã ºi variaþiuni, tehnicã potrivitã genului epic scurt. Senzaþia de varie-
tate o dã schimbarea toposurilor ºi a protagoniºtilor, iar cea de unitate, re-
venirea ciclicã a unor patternuri. Astfel, dacã „Viaþa, ca un cerc” e un fel de
poveste la gura sobei cu un cuplu de bãtrâni, care trec dintr-un regim po-
litic în altul, de fiecare datã striviþi, schiþa „Cafea” ne dezvãluie un prozator
care, exploatându-ºi un mic viciu, îºi etaleazã, ca în alte câteva cazuri,
erudiþia ºi rafinamentul care-l surprind pe cititor. În „Vorbitorul” ni se oferã
un pregnant portret de þãran cu cãruþã ºi cal, cum am mai întâlnit în pro-
zele autorului. De aceastã datã, portretul e construit în jurul unei singure
trãsãturi: locvacitatea. Intrigã finalul, personajul fiind redus la o replicã de
doar trei silabe. Dar trecerea de la fiinþa gãlãgioasã la cea tãcutã înseamnã
un destin omenesc.

Una din cele mai scurte proze din carte, „Un perete subþire”, descrie
o realitate neliniºtitoare (centrul Lipovei, noaptea), având structura ºi am-



biguitatea unui poem ori a unei pânze de René Magritte. Tot aºa cum, în
jurul relaþiei de cuplu, „Ultimul act” are evantaiul de înþelesuri ºi întreaga
frumuseþe ale unui haiku. Altã schiþã, „Briceagul”, e un veritabil poem al lu-
crurilor, de genul celor scrise de Francis Ponge. În „Scherzo”, sub un ter-
men muzical ca titlu se ascunde un exerciþiu de virtuozitate literarã. Schiþa
„Terminus Paradis” surprinde cea mai nouã ºi stranie formã a existenþei
sociale: supermarketul, aºa cum o fãcea, pentru alte vremi, Caragiale, în
cunoscuta bucatã „La Moºi…”. Tema enigmei bileþelelor strecurate prin
cutii poºtale: cine se ascunde în spatele lor, ambiguitatea mesajelor face
obiectul unei proze intitulate „Post-scriptum la un bileþel”. În „Furtuna”,
personajul feminin are cel puþin optzeci ºi cinci de ani, iar naratorul con-
semneazã câte ceva, cu subtil simþ epic, ruinele unor gânduri care-i trec
prin cap într-o zi de varã, în curtea casei. O schiþã intitulatã „Roman” e un
text experimental, oarecum în spiritul prozatorilor textualiºti, mai degrabã
o foarte ingenioasã schiþã de roman, sugerând, pe la toate nodurile tramei,
posibilitãþi ºi direcþii de dezvoltare epicã. „Mãsline aproape gratis ” e o carte
care nu poate fi lãsatã din mânã, una care poate fi cititã începând de
oriunde, o carte de prozã scurtã aproape fãrã cusur.

Proze asortate
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S-o spun de la început. Arãdeanul Cosmin Leucuþa a reuºit o perfor-
manþã. S-a prezentat la concursul organizat de Editura Adenium ºi, din 68
de manuscrise depuse la secþiunea Prozã, romanul lui a ieºit câºtigãtor. A
obþinut astfel Premiul de debut, alãturi de timiºoreanca Beatris Serediuc cu
romanul „Varzã”. E sigur cã nu a fost vorba de un concurs trucat, din juriu
fãcând parte criticii redutabili Al. Cistelecan, Bogdan Creþu ºi Liviu Anto-
nesei. Autorul are 27 de ani ºi este absolvent al Facultãþii de Drept din ca-
drul Universitãþii de Vest din Timiºoara. A publicat în revista „EgoPHobia”
trei povestiri ºi trei nuvele. Se ºtie cã în America, de pildã, cu greu reuºeºte
cineva sã publice înainte de 30 de ani. Cosmin Leucuþa a reuºit (cu un
roman scris la 21 de ani!) pentru cã are talent, ºi-a fãcut lecturile la timp ºi
este un fin observator al vieþii. (Românii au tot dovedit, de-a lungul timpu-
lui, cã pot s-o ia înaintea altora, Iorga a debutat la 13 ani, Eminescu la 16 ani,
Max Blecher îºi scrisese opera când s-a stins la 29 de ani). 

Romanul, Laptele negru al mamei, scris impecabil, într-un stil deja
format, îmbinã tehnici narative multiple (povestire în povestire, secvenþã
retrospectivã, istorie oralã, jurnal). Cu aceste modalitãþi de pulverizare, de
destructurare a textului, cartea ar fi putut sã fie un hibrid, dar trecerea de
la o formulã la alta se realizeazã atât de firesc, încât toate se integreazã într-un
text unitar, pe care e greu sã-l fixezi în tipare. Întâmplãrile sunt verosimile,
personajele recognoscibile, soluþiile epice surprinzãtoare. Textul cloco-
teºte de trãiri, de întrebãri, de introspecþii. „Istoriile” au caracter cinema-
tografic. Este o carte cu tineri ºi despre tineri. Despre obsesiile ºi pasiunile
lor, despre relaþia cu pãrinþii, despre eºecuri, dragoste ºi sex. Personajul
central este o tânãrã de 23 de ani care a terminat Artele ºi, pe deasupra,
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scrie. O artistã sensibilã care are capacitatea sã-ºi scruteze viaþa, sã se pri-
veascã lucid, sã se autoanalizeze ºi sã-ºi reconsidere relaþia cu ceilalþi, cu lu-
mea. Blonda nu are nume, ea devine astfel un personaj reprezentativ. Se
simte inutilã, plictisitã, îmbãtrânitã, are prea mult timp („aº vinde din el,
dacã cineva ar vrea sã cumpere”). Vrea dragoste, nu sex barbar; o relaþie
bazatã pe prietenie (sã se cunoascã cu cineva de 20 de minute ºi deja sã
aibã impresia cã l-ar ºti de ani de zile). Are probleme cu foºtii, îi e teamã cã
va ceda, va reînnoda relaþii care au eºuat. Romanul surprinde acel melanj
de iubire ºi urã ce caracterizeazã adesea relaþia de cuplu.

Autorul stãpâneºte bine psihologia femininã. În carte apar mai
multe tipuri de femei. Alexia, un fel de Lolita, o adolescentã de 17 ani grã-
bitã sã-ºi depãºeascã vârsta, Diana, femeia geloasã care îºi ucide relaþia cu
destulã cruzime sau mama singurã care trãieºte pentru fiul ei. Blonda ºi
mama îºi vor intersecta drumurile la un moment dat. Douã destine la rãs-
cruce, fãrã sã se cunoascã, dar „recunoscându-se”: „au rãmas în ploaie timp
de 30 de secunde umãr lângã umãr fãrã vreun cuvânt devenea ciudatã sen-
zaþia îºi zâmbirã tãcerea continua era un gol solidificat blonda o luã la stân-
ga ea o luã la dreapta fãcurã fiecare câþiva paºi apoi se întoarserã ºi se
privirã una pe alta iar blonda spuse încet la revedere sau fusese oare te
iubesc oricine ai fi?” (p384). Din carte, imaginea bãrbatului iese ºifonatã:
„Pf, ce animale sunt bãrbaþii. De la cel mai mic la cel mai mare, de la cel mai
deºtept la cel mai prost (...) toþi, fãrã excepþie, sunt niºte maºini, niºte... pro-
gramaþi pentru un singur lucru: sã distrugã visele celor ca mine. Femeilor,
adicã. Sã transforme dragostea în sex (...) sã scuipe pe încrederea mea, sã-mi
arunce sufletul în noroi ºi dupã ce l-au cãlcat în picioare bine de tot, sã îºi
cearã iertare ceva mai speriat ca un câine mic ºi pufos, cu ochii mari ºi lãcri-
moºi...” (p118). Bãrbatul adevãrat ar trebui sã nu joace roluri, sã se poarte
normal, sã fie direct, sã tacã.

În planul narativ principal acþiunea se petrece în þarã ºi peste ocean.
Romanul surprinde credibil mediul american pe care blonda ajunge sã-l
cunoascã din interior ºi în care nu reuºeºte sã se integreze. New York-ul îi
apare ca un oraº fãrã suflet, sterp. Oamenii au dat de bani ºi au devenit
amnezici la viaþã, au pierdut lucrurile esenþiale. În America are totuºi o
întâlnire îmbucurãtoare cu librarul Oliver. Existã în roman ºi un jurnal de
creaþie, observaþii care ar putea alcãtui un decalog al scriitorului. Un cre-
ator ar trebui sã-ºi inventeze un demon (în carte, cubul perfect), sã fie sin-
gur, sã aibã tabieturi etc. Livrescul e ºi el prezent. Preferaþii sunt
Shakespeare (citat mai ales în original ºi mai mult din „Romeo ºi Julieta”),
Kurt Vonegut, George Orwell, Palahniuc, Wells, Capote, Yeats etc. Se inven-
teazã piste false, adevãrate capcane. De pildã, existenþa lui Paul Sienkie-
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wicz, presupus frate al scriitorului polonez, care ar fi locuit la Londra ºi ar
fi scris „Domnul Dalloway” (a propos de „Doamna Dalloway” a Virginiei
Wolf) etc. Nu lipsesc paginile poematice, de pildã, întâlnirea cu fluturele
din baie: „Îl privi cu milã, fiindcã îi ºtia destinul. Ea era destinul lui. ªi în a-
cest sens, ridicã palma sã îl zdobeascã... Dar se opri. Cu ce drept fãcea aºa
ceva? Se gândi cã tot aºa pãþise ºi ea. Cineva mai puternic ridicase o palmã
ºi o zdrobise când se aºtepta mai puþin ºi când îi mergea mai bine. Aºa cã
hotãrî sã îl lase în pace. ªi îl numi Groucho, în sine ei. Da, Groucho.” (p141).
Ideea e cã destinul nostru depinde întotdeauna de altcineva.

De ce „Laptele negru al mamei”? Cu el ne naºtem, cu el creºtem. Cu
prejudecãþi ºi vise impuse, învãþãm sã minþim, sã plecãm capul, sã linguºim,
sã vânãm oportunitãþi, sã fim ipocriþi, sã facem orice pentru bani. Cartea e
un þipãt de revoltã împotriva acestei convertiri a dorinþei, a visului.  Care ar
fi remediul? Sã faci ce-þi place, sã devii înþelept pe proprie experienþã ºi pe
proprie rãspundere. Acesta e ºi sensul unui simbol existent în primul text
al blondei. E vorba de un copac al înþelepciunii în care personajul va stoca
informaþiile pe care i le dã viaþa ºi care meritã sã fie reþinute. În acelaºi sens
poate fi interpretat ºi subtitlul romanului: „O formã a lucrurilor ce vor veni,
dupã ce au mai fost odatã, dar noi eram prea proºti sã le observãm”. Ro-
manul se încheie cu penultimul capitol ºi cu o frazã neterminatã. Urmeazã
un P.S. care încearcã sã rãspundã metaforic la întrebarea Ce faci când vise-
le se sfârºesc? Te culci aºa fluture cum eºti ºi aºtepþi dimineaþa sã redevii
om ºi sã iei de la capãt. Sã aºteptãm continuarea. În legãturã cu motto-ul,
autorul precizeazã într-o notã: „ªtiu cã am promis o dedicaþie ºi intenþionez
sã mã þin de cuvânt. Dar povestea nu e gata, ºi eu mai am timp sã mã hotã-
rãsc” (p390). Aþi vãzut?
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RUGÃMINTE PENTRU ECHINOXIºTI

M-am gândit sã adun în numãrul 3 al Familiei poeme echinoxiste.
Mai exact, fiecare poet echinoxist sã-ºi aleagã poemul sãu (adicã scris de el
însuºi) preferat, unul singur, publicat ori nu , ºi sã ni-l dãruiascã pentru a
alcãtui o antologie echinoxistã. Vã rog din tot sufletul sã fiþi înþelegãtori ºi
generoºi, dragi echinoxiºti, ºi sã ne dãruiþi acel poem ca sã-l punem în
mãrþiºorul Familiei. Cred cã va ieºi o frumoasã ispravã literarã.

Cu mulþumiri anticipate, 
Ioan Moldovan

*
Aºa suna mica mea scrisoricã de invitaþie-rugãminte. Publicãm mai

jos darurile primite în ordinea în care au sosit la redacþie. Fireºte, nu toþi cei
invitaþi au rãspuns – din pricini, sper, binecuvântate. Altora nu am reuºit
nicicum sã le aflu adresa de email. S-ar putea ca printre echinoxiºtii foarte
tineri sã fie unii care sunt poeþi, dar cãrora – mea culpa! – nu le cunosc încã
prestaþia în cãrþi ori în periodice. Socotesc cã sub aceastã formã de micã
antologie pluri-subiectivã Familiaoferã cititorilor sãi un mãrþiºor poetic de
tot interesul.

*
NICOLAE BÃCIUÞ

Iepurele ºchiop

Înc-o datã mã încearcã
fuga fãrã niciun rost;
vreau sã merg spre niciodatã,
umbrei caut adãpost.

Iepurele ºchiop mã duce,
blana lui îmi creºte mie,
îi simt fuga în spinare,
învãþ frica argintie.

ªi suflarea lui fierbinte
- mi pune ghearele în gât



când eu vreau sã þip cuvântul
care-odatã ne-a urât.

Sângele fãrã mãsurã
trece-n carnea iepureascã –
tot mai mic mã fac deodatã-n
ºchiopãtarea mea fireascã.

ªi simt iepurele blând
cum încalecã pe mine
ºi cum merg spre niciodatã
ºi cum ºi el însuºi vine

ºi cum fuga fãrã rost
nu e-a iepurelui care
nu mai ºtie ce a fost
ºi nu-ºi are-asemãnare.

Mã devorã el pe mine
ºi-l devor ºi eu cu zel –
noi suntem chiar drumul însuºi,
noi suntem de-un fel cu el.

Aerul ne e un pântec
care nu ne mai încape –
iepurele ºchiop ºi omul:
un cuvânt tot mai aproape.

Eu alerg cu el în spate
dar povara lui sunt eu –
e cãlare dar nu poate
iar scãpa de trupul meu.

I-am crescut ºi eu în carne,
umbra nu ni se desparte –
om ºi iepure, deodatã,
cãlãrim aceeaºi moarte.

(din volumul Memoria zãpezii, 
Editura Cartea Româneascã 1989)
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ANDREI ZANCA

conversaþie într-o dupã-amiazã târzie de martie
tuturor prietenilor, poeþilor duºi

mã gândesc la toþi prietenii mei
morþi înainte de vreme

la cei ce lent se distrug
nu prin aducere aminte

cãci ea îºi þine mereu partea
nici prin închipuire

cãci ei s-au minþit mereu
schimbând între ei

definiþii ale singurãtãþii -

mã gândesc la ei prin cei rãmaºi
atât de strãini încât între noi numãrul
uºilor capitonate sporeºte fãrã încetare ...

sã-i lãsãm însã împreunã.
nu despre ei este vorba acum.

ºi vezi, deodatã e atât de târziu
încât râul acesta devine o prelungire
a neliniºtii noastre

printre alinierile trunchiurilor
acest doliu mãrturisit al primãverii

în afara aºezãrilor

singurele ancore nedesprinse ale iernii
din noi, acum când las în urmã
viaductul acesta

ºi pãsãri mari acompaniazã vãzduhul
ºi tãcerea ce bate zadarnic din aripi

în ultima rãsuflare a unui muribund.
însã tu îmi rãspunzi deasupra
acestui testament
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deasupra acestei lumini ce se odihneºte
pe buzele lui. epuizat în speranþe
ºi golit de rãbdare.

totul trãind doar în privirea noastrã
nedesprinsã de ploaia ce se porneºte acum
- o secantã de tristeþe -

aici mã pãrãseºte acest poem.

sã porneºti deodatã în noapte
sã o iei agale prin urletul câinelui
înnebunit de insomnia ta

sã-þi închipui duminecile de toamnã
când cei rãmaºi traverseazã cimitirele

spre a-ºi înnobila sufletul
plimbându-se printre voi

sã hãlãduieºti îndelung pe strãzi ca un reproº
ºi doar þigara aprinsã dintre degetele tale
sã-þi aducã aminte de noi

unde sunteþi voi acum, unde eºti tu
unde suntem noi?

fãrã de amintiri, fãrã de gând, fãrã de vreme
acolo în josul apelor ce-ºi amânã
o convalescenþã de iarnã

în tot ce era al nostru
însingurându-se îndepãrtându-se
precum faþa ta nedesprinsã de fereastra
compartimentului
strãbãtutã de gãri mãrãciniºuri ºi umbre

-un autoportret fisurat de litania roþilor
între douã rame ruginite -
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întoarceþi-vã în aºezãrile voastre

acolo unde zidurile se destramã
în cartiere demolate în oameni, pe care martie
îi împroaºcã pe strãzile oraºelor
în care veþi trãi ca într-o aducere aminte

în rãsuflarea unui pensionar ce continuã
sã priveascã, de parcã ochii ar putea vorbi

în locul lui. ochii lui grãitori, îmi spui.

nu. sloiurile s-au petrecut de mult în josul apelor.
lumina scãzutã a camerei în care îþi vorbesc acum

e doar o penumbrã a ploii.
aceastã garanþie a morþii.
sã ne oprim aici. e târziu
ºi-n depãrtare înserarea
se închide în urma

unei pãsãri

(echinox, 1982)

*

LETIÞIA ILEA

tata nu mai locuieºte aici

tata nu mai locuieºte aici
camera aratã ca ºi când el ar fi ieºit pentru o clipã
dupã pâine la piaþã sã plãteascã taxele
în fotografie el e mai tânãr decât mine
nu are încã riduri e liniºtit bea o bere cu prietenii
ºi zâmbeºte spre obiectiv aºteptând un anume fel de viitor
„sã dea piept cu viaþa” sau ceva de genul acesta
tata nu mai locuieºte aici
nu vom mai mânca din pâinea cumpãratã
din merele ciupercile culese de el
la radio sunt aceleaºi ºtiri proaste
tata nu va mai spune glume nu va mai face farse
pe el l-au pãcãlit de data asta
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prietenul lui a þinut un discurs emoþionant
ºi apoi s-a dus acasã la nevasta ºi copiii lui
ºi mama s-a dus sã înveþe singurãtatea
mie mi-au crescut solzi negri
tata nu mai locuieºte aici
deºi permisul de bibliotecã nu i-a expirat
cadoul pentru ziua lui e tot nedesfãcut
dragele lui piese albe au luat-o razna pe tabla de ºah
tata a plecat sã-mi culeagã trifoi cu patru foi
ºi pe cãrþile lui se aºterne încet praful
le deschid mângâi paginile atinse de el
scot din toc rigla de calcul ºi nu înþeleg nimic
nu înþeleg nimic „ce mai faceþi?” „bine” rãspund
ºi îmi creºte îngrozitor nasul
niciodatã tata nu va mai intra în casã
cu bradul de Crãciun pe umãr poate nici nu mai existã
brazi argintii Crãciun poate nu am fost niciodatã copil
tata nu mai locuieºte aici
„ta-ta” au fost primele mele silabe
„ta-ta” cântã pentru el trâmbiþa aºteaptã-mã tatã
þi-ai uitat ceasul cafeaua ta e neatinsã lama de ras e nouã
ºi pe mine m-ai uitat aici tatã þine-mi un loc
în rândul din faþã ºi o sã ne distrãm de minune
ca pe vremuri la cinematograf ºi la meciuri
ia-mã cu tine ºi o sã vâslesc aºa cum m-ai învãþat tu
acum apa dintre noi e mâloasã de netrecut
ºi dacã cei duºi se împart în taþi bunici ºi copii
cu siguranþã tata e din nou copil ºi mã aºteaptã
sã-i citesc poveºti sã-l sãrut pe frunte înainte de culcare
sã-i spun cum o mai ducem
tata nu mai locuieºte aici

*
ORLANDO BALAº

borderline

am senzaþia cã despre ceea ce am trãit
nu se poate vorbi,
lucruri trãite, la fel de importante
ca ºi cele netrãite.
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cuvintele par sã fie pentru o fericire viitoare.
fericirea din noi, fericirea trãitã, fericirea care a trecut
e mutã ca o pãpuºã de porþelan
cu un trandafir însîngerat între buze.

cuvintele sînt blana noastrã de fulgere.
imunizaþi înaintãm cu mîinile întinse.
ºi cum am putea oare trãi
vorbind despre ceea ce am iubit?

*

VASILE GOGEA

Hoþul de lemne

Tu mergi
cu o cruce
în spate.

ªi lumea strigã:
„hoþul de lemne!”

*

VIRGIL MIHAIU

Transilvania

nu o parte din europa
ci o parte din paradis
spãlându-mi zilele vieþii
înseninându-mi moartea
sub sigiliu de vis
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*

HORIA BÃDESCU

Elegie pentru Mongolu 

„La hanul umbrei de-i ziceam Mongolu” 

Înnopteazã la Mongolu,
plânge liniºtea domolu
când îºi varsã  toamna-alcoolu.
Înnopteazã la Mongolu.

Jos în crâºma lui Mongolu
unde-am dus la gurã olu
sã dãm vinului obolu,
þine umbra protocolu;

La Mongolu, la Mongolu
unde-ºi beau poeþii polu
sufletul de-a rostogolu
cã-ºi deschide noaptea golu

La Mongolu  în chilie,
când bãtea cãtre chindie
ne strângeam sã nu ne ºtie
potera de la agie.

La Mongolu  în chilie,
vii de viaþã ºi de vie, 
luam vecia în chirie
ºi Raiul pe veresie.

La Mongolu, la Mongolu
unde se-auzea sobolu
ºi sta îngerul matolu
de cântãri suna ocolu.

Pe la Monghi pe sub bolþi
când þineam cerul de torþi
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dãdeau inimilor ghionþi
doamnele cu sâni involþi

La Mongolu-n besactea
când amurgu amurgea
Dumnezeu ne  zugrãvea
cu luminã pe podea.

Jos în crâºma lui Mongolu
unde-am dus la gurã olu
sã dãm vinului obolu,
þine umbra  protocolu.

Pe la Monghi pe sub bolþi
pe-unde am slujit cu toþi
trag vântoasele la sorþi
pe cei vii ºi pe cei morþi.

Înnopteazã la Mongolu,
plânge liniºtea domolu
când îºi varsã toamna-alcoolu.
Înnopteazã la Mongolu.

*

IOAN MILEA

***

Cu cine te înþe-
legi tu mai bine?
Cu Româna.

Ce vor de la noi
colinele astea?
Priviri blandiene.

Cum îþi plãteºti
datoria în mai?
Admir pãpãdii.
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*

ION MIRCEA

Valiza de mânã

Eram numai noi
ºi soarele roºu
ca un peºte cu nasturi aºezat în fotoliu.

am întrebat-o: n-ai vrea
sã ai falus
ºi un tatã cu un singur ochi?

mi-a rãspuns: am
cunoscut anii trecuþi un domn
care-ºi purta peste tot propriul sânge
într-o valizã de mânã.

am întrebat-o: n-ai vrea
sã ai falus
ºi un tatã cu un singur ochi?

într-o zi i-am smuls valijoara cu gând sã o pun
dupã colþul clãdirii

în timp ce mã îndepãrtam cu sângele-n braþe
l-am privit peste umãr

era tot mai palid de-acum
toatã noaptea m-am visat culcatã alãturi de el într-un pat
chiar pe fundul mãrii

pescuiam pe malul unei lacrimi.

pe buzele ei erau scrise toate ziarele lumii
mi-a spus: pentru negri
diavolul e alb
iar Dumnezeu e negru.

eram numai noi ºi soarele roºu
ca un peºte cu nasturi aºezat în fotoliu.
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am întrebat-o: n-ai vrea
sã ai falus
ºi un tatã cu un singur ochi?

numai noi ºi o singurã inimã
ca o mânecã purpurie unindu-ne umerii.

*

VIOREL MUREºAN

Lan de grâu cu voci

afarã
ploaia cãzând de trei zile
peste un bãrbat gol
îºi lipeºte trupul lung de fereastrã

în dormitor
o femeie goalã
cu braþele ei întinse formeazã o cruce
care de trei zile înainteazã spre geam
în mijlocul unei întinse ninsori

sub cuvintele
ce dorm în pereþi ca boabele de grâu
bãrbatul ºi femeia se balanseazã
într-o aþã de pãianjen

*

ALEX VÃSIEº

Pastorala Alemanã

Într-o dupã amiazã de varã din copilãria mea Bavaria, anii '70,
am fugit din grãdinã sãtul de atîta muncã, ameþit de soare.
Am fugit în casã sã beau din cana galbenã agãþatã în cui,
sã mã rezolve sunetul de smalþ pe dinþi.
Pe verandã, plutind în fotoliul din umbrã, am citit 
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mesaje la taicã-meo pe telefon, expediate cãtre femei 
trecute în agendã cu nume de bãrbaþi, ca sã nu fie descoperit.
Mesaje frumoase, cu prescurtãri ºi emoticoane.
Eu acum vorbesc cu mai multe femei.
În telefon, primesc mesaje de la Hannawald Sven, 

Schmitt Adam, Zieler Robert ºi tot aºa. Nepoata mea 
nu înþelege de ce-mi trebuie sã beau la 70 de ani,
printre injecþii pe care mi le fac singur în burtã.
Mã plimb prin grãdinã ºi am pãlãrie de paie,
dar nu mai conteazã, copacii au crescut mari,

coroanele lor fac umbra deasã, ademenitoare.
Dacã aº cãdea aici, pe patul de frunze ºi iarbã, nimeni 
nu m-ar mai gãsi. Pentru cã sub frunze e o capcanã.
În ea au cãzut mulþi bãieþi rãi, prieteni din copilãria mea 
depãrtatã de centru. Dãdeam împreunã reprezentaþii în oranjerie

ºi ne drogam cu ajutorul Domnului Bernhard, care locuia în oraº.
Odatã ne-a adus cizme de piele la toþi copiii, dar eu eram absent ºi
mi-a rãmas doar o cureluºã aurie cu stropi de noroi 
care se întãreau în timp, de la un bãiat care a intrat în pãmînt.
Pe panta cu frãguþe aleargã acum perechi de copii ºi vorbesc tare,

crezînd cã doar aºa li se aud vocile, se lasã 
purtaþi de curent, în hainele cu bretele colorate. 
Iubirea mea e atomicã, dar nu îi poate atinge. 
Un fir de apã fãrã sunet. Ce jos era cerul cu luminile lui, 
ce excitaþi ºi frumoºi noi toþi, în blînda lui strînsoare.
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FLORE POP

Doi vecini

„Toþi au fost un timp. Eu sînt.
Eu în cer. Ei în pãmînt”.

T. Arghezi

„Un lan de porumb rãmâne, chiar ºi pe secetã, 
un lan de porumb. Nu se usucã. Îºi trage 
sevele binefãcãtoare de la mari adâncimi, 
chiar dacã rãdãcinile sale sunt tot aºa de afunde 
cât ale unui cuib de cartofi. Dar porumbul viseazã, 
se întinde cu struþul la înãlþimea cãlãreþului – 
de o vreme încoace, se roteºte în adierile 
vântului, cascã de plictisealã în mãtãsuri 
infinite pânã toamna târziu, dar nu se lasã 
nepregãtit pentru zilele de luptã cu soarele ºi 
cu lipsa de apã. Adunã în tulpina-i regalã atâta 
pustiu de verde cât pentru o varã întreagã. 
El înspicã ºi leagã chiar ºi pe vipie. Ce n-aº da, 
îmi mai scrie pe þãrânã – cu venele secãtuite,
aproape uscate – megieºul, sã am viaþa porumbului, 
sã nu strig de sete cât e vara de lungã, sã nu 
strig de foame cât e iarna de aprigã – prin 
cele pivniþe sordide, sã nu strig împotriva 
nimãnui cu bune sau cu rele atâta vreme cât 
sunt cãlare, în vânt,  pe tulpina mea – cu tija 
în luminã – ºi nu-mi suflã nimeni în spuzã… 
…Când nu se aºeazã muºtele pe turtoiul meu. 
Fie el mãlai fiert sau turtã cu usturoi. Pe când 
el se drege maiestuos ºi în aur de porumbare,
la aer curat, …iii-EU – oameni buni, în cel 
mai bun caz ajung piure… cu spanac. 
ªi lui i se fâlfâie… Iarã eu român sãracul nu 
sunt –  pe lângã ºtiulete –  decât un fruct al secetei 
într-o pârloagã de  piciogi… Tuberculele mele 
sunt ouã de bibilicã… 
Mi-e ºi fricã sã mai ies de sub pãmânt… „
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DAN DAMASCHIN

Steaua numitã Pelin

„Et nomen stellae dicitur Absinthium...”
Apocalypsis 8:11

„Pãtrundeþi-vã de durere. Întristaþi-vã ºi vã jeliþi. Râsul întoarcã-
vi-se-n plâns ºi bucuria voastrã în întristare” ºi suspin. Astfel îºi acordã
profeþia cu declinul astrul ce se cheamã Absint, steaua numitã Pelin.

Cu vuiet de cascadã îþi detunã în auz vocabulele ceasului de pe
urmã, ce nu mint. Prefirã petale de cucutã, înveºnicind amurgul somnu-
lui meu, steaua numitã Pelin, astrul ce se cheamã Absint.

A fi profet nu de o clipã, de o varã, de un an. A fi profet preþ de o
viaþã, preþ de un crunt destin: contemplaþia mea uneºte golul lãsat de
întâiul înger cãzut, cu hãul iscat în urma astrului ce se cheamã Absint, a
stelei numite Pelin.

Deprinde-te suflete al meu, sã-þi aºezi de-a pururi înainte-þi icoana
Judecãþii de Apoi, cutreierând Babylonia, hãlãduind prin labirint. Privirea
necontenit aþintitã cãtre Dumnezeu nu se va lãsa abãtutã de lucoarea
stelei numitã Pelin, de seducþia astrului ce se cheamã Absint.

„Amãrãºte-mã Doamne, pe de-a întregul, ca de mine însumi sã mã
satur ºi mie însumi sã ajung strãin”. Astfel conjugã proorocia cu declinul
astrul ce se cheamã Absint, steaua numitã Pelin.

(Oare cât se va învoi Domnul sã mai îndulceascã sufletele
amãrâte de pãcate ºi venin? Sufletele celor care au ales în locul plânsului
izbãvitor tânguirea necurmatã, odrãslitã de astrul ce se cheamã Absint, de
steaua numitã Pelin.)

E un timp de pocãinþã, e un timp de rãscumpãrare ºi de mân-
tuire, al cãrui capãt apropiat îl presimt. Vase ale urgiei în loc de vase ale
îndurãrii ne-am fãcut, cât sã cuprindã preaplinul stelei numite Pelin, al
astrului ce se cheamã Absint.

Antologie echinoxist[

58



„Pãtrundeþi-vã de durere. Întristaþi-vã ºi vã jeliþi. Râsul întoarcã-
vi-se-n plâns ºi bucuria voastrã în întristare” ºi suspin. Astfel îºi acordã
profeþia cu declinul astrul ce se cheamã Absint, steaua numitã Pelin.

*

DUMITRU CHIOARU

Copitele mielului

Deasupra mea este sacrificat un miel alb
de-o nevãzutã mînã –
mã trezeºte amintirea mielului sacrificat
de tatãl meu la Paºti – mîna  lui
ca un cleºte strînsã potrivind
cuþitul  sub bãrbia tremurãtoare
a fiinþei de ceaþã prinsã voiniceºte
de cele patru antene subþiri
terminate-n copite ca niºte pietre-ncrestate
dupã un  ºablon de marcã dumnezeiascã
din ceaþã cuþitul se-ntoarse înroºind-o
ceaþa îºi rãsuci gîtul sîngerînd
ºi se cutremurã  toatã
pînã a rãmas întinsã  pe scîndura
cu  pete învechite de sînge
pe lama cuþitului ºiroia
un nou izvor al sîngelui
ºters în cruce de ceaþa îmblãnitã –
amintirea e-o mînã  nevãzutã care mã mîngîie
în timp ce mãnînc dintr-o  pulpã de miel
sacrificat împreunã cu alþii la fel de albi
într-un abator învãluit în ceaþã
de mãcelari necunocuþi printre care
mi-a  venit  ºi mie rîndul sã mã numãr
ºi nu  pot vedea decît
copitele mielului de deasupra –
restul e ceaþã.
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GAVRIL MOLDOVAN

Mâna stângã

În altã noapte într-un oraº strãin 
cu strãzile albastre alunecând sub mare 
m-am pomenit târziu cu douã mâini 
ce mi-au crescut din umeri la-ntâmplare 

potrivnice-nceputuri greu de spus 
cu dreptul de penumbrã-asupra mea 
m-au rãtãcit oprindu-mã-ntr-un trup 
când de milenii se rãcea o stea 

douã mâini surori semãnând întru-totul 
în aerul învins de zbor 
trecând cu ele marea de-a înotul 
eram stãpân pe existenþa lor 

o lege slabã a numerelor mari 
e mâna stângã vrei nu vrei 
dar mult altfel decât mâna dreaptã 
ea are drept pe stângãcia ei 

de-aceea poate am pãrãsit oraºul 
cu marea lângã geam ºi m-am oprit 
în altã parte într-un lac albastru 
în care toatã noaptea am vâslit 

un val uscat în dreptul mâinii stângi 
un gol în jurul inimii legatã 
de ultimele scoici în care-aduni 
sirenelor cenuºa altãdatã 

hotelul fãrã scãri ºi patul ud 
neluminatã îndeajuns odaie 
din somn plecare grabnicã aud 
ºi mâna stângã palidã vãpaie 
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de inimã aproape cã-n ea curg 
de multe ori cu tot cu frunze 
ºi oamenii le-ngãlbenesc la timp 
când seceta-ntre râuri îi ascunde 

din somn plecare grabnicã veni 
ºi mâna treia îmi lipsea de moarte 
la fel ca mine poate o stea ivi 
altor tãrâmuri neliniºtitã noapte 

ce întuneric strãbãtu acum 
neîndemânateca mânã pe drum 
de s-au retras izvoarele în munþi 
ºi au rãmas bãrbaþii mai cãrunþi? 

sunt mâna stângã ruptã-n bãtãlii 
un os prin care vântul suflã-n mine 
un deget se supune când tu iubito vii 
ca o uitare-n zile distruse pentru bine 

o unghie ce creºte la nesfârºit când treci 
cu ochii încremeniþi ºi fãrã voie 
subpãmântenele poteci 
atât de singuratecã nevoie 

sunt mâna stângã — cot ramificat 
cinci drumuri care toate duc spre moarte 
e ca ºi cum ai poposi absent 
în pagina din urmã la o carte 

ce tot cu mâna stângã-o rãsfoieºti 
ºi slovele se-ntorc spre tine 
mai negre ºi-ascuþite când iubeºti 
pãdure-ndepãrtatã de tulpine 

sunt mâna a treia vrei nu vrei 
eu leg de umãrul tãu ceaþa 
ca soarele s-aºtepþi nerãbdãtor 
de seara pânã noaptea dimineaþa 
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când oamenii se-ntorc la câmp 
pe arºiþã le povesteºte 
cum dragostea în aripi noi 
în palmã rouã adunând trãieºte 

în altã noapte într-un oraº strãin 
cu strãzile albastre alunecând sub mare 
când m-am trezit târziu cu douã mâini 
ce mi-au crescut din umeri la-ntâmplare… 

(poem publicat în primul numãr al revistei
studenþeºti „Echinox”, Cluj, decembrie 1968)

*

MARTA PETREU

Apocalipsa dupã Marta

El îngerul meu a venit ºi mi-a spus:
iatã vremea este aproape –
deci poþi sã-l prinzi pe Dumnezeu de-un picior
de cisma lui dotatã cu pinten
de cisma lui de marochin împodobind perniþe de purpuri;
e vremea sã-þi deschizi cartea cea mare cartea cea neagrã

Eu marta robul Lui am gîndit:
pot sã-l prind pe Dumnezeu de-un picior
de cisma lui cu pinten
pot sã îi ating mãcar degetul mic – deþine Forma perfectã

Da. A venit vremea – spun
Pot sã îþi ating cisma piciorul laba ta cu bãtãturi inflamate
pot sã îþi palpez mãcar degetul mic strîmb
chinuit – ca în încãlþãri de-mprumut 
un picior muritor
Eu marta robul Lui pe pãmînt
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Cu mîinile crãpate de frig de leºie
eu marta cãþelul tãu pe pãmînt
þi-am cuprins amîndouã picioarele
cu pãrul meu scurt þi-am periat încãlþãrile
Te-am atins. Am fãcut ce era de fãcut.
Deci depun mãrturie

Deci depun mãrturie:
miroase a grajd. Miroase a jeg. Miroase dens etern a murdãrie
Miroase a abator. E o duhoare de carne crudã
ruptã de pinteni strivitã sub blacheuri
Ca sîmburii de mãr copiii de lapte îi sparge-n dinþi
Miroase a carne vie ce moare miroase acru a latrinã

Ce duhoare Stãpîne ce duhoare groasã
ºi veche
din prima zi a-mpãrãþiei tale
(dar ziua izgonirii din Grãdinã?)
Ce iz de moarte veche ºi proaspãtã ce iz de moarte eternã te înconjoarã
ce cisme tocite scîlciate porþi tu Doamne
ªi ce picioare ce labe elefantine
pline de pustule de bãtãturi de bale

Ce eºti? – te-ntreb

Precum tãmîia din biserici
la temelia tronului tãu celest pluteºte
aburul roºu de sînge bîzîie roiuri de muºte verzi ºi grase
umflate ca pãunii
Ai cismele crãpate în cruciade divine
ºi lustruite cu cremã de creier
pe pinteni îþi atîrnã resturi de intestine zdrenþe de carne

Aºa cum noaptea pe-obrazul meu curg pîrîiaºe reci de lacrimi
þie Stãpîne
viermiºorii bine hrãniþi îþi miºunã-n obiele
(Da. Eºti unic. De-aceea mã supun? Nu ºtiu prea bine.
O. Ziua izgonirii din Grãdinã)

Ce eºti tu, Domine? întreb
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ºi tremur de furie ºi greaþã. De la o poºtã
labele tale duhnesc
a ustensile de torturã a subteranã. Ce eºti tu, Domine? Mi-e silã

El Abadon îngerul meu pasãrea mea de casã
a venit ºi mi-a spus: iatã vremea este aproape
poþi sã-l prinzi pe Dumnezeu de-un picior
poþi sã-i lustruieºti pantofiorul

Eu Marta cîinele lui pe pãmînt:
l-am periat. L-am atins. I-am vorbit.
Am fãcut tot ceea ce era de fãcut. Acum depun mãrturie:

în abatorul acesta perpetuu
de vietãþi lucide ºi vorbitoare
el Stãpînul pofteºte tainul de osanale porþia caldã
de tãmîie: spuma de sînge
El însuºi – Forma perfectã a existãrii – e ca hingherul la pîndã

El Stãpînul e Mãcelarul

e Hingherul

*

ªTEFAN MANASIA

motocicleta de lemn/ tchukudu

am plecat, mama,
sã duc rudelor
sacii cu mei
la Kinshasa: roagã-te
sã nu mã þinteascã ãia
din neºtiinþã, roagã-te
pentru cît mai puþine
baraje rutiere ºi adolescenþi
cu machette. am pornit,
mama, ca o gorilã de munte
sub ploile reci,
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am plecat, mama, þinîndu-mã
de coarnele de lemn
ºi rugîndu-mã:
vruum-vruum-vrruuuuum
vruum-vrruuuuum
civili ºi militari, mama,
ºi copii ºi cadavre-nflorite-n
ºãnþuleþe pe marginea
drumului:
oameni ºi facoceri
mai mult decît fiertura de cafea
ºi mai mult decît iarba
mã protejeazã
idolul
pictat
deasupra apãrãtorii de lemn
ce uºor coboarã
roþile
unse cu grãsime animalã
ºi cum îþi aminteºti brusc
greutãþile vieþii-mpingînd
la deal
sacii de pe portbagaj
ceva mai umflaþi

tchukudu
peisaje injectate
cu anthrax

tchukudu
petrol

tchukudu
motocicletã de lemn,
surioarã
sacii cu mei vor îndestula burþi
ºi le vor face sã viseze:
dacã Leopold cel Nebun
ne-a îngãduit în cele din urmã
Kinshasa
eu îþi voi cere
sã te opreºti
din rugãciune,
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mama:
fi-voi acuma alãturi de rudele vii
în purgatoriul legal
sau între hoituri
mirosind
dulce ºi împãcat

9 septembrie 2010, Antwerpen –
29 ianuarie 2011, Cluj

(din volumul motocicleta de lemn, Charmides, 2011)

*

ION CRISTOFOR

Dar inima mea

Femeile mi-au umplut inima
cu coapsele cu sânii lor dumnezeieºti
cu sufletul
cu trupurile lor splendide

Mã tot întreb
în ceasul din urmã
cum se va goli
unele spre infern
altele spre lumina paradisului.

Dar inima mea
încotro?

*

MARIANA BOJAN

Versuri într-o ureche

Aºteaptã-mã în vis
cu pãsãri mici

Într-o colibã albã
de chirpici
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Sã ne iubim
ºi sã dormim pe prici

Pãziþi de un cãþel
ºi trei furnici

ªi stelele 
sã calce cu paºi mici
Prin iarba
bântuitã de arici.

*

ªTEFAN BAGHIU

Adunate, zilele noastre nu fac doi bani

Nu trãim nimic de la o vreme – nici mãcar în comun.
Adunate, zilele noastre nu fac doi bani.
Prietenii îºi vãd de viaþa lor, noi de a noastrã,
dar ceva s-a ratat în toatã miºcarea asta imprudentã.
Spontan am ajuns unul lângã altul, cum ºi þie îþi place sã crezi,
departe, dezamãgitã ºi prostuþã îþi faci speranþe. 
Nu e nimic, asta te poate salva uneori 
ºi mã bucur cã trãim amândoi zilele astea de febrã,
când nimic nu face sens ºi e greu sã nu fii egoist ºi melancolic,
chiar ºi cu riscul de a ceda primelor semne de afecþiune. 
De a arunca în spate
una din poveºtile noastre de film, scenariul nostru
adus în faþa unui public adormit ºi prost.
Nu trãim nimic de la o vreme,
nici tu în Scheveningen, nici eu, oriunde voi umbla cu imbecili
ºi ne place sã credem cã ne iubim. Dragostea noastrã e o amintire porno.
Dragostea noastrã e cã nu trãim nimic de la o vreme
ºi parcã niciodatã nu a fost altfel. Dragostea noastrã
ne împiedicã sã ne sunãm. Ei, uite, voi face primul pas,
cu versul meu lung, care e ca o discuþie interminabilã
purtatã cu tine faþã în faþã
ºi nu ezit sã-þi pun cã nu sunt trist, ci chiar bucuros
cã pot sã scriu, cã pot sã scriu cu aerul de siguranþã
ºi cã nu dau înapoi de la nimic. În fond, nu trãim nimic de la o vreme
ºi suntem la fel de apropiaþi. Inima ta bate în tine mai tare dupã marijuana.
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Am trãi uºor într-una din casele mici din port,
încã nu e târziu, dar vom lãsa lucrurile sã meargã de la sine,
cum spuneam – ºi eram amândoi de acord – cã timpul nostru
s-a cam dus. 
ªtiu ce ne rezervã viaþa: un viitor anost
pe care îl aºtept liniºtit, pentru cã deseori se aratã spontan.
Casa noastrã, o mare prostie,
bãtrâni, înconjuraþi de grãdinile touch-screen,
retardaþi tehnologic ºi mãrunþi.
Filmul nostru inexistent ºi ostentativ,
o palidã impresie despre lume,
un colþ neimportant de umanitate
în lentoarea bizarã a omenirii. Nu contãm, Petra,
ºi asta mã supãrã cel mai tare: cea mai importantã dovadã
cã mergem, totuºi, undeva, pierdutã din neatenþie
pe plajele nesfârºite din Neptun. Acolo ai spart chiuveta,
iar astãzi, când nu trãim mai nimic de ceva vreme,
putem jura cã nu totul a trecut fãrã rost.
Doar lumea din jurul nostru,
care nici nu prea a ajutat la ceva,
dar nici nu a încurcat: a trecut,
nepãsãtoare ºi violentã, 
anemicã ºi plictisitã, iar noi ne-am vãzut de-ale noastre,
nefericiþi, epuizaþi, ne amintim astãzi toate astea ºi râdem.
Adunate, zilele noastre nu fac doi bani.
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AURELIUS ªOROBETEA

Poezia

(Pentru Irina Petraº, Rita Perºani, Petra ªirian, Ana Triºerpi ºi Arina Petriº)

Faima lor ajunsese pânã departe, a fraþilor Murgu,
Luca-Marcu ºi Marcu-Luca, mândreþe de gemeni;
fala neamului Murgu, tineri superbi, strãlucind între semeni,
facle, faruri pe þãrmuri, ruguri pe creste - aprinse odatã cu-amurgul.

Faima lor ajunsese pânã departe, a fetelor Mugur,
fala neamului lor, alese, deasupra de semene;
Ana-Marga ºi Marga-Ana - nespus de frumoasele gemene -
zise, însã, cu-n singur nume de-alint, Amagrána, cuvânt potrivit, anagramã,
nume bun, salvator, când - rãu confundându-le - nu nimereau cum le 

cheamã.

Astfel, faima la faimã aþã trãgând, ca ºi iedul la frunzã ºi mustul la cramã,
clar cã tinerii Murgu puserã ochii pe fetele Mugur;
ori, mai ºtii, dimpotrivã, fetele puserã frâul pe murgi, ºi - dedându-i la 

mugur -
dulci, cu glasuri sfioase, spuserã „da” preschimbãrii din Mugur în Murgu.

Ana-Marga ºi Luca-Marcu avurã deasemenea gemene,
Pia-Zoe ºi Zoe-Pia, numite prinþesele Murgu - adesea, în ºagã, ºi Mugur;
douã zâne leite, douã ca una, sortite prin gene sã semene
tot aºa uimitor, precum genitorii cu sora sau fratele lor de o seamã.

Tatãl fetelor, Luca-Marcu, poet melancolic - uºor înclinat înspre dramã -
zis ºi Cucul Amar, pe numele sãu literar, a prenumelor lui anagramã,
el abia de ghicea cu care din ele vorbea, bâjbâind cum le cheamã,
Pia-Zoe sau Zoe-Pia, la fel îmbrãcate, la fel pieptãnate, pe-o seamã;
mici drãcoaice jucându-i feste, distrându-se bine pe seamã-i, lipsite de 

teamã,
Pia-Zoe ºi Zoe-Pia.

Bietul om! Îl salva atunci anagrama, spunea - fericit - Poezia,
dus în gând la iubita sa din Parnas -adoratã mereu, întrupatã din vis -Poezia!
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*

VASILE MUSCÃ

Generaþie
lui Mircea Þoca

Plecat-am mai mulþi 
în rãzboi cãtre Troia 
sã cucerim cetatea legendarã.
ªi aºa, rãtãcind pe mare, mi-am zis 
poate cã Troia nici n-a existat vreodatã, 
cã existã numai povestea noastrã despre Troia.
Acum, suntem mai puþini 
ºi vântul ostenit ne mânã cãtre casã, 
ne-aºteaptã Penelopa 
cu întinsã masã 
ºi în pocale-i vin înmiresmat.
ªi, stând aºa la vorbe, fãrã veste, 
ce-a fost real va deveni poveste 
cum ce-i poveste azi a fost cândva real.
ªi-mi pare cum cã nici n-am fost pe mal 
sã vãd cu-adevãrat de marea este, 
cã nici nu m-am sculat de la pahar.
N-a fost nimic; doar veºnica poveste 
ce-amestecã nisip ºi val.

[din Tribuna, 4-10 mai 1995, nr. 18 (2155)]

*

ION POP

Dupã atâtea ocoluri

Dupã atâtea ocoluri metaforice
ºi zumzet al conotaþiilor,
nu mi-a mai rãmas, în tãcere,
decât sã spun lucrurilor pe nume.
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Nu e deloc uºor, ar fi ca un soi de impoliteþe
ºi nici nu-i frumos sã-i spui porc
cuiva care se poartã, totuºi, ca porcii –
deºi vezi cã ºi pânã ºi cercul 
a prins osânzã ºi jeg.
Te opreºte mereu excepþia, te gândeºti totuºi
cã în bãltoaca ºi mâlul lui
glodosul dobitoc scaldã, poate, 
o inimã curatã.

Tot aºa ºi cu triunghiul
pe care-l ghiceºti, dupã miros, putrezind
sub pletele zeiþelor de odinioarã,
în vãzduhuri de focuri stinse, turtit în capete aplecate
pe care nu le mai taie nicio sabie, -
dar poþi oare sã-i spui triunghiului „mã, boule!”, 
fãrã sã fii trãsnit de fulgerele lui Dumnezeu?

ªi þie, fereastrã iubitã, supapã
a bietei mele singurãtãþi ºi melancolii cronice, anacronice,
cum sã-þi înjur, tocmai eu, fragilul, statornic  pãtrat,
despre care am, totuºi, nu rareori,
cele mai groaznice bãnuieli?
ªi, Doamne, dreptunghiul, - ºtiu eu de ce
de dreptunghi mi-e teamã,
trebuie sã-l las neatins, în cartea de Geometrie.

Foarte frumos! – îmi spun acum
cãtre sfârºitul acestui poem
care voia sã laude autenticitatea,
da, foarte frumos! – ºi aud cum mã strig,
acum, când mai toate adjectivele ºi adverbele mele
nu mai sunt decât niºte începuturi de cicatrici,
când se deznoadã conjuncþiile iar virgulele
se înmulþesc ca termitele,
acum când verbele se târãsc ºi mai lasã abia
o firavã dârã de sânge pe paginã, când
stau între ºoapte ca între urlete
foarte obosite.
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Aud cum mã strig, din rãrunchi, „Tu, ãla,
Ion Pop, Pop V. Ioan!”
Dar acela nici nu tresare, rãmâne în banca mãgarilor, -
nu mi se-ntoarce capul, nu-mi vãd
nici mâna care sã tremure, întinsã.

*

ADRIAN POPESCU

Perla de sânge

Viaþa ta, tocitã ºi imparã,
pe care-o duci, obligatoriu, 
îþi cere numai foc ºi parã, 
sã fii, sã dea pe dinafarã
perla de sânge, nu ivoriu. 

De scrii prin gãrile modeste, 
ghicind destine în metrouri,
din toate astea oare peste  
un timp, vei mai avea ecouri?
ªi cine îþi va da de veste?
Oricum, bãiete, eºti dator
sã-nchegi aici ce e dincolo,
om imperfect, dar rãbdãtor, 
transcrii ce þi-a dictat Apolo, 
sau îngerul tãu pãzitor?

Vitalã ºi perfectã vrea sã fie,
aceastã sor-a ta, sau fiicã,
secreta muzã, care-þi scrie
poemele, de care, mie 
mãrturiseºte-mi, cã þi-e fricã.
E udã pagina, se simt seva,
e sacru, din mãslin, altoiul,
cresteazã-l bine, poate se va 
schimba sãlbãticia-n soiul 
sub care-au stat  Adam ºi Eva.

Antologie echinoxist[

72



Din catastiful unei lungi vieþi,
se cer atâtea pagini rele rupte, 
în camione ºi-n cisterne fructe
zbârcite multe, altele de preþ, 
sunt duse, înainte de îngheþ,
sã ardã iar, în amintire, ruguri,  
iubirile fluide, cojile de struguri                      
Alcoolul pur îl fac sã se ridice. 

*

MIRCEA PETEAN

Vorbe pentru vânt
Prietenilor mei echinoxiºti

Introducere

Dumnezeu a creat lumea în ºase zile
dupã cum bine se ºtie
a ºaptea hãrãzind-o odihnei

cu fiecare ceas al existenþei sale
care nu cunoaºte odihna
poetul comenteazã isprava

Cuprins

ceasul sur
cu preferinþã pentru clar-obscur
e bun pentru epopei ale cotidianului

clepsidra
care timpu-l mãsoarã ex-cathedra
vesteºte spectaculoasa revenire a epopeii clasice

fii naturist fii plein-air-ist chiar zmeurist
în ceasul pur
deunãzi arondat Partidului Ecologist
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parodiazã fii sarcastic
dedã-te ironiei pastiºeazã uneori
în ceasul cu gumilastic

ora prinsã cu cleme
de balustrada balconului
e bunã pentru rupturi sfâºieri chiar blesteme

ora atroce e bunã pentru
articole program manifeste polemici ºi arte poetice 
menite a face rocada între margine ºi centru

ora exoftalmicã
pudratã cu colb de levant
e bunã pentru poema balcanicã

ora de lânã
nãscutã ca sã moarã bãtrânã
e bunã pentru ode epitalame ºi panegirice

fii laconic ºi paradoxal
la ora când se-aud loviturile de nisip
ale ornicului solar

cerne amiezi prin sita memoriei
la ora când sângele prigoriei
pulseazã în inima ornicului teluric

la miezul nopþii lângã un zid
neterminat pe ruine în podul casei sub un pod
scrie – desigur – poeme pentru norod

discursurilor mitului revendicãrilor politice
ora astralã
le deschide perspectiva poemelor filosofice

nu dispreþui smerenia ºi amplitudinea imnului
la ceasul înalt
când clopotele-or bate în turlele burgului
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nu neglija forþa chitarei a orgii sau chiar a frunzei
la orele serii
când poeþii intrã-n arenã direct de pe terasele verii

fii deliriþionist ori  mãcar oniric
în ora de chihlimbar
a bazarului mapamondic

manierist cu ºtaif hermetizeazã
la ora de steril
a ºedinþei iniþiatice de dupã-amiazã

la ceasurile dimineþii (duminica mãcar)
în locul poemelor de-amor ºi-amar
oferã iubitei un mic dejun pregãtit cu artã

la ora ceaiului
– clamori ºi întâlniri paradigmatice –
nu te apuca de scris poeme dramatice

când ora bate ca soarele-n fereºti
e bine sã scrii
poeme realiste cu inserþii livreºti

ceasul prinþesei cocoroadã
din turnul Cetãþii cu fundiþã
e exersat în ritmuri ample de baladã

ora ploioasã
cu încheieturi reumatice
e bunã pentru limbute poeme ludice

fii colþos revoltat chiar drastic
nonconformist scrie antipoeme
la ora bãtutã-n cuie ºi fixatã-n scheme

în ora solemnã
cu acorduri sobre
tu scrie poeme celebre
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Încheiere

În orele tale libere – Petene –
ce-þi rãmâne mai bun de fãcut
decât sã pui de-o cafea

sã dai drumul la muzici
sã invoci duhul feminin al Poemului
ºi sã scrii pur ºi simplu poeme

*

RUXANDRA CESEREANU

Cer ºi pãmînt în burta mamei

Zãceam într-un iglu pe-nserat, în þara vie a mamei,
aveam botine de iernat,
eram cu fruntea la picioare ca-n faþa regilor,
tîrîndu-mã prin iarba roºie,
pãpuºa unor peºti ciudaþi eram,
fãrã rochiþã, ca într-un muzeu clorurat.
Aveam febrã-n iglu ºi pofteam ceai fierbinte din samovar,
neoanele dinãuntrul mamei erau coroniþa mea de premiantã
pe care-o purtam în aºteptarea pescarului.
Încã de cînd eram fetus zãceam în Oceanul Schizoidian,
carnea mea nu mirosea a tãmîie,
spinarea avea roºeaþã de mãrgean,
ºi-n acele þinuturi oceanice
metropola mamei era un ev mediu blajin,
pat amurgit, vizuinã nehãituitã de argint.
Luna de var era ziditã într-o pivniþã sub cer
ºi de pe patul de moarte îmi striga:
– fetiþo, nu te naºte sub candelabrele lumii acesteia,
rãmîi acolo în þara ce nu miroase a cauciuc ars,
aici pãpãdiile de zgurã sînt ucigaºe
iar cîiinii sînt turbaþi pe vecie.
Treceau pe lîngã mine meduze cu pleoape firave,
scufii pe capu-mi înnoptat,
gheboasele alge se-ncovrigau la picioare,
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caii de mare cutreierau meleagul strãveziu,
crabii iluminaþi se rugau,
caºaloþii jeleau cu abur în bãrbile lungi,
dulful veghea în turnul de calcar.
Fortãreaþã oranj era Oceanul Schizoidian, cu reflectoare clipocind.
Scoicile se lipeau urlînd de epave,
talazul putrezea, se surpa,
paznic la far nu era,
spaima cochiliei nimeni nu putea s-o înveþe,
sepiile plîngeau cu glãscior mieros,
clopotniþele îºi cãutau minþile înecate,
dulful intra în catedralã ºi se însingura.
Balene sinucigaºe, mãtuºile mele din zodiace,
mã priveau în ochi ºi bolboroseau:
– rãmîi în Marele Ou de Struþ, nu pleca,
þãrmurile de-aici sînt de catifea,
nisipul i-o zãpadã cu febrã dulce,
plaja-i un munte scobit cu stea,
aceasta-i burta veºnicã de iernat.
Pisica de mare ca o bunicã înviatã din morþi îmi zîmbea,
era pisica de Cheshire cu mustãþi de peruzea,
un þipar era hipnoticul cordon ombilical,
scarã în sus ºi-n jos spre moartea de cristal,
bici din ºira spinãrii ca un pian moale, fãrã clape,
sãrutîndu-mi picioarele, buzele mele erau învolburate de ape,
eu cu mine însãmi,
fetiþã scîlciatã ce nu va fi mamã, nici sorã, nici bunicã,
doar fiicã ºi iubitã ziditã bezmetic în foiºor.
Dar pentru cine, pentru ce cãlãreþi furibunzi,
cu încãlþãri troznind, cu inele de burgunzi,
cu iriºi înfoiaþi de bolunzi!
Afarã din burtã nu sînt decît dihãnii ºi zori sodomiþi,
ce sã faci acolo sub cerul oþetos,
cînd aici ai un vãzduh c-o singurã vertebrã
ºi dungat ca o zebrã,
cînd burta mamei te orbeºte ºi te asurzeºte,
cînd fãlcile fiarelor sînt dupã paravan ºi te-adulmecã diafan,
cînd craniul þi-e din petale ºi nu din oase octogonale,
cînd nu existã decît un astru de gelatinã,
cu un cap paralitic de lunã
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ºi-un soare din jeleu de portocal.
Broaºte þestoase cu beregata tãiatã îmi cîntau:
– noi sîntem surorile drepþilor,
bãtrîne cît pãmîntul ºi crîngurile orãcãitoare
în care verdele-i o pleoapã adormitoare,
noi sîntem pãpuºile care nu se vor înnegri,
tãinuite-ntre ziduri de glasvand din gheþosul þinut groenland,
poveºti spunem cu unghiile ºi pãrul crescute de-un veac,
ude ºi mirosind a coniac.
Înaintea mamei a fost o altã mamã,
cer ºi pãmînt se logodiserã nelumeºte,
mama în mamã avea gurã de peºte ºi branhii de marmurã,
oceane creºteau prin arterele ei neasemuite,
inima i se-nconjurase de cuþite,
stãtea ghemuitã ca un arici purpuriu
ºi se gîndea la sfîntuleþul din pustiu,
cel care nu bea, nu mãnîncã, nu iubeºte,
ci doar cu Dumnezeu zi ºi noapte se hrãneºte.
Dar cu tine în burta de iernat cine mai este?
Vreun frate smîntînos,
vreun iubit cîinos,
vreun fetus în fetus pîclos,
cel pe care nu-l vei naºte, fiindcã nu te vei naºte,
nici chiar atunci cînd se vor ciocni ouãle roºii de Paºte,
nici cînd Blajinul va învia ca-n fiecare an!
Dac-ai ieºi în luminã, i-ai cere un imperiu hiperboreean.
Sosit-a vremea sã tãcem noi, torcãtoarele-n cochilii,
pe cer se sparg stele creole ºi nori cu peruci colilii,
în iglu stai muceniþã fosforescentã
ca-ntr-un sarcofag de celofan,
ca-ntr-un troleibuz prãbuºit în nisipuri miºcãtoare,
acolo unde nu mai sticleºte diamantul mamei bicefale.
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*

ANDREI DOBOº

***

Tot ce vreau e sã beau puþinã mursã.
Ce bunã o fãcea buna, cu zahãr într-un blid
o încãlzea, ºi-mi dãdea un colþon de pitã uscatã
s-o molfãi, mursa, pe trepte la tîrnaþ
între butucii de vie
sorbeam din cana de fier mursa
cãlduþã ºi molfãiam colþonul
de pitã, uneori aveam ºi mãr
ºi muºcam din mãr cã era bun gustul
mãrului cu pitã ºi cu mursã.
Acum tot ce mai vreau e sã beau numa un pic de mursã
în umbra aia veche de piatrã ºi verde ud
la intrarea în pivniþã unde se ascundea
de cãldurile cele mari
cãþãlul.

*

AUREL PANTEA

*** 
se dedicã domnului Mihai ªora

Dragostea cade cu gura în þãrînã,
de peste tot adunã peisaje epuizate ochiul necruþãtor,
ºi totuºi nu lãsa nici o ºansã morþii sã se nascã,

iubirile vin din pribegii îndelungi, poartã
urmele refuzurilor, mulþi adorm 
lîngã crima savîrºitã, ºi totusi
nu lãsa nici o ºansã morþii sã se nascã,

timpul viu îºi aratã durerea mare,
din cei plecaþi se înalþã priviri ce au înþeles totul,
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preþul plãtit pentru a fi viu se transmite mai departe,
mai departe, ºi totuºi
nu lãsa nici o ºansã morþii sã se nascã,

injecteazã în noi veacul de morfinã
placizi avatari, femeia ºi bãrbatul gãsesc, în cele din urmã,
locul unde au început singurãtãþile lor oxidante, din vieþile lor
ies  în serii vietãþi fugace, ºi totuºi
nu lãsa nici o ºansã morþii sã se nascã                            

*

COSMINA MOROºAN

spaþiul

urmãreºti privirea semi-curioasã spre roboþelul de la colþul strãzii
cãrarea asta e plinã de ºezlonguri
ºi gãletuºe cu porumb din care iese abur
peºti cu ace o flacãrã peste bucãþelele
de carne ca un acoperãmânt
copiii la fundul piscinei fac dansul rechinilor
deasupra tuburi colorate ca niºte artificii
explodând din apã

spaþiul e improvizat pentru noi
când ne adunãm creãm ºi mai multã siguranþã

cât mai departe de ca sã gãseºti senzaþii plãcute sau stranii
neobiºnuitul, acel ceva
ca atunci când ai sãrutat scoarþa copacului sau te-ai plesnit cu urzica sub
genunchi
a durat fix 1 minut

te urci pe masa de lemn ºi dai din picioare
tot ce conteazã e aceastã sferã
bucuria ta ca o urmã de adidas în iarbã
printre legume de plastic rostogolite pe linoleum
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*
lângã mãslinele care plutesc în punga de apã
e casca ta de luptãtor mai târziu o sã mergeþi în pãdure la 50
de m depãrtare de oraº
dar acum eºti curioasã de noua priveliºte
e vara unei alte plãceri alte experienþe

fetiþa cu chip de ºoricel ºi-a pus un batic colorat pe cap acum
seamãnã cu o bãtrânicã care surpã castele
þi se pare curios cum aleargã singurã în jurul unei
cãprioare gonflabile ºi îºi pãrãseºte bicicleta lângã depozitul de lemne

aici toþi vor sa fie împreunã sã-ºi spunã câte ceva
þi se pare frumos ºi înþelegi pânã la un anumit nivel
când inima ta se strânge ca o minge moale
nu ºtii dacã e plictiseala sau dorinþa tâmpitã de a coborî
în tine ca în beciul acela
adânc lumina viºinie

*
aerul intrã oblic printre hublouri
în lumina de galantare când pãºeºti tot mai apãsat
pe praguri faci exerciþii pentru tine :
ca ºi cum te-ai afla la 2000 de metri altitudine

în piatra stâncoasã
acolo adãpostul e o diagramã îngrãditã de sârme subþiri
ºi în jur brazii în scãri nemãrginite
ai doar o bancã însemnatã cu marcãrul (urmele
celor la care ai þinut, þi-i mai aminteºti)
aerul te doboarã la pãmânt
nu vrei sã te mai ridici

corpul reacþioneazã 
traversat de milioane de fante
într-un moment
ºi mintea rãmâne un strat de rezerve

la urmã deschizi ochii neputincios tot anotimpul cãlduros þi se pare o
maculaturã
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ce sã-þi atingã memoria acolo se întâmplã
câteva lucruri exacte dacã þi le repeþi bufneºti în râs

acum mobilul e singura rudã
(un obiect uºor identificabil, apropiat ca
o mânã familiarã coborâtã pe creºtet)
toatã stabilitatea e privirea ta furiºatã  printre oameni (frica absurdã
cã se vor opri din activitatea naturalã atunci când vor fi observaþi)
aºa cum se studiazã femeia în apa din lighean
când îºi usucã pãrul deasupra ºi prietenul ei fotografiazã
vapoare în boluri

toatã camera e o ºosea latã
þiuitul înfundat al contorului noaptea ca o respiraþie
unicã din pereþi

copacii albi se aprind la vârfuri cu adevãrat
nici nu mai vrei sã te întorci nici nu mai ºtii
petreci ore întregi citind prospecte ambalaje bucãþi
de ziare
te umpli cu informaþii pentru ca apoi sã cazi latã în uitare

*

MARKÓ BÉLA

Doar o reclamã

Doar o reclamã-i vara, un sirop
de-aluzii ºi trimiteri, nici n-ai zice
cã într-un cadru-aºa, nu prea propice,
c-un greier-doi dumnezeiescul scop

s-a împlinit perfect, din nou te-ncântã
priveliºtea, cum vântul viu presarã
colb auriu pe tufe, pe la þarã,
îþi bate inima din nou în tâmplã,

un dans de nori ºi instrumente surde,
copii gãlãgioºi ºi vrãbii multe
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ºi un cosaº în iarbã, însã unde?

Pe zare munþi babani, cu-aºa o lume 
te amãgeºte iar ºi iar anume
ºi iar nu vezi decorul ce ascunde.

(În româneºte de Paul Drumaru)

*

GEORGE ACHIM

Minunile vin înainte de înserare

Minunile vin toate înaintea înserãrii, te-auzi deodatã spunând
e – nu excluzi – ºi ipoteza sã fi citit asta mai demult undeva
cãci tocmai atunci, în des invocatele periferii siderale, prin lumile albe (ori

negre?) de sus
se aprind –  cam vetust, ce e drept – felinarele nopþii ºi toatã recuzita ºtiutã 
de stele, quasari ºi pulsari atârnã, e  limpede acum, resemnat ºi uºor 

decrepit
pe bulevardele mari de lumini.

Poate acolo la marginea zilei, în chiar mai înainte sumar evocata de noi 
panoramã astralã 

se-aude deodatã un susur difuz sau un freamãt ciudat ori mai plauzibilã 
poate

chiar muzica dens soporificã a unor arpegii majore 
ºi îngerii zilei cam palizi ºi vag excedaþi îºi scuturã aripele de colbul celest 
e un vacuum cosmic de nimic disturbat ºi timpul fertil când plantezi 
imponderabile grãunþe de vis pe hipnotice pãºuni vesperale.

Sau poate e altfel. Dar asta chiar nu ne priveºte acum, cãci sigur e doar 
aparent neînsemnatul detaliu

cã dupã un timp ea aluneca delicat în camera ovalã ºi strâmtã de la 
capãtul crepusculului,
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mã atingea/iradia/anestezia uºor, abia perceptibil, cu degetele neobiºnuit 
de fierbinþi

apoi se aºeza la pian pentru impetuoasele ºi inevitabilele preludii 
armonice,

ªi poate cã toate acele insolite mixage de umbre, arpegii, miresme ºi vrajã
ar fi rãmas doar o secvenþã fugarã, dintr-un scenariu acaparant fastuos 
despre o inenarabilã clipã de graþie, despre vibraþii, rezonanþe ºi armonii 

– ori poate 
despre melancolii ºi himere – 

dacã tocmai atunci viaþa mea nu s-ar fi cicatrizat brusc
ca sub un plasture fosforescent de pulbere stranie 
ºi dacã flacãra aceea albã, fierbinte nu s-ar fi agãþat pe nesimþite de colþul

din stânga tavanului,
iluminând, iluminând...

*

OCTAVIAN SOVIANY

îngerul de la radna

Mara 
nu mai trece
de mult
pe aici,
doar broboada
ei neagrã de
vãduvã
mai pluteºte pe
mureº în unele nopþi,
prevestind
pagubã mare de bani
sau boalã de mai.
Podul
se clatinã sub
picioarele nostre
de bãtrâneþe, legând
o pustietate de
alta.  Sandalele franciscanilor
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vorbesc despre picioare însângerate,
castitate ºi sãrãcie.
ªi se aude
marºul radetzky. O calfã de
mãcelar se pregãteºte sã
plece la viena, cu un cufãr vechi
ºi câteva bijuterii de familie.
Sus la castel isabela, regina ungariei,
viseazã, în limba italianã, renaºterea
care seamanã cu o picturã de giorgione.
Numai mureºul e la fel – curge ºi astãzi
tot spre pusta maghiarã,
dar mara
nu mai trece 
de mult pe aici.
Doar umbra ei
neagrã
þinând între buze
un creiþar ruginit.
pe care chipul kaiserului
e strâmbat de tristeþe.

*

IOAN MOLDOVAN

De lucru

Stricat de viaþã stricat de neviaþã 
de gât cu mainimicul care mi-s 
un aparat de fabricat toxine greaþã 
mã mai prezint doar ca trimis 
de Vechiul Tãrâm 
de unde am venit ca sã dãrâm 
pe-aici ce e de dãrâmat 
dar nu mai e de lucru – pace 
iar îngerul mi s-a-ncruntat 
s-a pus în somn suspinã doar ºi tace 
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*

DINU FLÃMÂND

Miracol

Pe vremuri aveai un sãrut de soare cu gust de iarbã,
acum miroºi a copil - dupã douã naºteri
care te-au împãcat cu propria-þi naºtere,
dar
încã te mai vezi în casa bunicilor.
Cauþi în Tarot semnele unui viitor ce îºi þine
trecutul în braþe,
ca un sinucigaº ajuns la marginea podului, cu piatra de gât,
dar ezitând sã se arunce...
ªi întrezãreºti,
în clipa când laºitatea implorã o amânare
lumina indiferentã a zilei, miracolul ei monoton
care te salveazã!

*

AL. VLAD

Un poem al echinoxistului la bãtrâneþe

Aº putea scrie
Un poem al echinoxistului la bãtrâneþe.
Terorizat în oraº
Sã intre la lansãri de carte,
Terorizat acasã de e-mail ºi anchete neinspirate
Iniþiate de reviste care nu plãtesc,
Cu cele patru injecþii pe zi ale lui,
Cu mersul la spital de douã ori pe sãptãmânã
(cu probele de urinã în buzunar).
ªi toate acestea ca sã mai reziste o zi,
Pentru alte lansãri de carte,
ªi alte anchete,
Amintindu-ºi cu plãcere de primele zile la Echinox,
Când a început totul. 
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*

TRAIAN ªTEF

Fratele mai mare

Deschid larg braþele
Frate al meu mai mare
Sã te cuprind

Dãruit mi-ai fost
Mi se spune
Sau dãruit þi-am fost
Întind mîinile 
Sã-þi pipãi obrazul
Sã-þi caut 
Ochii urechile nãrile
Fruntea dacã e 
Cum mi-am închipuit-o
Înaltã

Îmi trebuie o scarã 
Dar tocmai am scurtat-o
Pe aceea cît pãrul sîntãmãresc 
Am tãiat-o
Pe unde se încovoia
Fãrã sã fi ºtiut pilda cu crucea
Din care tot tãia pãcãtosul
ªi cînd sã treacã 
N-a mai ajuns
Punte
Pe malul celãlalt

Aºa ºi eu
N-am mai ajuns 
La înãlþimea fratelui meu
Mai mare
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LUMINIÞA URS

Ars nepoetica

Sînt un poet ce poartã rochie
prin care migreazã semnele iernii
cu ochi privind a lehamite
doi copii muþi care dau din coate
ºi rîd
Cu sîni în formã de cuvinte
prin care se vãd uneori stelele curgãtoare
altã datã fulgere cu chip de femeie
îndãrãtnicã.
Un poet cu pãrul tuns scurt ºi blugi
atent la ºtirile interne, la veºtile de la
prieteni îndepãrtaþi ºi dintr-o altã viaþã.
Un poet trist, care citeºte mereu aproape
de moarte ºi de dunga violetã a lumii.
Un poet fãrã degete precum fetiþele chineze
martirizate între frumuseþe ºi Marea Tradiþie.
ªi atunci mã întreb cum sã-þi pese,
de ce sã te agãþi între luminiþele
nãucitoare ºi o pereche de pantofi prost lãcuiþi,
între þipetele lugubre ale deznãdejdii ºi mîndria
de a fi, la fine, cu o creangã mai sus
decît cel mai bun prieten ?

*

RAREº MOLDOVAN

unisys

oricât m-aº chinui, unisys nu-mi spune decât în vis
ºi vocea ei e clarã, e
aproape o unghie scurtã încercând sã zgârie
fotografiile bunicului militar ºi ºofer
plin ploaia de cearã
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mâna ei liberã sã intre
sã jongleze cu dureri

palma ei nu are limite, e hamacul invizibil
în care nu mã dizolv
o vânã de var e lãsatã sã creascã
de la umãrul stâng la rinichiul drept
pleoºtit sub piele
ºi nu poate nu mai înþelege sã vadã
degetele triste pe bãrbia mea
nu te-ai ras, de ce nu te razi

despre unisys la telefon, vergeturile ei
scâncetul ei când o loveºte tramvaiul invizibil
moartea ei e finã ca aura se întâmplã mai des
în umãrul tãu stâng în rinichiul meu drept
ºi-n tot locul aceeaºi îndreptãþire
„ea se cutremurã de cuvântul lui”

*

SZÖCS GÉZA

Horror clujean

Într-o noapte de noiembrie, 
de teama unei percheziþii la domiciliu,
am aruncat în rîu o bandã de magnetofon.
Era vocea ta; ºtii doar despre ce bandã 
e vorba.

Mult timp dupã aia, de câte ori treceam
acel pod de Someº,
din ape, întotdeauna pe tine te auzeam.

(Din volumul Rãnitã, sepia, 
traducere de Anamaria Pop ºi Mircea Dinescu, 
Ed. Seara, 1999, Bucureºti)
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Primul lucru pe care l-am fãcut, îndatã ce ni s-a dat cuvântul, a fost sã
formulãm angoasele singurãtãþii ºi sã ne folosim de pretextul ideal al sin-
gurãtãþii pentru a edifica civilizaþie dupã civilizaþie, împotriva autismului
suveran al naturii. Triumful asupra animalului, purtãtor sublim de singurã-
tate, ne-a împins sã îl divinizãm, apoi sã îl dispreþuim. Transfigurarea singu-
rãtãþii în cuvânt ne-a determinat apoi sã ne închinãm Divinului, singurãtãþii
atotputernice, ori sã i ne adresãm ca de la singurãtate la singurãtate. Încet-
încet însã, tradiþia spiritualã a singurãtãþii ºi-a arãtata chipul absurd: depen-
denþa de singurãtate a devenit dependenþã de comunicare, de comerþ. Ne
purtãm de cele mai multe ori singurãtatea ca pe o marfã de care ne îmbol-
nãvim dacã nu o schimbãm pe moneda indiferentã a cuvântului. Când
dãm faliment de prieteni, de interlocutori, ni se pare cã atingem pragul-li-
mitã al nenorocirii. Tãcerea se confundã cu singurãtatea, într-un qui-pro-
quo plin de mofturi; infatuarea în suferinþã ne rãstigneºte pe gamele plicti-
sului. În vreme ce animalul tace cu demnitate, omul condamnã civilizaþia
care l-a redus la tãcere. Încã o repetiþiepentru clipa în care vom rãmâne mai
singuri ca niciodatã.

*

Modernitatea a stârnit printre scriitori mania de a publica, mãcar o
datã în viaþã, carnetele de lucru care au fãcut din ei romancieri, eseiºti, filo-
zofi... Afli citindu-le cã toþi au aceleaºi lecturi, aceleaºi modele, aceleaºi
revolte, aceleaºi neputinþe, aceleaºi lamentaþii, acelaºi capricii. Aceleaºi
minciuni elegante au creat prototipul infantilului cu discurs de demiurg.
Scriitorul este cazul psihologic desãvârºit al valetului cu mult mai instruit
decât stãpânul sãu. Nu vom mai vedea niciodatã specimenul literar care sã
nu ezite sã îºi arate naivitatea, marca de maturitate a celui care ºtie cã nu va
putea în veci, prin literatura lui, sã vindece delirul minimalist al ilotului. Nu
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veþi gãsi în nici un caiet, carnet sau jurnal de scriitor formula acestei dis-
tanþe aristocratice; veþi da în schimb peste pagini întregi în care el, Scrii-
torul, se jeleºte cu stil pentru faptul cã nu este înþeles de gloatã, de iloþi.

*

Excesul de vorbire devenitã literaturã se degajã din civilizaþia apusu-
lui ca un fum sufocant care însoþeºte explozia. Niciodatã în istoria acestei
civilizaþii nu s-a vorbit atât de mult ºi cu atâta incontinenþã cerebralã. Esenþa
evenimentului este mistificatã cu atâta uºurinþã, este transferatã cu atâta
voluptate în cuvinte. Logosul îºi manifestã cancerul, metastaza, în momen-
tul în care i se permite totul. Cuvântul se reproduce la nesfârºit în afara sen-
sului, în gol, fãrã sã-ºi mai exercite înþelesul civilizator. Detaliile confuziei
sunt legiune, bulgãrele „analitic” va sfârºi prin a exploda. În societatea occi-
dentalã fanatismul vorbirii ºi a trecerii ei grãbite spre literaturã pregãteºte
bolile care o vor decima pretextând îndreptãþirea acestei isterii a „clari-
ficãrii”. Când toþi vor pretinde luciditatea logoreic, somnul tuturor va fi
aidoma urletului mulþimii pe stadion. În sensul acesta, efortul cel mai spec-
taculos al civilizaþiei noastre se va manifesta printr-o nevrozã colectivã cu
strãfulgerãri de tãcere sãlbaticã.

*

Subþirimea acestei generaþii de scriitori încã adolescenþi, roasã de
naivitãþi mimetice, care produce tot felul de psihologii jalnice sub pretextulcã
ar descrie „omul”... La sfârºitul lecturii, doar efortul unor reflecþii diluate în
eufemism: dacã mi-a plãcut, clipa de încântare a trecut fãrã sã mã atingã,
fãrã sã mã infirme; dacã nu mi-a plãcut... Cititorul este un bolnav cãruia tre-
buie sã i se inventeze isteria. Orice poveste întinsã pe trei sute de pagini tre-
buie sã îl confirme, iatã boala de care suferã adultul urban. Un astfel de
medicament nu se poate sã nu îl iei în serios, dacã farsa este oficialã ºi îþi
permite acest tratament împotriva revoltei.

*

În mod inevitabil, futilitãþile intelectuale ºi stupiditatea modelor pe
care le denunþãm ori le dispreþuim astãzi, mâine vor deveni disciplinã, vor
dobândi consistenþa seriozitãþii. În virtutea obiºnuinþei se vor transforma
în eveniment cultural, vor deveni obligatorii. Nimic mai rafinat, aºadar,
decât o disertaþie care ar justifica, de pildã, jignirea ca fenomen de masã



cotidian. Pe mãsurã ce va trece timpul, evantaiul mizeriei umane îºi va cere
îndreptãþirea cu din ce în ce mai puþinã perdea, iar cloaca intimitãþii va su-
gruma ºi va înlocui tradiþia moralã ºi esteticã de pânã acum. Limbajul con-
ceptual, îngrijit, solemn, cu aurã profeticã, va rãmâne o amintire jenantã, iar
semnatarii lui vor fi gãsiþi vinovaþi de neputinþa, de bâlbele ºi de confuziile
noului tip de „luciditate”. Pentru cã aspirãm de atâtea mii de ani la sinceri-
tate, ne va fi datã cu vârf ºi îndesat, pânã la delir. Obiºnuiþi dintotdeauna sã
ne tratãm de minciunã prin biserici ºi clinici specializate, vom nãvãli în ace-
leaºi lãcaºuri ca sã ne îngrijim speriaþi de sinceritate.

*

De cât fariseism trebuie sã dispui ca sã scrii cãrþi elitiste, erudite, în
care sã comentezi, sã „dezvãlui” resorturile „ascunse” pe care þi se pare cã
se întemeiazã furnicarul social, ca sã-þi oblojeºti „superior” voinþa de putere
dobînditã prin biblioteci, la colocvii, în dezbateri frustrate sau în înfrîngeri
“profesionale”. Sã te delimitezi olimpian, deºi crescut într-un olimp al
infinitezimalei eternitãþi artificiale. Sã fii ziaristul academic al „iniþiaþilor”
avantajaþi de societatea în care s-au nãscut, de avere, de descendenþa sub
blazon, de studii, de soartã… nemulþumitul la cotele eminenþei diplomate,
nemulþumitul propriei conºtiinþe, cãreia i se cuvine rolul cardinalului post-
modern. Sã faci lucrul acesta din poziþia privilegiatã a nobleþei unui destin
care te-a situat deja într-o poziþie asepticã, feritã de slujba la uzinã sau la
patron, ocrotitã de sistemul care permite, ba chiar favorizeazã condotierii
ideologiilor, creatorii de culturã oficialã, care nu pot filosofa fãrã sã fie
recunoscuþi, gratulaþi, invitaþi, protejaþi, premiaþi. Scriiturã sofisticatã pânã
la confuzie ºi ilizibil, amestecatã cu un imaginar redundant, amintind
eufemismul scolastic al marilor dispute teologice. Minþi sclipitoare, pier-
dute în lehamitea de a sugera conºtiinþa unui viitor al tuturor.

*

Nu mai încape nici o îndoialã cã Europa se sufocã pe zi ce trece sub
apãsarea gândirii unice, plagã subtilã ºi fãþarnicã, înzestratã cu toatã pleto-
ra de artificii care îi disimuleazã aparenþele. Filozofia, literatura, artele se
izoleazã tot mai vizibil într-un fel de sectã cu dogmã, iar iniþierea pretenden-
tului se face prin contaminare. Existã corpusul de texte „sacre” în litera-
turã, cu hagiografiile de rigoare, aºa cum existã în arte muzeul ideal pe care
virtuþile (iezuite) ale comerþului îl erijeazã în templu. Marii autori (din ce în
ce mai puþini astãzi), marii pictori, sculptori ºi ceilalþi artiºti de „renume” îºi
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revendicã orbeºte sinaxarul obligatoriu cãruia trebuie sã i se închine neofi-
tul doritor de celebritate. Ca sã fii în spiritul acestei religii de salon, mai ne-
cesar este sã frecventezi opera „icoanelor” filozofice, literare ºi artistice pe
care se întemeiazã dogma culturalã decât sã crezi în talentul tãu de scriitor
sau de pictor. 

*

Neîndoielnic, depozitul de elemente memorabile care dicteazã in-
spiraþia creatorului ºi a gânditorului din zilele noastre funcþioneazã dupã
modelul graþiei de altãdatã; atâta doar cã harul acesta de împrumut pute,
orice om cu spirit de analizã îi poate demasca impostura. Europa culturalã
a decretat: aºa trebuie sã se facã literatura, aºa trebuie sã se filozofeze, aºa
trebuie sã evolueze artele. Gândirea unicã nu admite cã însuºi spiritul lite-
raturii ºi al artelor ar putea-o submina, iar noul nu mai reprezintã o cate-
gorie pe care Europa sã o accepte cu entuziasm. Europenii nu sunt numai
rentierii economici ai lumii a treia, sunt ºi rentierii cadavrului cultural
european, care aduce beneficii ºi impune plecãciunea. Implozia culturalã
însã va transforma steaua Europei în gaurã neagrã, iar din seiful atât de bine
gestionatei culturi europene puþine lucruri cu adevãrat importante vor
mai urca spre luminã; astfel încât moºtenirea Europei va deveni inutilã:
„graþia” gândirii unice va iriga orgoliul cartelului cultural european degeaba.

*

Literatura a nãscut politica, ºi astfel confruntarea pentru a fi stãpân
peste oameni. Setea de glorie intelectualã, care se manifestã mai cu seamã
în rândul mânuitorilor de cuvinte, stârneºte genul acesta de imposturã
care poartã drept þel puterea asupra oamenilor. Democraþia a creat în so-
cietate impostorul care se slujeºte de intelectualul celebru pentru a pune
mâna pe putere. ªi se impune impostorul care îºi perfecþioneazã mai abitir
arta manipulãrii. De aici ºi pânã la a te considera apt sã fii stãpânul lumii
drumul e scurt. Dar ca sã fii preºedintele universului trebuie mai întâi sã fii
stãpânul elementului spiritual. ªi pentru cã lucrul acesta va fi imposibil
pânã la sfârºit, nu îþi rãmâne decât sã te mulþumeºti cu titlul de cel mai de
seamã impostor din univers.
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DIN FLORILE RÃULUI

XXIX. Un hoit

O, suflete-aminteºte-þi vedenia murdarã
Ce-atât de mult cândva ne-a tulburat:
La capãt de potecã, într-o varã,
Un hoit infam peste pietriº culcat

Cu pulpele crãcite, precum o desmãþatã,
Umflat de veninoasele-i umori,
El ne sfida, impudic, cu burta-i lãbãrþatã
ªi plinã de scârbavnice putori.

Iar soarele, deasupra, isca potop de raze
Sã coacã hoitu-acesta în sfârºit,
Restituindu-i astfel naturii generoase, 
Întreaga zestre, însã însutit.

ªi cerul se uita cum dã în floare 
Scheletul gol puþin câte puþin;
În aer se simþea aºa duhoare
Încât tu erai gata sã leºini.

Un roi de muºte de cadavru grase
Îi zumzãiau în pântecul putrid
Din care mii de larve se prelingeau, scârboase,
Ca un vârtos ºi împuþit lichid. 
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ªi totul vãlurea, într-o miºcare
De jos în sus, apoi de sus în jos 
De ai fi zis cã trupul, reanimat de-o boare,
Puieºte, înmulþindu-se scabros

Se auzea de-acolo o muzicã ciudatã,
Ca apa ºi ca vântul cãlãtor
Sau ca recolta care-i vânturatã
Egal ºi ritmic de vânturãtor

Întreaga-i formã se ºtergea, vezi bine,
Ca un desen uitat pe ºevalet
Pe care-artistul poate sã-l termine
Din amintire doar, încet-încet.

De dupã niºte pietre, pândea neliniºtitã,
Holbându-ºi ochiul hulpav, o cãþea
Ce aºtepta doar clipa potrivitã
Sã-ºi ia din leºul putred partea sa 

ªi totuºi peste-o vreme vei prinde-a semãnare 
Cu-acest oribil hoit putregãit,
Tu ochilor mei astru, naturii mele soare,
Pasiunea mea ºi îngeru-mi iubit!

Da, o sã fii tot astfel, reginã peste graþii
Când, luându-þi sfântul maslu la soroc
O sã te duci acolo sub sol, sub vegetaþii,
ªi o sã-þi afli printre oase loc.

Când viermele te-o roade-n mormânt cu virulenþã
Atunci, frumoaso, spune-i pe ºoptit
Cã am pãstrat ºi-n formã ºi-n diva lor esenþã
Amorurile ce mi-au putrezit.
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XXX. De profundis clamavi

Unica mea iubire, spre tine duhu-mi geme
Din groaznica genune în care-s surghiunit:
E-un univers de spaimã,  cu cerul plumbuit
Unde înoatã-n noapte terori ºi anateme

Un soare pal ºi rece pe cer stã ºase luni.
Iar noaptea e stãpâna apoi pe alte ºase
ªi-s goale, ca la poluri, câmpiile friguroase:  
– Nici fiare, nici pâraie, nici codri, nici pãºuni

Nimic nu-i mai terific, nimic nu poate-ntrece
Oroarea ºi cruzimea acestui soare rece, 
Nici bezna nepãtrunsã a nopþii glaciale

ªi sunt pizmaº pe cele mai josnice-animale
Ce pot sã se scufunde în somnul lor stupid, 
Atât de lent e timpul aici ºi-atât de vid.

XXXI. Vampirul

Tu ce, cuþit în pieptul gol,
Mi-ai lãsat inima ciuntitã,
Tu ce, mai tare ca un stol
De demoni, ºuie ºi boitã,

Îþi faci din spiritul meu pat,
Râzând de el ca de-o pãpuºã;
Infamo, de care-s legat
Precum ocnaºul  de cãtuºã

ªi cartoforul de atu,
Beþivul de sticloanþã plinã,
Iar hoitul putred de verminã,
Fii veºnic blestematã tu! 

I-am spus la spada cea rapidã
Sã-mi cucereascã libertatea



Iar la otrava cea perfidã
Sã îmi ajute laºitatea.

Dar spada ºi otrava zic,
Fãcând de mine bãºcãlie:
– Tu nu eºti demn, om de nimic
Ca sã te scoatem din robie

ªi spui  doar vorbe fãrã ºir,
Cãci, de te-am pune-n libertate,
Cu sãrutãri nenumãrate,
I-ai da iar viaþã la vampir  

XXXII

Alãturi într-o noapte de-o veºtedã juivã
Precum niºte cadavre ce-mpart acelaºi pat
Visam, uitând de corpul acela prostituat,
La frumuseþea  tristã ce nu mi-e pe potrivã.

Vedeam parcã aievea splendoarea ei nativã,
Semeþul ochi cu forþã ºi graþie-narmat
ªi pãrul ca o cascã, lucios ºi parfumat,
Ce-aprinde iar în mine o poftã fugitivã,

Cãci aº scãlda-n sãruturi tot nobilul tãu corp 
ªi, de la glezna rece la coama-ntunecatã,
Te-aº face cu fervoare ºi artã mângâiatã,

Dacã-ai putea, c-un plânset iscat fãrã efort,
Întuneca anume, în recea ta pupilã,
Splendoarea ce luceºte, reginã fãrã milã. 
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XXXIII. Remuºcare postumã

Când o sã dormi pe spate, frumoasa mea cernitã,
Sub marmura cea neagrã, sub  lespedea cea grea,
ªi-n loc de-alcov ºi mândru conac tu vei avea
Doar un cavou lugubru ºi-o groapã împuþitã,

Când, apãsându-þi sânul ºi coasta amorþitã
O piatrã rãsturnatã scãlâmb deasupra ta  
Va face pe vecie ca inima sã-þi stea
ªi-o sã te þinã veºnic acolo þintuitã

Mormântul, ce-i duhovnic poetului lucid,
(Cãci doar mormântul singur îmi ºtie viaþa vanã)
În nopþile acestea ce parcã n-au sfârºit

Va spune: „Ce-þi serveºte, tu, fostã curtezanã,  
Cã n-ai ºtiut în viaþã de ce plâng morþii tare?”
ªi-un vierme te va roade precum o remuºcare

XXXIV. Motanul

Motane, hai la pieptu-mi iubitor
Cu gheara-nmãnuºatã
Ca sã m-arunc în ochii-þi  lucitori
Fãcuþi din aur ºi agatã

Când degetele mele, lin ºi blând,
Pe cap te-alintã, când se-mbatã
Furiºa-mi  mânã de-un nebun încânt
Prin blana ta electrizatã

Îmi vãd în gând femeia. Ochii ei 
Ca ºi ai tãi, o fiarã moale, 
Sunt niºte lãnci ce intrã adânc în ochii mei,

Iar de la creºtet la picioare
O boare veninoasã de parfum
Pluteºte-n jurul trupului ei brun.
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XXXV. Duellum

Doi duelgii sãlbatici, luptându-se de-o viaþã,
Au împânzit vãzduhul  cu sânge ºi lucori,
Iar zgomotul de arme e muzica semeaþã
A tinereþii roase feroce de amor.

Iubito, spada-i frântã ca dragostea de-aoare.
Dar unghiile tãioase ºi dinþii ascuþiþi
Vor rãzbunã pumnalul ºi lancea trãdãtoare.
Ia – Ce poate face timpul din vechii-ndrãgostiþi!

În groapa bântuitã de pardoºi ºi pantere.
Strângându-se feroce, din urã, nu din rut,
Eroii de-altãdatã au vreme sã dispere

– Acesta e infernul, cu foºti amanþi umplut,
În care, amazoano, cãdem  cu bãrbãþie
Fãcând eternitate  acum din duºmãnie.

(traduceri de 
Octavian SOVIANY)

Charles Baudelaire

100



101

Mai puþin cunoscut în România ca autor de prozã scurtã, foarte
cunoscut însã ca romancier (mai ales prin cãrþile „Deºertul tãtarilor” ºi
„Marele portret”), Dino Buzzati (1906, Belluno – Milano,1972) a lãsat nu
numai o vastã producþie narativã (cinci romane, ºapte volume de poves-
tiri), ci ºi piese de teatru, librete muzicale, cãrþi ce se nasc la graniþa între
text ºi ilustraþie tip „Miracole la Val Morel”. Alegorii neliniºtitoare cu
evoluþii surrealiste, invenþii fanta-ºtiinþifice, cronici ale cotidianului ce par
sã aibã corespondenþe într-un dincolo metafizic coexistã în paginile volu-
mului Cele mai frumoase povestiri (Editura Polirom, 296 p, 2013, traduce-
re de Florin ºi Mara Chiriþescu), un compendiu de magie ºi mãºti parado-
xale ale destinului. Alternativa fantasticã la o realitate aberantã, golitã de
sens, evadarea într-un epos de sorginte goticã îl recomandã pe Buzzati
drept precursor al esteticii conaþionalilor sãi Pirandello, Pavese sau Cal-
vino, dar ºi al unor autori europeni, americani tip Raymond Carver sau Ali-
ce Munro,  premiul Nobel 2013 , ºi de ce nu,  chiar mari nuveliºti români.

Puterea nemãrginitã a individului echivaleazã de cele mai multe ori
cu nefericirea. Pe culmile gloriei absolute, personajul din „Domnului direc-
tor, strict personal” are subit sentimentul zãdãrniciei, al ratãrii ireversibile
a vieþii. Evitând sistematic întâlnirea cu iubirea, cu misterul feminin, evitase
tot timpul esenþialul, în numele unui triumf care acum nu era decât un
deºert arid. Acum era prea târziu pentru a recupera anii mistuiþi în claus-
trare ºi castitate. Pentru glorie, fie ea numai literarã, personajul lui Buzzati
bate palma cu Diavolul, deghizat în producãtor ºi furnizor inepuizabil de
naraþiuni de succes. Experimentând aceste legãturi primejdioase, inclusiv
toxinele psihice aferente succesului, eroul nostru falimenteazã lamentabil
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când „lipitoarea“ diabolicã înceteazã livrarea mãrfii, adicã a textelor, ºanta-
jându-l. Frauduloasa simbiozã cu acel agent infernal înseamnã sfârºitul
unei cariere întemeiate pe minciunã ºi imposturã. Nu e nevoie, sugereazã
Buzzati în „Arma secretã”, de rãzboiul stelelor pentru reglarea unor conturi
între marile puteri. E de-ajuns un halucinogen ideologic apt sã inducã chiar
schimbarea sistemelor economice. Un rãzboi fãrã jertfe umane, de vreme
ce arma secretã folositã este un gaz suaziv, „încãrcat de o ideologie cãreia
mintea omeneascã nu i se putea opune“. 

Existã ºi personaje ce se salveazã în aceastã lume cãzutã în puterea
demoniei, ca de pildã Gilda, ce capãtã subit puteri miraculoase împotriva
oricãrui tip de agresiune, inclusiv militarã. Gilda nu dorise decât sã-ºi apere
demnitatea ei ºi bucuria fetiþei ce câºtigase la un concurs un ou-jucãrie.
Vãzând agresorii cã Gilda rezistã pânã ºi blindatelor, bombelor ºi asediului
forþelor ONU, îi propun umilei cameriste un armistiþiu, în condiþiile fixate
de ea. În dorinþa de a-ºi rãscumpãra mândria, a ei ºi a Antonellei, Gilda se
pronunþã chiar în faþa secretarului ONU: „Vreau un ou pentru fetiþa mea“.
I se aduc nu mai puþin de zece camioane de ouã de toate felurile, chiar ºi
unul din aur cu pietre preþioase. Fetiþa alege „unul mic, de carton colorat“,
la fel cu cel ce-i fusese luat în preludiul declanºãrii ostilitãþilor. 

Pentru performanþa sa frauduloasã (miracolul negativ), domnul
Merizzi va fi pedepsit, metamorfozându-se public ºi din senin într-o enor-
mã broascã râioasã, devoratã de o puzderie de muºte veninoase. O meta-
forã atroce, o condamnare la moarte, pilduitoare ca o parabolã cu sfârºit te-
rifiant. „Haina vrãjitã” oferitã personajului de o altã mascã a diavolului (de-
ghizat în croitor, de data asta) are darul de a produce bani cu nemiluita. Pe
mãsurã ce îmbogãþitul nostru acumuleazã sume fabuloase, în tot felul de
locuri ºi împrejurãri, conform unei misterioase legi entropice, dispar exact
aceleaºi sume în alte locuri, în dauna altor persoane fizice ºi juridice, cum
se spune. Personajul realizeazã în fine cã se aservise diavolului ºi se decide
sã fugã, crezându-se liber ºi bogat. Dar, vai, o voce misterioasã îi spune în
final cã e prea târziu. În aceeaºi clipã, toate însemnele bogãþiei contabi-
lizate dispar ca prin farmec: maºina, vila, depozitele din bancã, pachetele
de acþiuni. Totul, praf ºi pulbere. În plus, agentul nenorocirii, croitorul hai-
nei vrãjite, nu va întârzia sã-l hãrþuiascã. 

„Noapte dulce” este expresia unei madornale iluzii umane faþã de na-
turã, pe care nu încetãm, evocând-o, s-o hrãnim cu reziduuri livreºti, fãrã sã
luãm seama la tragedia nevãzutã din sânul aceleia. Teroare, agonie, cher-
mezã a morþii pentru mii ºi mii de creaturi ale lui Dumnezeu, în toate veri-
gile lanþului trofic; din acest masacru interactiv, noi reþinem doar somnul
nocturn, pacea dulce a unei grãdini, pajiºti, pãduri. Sub numele de Schiassi,
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figura misterioasã din „Ascensorul” pune la încercare o eventualã relaþie
amoroasã între Dino ºi Ester. Pe mãsurã ce liftul coboarã în adâncuri
insondabile, taciturna Ester devine tot mai comunicativã, tandrã, maleabilã
faþã cu pasionala cerere a lui Dino. Dar imediat ce liftul urcã spre normali-
tatea diurnã, þâfna lui Ester se face simþitã. Fusese de ajuns acea fisurã în rea-
litatea non-comunicãrii ºi a complexelor, spre a se revela adevãrul din
mintea ºi inima celor doi tineri. 

În câteva povestiri, eroul poartã chiar numele autorului în postura sa
de ziarist. Aflat în posesia unei formule magice descoperite într-o tipãriturã
veche, Dino realizeazã ubicuitatea prin transfer supranatural instantaneu.
Ceea ce pentru un jurnalist în cãutare de senzaþional, exclusivitate, pre-
mierã absolutã, e manã cereascã. Dar Dino înþelege în timp util primejdia
mortalã a unei puteri nefireºti. Comoara ce i se revelase va rãmâne intactã.
Necuratul malefic are ºi puseuri justiþiare, nu numai vocaþia de a provoca,
împila ºi pune la cazne personajele, de a le proba eºecul. De dragul însem-
nelor unei fericiri abstracte, ele îºi rateazã viaþa propriu-zisã, pãmânteanã,
cu proiectele, visele, frãmântãrile ºi dezamãgirile ei. 

Dino Buzzati ne previne despre zãdãrnicia sublimului inutil, dar ºi
despre pericolul malign ce-l paºte pe literat, pe artist în general. Dispariþia
eventualã a artelor ar însemna întoarcerea la o existenþã teratologicã a ca-
vernelor. Cãci între miracolele tehnicii moderne ºi un dig de castori, un
furnicar de termite sau un stup deosebirea e minorã, susþine Dino, în timp
ce între acelaºi furnicar ºi o poezie, fie ea ºi eºuatã, diferenþa e ca de la pã-
mânt la cer, sinonim al mântuirii. 

Idei de o actualitate percutantã formulate de un scriitor ce avea cul-
tul ºi mistica scrisului, misionar al celor meniþi sã perpetueze visul epic,
liric, dramatic pe aripile fantasticului eliberator. Exorcist al dresajului, al
manipulãrii minþii ºi inimii prin diverse tertipuri, inclusiv diabolice, Dino
Buzzati îºi trage firele naraþiunii din cronica neagrã a cotidianului, din viaþa
anonimã a unor personaje oarecare (ca ºi Cehov), propulsându-le pe
neaºteptate la frontiera abia perceptibilã dintre real ºi absurd. 

Metabolizând infernul ºi maºina sa de mãcinat destine, Dino Buzzati
nu pregetã sã-l exploreze ca trimis special, investigându-i subteranele, al
cãror regim nocturn ºi diabolic face ravagii în marile metropole ale lumii.
Milano, Hamburg, Londra, Amsterdam, Chicago, Tokio, sunt tot atâtea vari-
ante ale globalizãrii infernului industrial contra naturii umane. Preluat, cã-
lãuzit ºi iniþiat în bolgiile urbane, compatibile cu cele danteºti, de câteva
„drãcoaice“, eroul realizeazã asemãnãrile între osândiþii internaþi acolo ºi
pãmânteni. Un acelaºi tablou sisific ºi tantalic al vieþii, între abulie, solitu-
dine ºi vanitate. Totul monitorizat pe ecrane de cãtre tartoriþe delicioase ºi



feroce ce nu se lasã pânã nu-l aduc pe damnat la starea de marionetã epilep-
ticã. Vizitatorul se descoperã acolo chiar ºi pe sine, propria imagine dedu-
blatã, „orgolios ºi înfrânt, stãpân ºi sclav“. Rãnit de remuºcãri, de gândul cã
viaþa i-a fost o succesiune de erori, cã ºi-a pierdut tinereþea în suferinþã ºi
melancolie. 

Dar nimic nu este mai atroce decât parabola lichidãrii
(Entrümpelung) bãtrânilor, descotorosirea de ei, periodic, ca de niºte
inutile vechituri ce ocupã inutil spaþiul casei. Aparenþele înºealã ºi în acest
context: cei mai cumsecade indivizi devin peste noapte cãlãi dezlãnþuiþi
sub incidenþa magiei negre (aluzie clarã inclusiv la legile fasciste de selecþie
naturalã). Dezînsufleþirea ºi clonarea mecanomorfã a eului par a fi sloga-
nuri de sorginte infernalã, perfect sincronizate cu experienþele bio-ingine-
reºti de ultimã orã. Perfect compatibile cu infernul nostru terestru, unde
ne aflãm cu toþii, ispãºindu-ne pedepse ºi sancþiuni. Parteneri în jocul unui
destin misterios, scrutat ironic ºi dramatic, rafinat ºi sceptic, simplu ºi înfio-
rãtor de un artist al naraþiunii, cu darul profetic al marilor moraliºti.
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Iatã un substantiv ca o interjecþie: dezastru. Ceva care s-ar putea spu-
ne când nu mai este nimic de zis, când nu mai ai ce zice, ºi nu îþi mai rãmâ-
ne decât sã aºtepþi iluzoriul miracol.

Dincolo de dezastru, poetul Geo Galetaru alcãtuieºte în manierã pro-
prie fenomenologia fiinþei, realitate evanescentã, pândã ºi mister. Miza ver-
surilor din volumul Memoria fulgerului sunt cuvintele. Aceste recipiente
ale logosului în care este conþinutã muzica sferelor: "ai spus: iarbã/ nisip
piatrã/ apã/ povestea cu cãtuºe/ aurii/ pentru primãverile/ dezmãþului"
("Degetele tale desfac moartea").

Pesemne despre tunetul primordial se exprimã acest poet care
atenueazã stãrile: cu cât mai cumplite, cu atât mai vãtuite, catifelate etc.,
încât bubuitura aceea teribilã, cu care au început toate, devine ea însãºi si-
lenþioasã, ca ºerpii sau zborul lin al pãsãrilor. Pregnanþa personalitãþii lui
Geo Galetaru, acest poet remarcabil care se ascunde în propria-i viziune
despre fiinþã, poate impune un nume deosebit, în ºirul de nume al breslei:
maestrul silenþios. Poetul calmei beatitudini, apollinicul prin excelenþã:
"cuvintele acestea îþi vor hotãrî soarta: vei muri ºi vei învia la umbra lor,/ vei
trece pe malul celãlalt liniºtit ºi împãcat./ silabele cad ca o ploaie glorioasã/
pe mâinile tale: o calmã beatitudine". Adevãratã profesiune de credinþã sau
artã poeticã, poemul "O calmã beatitudine" este expresia sinteticã, hiperre-
zumatul celor ce sunt ºi al celor ce nu se vãd: "ºi nu mai ºtii ce rãmâne în
urmã,/ o adiere nevinovatã sau un dezmãþ/ de sunete indestructibile: ce-
nuºa negãrii,/ victoria întunericului în labirinturile sonore./ atât sã fie sem-
nul cã încã adulmeci/ flacãra care îþi dã târcoale: viaþa/ e tic-tac-ul acela care
se îndepãrteazã". Viaþa este lecþia despre ceea ce se apropie prin sporirea
distanþei, sau "viaþa/ e tic-tac-ul acela care se îndepãrteazã".

Lecturi dupã lecturi

Petru M. Haº

Dincolo de dezastru
Geo Galetaru

Memoria fulgerului
Editura Eurostampa, Timiºoara, 2013



Hölderlin, poetul fiinþei, precursor al unui bun capitol de poezie ger-
manã modernã, "domnul bibliotecar", ieºea adesea din propria viziune
spre a se scãlda în apa rece a cotidianului, a realitãþii aspre. Faptul i se întâm-
plã ºi poetului nostru, nu numai când scrie despre "o groapã de singurã-
tate" sau despre "zilele de luni ºi de marþi" ºi "duminicile cu pleoape de fier"
("Viaþa cu sincopele ei întâmplãtoare"). Naturã eminamente reflexivã, poe-
tul Geo Galetaru va stiliza/ abstractiza flashul cotidian: "cât datorez întâm-
plãrii, cât/ condiþiei mele de fiarã liberã ºi incontrolabilã?/ strada e un re-
vers al iluziei despre grandoare" ("Flash cotidian"). Un asemenea mod de
expresie este în ordinea fireascã pentru cel care, scriind despre "pomul cu-
noaºterii", nu uitã cã "sub el se nasc/ minunatele erori" ("Minunatele erori").

Locuim o lume misterioasã ºi, mai mult ca sigur, suntem ca atare, agi-
taþi de alte mistere, printre care impulsul cunoaºterii. Suntem adulmecaþi
de o selva oscura sau însãºi pupila privitorului "strãin" suntem noi? Im-
portant este cã nu vom ºti niciodatã, dar ni se pare cã am dori: "cineva trece
prin preajma ta ºi te priveºte/ cineva îmbrãcat într-un abur strãlucitor/ cine
eºti îl întrebi în gând dar gândul/ se pierde în aerul din jur ca un fulger re-
semnat/ te întorci la lucrurile glorioase de ieri/ ºi de totdeauna acolo e
miezul roºu/ frenetic al vieþii sau poate al suavei alcãtuiri/ ce se pregãteºte
sã te ia în primire// dar cineva trece prin preajma ta ºi te priveºte// un
crâng întunecat este pupila acelui strãin/ care trece prin preajma ta ºi te
priveºte" ("Un crâng întunecat").

Titlurile pãrþilor ce alcãtuiesc frumoasa carte edificatoare, "Memoria
fulgerului", sunt ele-însele sugestive în ordinea stilului acestei poezii:
"Solilocviu", "Poate cã viaþa", "O calmã beatitudine".

Cu "Memoria fulgerului", Geo Galetaru este deja la a 21-a carte, între
care, pe lângã cele de poeme, una de prozã scurtã ºi un roman. Ceea ce ne
determinã sã-l considerãm un scriitor demn de toatã atenþia, mai ales cã
textul sãu poetic invitã la o lecturã responsabilã: "sã vorbim despre moar-
te./ dar moartea nu e aici. aici suntem noi". Iar dincolo de dezastru e viaþa.
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Prozator remarcabil, animator cultural inspirat (mai degrabã, aº spu-
ne, diriguitor de conºtiinþã teoreticã/literarã, volumul recent, Cartea coloc-
viilor, alcãtuit ºi îngrijit de el, un florilegiu al simposioanelor de severã, se-
ducãtoare intelectualitate de la Beclean pe Someº, o dovedeºte cu prisosin-
þã), ardeleanul Aurel Podaru îºi împlineºte vocaþia cu ediþia criticã Pavel
Dan (Opere, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2012), o lucrare deopotrivã rigu-
roasã ºi somptuoasã, un model exemplar de artã editorialã. Dedicat celui
mai nedreptãþit – prin uitare, ignorare, indiferenþã – mare scriitor din proe-
minenta ºcoalã a prozei transilvãnene, ediþia Podaru (,,o ediþie criticã a
operei complete”, cum subliniazã curatorul însuºi) corecteazã o nede-
sãvârºire a istoriei, aºezându-l pe scriitor la locul cuvenit – i se redã preroga-
tiva, deja autoritatea. Neajunsurile de receptare, un cusur frecvent al istorii-
lor literare, în cazul lui Pavel Dan s-ar datora, mai întâi, faptului cã proza-
torul se stinge înainte de a-ºi tipãri opera în volum (moartea-i premerge în
caz împlinirea vârstei de treizeci de ani), apoi, cum aflãm de la Andrei
Moldovan, autorul unui învãþat, consistent studiu introductiv la ediþia de
faþã, întâmplãrii cã publicaþiile ardelene în care semneazã junele literator,
deºi de calitate („Gând Românesc”, “abecedar”, “Pagini literare”), nu depã-
ºesc în naþional arealul; ele intrau atunci, zice comentatorul, numai în ,,cir-
cuitul secund al literaturii”. Va fi prizat totuºi înainte de deces (1934), re-
marcându-i-se pasul în canonul modernitãþii, în revista “Gândirea” (deja la
Bucureºti), de cãtre Ovidiu Papadima. Observând descendenþa din Slavici
ºi Agârbiceanu, criticul constatã, însã, la Pavel Dan o ,,problematicã ºi o frã-
mântare de actualitate”. Dupã moartea prematurã a prozatorului ecourile
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se înmulþesc, în 1937, de pildã, Andrei Moldovan îi numãrã, cu evocãri, pe:
I. Chinezu, I. Agârbiceanu, Radu Brateº, Teodor Murãºanu, Radu Stanca, V.
Stanciu, T. L. Valea. O analizã criticã a operei lui Pavel Dan va apãrea, însã,
abia la apariþia postumã a volumului Urcan bãtrânul. Nuvele, la Editura
Fundaþiilor pentru Literaturã ºi Artã Regele Carol II (1938). În studiul intro-
ductiv, Ion Chinezu relevã contribuþia lui Pavel Dan la desãvârºirea prozei
româneºti, fiind întâiul dintre comentatorii ce vor considera naraþiunile lui
Pavel Dan, nuvelistica drept promisiuni pentru marile proiecte romaneºti;
pobabil doar visate, þinte de reverie. Tot în “Gândirea”, tânãrul Vintilã Horia
va vorbi, dezinhibat, derobat de poncifele critice ale epocii, de verismul
scrisului lui Pavel Dan, amintind de ,,anti-estetismul” ºcolii lui Giovanni
Verga, Grazia Deledda ºi chiar Pirandello; nu se fereºte sã vorbeascã, în caz
fiind nuvelele Copil schimbat ºi Ursita, de fansaticul prozelor lui Pavel
Dan: un fantastic întunecat ºi, respectiv, un fantastic tragic. Ca Ion Chinezu,
Vintilã Horia considerã cã prin proza scurtã a lui Pavel Dan e cu putinþã sã
ni se deschidã “o poartã spre universalitate”. Stabilind cã prin dispariþia lui
Pavel Dan literatura românã a pierdut un posibil ,,puternic scriitor”, (cu ,,ta-
lentul de prozator al lui Slavici ºi ochiul observator al lui Rebreanu”). G. Cã-
linescu crede ºi el, pe urmele lui I. Chinezu, cã naraþiunile scriitorului tran-
silvãnean sunt ,,cartoane-studiu pentru o mare compoziþie”. 

Neaºteptatã, ca ºi necunoscutã azi, e intervenþia în receptarea operei
lui Pavel Dan a lui Eugen Ionescu. Nu i-a scãpat inventarierii acribiosului
Andrei Moldovan. Traducerea ºi publicarea nuvelelor lui Pavel Dan în
Franþa, la Marsilia, în 1945, datorate lui Gabrielle Cabrini ºi Eugene Ionesco
(Le pere Urcan, Jean Vigneau, éditeur), cu o prefaþã a acestuia din urmã,
este, folosind aci consideraþiile comentatorului, ,,o deschidere spre univer-
salitate nu doar prin lãrgirea audienþei cu depãºirea unui spaþiu geografic
ºi a barierei lingvistice, dar mai ales prin conþinutul Prefeþei semnate de
Eugen Ionescu”. Marele dramaturg, cunoscut ca inventatorul Teatrului
Absurdului, de fapt unul dintre gânditorii esenþiali ai condiþiei umane, re-
marcã aci (scrie Andrei Moldovan) ,,modul în care ieºirea din matca rusticã
duce la alienãri, la grotesc, nu departe de punctul în vecinãtatea cãruia re-
naºte sentimental absurdului”. Andrei Moldovan citeazã acestea din Pre-
faþa lui Eugen Ionescu: ,,Astfel, Pavel Dan, într-un cadru exterior, acciden-
tal þãrãnesc ºi românesc, înfãþiºeazã, într-o viziune pesimistã, cu trãsãturi ca-
ricaturale îngroºate, mecanismele esenþiale ale societãþii omeneºti ºi ale
unei umanitãþi obsedate de moarte ºi pradã forþelor rãului /.../Aºadar, nu o
parte a umanitãþii trebuie sã vadã cititorul lui Pavel Dan, ci problema între-
gii umanitãþi în faþa zãdãrniciei, a neantului, a morþii”. 
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Dincolo de limbajul dublu (subliniazã Andrei Moldovan), la care te
sileau în epocã ideologia ºi puterea comunistã, un studiu (peste patruzeci
de pagini) al lui Cornel Regman la prima ediþie criticã a operei lui Pavel
Dan (în 1965), realizatã tot de criticul cerchist, e vrednic, împreunã, fireºte,
cu ediþia, de ,,un veritabil monument pentru prozatorul Câmpiei”. (apud
A. M.). Cornel Regman aºadar (dupã ce abandoneazã probozirea ,,relelor
societãþii capitaliste”), va proceda, iatã, în analizã în spiritul criticii moder-
ne - aci a motivelor (mersul cu carul, prânzul ºi cina, roboteala în ogradã
etc.), a aspectelor stilistice. Vor urma, în receptarea criticã a operei lui Pavel
Dan, Monica Lazãr, Zoe Dumitrescu Buºulenga, Nicolae Balotã, Constantin
Ciopraga, Sergiu Pavel Dan (fiul tragicului scriitor), Gabriela Chiciudean,
Constantin Cubleºan, regretatul (de curând) Nicolae Florescu º.a. Dar
,,exegeza esenþialã”, (subscriu) a lucrãrii tari, fundamentale în literatura ro-
mânã a lui Pavel Dan avea sã urmeze abia în 1986, odatã cu excepþionalul
eseu al lui Ion Vlad,  Pavel Dan – Zborul frânt al unui destin. (,,Volumul
profesorului Ion Vlad este un studiu în coordonate pur estetice, eliberat de
orice presiuni sau constrângeri ale contextului politic ºi ideologic”). Pre-
cum Vintilã Horia ºi Eugen Ionescu, Ion Vlad considerã ca precumpãni-
toare în scrierile prozatorului Câmpiei Transilvane a temei tragicului (,,Ion
Vlad –consemneazã limpede Andrei Moldovan – vede în tragic o dimensi-
une existenþialã a nuvelelor ce conferã personajelor «o aurã de gravitaþie ºi
de solemnitate» ºi îl analizeazã ca salvare esteticã”.) În contextul literaturii
universale, ne încredinþeazã criticul ºi impecabilul teoretician al literaturii,
Pavel Dan e, cu proza lui, oriºicând integrabil ,,fluxului extraordinar al lite-
raturii fascinate de jocul ambivalent al fantasticului ºi al grotescului, al pro-
zaicului ºi al satirei vitriolante”. Fiind aºadar vorba aci ºi de hiperbolã, de
,,fuziunea cu trecerile dincolo, adicã în fantastic”, Ion Vlad va apela în re-
marcabilul sãu eseu, pentru comparaþie, cu astfel de relaþii consecrate de-
cis numai în proza secolului XX (Marquez, Bastos, Dürrenmatt, Boll º.a.).
Pavel Dan nu va pãrãsi totuºi, în opinia venerabilului universitar clujean,
ceea ce s-a numit marele realism, o redefinire, o redimensionare a realis-
mului (,,E vorba – enunþã el inovativ ºi irecuzabil –, cum se poate înþelege,
de realism ca atitudine ºi abordare a realului, ca revendicare a semnelor
realului pentru construcþiile ºi pentru dialectica ficþiunii active, dinainte
proiectate în discurs, în coerenþa ºi în performanþele discursului”).
,,Volumul lui Ion Vlad – ne încredinþeazã pe bunã dreptate Andrei Mol-
dovan – a ridicat considerabil ºtacheta inrepretãrii critice a lui Pavel Dan”.
Noua ediþie criticã Pavel Dan – ce se va numi de aici înainte Ediþia Podaru
– e înzestratã de curator cu o Cronologie, riguroasã, bine informatã, com-
pletând goluri biobibliografice, de o Notã asupraediþiei ce informeazã citi-
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torul asupra menirii temeinicei lucrãri editoriale, asupra procedurilor
intrinseci ºi adiacente, învecinate procesului; ne informeazã totdeodatã
despre structura lucrãrii: trei volume, însumând toate scrierile lui Pavel
Dan - ,,nuvele, schiþe, povestiri, fragmente, mici însemnãri, jurnalul, cores-
pondenþa, studii ºi articole, precum ºi culegerea de folclor din comuna
Tritenii de Jos, realizatã de autor în 1932 ºi publicatã de noi în 2007”. O
Addenda cuprinde Prefaþa lui Ion Chinezu la volumul Pavel Dan din 1938.
Volumul I al lucrãrii însumeazã prozele care ar fi alcãtuit ediþia princeps,
pregãtitã de autor, dar apãrutã postum, în 1938. Ediþia Podaru mai cu-
prinde Variante, dar ºi un Aparat critic alcãtuit dintr-un amplu capitol de
Note (,,cu, ne avertizeazã îngrijitorul, post bibliografic pentru fiecare
scriere în parte”), Tabloul ediþiilor, Ediþii în limbi strãine ºi Monografii,
studii, evocãri în volume. O strãdanie, aº spune, sisificã, dar de data aceasta
o silinþã cu rost.

În totul, realizarea Ediþiei critice a operei complete Pavel Dan – Ediþia
Podaru – se constituie, la împlinirea a 75 de ani de la moartea lui Pavel Dan,
nu doar într-un act de reconstrucþie a unui moment din istoria literaturii
româneºti, dar ºi într-un model pilduitor de lucrare editorialã. 
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Sã debutezi la 82 de ani (Poezii), sã aduci la luminã al doilea volum
(Poezii ed. Primus, Oradea, 2013) constituie, neîndoielnic, un caz, o pre-
zenþã atipicã în contextul liricii contemporane. Acestei paradigme i se în-
cadreazã profesorul-poet Boris Belicciu, nume cunoscut îndeobºte de
cãtre învãþãceii liceului pedagogic orãdean. Predilecþia pentru titluri ge-
neric-impersonale (asemenea lui Mircea Ivãnescu) presupune ocolirea
unor sugestii particulare sub raport tematic, precum ºi trimiterea la
„creaþie” (cf. gr. „poiesis”). 

Cea de a doua plachetã (ºi aceasta prefaþatã aplicat de Crenguþa
Gânscã) nu modificã problematica ºi elementele formale prezente în pri-
mul volum; acestea sunt mai degrabã continuate.

Poezia liminarã – Strict secret – e o stanþã sui generis ilustrând auto-
definirea eului ca ºi propensiunea pentru epigramã: „ªtia sã scrie ºi s-a-
dune,/ vorbea mai rar, dar ce anume/ era cam greu de înþeles (fãrã pro-nu-
me)/ cãci toatã viaþa lui a vrut/ aproape tot,/ din ceea ce nu a putut...”

Textul final ( Duet) sintetizeazã câteva motive recurente, accentul cã-
zând pe legãtura simbolicã a douã toposuri sub semnul afecþiunii de duratã
care implicã eternitatea, asemeni naturii perene: „În ce vremuri un profet/
l-a privit ca pe-o icoanã/ ºi sã-i spunã Cãrpinet .../ca-ntr-o zi fãrã prihanã/ sã
se nascã un duet,/ cu alt sat,/ îndepãrtat,/ c-o silabã dintr-o odã/sã-l nu-
meascã Cuza Vodã;/satul mic transilvãnean/ cu alt sat basarabean.”

În bunã mãsurã poetul gloseazã asupra curgerii discrete a timpului.
Reflecþiile asupra împlinirii existenþiale dincolo de imediat se asociazã
afecþiunii cuplului etern încadrat contextului familial, istoric ºi naturistic.
Alteori asistãm la celebrarea înaintaºilor, a urmaºilor (cu punctãri tempo-
rale precise), dar ºi a unor personalitãþi accentuate ale istoriei.
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Cultura profund asimilatã, deloc ostentativã (motto-urile ºi citatele
din marii filosofi o dovedesc), maniera laconicã, cvasi-aforisticã, se asociazã
unor elemente ce þin de intertextualitate („între galbenele file”, „ar trebui
un cântec”).

Relaþia matematicã-poezie, aflatã sub semn barbian, e precizatã de
autorul însuºi, ocolind confesiunea la persoana I: „Frumuseþea construirii
unei figuri geometrice sau a unei structuri algebrice a constituit un motiv
permanent pentru a se apropia de literaturã, urmarea fiind ºi publicarea a-
cestui volum.”
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Autoarea, Constanþa Niþã, în Stileme baroce în creaþia lui Radu
Stanca (Oradea, Editura Universitãþii din Oradea, 2011) a ºtiut sã gãseascã
cea mai adecvatã cale pentru surprinderea „etimonului spiritual” al acestei
fascinante opere, transformând o aserþiune generalizatoare, dar poate ºi o
intuiþie de lecturã într-o luminoasã demonstraþie, în care exegeza stilisticã,
foarte bine ºi complex asimilatã, a putut sã-ºi dezvãluie valenþele hermene-
utice, perspectiva stilisticã dovedindu-se în aceastã lucrare o dimensiune
fundamentalã a criticii.

Unind spiritul de fineþe cu cel de geometrie, într-o organicã îngemã-
nare, de altfel caracteristicã exegezelor stilistice cu adevãrat valorizatoare,
doamna Constanþa Niþã a realizat cea dintâi analizã amplã a unei creaþii
pusã sub semnul unei paradigme literare: Barocul, dar ºi al unui barochism
fundamental, fiind, în acelaºi timp, una dintre primele monografii dedicate
unui poet cu adevãrat important dar insuficient prezent în conºtiinþa lite-
rarã româneascã.

Autoarea a reuºit sã surprindã cu subtilitate, dar ºi cu rigoare car-
tezianã, ceea ce leagã aceastã creaþie de experienþa scripturalã a poeziei ba-
roce europene, din perspectivã propriu-zis textualã, pe  care a raportat-o ,
pentru prima oarã, la marile momente ale Barocului european, aºa cum s-
a cristalizat el în manifestãrile poetice cele mai semnificative. Altfel spus, lu-
crarea se constituie într-o investigaþie pertinentã ºi minuþioasã care vine în
întâmpinarea unui deziderat important al criticii stilistice, rãmas în mare
mãsurã un deziderat. Este vorba de stilistica comparativã, în acest caz fiind
vizate acele formule poetice aparþinând unei paradigme literare net carac-

Lecturi dupã lecturi

Ileana Oancea

Stileme baroce



terizate ca sincronie (cumul de elemente definitorii), în desfãºurarea ei
diacronicã.

Relaþia acestui poet atât de interesant cu spiritualitatea barocã, în-
tâmplându-se dincolo de limitele istorice ale curentului, s-a dovedit, într-
adevãr, cum întreaga lucrare o acrediteazã, cheia de lecturã cea mai adec-
vatã pentru deschiderea corolei textelor lui poetice spre specificul incon-
fundabil al artei sale literare, în datele ei cele mai semnificative .( ...) Aºadar,
o exegezã realizatã din perspectiva stilisticii comparate se constituie într-o
profundã ºi complexã investigaþie a unui tip de poeticitate care aduce în
literele româneºti un suflu nou, reiterând unele formule „datate” istoric,
care, nu numai cã nu ºi-au epuizat valoarea, ci dobândesc o deosebitã forþã
poeticã într-o epocã dominatã de interferenþa stilurilor poetice.

Descoperirea  ºi descrierea  în perspectivã  stilisticã a continentului
baroc din creaþia poeticã a acestui tulburãtor artist constituie substanþa
celor patru capitole ale cãrþii. Ele oferã o strãlucitã demonstraþie a ipotezei
teoretice, realizând un veritabil cerc hermeneutic al înþelegerii, de altfel
specific nu numai filosofiei, ci ºi exegezei stilistice, cum a arãtat Starobinski
în Relaþia criticã, atunci când a analizat metoda stilisticã a marelui Leo
Spizer. ( ...) Aici trebuie sã subliniez neapãrat latura „pozitivistã” a cercetãrii,
care se adaugã celei teoretice. Ea a supus  cu foarte bune rezultate textuali-
tatea analizatã grilei de lecturã, de o mare complexitate, construitã, poate,
în mare mãsurã a  priori, dar justificatã de prezenþa ei în  texte, deci a
posteriori. Oare nu aºa funcþioneazã cercul hermeneutic?
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Oricine doreºte sã aibã o imagine, e drept, mediatã, asupra a ceea ce s-a
întâmplat din punct de vedere teatral la Iaºi are acum la dispoziþie douã cãrþi
datorate tânãrului critic ºi teatrolog Cãlin Ciobotari. 

Cãrþile se numesc Semne de scenã - Iaºul teatral (2011-2013) ºi Regi-
zorul, acest... ºi au apãrut, în excelente condiþii grafice, la editura Opera
Magna. Prima e un volum în principal de cronici, completat de câteva inter-
viuri, cea de-a doua e alcãtuitã exclusiv din convorbirile autorului cu 13 direc-
tori de scenã, aflaþi în relaþie, continuã sau doar tranzitorie, cu Iaºul teatral.

Am mai spus-o ºi cu alte ocazii. Cãlin Ciobotari mi se pare unul dintre
cei mai serioºi, mai talentaþi ºi mai profesioniºti tineri comentatori ai feno-
menului teatral românesc contemporan. Printre acei puþini tineri critici care
analizeazã, aºa cum e firesc ºi cum se ºi cuvine de altminteri, parcã cu un plus
de interes producþiile colegilor lui de generaþie, fãrã a-ºi pune însã condeiul
în slujba alimentãrii interesate ºi artificiale a falsului conflict între generaþii,
aºa cum fac tot felul de june criticiþe aflate veºnic în cãutarea succesului pro-
priu. 

În raport cu ceea ce se întâmplã din punct de vedere teatral la Iaºi,
Cãlin Ciobotari are, deopotrivã, avantaje ºi dezavantaje. Fiind ieºean, fie ºi nu-
mai prin adopþie, imaginea pe care criticul ºi-o formeazã ºi apoi o transmite
prin scrisul sãu deþine atributul continuitãþii. Al continuitãþii ºi coerenþei. Al
capacitãþii de a sesiza suiºuri ºi coborâºuri în peisajul general, dar ºi în exis-
tenþa unei anume instituþii. Pe de altã parte, condiþia de om al locului presu-
pune apariþia a douã primejdii ce trebuie cu desãvârºire evitate. Mai întâi
aceea ca omul locului sã nu devinã ºi om al casei, în al doilea rând ºi la pol
contrar, ca nu cumva omul locului sã  se metamorfozeze în adversar încãpãþâ-
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nat, chiar fãrã voie, al creatorilor, instituþiilor ori al celor ce conduc aceste
instituþii.

Parcurgând volumul de cronici Semne de scenã-Iaºul teatral (2011-
2013), am avut impresia cã tânãrul critic a izbutit sã evite cu destul succes
ambele pericole. E limpede, Cãlin Ciobotari nu se numãrã printre admirato-
rii, familiarii, aplaudacii actualei echipe de conducere a Teatrului Naþional
“Vasile Alecsandri”. Pe care o numeºte, cu o ironie ce poate s-ar fi cuvenit cen-
zuratã, “luminatã”. Naþionalul e, orice s-ar spune, cu toate bunele ºi relele sale,
instituþia-fanion a vieþii teatrale ieºene. Dispune de un buget semnificativ, are
mai multe sãli, produce cele mai multe premiere. Era cum nu se poate mai
natural ca lui, Naþionalului, ºi producþiilor acestuia, sã îi fie consacrate cele
mai multe cronici ºi cele mai multe pagini ale cãrþii. 

Ce imagine îþi poþi face despre Teatrul Naþional din Iaºi citind analizele
lui Cãlin Ciobotari? “Casa lui Alecsandri” are o evoluþie deloc linã, nicidecum
previzibilã, cel mai adesea contradictorie. Nu e o evoluþie închistatã, nu e re-
fractarã la nou (Edmond, Down Way), nici la spectacolul-popular, de come-
die altminteri elaboratã (Pãlãria florentinã), nici la divertismentul metafizic
(Domnul Swedenborg vrea sã viseze), nici la înscenarea unor mari texte din
literatura dramaticã româneascã (O noapte furtunoasã, Iaºii în carnaval)
sau universalã ( Mizantropul,Trei surori, Rinocerii), nici la dramatizãri (Pana
de automobil), nici la spectacolele de autor (Golem), nici la literatura drama-
ticã româneascã de ultimã orã ( Tv for Dummies, Hollywood Mirage).
Monteazã aici, alãturi de regizorii angajaþi (Irina Popescu-Boieru, Ovidiu
Lazãr) ori de directorul Teatrului, Cristian Hadjiculea (ale cãrui Trei surori
sunt de acord cu autorul cãrþii nu au fost chiar foarte convingãtoare) sau de
actori travestiþi în regizori (Ion Sapdaru, al cãrui Hollywood Mirage nu mi s-
a pãrut nici mie deloc prost), regizori invitaþi. Cei mai mulþi de top, oricum
din generaþii diferite. Deja “clasicizaþilor” Silviu Purcãrete, Mihai Mãniuþiu,
Alexandru Dabija, Tompa Gábor, Alexander Hausvater li s-au alãturat Radu
Afrim, Claudiu Goga, Vlad Massaci, dar ºi tineri sau debutanþi (Vlad Cepoi,
Ioana Pãun). Rezultatele au fost, judecând dupã mãrturiile lui Cãlin Ciobotari,
amestecate. Maeºtrii sau clasicizaþii nu au fost scutiþi nici ei de gustul amar al
eºecului (Tompa Gábor cu Mizantropul), al semi-reuºitei (Dabija cu Iaºii în
carnaval, Hausvater cu Golem) sau al controversei ( tot Dabija cu Noaptea
furtunoasã). Contrar legendelor, “oamenii locului” nu au semnat neapãrat
spectacole plate, nerelevante, neinteresante (Irina Popescu- Boieru cu Pana
de automobil, Focul). Afrim, Goga, Massaci au montat spectacole bune, nu
însã ºi excepþionale. Tinerii au produs surprize plãcute (Vlad Cepoi), dar ºi
dezagreabile (Ioana Pãun). 

Mozaicul, amestecul de bine ºi rãu par sã zburde în voie la Naþionalul
ieºean. Însã impresia predominantã pe care o ai, dupã ce parcurgi cartea în
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întregime, e cã, totuºi, ceva nu merge. Cã lucrurile nu se leagã. Lucru confir-
mat ºi de spusele scenografei Axenti Marfa intervievatã, alãturi de Oltiþa Cân-
tec, Constantin Chiriac, ªtefan Oprea, dar ºi de Traian Apetrei, directorul Tea-
trului din Botoºani (mai greu de înþeles care e legãtura directã a acestuia cu
Iaºul) în a doua parte a cãrþii.

Ceva mai bine, mai suplu, mai articulat, mai cu deschidere par a sta
lucrurile la Teatrul pentru copii ºi tineret “Luceafãrul”. Singura organizatoare
de o manifestare de culturã teatralã cu anvergurã naþionalã ºi internaþionalã
din Iaºi. Comentariul dedicat câtorva ediþii ale FITP e convingãtor în acest
sens. Deºi ne este promisã, cronica la Prinþul fericit, spectacolul lui Radu-
Alexandru Nica, lipseºte din motive care îmi scapã. 

La Ateneul Tãtãraºi lucrurile par indistincte, oricum departe de situaþia
de odinioarã. O reuºitã (Chicago, în regia lui Octavian Jighirgiu) coabiteazã
cu ceea ce pare a fi fost o catastrofã în lege (O sãrbãtoare princiarã, specta-
col montat de Ovidiu Lazãr). La Universitatea de Arte “George Enescu”, spec-
tacolele coordonate de profesorii Mihaela Arsenescu-Werner ºi Emil Coºeru
sunt plasate sub însemnele lucrului bine fãcut, profitabil pentru devenirea
studenþilor, dar ºi pentru necesara promovare a acestora. Teatrul indepen-
dent sau în spaþii neconvenþionale face paºi încã timizi, dar ºi promiþãtori.

S-a întâmplat sã vãd ºi eu o parte dintre montãrile comentate de Cãlin
Ciobotari. Cel mai adesea îi împãrtãºesc opiniile ºi cred cã mai tânãrul meu
coleg e un bun diagnostician. Care, pe deasupra, scrie bine, atent, documentat,
minuþios. E evident cã cronicile sale nu sunt fuºerite, nu sunt de mântuialã, cã
ating statutul de analize reale ºi elaborate. Cã nu sunt o aglomerare de califica-
tive, ci privilegiazã argumentaþia, cã autorul lor e critic ºi nu doar cronicar.

Cum spuneam, Regizorul, acest... e o carte de interviuri. 13 regizori,
din generaþii felurite încearcã, stimulaþi de întrebãrile de substanþã ale lui Cã-
lin Ciobotari, sã formuleze definiþii cât mai convingãtoare, dar ºi mai persona-
le ale profesiei lor. Unii nu izbutesc sã facã distincþia dintre discursul personal
ºi cel personalizat, cad în idolatrie, în litanie ºi autocompãtimire. Pozeazã în
atoate ºtiutori ºi veºnic neînþeleºi. Cum unei pãrþi dintre cei ce fac parte din
aceastã categorie le-am vãzut mãcar câteva creaþii, îmi pot îngãdui sã afirm cã
li se întâmplã sã transforme ºansa interviului în ocazia de a juca într-o piesã
ce s-ar putea chema Lungul drum al vorbei cãtre faptã. 

Impresia generalã e însã de seriozitate ºi de responsabilitate. Calitãþi pe
care le dovedesc ºi maeºtrii Mihai Mãniuþiu, Tompa Gábor, Anca Ovanez, ºi
Constantin Brehnescu, ºi deja consacraþii Vlad Massaci, Claudiu Goga, Felix
Alexa sau Radu Alexandru Nica, ºi încã începãtoarea într-ale regiei Antonella
Cornici. 
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O sãrbãtoare

Teatrul German de Stat din Timiºoara-
CABARET de Joe Masteroff dupã piesa I
am a Camera de John van Druten ºi
povestiri de Christopher Isherwood;
Versiunea germanã de Robert Gilbert.
Varianta redusã pentru orchestrã: Chris
Walker; Muzica: John Kander; Versurile:
Fred BB; Regia ºi coregrafia: Rãzvan
Mazilu; Decorul ºi costumele: Dragoº
Buhagiar; Conducerea muzicalã: Peter
Oshanitzky; Cu: Georg Peetz, Daniela
Török, Konstantin Keidel, Ida Jarcsek-
Gaza, Christian Bormann, Tatiana
Sessler, Radu Vulpe, Olga Török, Silvia
Török, Anne-Marie Waldek, Cristian
Romândaºu, Horia Sãvescu, Richard
Hladik, Franz Kattesch, Suzana Vrâncea-
nu, Aljoscha Kobeþ; Orchestra Teatrului
German de Stat din Timiºoara; Data re-
prezentaþiei: 28 februarie 2014

Poate ºi fiindcã am trecut pentru o
vreme prin Secretariatul literar al unui
Teatru, sunt foarte bucuros de fiecare
datã când am ocazia sã consemnez cã
un spectacol bun e însoþit de un caiet
de salã la fel de bun. Lucrul acesta se
întâmplã însã din ce în ce mai rar, poate
ºi fiindcã mai peste tot rolul comparti-
mentului în cauzã, altãdatã socotit vital
în configurarea repertoriului - alt con-
cept vetust! -, e din ce în ce mai minima-
lizat, mai neglijat, tot la fel cum un caiet-
program bine fãcut pare o cheltuialã

inutilã. Am scris cândva un comentariu
în care spuneam cã un Secretariat literar
competitiv, care sã ºtie sã alcãtuiascã
adjuvante spectacologice profesioniste,
atrãgãtoare, nu reprezintã doar un
semn cã Teatrul respectiv se respectã
pe sine, îºi respectã atributul esenþial de
instituþie de culturã, ci sunt, cel mai ade-
sea, un indicator fidel al calitãþilor pro-
fesionale ºi intelectuale, de om al cãrþii,
ale directorului.

Am dat atunci ºi câteva exemple.
Dintre ele nu putea lipsi acela al
Teatrului German de Stat din Timiºoara
ºi cel al directorului Lucian M. Vãrºãn-
dan. ªi iatã cã acum, excelenta montare
a spectacolului Cabaret de Joe Maste-
roff are parte de un caiet de salã nu
doar cu o graficã de salã aparte, adap-
tatã specificului montãrii, al cãrui de-
sign e acela al pãlãriei, marcã de identifi-
care a genului. Ci ºi conþinând multe
informaþii utile. E semnat de Andreea
Andrei, versiunea germanã e datoratã
Ruxandrei Buglea, fotografiile sunt
fãcute de Ovidiu Ciba, iar grafica i-a fost
asiguratã de firma Portaremedia.ro. 

Una dintre paginile caietului e con-
sacratã istorisirii felului în care o carte
de povestiri intitulatã Adio, Berlin!,
scrisã de Christopher Isherwood în
1939 a fost dramatizatã în anul 1951 de
John van Drutten ºi intitulatã I am a

Mircea Morariu
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Camera. John Kander a scris muzica,
Fred Ebb a alcãtuit libretul ºi aºa s-a nãs-
cut muzicalul Cabaret a cãrui primã
înscenare pe Broadway s-a produs în
1966, în regia lui Harold Price ºi core-
grafia lui John Field. Prima reprezen-
tare londonezã a avut loc doi ani mai
târziu, iar rolul Sally Bowles a fost atun-
ci interpretat de Judi Dench. Cabaret
ºi-a dobândit însã maxima celebritate
în 1972, atunci când Bob Fosse a re-
gizat filmul cu acelaºi nume, pe al cãrui
generic apãreau câteva nume de actori
celebri - Liza Minelli, Michael York, Joel
Grey. Nu mai puþin de opt premii
(regie, actriþã în rol principal, actor în
rol secundar, imagine, decoruri, mon-
taj, muzicã, sunet) au recompensat per-
formanþa ieºitã din comun a peliculei.
Un love story eºuat între o actriþã de
cabaret ºi un tânãr aspirant la gloria lit-
erarã. Dublat de o emoþionantã
poveste de dragoste fãrã noroc, poves-
te frumoasã ca o romanþã târzie, între
doi oameni de vârsta a treia care pen-
tru o scurtã perioadã au nutrit iluzia cã
ar putea fi fericiþi. Poveºti de dragoste
eºuate fiindcã au avut proasta inspi-
raþie de a se petrece în Berlinul începu-
tului anilor 30 ai secolului al XX-lea. Un
Berlin din ce în ce mai nesigur, mai
ostil, mai cãzut pradã nazismului, per-
secuþiilor rasiale, exacerbãrilor vio-
lenþei. ª.a.m.d.

Filmul a fost excelent, a fost recom-
pensat, cum spuneam, cu premii, a fost
elogiat de critici. Aºa cum sunt gata sã
anticipez cã se va întâmpla ºi cu specta-
colul datorat lui Rãzvan Mazilu, în
dublã calitate de regizor ºi coregraf, lui
Dragoº Buhagiar, semnatarul unor mi-
nunate decoruri ºi mereu expresive ºi
nu doar colorate costume, orchestrei
Teatrului German de Stat din Timi-

ºoara condusã de Peter Oschanitzky ºi
tot mai performantei trupe de actori de
la acelaºi Teatru. O trupã care, cu
fiecare nouã premierã, demonstreazã
cã poate orice. Poate sã joace în felurite
registre ºi stiluri de teatru dramatic ºi
poate sã joace profesionist music-hall.

Cãci principala calitate a montãrii
de la Timiºoara e profesionalitatea.
Garantatã de maturizarea artisticã a lui
Rãzvan Mazilu, artist mereu doritor de
absolut, de perfecþiune, care niciodatã
nu a pornit la lucru punând în faþã
deviza româneascã „merge ºi aºa”, des-
pre care a scris demult, o celebrã
tabletã publicatã în România literarã,
poeta Ana Blandiana. Împlinitã de pro-
fesionalismul directorului Lucian M.
Vãrºãndan, care nu a confundat con-
ceptele, care a înþeles cã a pune în
scenã un cabaret, ºi nu unul oarecare,
ci unul devenit faimos datoritã unui
film asemenea, nu înseamnã un joc oa-
recare. 

Cabaretul înseamnã lux, înseamnã
bani, înseamnã cheltuialã. Cabaretul
adevãrat nu e un simplu spectacol cu
sclipici, cu douã-trei rochii de lamé, cu
încã douã-trei smochinguri, cu câteva
cântece mai degrabã fredonate decât
cântate, cu niºte miºcãri aproximative,
dezarticulate, caraghioase. Cabaretul
presupune decoruri fastuoase pe care
Dragoº Buhagiar, bun cunoscãtor al
spaþiului de joc de la TGST, loc unde a
devenit un familiar, le-a conceput
magistral.  Cabaretul presupune actori
antrenaþi, actori apþi pentru marea per-
formanþã, actori care  ºtiu ºi sã cânte
impecabil, ºi sã danseze fãrã probleme,
ºi sã joace fãrã cusur teatru-teatru.

Rãzvan Mazilu a fãcut la Timiºoara
exact ceea ce trebuia sã facã. A devenit
un factor coagulant de energii. A ºtiut
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sã cearã, a avut delicateþea de a ºti sã
primeascã ceea ce a primit de la oa-
menii locului. A primit înainte de orice
devotamentul absolut. În absenþa cã-
ruia chiar cã nu se putea sã iasã nimic
esteticeºte notabil. A oferit ºi a primit
rigoare. Nu ºtiu câþi dintre compo-
nenþii distribuþiei sunt nemþi-nemþi. Cu
siguranþã, nu foarte mulþi. ªtiu însã cã
spectacolul e, cum se spune, „de cali-
tate germanã”, funcþioneazã asemenea
unui ceas elveþian, are sensibilitatea, pa-
sionalitatea ºi ritmul sufletului latin.

În rolul Conférencier, Georg Peetz
e copleºitor. Cântã ºi danseazã fãrã cu-
sur. Când trebuie, revine, firesc, la in-
strumentele actorului de teatru dra-
matic. Combinã admirabil zâmbetul ºi
lacrima. E de o energie debordantã. E
mereu prezent în scenã ºi nu oboseºte
niciodatã. E pur ºi simplu perfect. Cum
perfectã, deloc intimidatã de presiunea
modelului Liza Minelli, e ºi Daniela
Török, brava, extraordinara interpretã
a lui Sally Bowless. Regãsim în jocul
Danielei Török superficialitatea înºelã-
toare a personajului, palpitul unor sen-
timente rãvãºitoare. Actriþa ºtie sã evite
riguros capcanele peste tot prezente
ale vulgaritãþii ºi melodramaticului ºi sã
creeze un personaj adevãrat. Tânãrul
Konstantin Keidel, cãruia rolul Cliff
Bradshaw îi vine mãnuºã, nu e doar fru-
mos, aspectuos, de vitrinã. Deºi are
toate însuºirile de a fi ºi un notabil actor
de film. E un bun narator, se implicã în
poveste, dar îºi dimensioneazã aºa cum
trebuie implicarea, nu patetizeazã, dar
nici rece nu e. Ce mai? E ºi neamþ, e ºi
yankeu. Adicã e foarte bun. Cum foarte
bunã e ºi Tatiana Sessler în Domniºoara
Kost, un fel de Jenny Speluncã, riguros
adusã în scenã. Foarte bun, cu atitudini
prieteneºti înºelãtoare ºi duritãþi bine

relevate e Radu Vulpe în rolul Ernst
Ludwig.

Emoþionanþi, pânã în a-þi da
frisoane, emoþionanþi, dar nu melodra-
matici sunt Ida Garcsek-Gaza (Dom-
niºoara Schneider) ºi Christian Bor-
mann (Domnul Schultz).  Doi Romeo
ºi Julieta „la sfârºit de noiembrie”, doi
oameni mãrunþi, simpli, fãrã noroc,
care, pentru o clipã, cred cã viaþa le
oferã în sfârºit o ºansã. O lume întreagã,
o istorie se concentreazã în cutremurã-
torul strigãt al domnului Schultz „dar ºi
eu sunt german!”. Un strigãt ce îºi aflã
replica în finalul spectacolului care,
fãrã vorbe, într-o copleºitoare tãcere
spune „cu toþii suntem evrei”, adicã cu
toþii suntem victime atunci când niºte
nebuni îºi fac de cap, se joacã cu vieþile
ºi destinele noastre, ne trimit la
Auschwitz, în Siberia ori în Bãrãgan
pentru vini de dânºii inventate.

În fine, foarte bun este ansamblul.
Încep cu Franz Kattesch, cu un mo-
ment de excelenþã în dansul obosit,
gâfâit al Patronului de cabaret ºi îi men-
þionez apoi pe Olga ºi pe Silvia Török,
pe Anne Marie Waldek, Cristina Ro-
mândaºu ºi pe Suzana Vrânceanu, pe
Horia Sãvescu, pe Richard Hladik ºi pe
Aljoscha Cobeþ. 

ªi revin, în încheiere, la Rãzvan
Mazilu, la acel Rãzvan Mazilu pe care l-am
cunoscut acum aproape 20 de ani,
atunci când debuta furtunos în regia
spectacolului de teatru-dans cu Dama
cu camelii. Tânãrul de atunci va împli-
ni în iunie 40 de ani. O vârstã pe care
nu ºi-o ascunde fiindcã nu are nici un
motiv sã o facã. A trãit fiecare an intens
ºi fiecare an scurs a marcat pentru el
câte un eveniment artistic. Pentru el,
dar ºi pentru noi. Spectatorii lui, unii
chiar prietenii lui. Rãzvan Mazilu ºi-a
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O readaptare 

Teatrul Regina Maria din Oradea-
COMETA de Justine delCorte;
Traducerea: Alina Mazilu; Regia: Radu-
Alexandru Nica; Scenografia: Cristian
Rusu; Coregrafia: Florin Fieroiu; Muzica:
Alex Halka; Light design: Lucian Moga;
Cu: Mihaela Gherdan, Richard Balint,
Anda Tãmãºanu, Alin Stanciu, Dania
Þincã, Corina Cernea, Georgia Cãprãrin,
Irene Flamann-Catalina; ªerban Borda,
George Voinese; Data premierei: 1 mar-
tie 2014

În relativ noua condiþie de free-
lancer, Radu-Alexandru Nica îºi continuã
programul regizoral în configuraþia
cãruia un punct consistent e reprezen-
tat de dorinþa de a explora ºi de a con-
feri realitate scenicã celor mai recente
experienþe ºi experimente din literatu-
ra dramaticã universalã. Odatã cu spec-
tacolul cu piesa Cometa, montat pe
scena Teatrului „Regina Maria” din Ora-
dea, Radu-Alexandru Nica revine la
spaþiul sãu literar predilect, cel de ex-
presie germanã, cu toate cã semnatara
textului pe nume Justine DelCorte e
mai degrabã ceea ce s-ar chema un
„cetãþean al lumii.” ªi asta fiindcã, deºi
de naþionalitate germanã, Justine
DelCorte are, aºa dupã cum ne lasã sã
ghicim numele, origini hispanice, mai
exact mexicane, combinate cu ascen-
denþe austriece. Justine DelCorte e
prin naºtere, dar nu numai, cetãþean al
Lumii, al Cosmosului, înþelegând sã

tragã toate foloasele din aceastã con-
diþie a ei.

Simptomatic pentru modul în care
se definesc astãzi în Occident persona-
litãþile scriitorilor de literaturã dramati-
cã e faptul cã Justine delCorte a benefi-
ciat de o formare profesionalã com-
plexã ºi variatã. A studiat artele specta-
colului sub diversele lor aspecte în felu-
rite oraºe ale lumii. Pentru actorie a
preferat Berlinul ºi New Yorkul, pentru
producþia de film ºi pentru regie a ales
Hamburgul. A profesat ca actriþã de
teatru încã de la vârsta de 19 ani, mai
apoi a preferat industria filmului, nu-
mele sãu apãrând pe genericele mai
multor seriale de televiziune în dublã i-
postazã de interpretã, dar ºi de scenaristã.

În scrisul pentru scenã pare sã fi
avut succes de vreme ce, dupã debutul
din anul 2004 cu piesa Coºmarul feri-
cirii, alte douã texte purtând titlul Sex ºi
Cometa se bucurã de cãutare, ba chiar
de o anumitã celebritate. Ale cãror re-
sorturi ºi explicaþii le putem cunoaºte
acum ºi noi, graþie spectacolului orã-
dean.

Din câte se pare, Justine delCorte
scrie variaþiuni pe tema fericirii. A
cãutãrii acesteia prin iubire ºi prin sex,
a felului în care poate fi ea conservatã
sau mãcar reeditatã. Pânã la urmã
despre o reeditare e vorba în textul
tradus în limba românã de Alina
Mazilu. ªi aceasta fiindcã la zece ani de
la momentul nunþii ei cu Arthur, de
profesie medic transplantolog, Elisa-

pregãtit prin Cabaretul de la Teatrul
German de Stat din Timiºoara un
superb cadou de aniversare. Nu a fãcut-
o singur. Iar aceastã capacitate a lui de

a obþine dãruirea altora înseamnã
acum pentru Rãzvan Mazilu, artistul
ajuns la maturitate, principalul motiv
de mândrie.  
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beth îºi propune sã reconstituie, atât
cât e posibil, ceea ce a fost atunci.  

E mai greu de spus de ce o face. Din
plictisealã? Fiindcã acela a fost cel mai
fericit moment al vieþii ei? Deoarece
vrea pur ºi simplu sã îi reuneascã, în
ciuda animozitãþilor dintre ei, animozi-
tãþi ce nu s-au atenuat deloc odatã cu
trecerea timpului, ba dimpotrivã, pe
invitaþii de odinioarã, Arthur ºi Gregor
fiind pe mai departe adversari neîmpã-
caþi? Sperând cã o reeditare a nunþii ar
reprezenta o ºansã pentru un plus de
fericire sau pentru recuperarea acelei
pãrþi de fericire ratatã ºi neconsumatã?
Sau, pur ºi simplu, din pricina unui
anume gust al spectacolului ori al datu-
lui în spectacol? Cãci orice repetare are
în ea ceva din specificul teatrului. Însã
atunci când oamenii obiºnuiþi se aflã în
situaþia de  „a trage o dublã a vieþii lor”
simt cã ceva nu merge ºi, în consecinþã,
se comportã puþin diferit. ªi detur-
neazã scenariul iniþial. Nu îl joacã rigu-
ros exact.

Nici „dubla” doritã acum de Elisa-
beth nu mai e posibilã. Nimic nu mai e
la fel, personajele, orice s-ar spune, nu
mai sunt aceleaºi, anii ºi-au spus cuvân-
tul pe felul lor de a fi. Unii pur ºi simplu
nu mai vor sã fie asemenea celor ce au
fost în urmã cu zece ani ºi nici nu sunt
dispuºi sã parã cã ar fi. Ies pe neaºtep-
tate din rol. Alþii nu mai sunt dispuºi sã
tacã. S-au înãcrit, poate chiar li s-au
deschis ochii, poate cã simt nevoia sã
dea frâu liber exprimãrii adevãrurilor
ascunse. Cert e cã spectacolul dorit de
Elisabeth eºueazã. Însã preþul plãtit
pentru acest eºec e imens. Înseamnã
viaþa lui Arthur. Acesta se îneacã în
lacul din apropiere, totul având aspec-
tul unui accident ce, cu greu, disimu-
leazã o sinucidere. 

Cometa e primul text din creaþia lui
JustineDelCorte cu care am prilejul sã
fac cunoºtinþã. ªi nu doar prin inter-
mediul spectacolului. Am citit piesa în
forma ei brutã, în prima traducere a
Alinei Mazilu, ºi mi-a sãrit instantaneu
în ochi dezechilibrul dintre cele douã
pãrþi ale sale. Primul act e excesiv de
lung, susþinut mai puþin prin acþiune
cât mai curând prin vorbe, dialog,
aºteptare, tensiuni între personaje. Prin
amestecul de tandreþe uneori trucatã
(Elisabeth), ironie ºi autoironie
(Arthur), plictis ºi dezamãgire (Vera),
sinceritate frustã (Greta), sinceritate
mimând superioritatea (Anna), histri-
onism cu douã tãiºuri (Gregor), rãutãþi
(Nane), infantilism (Isabel). Cel de-al
doilea act e concentrat, scurt, parcã cu
un plus de dinamism. Personajele au
ceva cehovian nu doar prin ocupaþie
(doctor, actriþe), nu doar prin ratare
(Nick), ci ºi prin felul în care înþeleg sã
se exprime, dar ºi sã aºtepte. Motivul
aºteptãrii e detectabil, iar aici Justine
DelCorte creeazã un amestec de Cehov
ºi de Maeterlinck, amestec potenþat de
ambientul sonor al montãrii asigurat
de muzica discretã, dar nicidecum de
nebãgat în seamã creatã de Alex Halka.

Sunt absolut convins cã ºi regizorul
Radu-Alexandru Nica a resimþit deze-
chilibrul. A optat pentru o reconfigu-
rare destul de drasticã a textului, a con-
topit cele douã pãrþi, a conceput o
montare de douã ore fãrã pauzãºi a tur-
nat totul în formula teatrului în teatru.
Nunta repetatã e, aºadar, obiectul unui
spectacol aflat în repetiþii la un teatru
oarecare. Teatru în care sunt ºi actori
buni, ºi actori mai puþin buni, ºi vedete
autentice, ºi false vedete, ºi rãutãþi, ºi ri-
valitãþi, ºi trãire asumatã, ºi declamaþie
gratuitã. Prin scenã trece din când în
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când regizoarea tehnicã. Poate nu
îndeajuns de des încât formula de spec-
tacol sã fie chiar net clarificatã. Repe-
tiþia e întreruptã, mai des la început, to-
tul devine mai coerent ºi mai dinamic
pe mãsurã ce artiºtii se încãlzesc ºi îºi
intrã în rol. 

Cam la fel se întâmplã lucrurile ºi în
spectacolul-spectacol care nu dema-
reazã chiar foarte uºor, nici prea con-
vingãtor, nici suficient de elegant, nici
prea legat, nici cu un ritm adecvat, gãsit
din primul minut al reprezentaþiei.
Sigur cã e uºor sã pui în sarcina lui
Radu-Alexandru Nica startul oarecum
ratat ºi neîmplinirile biniºor atenuate
pe mãsurã ce reprezentaþia curge ºi îºi
precizeazã dominantele. Fireºte cã e
cum nu se poate mai comod sã spui cã
de tot ceea ce se întâmplã bine sau rãu
pe scenã e responsabil regizorul. 

Problemele sunt însã, în cazul de
faþã, ceva mai nuanþate. Lui Radu-
Alexandru Nica i-a revenit misiunea de
a monta un spectacol de teatru dramatic,
adicã de teatru cu vorbe ºi cu situaþii
dramatice, cu personaje bine contu-
rate, un spectacol serios ºi un spectacol
cu greutate, un spectacol cu un text
extrem-contemporan dupã ce cam
demultiºor mai tot repertoriul  a fost
axat pe music-hall, domeniu în care
trupa orãdeanã a înregistrat câteva per-
formanþe notabile. La urma urmei,
Radu-Alexandru Nica a avut de îndepli-
nit o sarcinã de pedagog. El a trebuit sã
îi conducã pe cei zece actori din distri-
buþie pe calea readaptãrii la forma de
bazã a exprimãrii lor artistice care e
aceea a teatrului în prozã. ªi, ca orice
pedagog, Radu- Alexandru Nica a avut
parte de „învãþãcei” mai mult sau mai
puþin disciplinaþi. Unii ºi-au fãcut pe de-
plin datoria, au jucat bine ºi foarte bine,

alþii au avut încã nostalgia numerelor
solistice din montãrile cu sclipici.  

În evoluþia actriþei Irene Flamann-
Catalina, invitatã pentru rolul antre-
prenoarei Nane de la Teatrul Naþional
din Timiºoara, am regãsit iarãºi ºi iarãºi
seriozitatea ºi profesionalismul pe care
i le ºtiu cam de când am început sã vãd
teatru nu doar pentru cã îmi place sã
merg la teatru, ci ºi pentru cã trebuie sã
o fac. Adicã de vreo 30 de ani.
Excelentã, surprinzãtoare, fãrã cusur
mi s-a pãrut Corina Cernea în Greta.
Sensibilã, visãtoare, caldã, în pofida fap-
tului cã personajul ei, Elisabeth,
ascunde un secret al cãrui preþ se
deconteazã la zece ani distanþã e
Mihaela Gherdan. Cu totul altfel decât
în Visul unei nopþi de varã, dar confir-
mându-mi bunele impresii de acum un
an e Anda Tãmãºanu. Aplicat, minuþios,
recuperând handicapul de a nu mai fi
primit demult un rol adevãrat, rol elab-
orat sub îndrumarea unui regizor
autentic e ªerban Borda (Gregor). Alin
Stanciu ºi-a început cariera pe scena
orãdeanã în urmã cu un an. Cu rolul
Nick dovedeºte cã are toate datele pen-
tru a fi un actor adevãrat ºi cã nu e prea
limpede de ce nu a fost întrebuinþat
mai mult pânã acum. Dania Þincã
(Anna) - mai mult ºi Georgia Cãprãrin
(Isabel) - mai puþin- au evoluþii la care ar
mai fi fost de lucrat. De lucru ar mai fi
avut, mai cu seamã, în sensul precizãrii
sensurilor ºi faþetelor rolului încredin-
þat Daniei Þincã nu doar actriþa, ci ºi
regizorul. Dincolo de asta ºi ea, ºi
Georgia Cãprãrin au de rezolvat prob-
leme vocale, de timbru, de emisie,
º.a.m.d., º.a.m.d. George Voinese în
Lothar a avut o scurtã trecere prin
scenã cam enigmaticã, dar nu din vina
lui.
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În evoluþia din seara premierei a
lui Richard Balint (Arthur) am
întrezãrit rolul bun pe care îl va face
actorul în urmãtoarele reprezentaþii.
Adicã atunci când va renunþa sã joace
cu gândul de a trage la public, de a lua

caimacul din prima. Un copac, arbo-

rele vieþii pânã la urmã, e baza decoru-

lui conceput de Cristian Rusu. Nu e ce-

va foarte nou, nu e din cale afarã de

original, dar nici rãu nu e.

O revalidare

Teatrul Sala Micã din Cluj-Napoca în
colaborare cu Salina Turda- IONA de
Marin Sorescu; Regia: Mihaela Panainte;
Interpreteazã: Florin Vidamski; Data
reprezentaþiei: 15 februarie 2014

În capitolul inspirat intitulat
Conceptul Sorescu, din cartea Ora
19.30 (Editura Meridiane, Bucureºti,
1983), Valentin Silvestru fãcea obser-
vaþia fundamentalã potrivit cãreia “ori-
ginalitatea absolutã a lui Marin Sorescu
ºi atributul de dramaturg fundamental
decurg nu numai din factura operei
dramatice, ci ºi din calitatea sa de inven-
tator”. Binecunoscutul critic, admirator
ºi promotor fervent al creaþiei sores-
ciene, amintea în context cã Sorescu e
la noi creatorul “tragediei ontologice, al
tragi-comediei istorice, al speciei mo-
derne de dramã ritualicã româneascã,
al monodramei.”

În Istoria dramaturgiei române
contemporane (Editura Albatros, Bu-
cureºti, 2000), Mircea Ghiþulescu
insista ºi el asupra originalitãþii scrisu-
lui sorescian, socotind cã dramaturgul
e o “excepþie greu de inseriat.” De ce?
Fiindcã “el atacã teme mari ca Blaga, în
dicþiune ironicã, asemenea lui Ca-
ragiale, într-un aliaj unic, profund ºi pi-
toresc deopotrivã. Sã facem filosofie
glumind! este deviza lui Sorescu, mai
ales în trilogia Setea muntelui de sare,

ceea ce este, între altele, un mod olte-
nesc de a exista.”

Convins la rându-i de modernitatea
ca ºi de originalitatea lui Sorescu, criticul
Marian Popescu îi aborda creaþia, în
cartea Chei pentru labirint (Editura
Cartea Româneascã, Bucureºti, 1986),
din perspectiva metodelor de lucru
oferite de Gustav René Hocke în lucra-
rea Lumea ca labirint, dar ºi prin ace-
lea propuse de Gabriel Liiceanu în Tra-
gicul. ªi tot Marian Popescu e cel ce
scria cã “elementul de ºoc pe care îl
aduce Marin Sorescu constã nu numai
în ineditul situaþiilor dramatice. Dru-
mul cãtre perfecþiune al personajelor
sale nu este dat, în detalii expuse pro-
gramatic.El devine drum al cunoaºterii
profunde, direct, esenþial, tulburãtor
prin simplitatea sa, aflat în perfect
echilibru între seriozitatea riscului
asumat ºi ironia ca formã a luciditãþii.”
Atât Iona cât ºi Paracliserul intrã în
labirint, fie cu totul întâmplãtor, fie voit,
pentru ca apoi sã înceapã drumul spre
perefcþiune. Primul o face încercând sã
iasã din burta chitului, cel de-al doilea
vrând sã ajungã sus, “în înaltul cate-
dralei gotice pentru a-l gãsi pe Dumne-
zeul absent din lãcaºul credinþei.” Asta
în vreme ce Irina, protagonista piesei
Matca, vrea sã-ºi salveze “pruncul pe
cale de  veni pe lume.”

Monologul dramatic are, la rându-i,
la Sorescu o seamã de originalitãþi
demne de subliniat. Valentin Silvestru
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spunea cã “monodrama sorescianã
beneficiazã de o dramaticitate speci-
ficã, nu e un simplu monolog în deco-
ruri alternate. Are ceva din specia pla-
tonicianã a dialogului cu un interlocu-
tor fictiv.”. Marian Popescu sesiza ºi el
dominanta în cauzã a monologului
sorescian. O dominantã cât se poate de
necesarã în cazul omului Iona fiindcã
atât claustrarea cât ºi tirania duratei ce
se fac simþite aici implicã permanenta
verificare, eu aº zice autoverificare, a
poziþiilor personajului. În primul rând
descoperirea ºi verificarea propriului
eu graþie dialogului cu sine însuºi. Iar
autoverificarea e, ca ºi reîntoarcerea, de
altminteri, semnul speranþei. “În mo-
mentul în care pescarul ghinionist are
revelaþia propriului eu ca realitate indi-
vidualã, lupta sa de reducere a indeter-
minãrii lumii, nevoia de certitudine ºi
de solidaritate cu soarta sa îi oferã acce-
sul într-o sferã superioarã a spiritului.”
(Marian Popescu)

De fapt, aici, în Iona, piesã catalo-
gatã de Mircea Ghiþulescu drept textul
fundamental al poetului, scriere pusã
în relaþie cu setea de absolut din care se
hrãneºte marea literaturã dramaticã a
lui Camil Petrescu, ne întâlnim cu
aventura captivitãþii ºi a libertãþii
(prin opoziþie), ambele înþelese ca pãrþi
ale cunoaºterii. Aº spune cã în Iona
aventura cunoaºterii de sine e dublatã
la Sorescu de aventura cunoaºterii
lumii. De unde ºi permanenta autointe-
rogaþie, dorinþa obsesivã a personajului
de a se întreba spre a dobândi, re-
dobândi ºi a-ºi reîntãri certitudini. Cea
din urmã dictatã ºi de spaþiul nou, ined-
it, atipic în care se consumã existenþa
sa, mai exact, ultima parte a existenþei
sale. Partea trecerii spre inexistenþã.

Am simþit nevoia de a reveni la bibli-
ografie, de a-mi reaminti toate acestea,
lucruri demult citite, conspectate,
ºtiute dupã ce am vãzut spectacolul
Iona produs de Teatrul Sala Micã din
Cluj în colaborare cu Salina din Turda.
Au trecut, cred, mai mult de zece ani de
când nu am mai avut ocazia de a urmãri
un spectacol cu Iona, au trecut, de ase-
menea, mulþi ani de când nu am mai
vãzut nici un alt spectacol cu vreo piesã
de Marin Sorescu ºi tocmai de aceea nu
pot decât sã mã bucur cã un  teatru par-
ticular, dar ºi cã doi tineri creatori - regi-
zoarea Mihaela Panainte ºi actorul
Florin Vidamski - au redescoperit mo-
nodrama sorescianã, au fost fascinaþi
de ea ºi s-au strãduit sã o valorifice tea-
tral, artisticeºte, într-un chip original, în
consonanþã cu originalitatea însãºi a
textului. Nu tãind-o, nu masacrând-o,
nu sluþind-o, nu abuzând-o textual.
Partitura e rostitã, cred, integral, de
Florin Vidamski, condiþia de monolog
dialogat al textului e conºtientizatã ºi
de actor, ºi de regizoare. Poate cã
aceastã conºtientizare e uneori excesiv
subliniatã, poate cã învestirea spectato-
rilor cu calitatea de martori ºi desti-
natari ai confesiunii se cuvenea sã fie
ceva mai subtilã, dar ºi mai discretã.

ªi Mihaela Panainte, ºi Florin Vi-
damski au înþeles foarte bine cã aventu-
ra ontologicã e dublatã în Iona de una
gnoseologicã. Cã personajul Iona se
aflã într-o mare trecere. Dar ºi cã în
piesa Iona conteazã extrem de mult
relaþia cu spaþiul. Cei doi au gãsit un
spaþiu scenografic inedit, impresion-
ant, acela al Salinei din Turda. Contras-
tul dintre urieºescul chitului ºi minus-
culul fiinþei umane e absolut impresio-
nant în spectacolul celor doi, tot la fel
cum e impresionant spaþiul sonor al
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rostirii, al ecoului, al zgomotului, al
apei. Toate acestea evitându-se riscul
realismului primar, agresiv. 

Spectacolul e, însã, departe de a fi
perfect. Ar mai fi fost de lucrat la asu-
marea partiturii cãci unele pãrþi ale ei
sunt rostite încã alb, nu îndeajuns de
implicat sau de convingãtor. Ar mai fi
fost de cãutat în registrul originalitãþii
zicerii deoarece Florin Vidamski e mult
prea îndatorat aici unui fel de emisie al
sunetului, unei rostiri, unei frazãri ce

aminteºte frapant de arta lui Gheorghe
Dinicã. Florin Vidamski nu e singurul
actor care greºeºte, adesea fiindu-mi
dat sã vãd ºi sã aud în teatrele ro-
mâneºti epigoni, fie ai lui Marcel Iureº,
fie ai lui Gheorghe Dinicã. Aº fi prefer-
at ca Florin Vidamaski sã nu greºeascã
ºi ca Mihaela Panainte sã îl ajute sã evite a-
ceastã greºealã. Oricum, impresia gene-
ralã e pozitivã. Iar spectacolul are, între
altele, semnificaþia revalidãrii peste ani a
valorii piesei lui Marin Sorescu.

Textul învinge

Teatrul de Nord din Satu Mare - TAKE,
IANKE ªI CADÂR de Victor Ion Popa;
Regia artisticã: Andrei Mihalache; Cu:
Radu Botar, Stelian Roºian, Ionuþ
Mateescu, Dorina Nemeº, Andrei Stan,
Vasile Blaga, Tibor Szekély; Data pre-
mierei: 2 martie 2014

Surprinzãtor de proaspãtã, de vie,
de amuzantã, de actualã Take, Ianke ºi
Cadâr, piesa lui Victor Ion Popa care a
trecut falnicã pragul celor 80 de ani
deja scurºi de la scrierea ei (1933). ªi
care, fãrã doar ºi poate, se va menþine
astfel ºi când i se va serba, de dorit cu
un mare spectacol, cu o distribuþie de
zile mari, cu actori care atunci sã fie
comparabili cu ceea ce au fost odin-
ioarã interpreþi precum Jules Cazaban,
ªtefan Ciubotãraºu, Ion Finteºteanu,
Marcel Anghelescu sau, mai aproape
de noi, Radu Beligan, Gheorghe Dinicã
sau Marin Moraru. 

Am redescoperit deliciile textului
rãmas de la Victor Ion Popa graþie unui
spectacol înscenat la Teatrul de Nord
din Satu Mare de regizorul Andrei
Mihalache. Un spectacol zãmislit, cred,
în primul rând datoritã marii încrederi

pe care directorul de scenã, altminteri
pare-se îndrãgostit de literatura dra-
maticã româneascã interbelicã la care
revine adesea, o are în partiturã. O par-
titurã pe care a lãsat-o sã se rãsfeþe în
voie. Mi se pare cã tocmai plãcerea tex-
tului a fost principalul motiv ce l-a
determinat pe Andrei Mihalache sã
revinã la piesa lui Victor Ion Popa ºi
nicidecum dorinþa de a oferi un punct
de vedere nou asupra acesteia. Care
punct de vedere, atunci când este prea
autoritar, nu s-a dovedit întotdeauna
chiar în favoarea acestor scrieri de pat-
rimoniu.

Sigur cã aº mai putea specula ºi gãsi
ºi alte motive ce justificã opþiunea. Mai
cu seamã dacã luãm în calcul detaliul cã
regizorul spectacolului îndeplineºte
funcþia de director artistic al Secþiei
române a Teatrului de Nord, aºa cã are
griji suplimentare. 

Primul motiv ar fi faptul, deloc de
nebãgat în seamã, cã în cursul acestei
stagiuni, poate cã ºi în stagiunea
viitoare, clãdirea Teatrului se aflã ºi se
va afla în reparaþie capitalã, drept pen-
tru care spectacolele se joacã în sala
mult mai puþin atractivã ºi infinit mai
puþin primitoare a Casei de culturã a
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Sindicatelor. Dincolo de inconvenien-
tele tehnice inerente, de limitãrile re-
pertoriale, e lucru dovedit cã în astfel
de perioade o parte dintre spectatorii
chiar fideli îºi iau, justificat sau nu, un
rãgaz de la condiþia lor de spectatori.
Textele din repertoriul de aur, verificat,
al dramaturgiei româneºti ºi universale,
au puterea de a limita pierderile. 

În al doilea rând, mã gândesc cã
poate a contat ºi mesajul piesei. Acel a-
pel la bunã înþelegere între etnii, apel
ce e oricând actual, dar care e încã ºi
mai presant într-o perioadã în care prin
Teatrul de Nord, dar ºi pe holurile ºi
prin birourile „forurilor tutelare” bân-
tuie un gând de secesiune.

În montarea de la Satu Mare existã,
totuºi, firave încercãri de întinerire a
partiturii. Baba Safta (Adriana Vaida)
nu e deloc babã, poartã rochii cu vola-
ne, e un fel de vampã în retragere. ªi
ilustraþia muzicalã, aleasã pesemne de
regizor, depãºeºte cadrele culturale ale
interbelicului. 

Interpreþii rolurilor titulare nu au
chiar vârsta cerutã de autor, dar situaþia
aceasta, dictatã ºi ea de motive obiec-
tive ce, din pãcate, nu sunt specifice
doar Teatrului sãtmãrean, e compen-
satã de devotamentul ºi talentul celor
ce s-au încumetat sã îi joace pe cei trei
negustori. Care nu sunt rãi deloc. Radu
Botar (Take) mizeazã pe o anume so-

brietate compensatã de explozii tem-
peramentale bine gãsite ºi riguros gra-
date, Stelian Roºian e excelent în Ianke,
iar încã tânãrul Ionuþ Mateescu mizea-
zã pe expresivitatea ºi elasticitatea lui
corporalã autenticã. 

Se mai sare câteodatã calul, se mai
fac ocheade spectatorilor, se mai trage
ºi altfel la public, se mai trage uneori ca
de gumilastic de unele replici ce ar
putea avea conotaþii mai deocheate, se
recurge ºi la fasoleli inutile. Caracte-
ristici de care nu scapã nici jocul lui Va-
sile Blaga, interpretul lui Iþic, în vreme
ce Tibor Szekély, actorul distribuit în
ªtrul, joacã un fel de domn Goe în pre-
lungiri, gras, tãlâmb, neterminat, veºnic
cu o acadea la îndemânã. O acadea ce
pentru el valoreazã mai mult chiar
decât farmecele Anei. Andrei Stan e
interpretul corect, prezentabil al tânã-
rului Ionel, în vreme ce de la Dorina
Nemeº aº fi dorit un plus de exuberan-
þã, dar ºi de rigoare (amestecul e dificil,
ºtiu, dar necesar) în elaborarea perso-
najului Ana.

Decorul, pare-se ºi el gândit de regi-
zor, e unul oarecare, la fel cum oarecare
sunt ºi costumele ºi ele fãrã autor re-
vendicat. Cu siguranþã fãcute din exis-
tent ºi foarte puþin adaptate specificu-
lui unui timp anume. Unele urâte de-a
dreptul.  

Prea mult

Teatrul de Nord din Satu Mare-Secþia
românã- WOYZECK ÎN TRANSILVANIA
dupã Georg Büchner; Spectacol realizat
în colaborare cu Casa Orãºeneascã de
Culturã din Negreºti Oaº ºi Muzeul
Satului din Negreºti Oaº; Regia artisticã:
Marcel Þop; Scenografia: Anca Cernea;
Cu: Radu Botar, Dorin C. Zachei, Tibor

Székely, Vasile Blaga, Vlad Mureºan,
Cristian Iorga, Cosmin Domniºan,
Sergiu Tãbãcaru, Andrei Stan, Alexandra
Odoroagã, Carol Erdös, Valeriu Doran,
Rora Demeter, Ioana Cheregi, Andreea
Mocan, Anca Dogaru, Sorin Oros, Lidia
Cuteanu, Dorina Nemeº, Alina Negrãu,
Pfeiffer László, Ioan Danciu; Cu partici-
parea extraordinarã a solistei de muzicã
popularã Maria Tripon; Muzicanþi: Vasile
Solomon, Ioan Rus, Szabo Vincze,
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Ghereben Ioan; Data premierei: 24 ianu-
arie 2014  

E în afara oricãrui dubiu cã laconis-
mul figureazã printre principalele în-
suºiri ale dramei Woyzeck. Poate cã toc-
mai el e cel ce îi garanteazã moderni-
tatea. El e cel ce face ca piesa netermi-
natã a lui Georg Büchner sã fie deo-
potrivã un text straniu ºi provocator ce
îþi dã sentimentul cã, oricât de atent ai
fost atunci când l-ai citit sau l-ai recitit,
ceva totuºi þi-a scãpat ºi cã o nouã lec-
turã este oricând binevenitã. 

Nu-i mai puþin adevãrat cã acelaºi la-
conism poate lesne sã  înºele, favo-
rizând impresia cã ne aflãm în faþa unei
piese cu personaje multe- 21 la numãr-
ºi acþiuni puþine, cu o desfãºurare pre-
vizibilã ºi linearã ºi cu un deznodãmânt
inclus în chiar începutul scrierii, aºa
încât un alt final decât al rezolvãrii prin
moarte e cu desãvârºire exclus. Alcã-
tuirea însãºi a textului din secvenþe
bine delimitate, consumate în spaþii
net determinate, dar ºi puþinele sur-
prize la nivelul epicului pot lãsa impre-
sia de monotonie. 

Mã tem cã tocmai acest laconism
conjugat cu alcãtuirea secvenþialã a tex-
tului au fost de naturã sã îl înºele pe un
spirit altminteri pãtrunzãtor precum
cel al lui Albert Camus care socotea
undeva cã “tragedia este ambiguã,
drama simplistã”. Marele scriitor nu a
observat palpitul vulcanic, exploziv ce
se ascunde dincolo de aparenþe. 

Sunt absolut convins cã laconismul
în chestiune a fost sesizat ºi de Marcel
Þop, regizorul spectacolului sãtmãrean
ºi cã el a fost cel ce i-a stimulat imagina-
þia. Laconismul l-a provocat sã în-
sceneze un spectacol ce are drept
punct de plecare piesa lui Georg
Büchner, dar care se îndepãrteazã

biniºor de aceasta. De fapt, nu biniºor,
ci multiºor. Laconismul nu a fost însã
doar sesizat ºi exploatat. Din pãcate, el
l-a ºi înºelat pe directorul de scenã
Marcel Þop care a plãnuit sã exploateze
blancurile, sã le expliciteze, sã le umple,
sã clarifice totul în cele mai mici detalii,
sã realizeze anamneze, sã completeze
secvenþele, sã le înmulþeascã. Mã tem
cã regizorul a mers însã mult prea de-
parte în dorinþa lui de a coopera cu
Georg Büchner încât a cam rãtãcit
cãrarea. Marcel Þop a cãzut în greºeala
de a opune prea multã vorbãrie laconis-
mului, de a asocia vorbãriei culori tari,
þipãtoare ºi înþepãtoare, totul comple-
tat cu un grotesc nepermis de des scã-
pat de sub control.  

Altfel spus, mã tem cã regizorul a
uitat de simþul mãsurii, dar ºi de bunul
obicei de  a se mai uita din când în când
la ceas. Aºa au apãrut în spectacol
lungimile, plãcerea de a sublinia îngro-
ºãrile, supradozele de caricaturizare
(vizibile în felul în care au fost conturaþi
scenic cei trei ofiþeri, tamburul major ºi
cei trei doctori). În felul acesta drama,
de un expresionism avant la lettre, s-a
metamorfozat, la un moment dat, în
comedie, o comedie în care s-au insinuat,
din pãcate, ºi mult prea numeroase,
lãbãrþate delicte de gust. 

Marcel Þop a localizat întreaga
poveste în Nordul Transilvaniei, în Þara
Oaºului. În completãrile aduse textului
a fãcut vorbire despre condiþia deloc
de invidiat a românilor în contextul
Imperiului Austro-Ungar. Care imperiu
fiind unul al nedreptãþii ºi al inechitãþii
sociale, nu s-a arãtat deloc generos nici
cu ungurii sãraci, de unde relaþia de
frãþietate dintre Isidor Mitru al
Voiþecului ºi tovarãºul lui de suferinþã,
András. Ceva-ceva din desfãºurarea
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montãrii te duce cu gândul ºi la Transil-
vania ca parte a MittelEuropei. De aici,
din aceastã intenþie a directorului de
scenã, ºi-au fãcut loc, probabil, tot felul
de inserturi muzicale amestecate, nu
ºtiu ºi cât de utile, repertoriul trecând
cu nonºalanþã de la O sole mio la Va-
lurile Dunãrii ºi Cielito lindo. ªi ca
oferta sonorã sã fie completã, s-a mai
adãugat o consistentã porþie de cân-
tece ºi dansuri þigãneºti asezonatã,
pour la bonne bouche, cu o incursiune
în deformãrile comportamentale de
notorietate ale respectivei etnii. 

Directorul de scenãnu s-a mulþumit
însã cu atât. A intenþionat sã facã din
spectacol un studiu antropologic scris
în limbaj teatral. ªi ca studiul sã fie cât
mai convingãtor cu putinþã, Marcel
Þop a plasat totul într-o matrice folclori-
zantã, cu multã muzicã autenticã, Dar ºi
cu versuri neautentice, inventate, do-
rite a fi de comentariu ºi de completare
a poveºtii. dar ºi cu multe dansuri. Atât
de multe au fost ºi cântecele, ºi dan-
surile încât spectacolul nu a putut sã e-
vite pericolul de a se transforma într-un
supradimensionat album de etnografie
ºi folclor. 

Nici asta nu i-a fost suficient regi-
zorului. Marcel Þop, neoprit de nimeni
ºi de nimic,  a mers încã ºi mai departe,
atât de departe încât ºi-a propus, con-
form propriei mãrturii publicate în ca-
ietul-program al spectacolului, sã facã
din Woyzeck-ul Teatrului de Nord “po-
vestea alegoricã a est-europeanului
zvârlit cu forþa, cu nevastã, cãþel ºi pur-
cel în Comunitatea Europeanã.” O co-

munitate ce se dovedeºte ostilã, nivela-
toare, defel dornicã sã cultive ºi sã încu-
rajeze individualitãþi, ci, dimpotrivã,
programatã sã uniformizeze ºi sã anihi-
leze personalitãþi ºi specificitãþi etnice. 

Credeaþi cã regizorul s-a oprit aici?
Nici vorbã. Pus pe fapte mari ºi pe cons-
trucþii grandilocvente, Marcel Þop a
forþat ºi mai vârtos limitele partiturii,
dar ºi specificul personajului principal,
ambiþionând sã îl plaseze, aºa dupã
cum ne înºtiinþeazã în înceþoºata lui
expunere de intenþii, în vecinãtatea
prinþului Mîºkin, a Meºterului Manole,
a ciobanului din Mioriþa, a lui Zorba
Grecul.

Nu a fost oare prea mult? Dupã pãr-
erea mea, a fost. Drept pentru care
montarea mi s-a pãrut lungã, compozi-
tã, dezordonatã, încãrcatã, barocã, ex-
cesivã, cu o arhitecturã nelegatã.
Tãcerea, ºi ea invocatã de Marcel Þop, a
sosit cu multã, cu exasperantã întârzi-
ere.

Vina actorilor din distribuþie, mulþi
la numãr, destui înzestraþi pentru
rolurile din scrierea lui Büchner, e cã
nu l-au tras de mânã pe regizor, cã nu i-au
spus cât se poate de colegial cã acesta
nu e ultimul lui spectacol, cã tânãr fiind
mai are timp sã arate ce ºtie ºi ce poate
ºi cu alte ocazii. La fel cum ºi ei mai au
planuri de viitor ºi cã biografia lor artis-
ticã nici nu începe, dar nici nu se
încheie cu Woyzeck Transylvania. La
fel cum nici istoria de 45 de ani a Secþiei
române a Teatrului de Nord din Satu
Mare nu se terminã defel cu acest spec-
tacol.
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HYPERION

De la Botoºani, numãrul 1-2-3/2014 al
revistei Hyperion ne anunþã cu 
mândrie - cum era ºi firesc - cã Ion
Mureºan este laureatul Premiului
Naþional de Poezie „Mihai Eminescu”
– Opera Omnia pe anul 2013. Sunt
reproduse discursurile þinute pe scena
teatrului din Botoºani de Nicolae
Manolescu, Varujan Vosganian ºi Ion
Mureºan, iar Lucian Alecsa ºi Nichita
Danilov scriu despre poet ºi poezia sa,
remarcând faptul cã Ion Mureºan este
primul reprezentant al generaþiei ‘80
cãruia i s-a conferit acest premiu.
Tânãrul poet ªtefan Baghiu, cãruia i-a
fost decernat premiul Opus Primum
pentru volumul Spre Sud, la Lãceni,
beneficiazã ºi el de o prezentare 
laudativã din partea lui Lucian Alecsa,
sub titlul Un debut exploziv. Cum în
iunie se vor împlini 125 de ani de la
moartea lui Eminescu, Gellu Dorian
face în editorialul sãu o scurtã trecere
în revistã a posteritãþii poetului, 
limitându-se însã doar la perioada care
s-a scurs de la centenar ºi pânã azi.
Dupã ce menþioneazã câteva dintre
lucrurile bune care s-au fãcut în acest
rãstimp, nu se poate abþine sã nu
încheie într-o notã pesimistã: „mînaþi
din urmã de o teamã a anonimatului
care-i ameninþã, unii dintre cei ce se
simt obligaþi sã-l apere pe Eminescu îl
schilodesc, îi compromit numele ºi
opera, alþii versificã în model 
eminescian, cu patimã ºi patos, declar-
îndu-se demni urmaºi ai celui care 

tocmai pe astfel de epigoni i-a înfierat
cu duritate. Nu mai vorbesc despre cei
care, atunci cînd li se dã cuvîntul sã
vorbeascã la vreo întîlnire consacratã
memoriei poetului, aniversare sau
comemorare, vorbesc la nesfîrºit
despre ei ºi despre ineluctabila lor
contribuþie la pãstrarea vie a memo-
riei marelui înaintaº. Nu despre o 
astfel de posteritate are nevoie
Eminescu, ci de una obiectivã,
temeinicã, la rece, cum se spune. Dar
lumea în care trãim nu oferã o astfel
de perspectivã, ci dimpotrivã,
deschide porþi patosului sufocant ºi
ineficient tuturor diletanþilor ºi
veleitarilor.” Am mai citit cu plãcere în
acest bogat numãr al revistei
botoºenene piesa dramaticã Regele,
bufonul ºi domnii ºobolani sau
Reverii pe eºafod de Matei Viºniec,
precum ºi  o foarte interesantã 
secþiune de poezie, unde îi gãsim pe
Liviu Georgescu, Claudiu Komartin,
Leo Butnaru, Krista Szocs, Sorin
Lucaci, Miruna Mureºan ºi Nina
Viciriuc.

LITERE

Noaptea de martie. Glose vechi ºi noi,
articolul lui Tudor Cristea cu care se
deschide numãrul din martie al 
revistei, pune pe tapet (din nou) prob-
lema „unui mare nedreptãþit al 
literaturii române – Alexandru
Macedonski”, profitând de pretextul
împlinirii a 160 de ani de la naºterea

Revista revistelor  Revista revistelor  Revista revistelor



Revista revistelor

136

poetului. Nu sunt neapãrat noi
aspectele privind rivalitatea dintre cei
doi poeþi, cum nici comparaþia dintre
personalitãþile lor creatoare nu e de
naturã sã ne provoace mari surprize.
Reþinem totuºi din acest articol 
concluzia: „Autorul Luceafãrului este,
fãrã îndoialã, cel mai mare poet
român, un poet deplin ºi astral. Dar
prin el se închide un cerc. Prin mai
terestrul Macedonski, poet la fel de
mare, dar în altã manierã, un alt cerc
se deschide.” Mai putem citi în acest
numãr al Literelor târgoviºtene 
rândurile lui Henri Zalis despre Petru
Dumitriu, care este evocat în câteva
împrejurãri mai puþin cunoscute, dar
ºi traducerile meºteºugite ale lui Radu
Cârneci din sonetele de dragoste ale
lui Dante Allighieri.

URMUZ
În luna ianuarie, a apãrut la Câmpina
primul numãr al revistei Urmuz, 
„publicaþie de pedagogie a lecturii”
(director: Liliana Ene, redactor-ºef
Florin Dochia, editor Biblioteca
Municipalã Dr. C. I. Istrati). Prin
inscripþia „Fondatã de Geo Bogza la 1

ianuarie 1928”, ea se 
revendicã de la cele cinci
numere ale revistei apãrute
în 1928, care au fãcut din
Urmuz una dintre cele mai
importante publicaþii ale
avangardei româneºti. Cum
avangarda nu se mai poartã,
revista are drept subtitlu
„Vitrinã de artã nouã”, orice
va fi însemnând aceasta, cãci 
rândurile scrise de Florin
Dochia în editorial par mai
mult menite sã 
justifice sprijinul financiar al Primãriei
ºi Consiliului Local Câmpina, în cadrul
programului „Campania de pedagogie
a lecturii”: „Aceastã publicaþie de 
pedagogie a lecturii, parte a unei cam-
panii dedicate diseminãrii culturii
scrise, va oferi informaþie de ºi despre
poezie, cu ºi despre artele vizuale.
Arareori, ºi numai ca excepþie, se va
apleca asupra altor evenimente din
lumea culturii”. 
E îmbucurãtor totuºi cã se mai gãsesc
resurse pentru noi reviste literare, în
condiþiile actuale de austeritate.

(Al. S.)


