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PREFAŢĂ LA O AVENTURĂ DESPRE VIITOR 
 

Am primit cărţile scriitorilor din Hunedoara. Unele cu dedicaţie, alte ca semn. Pe unii      
i-am cunoscut de aproape, pe alţii i-am întâlnit. Am scris despre această aventură 
frumoasă în care îngerii sunt alături, păşind pe vocalele poemelor. Pe unii îi întâlnesc mai 
des, pe alţii din când în când, ne mai scriem, ne mai reamintim despre arta scrisului ca de 
o artă complicată în vremuri moderne.  

Sunt bucuros că i-am întâlnit şi, sper, s-au bucurat.  
Ei au avut curajul de a scrie despre ceva anume, situându-se în miezul lucrurilor. 

Fiecare din cei despre am scris, sunt sigur, au mult mai multe cărţi care aşteaptă în 
manuscris. Mereu aceeaşi problemă, lipsa banilor sau indiferenţa celor din jur. Totuşi, au 
fost oameni din lumea politicii sau afacerilor care au sponsorizat, direct sau indirect, 
cartea. Astfel ei au lăsat semne în timp despre ţinutul Hunedoarei.  

Pe unde am umblat, am dus cu mine cărţile lor sau cărţile lor m-au urmărit.  
Unii sunt membrii ai Uniunii Scriitorilor din România, alţii au un loc pregătit în 

lumea frumoasă a celor care scriu, pe ALEEA INVIZIBILĂ A SCRIITORILOR DIN 
HUNEDOARA.  

Scriitorul Dumitru Hurubă a publicat o carte despre scrierile altora, majoritatea din 
judeţul Hunedoara, a pus un titlu interesant: Cititorul de iluzii. Nu ştiu dacă are dreptate 
sau nu, dar în toate este o iluzie, iar iluzia e o certitudine: există! Tot ce există poate fi 
obiect de mirare, există.  

Vor veni vremuri mai bune în care se va citi mai mult, lumea va căuta refugiu, va 
fugi de manele, de piţipoance, de timpul probabil,  de horoscop, de jocuri de noroc.  

Va veni o vreme în care lumea va lăsa mesaje sau va citi mesaje în lumea virtuală, 
cartea de hârtie va fi un lux, o comandă specială, o epistolă.  

Mai există iluzia şi la oamenii politici că literatura e musai propagandă sau trebuie să 
aibă ceva care seamănă a propagandă, dar va veni o vreme în care starea sufletului va fi 
starea normalităţii, cuvântul scris sub inspiraţie va însemna amprenta spaţiului în care 
locuieşti. Eşti martor la vremurile despre care scrii sau în care scrii, scriindu-te în acelaşi 
timp.  

Sunt sigur că în ţinutul Hunedoarei mai există şi alţi scriitori, vor ieşi în anotimp, 
ducând crini în mâini… Va mai scrie cineva despre ei, lumea călătoreşte din carte în 
carte. Mai sunt scriitori care au scris despre alţi scriitori: Eugen Evu, Ioan Evu, Valeriu 
Bârgău, Miron Ţic, Ştefan Nemecsek, Ion Urdă…E o boală care se ia… 

Unii scriitori nu mai sunt… 
O altă generaţie va veni după noi, deja cuvintele sunt pregătite pentru ei… 
Nimic nu e perfect, dar a fi atent la vremuri, la martori, la manuscrise e un gest de 

scrib la curtea Împăratului Solomon, ascuns în camera scribilor, printre unelte de scris şi 
foiţe de cupru, sau papirus… 

În vechime manuscrisele erau păstrate în camera specială a valorilor, alături de aur şi 
pietre preţioase, făceau parte din tezaur… din bogăţiile unui popor… 

 
Da, e o epistolă cu pană de înger, pentru a-l parafraza pe Ion Urdă, baron de 

Leordina…    
 
Haţeg, decembrie 2010. 
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GLIGOR HAŞA: UN DOR DIN ALTE LUMI 

 
„MUNTELE FĂRĂ POTECI” este o carte de studii şi eseuri dedicate lui Mihai 

Eminescu de scriitorul Gligor Haşa, publicată chiar la Editura „Gligor Haşa” în anul 
2009 şi este la cea de a doua ediţie revizuită şi adăugită.  

Tema Eminescu este o temă complexă, dar abordată din diferite unghiuri de scriitori, 
de critici, de amatori sau de cei cu ochi la inimă, ori ignoranţi. Opera marelui poet român 
ori viaţa sa sunt argumente decisive pentru literatura română, pentru cititorul avizat, 
pentru iubitorul de romanţe, pentru iubitorul de povestiri de dragoste. Probabil că se va 
mai scrie despre Eminescu, ori nu s-a scris destul, încă.  

Gligor Haşa abordează tema cu multă dragoste, în stil clasic, într-o limbă didactică 
marcată de culoarea verbului la scriitorul român când se apleacă asupra miracolului din 
poeziile clasice ale lui Eminescu. Autorul doreşte să transmită un mesaj exact despre 
opera poetul naţional, titlul „MUNTELE FĂRĂ POTECI” este un titlu care exprimă 
locul acestuia în literatură, să arate înălţimea spirituală a celui care a focalizat sufletul 
românesc în poezie sau proză, în articolele de presă, în legende ori povestiri, în mituri ori 
lecţii pentru elevii aflaţi în căutarea identităţii. Autorul este conştient că Eminescu a pus 
cel mai bine în lumină sufletul românesc în raport cu universalul şi cu speranţele noastre, 
dând culoare specifică spaţiului mioritic, ori timpului iubirii fără de soţ, că opera marelui 
poet acoperă acest spaţiu de la Nistru la Tisa şi că este matricea, locul de testare a 
oamenilor de cultură şi a celorlalţi. Din această iluminare personală şi din perspectiva 
experienţei sale Gligor Haşa a transmis cititorului mesajul corect, poate cu o nuanţă de 
exaltare specifică când se intră în peisajul cultural Eminescu cu sufletul. Culoarea 
patriotică şi mesajul acesta se doreşte să consolideze spiritul românilor afectaţi de criza 
morală prin care trec şi chiar criza de identitate în aceşti ani, cartea fiind un răspuns care 
pune pe tapet resursele noastre viabile, de multe ori nefolosite. 

Scrierea mai pune o tuşă de culoare pe geniul şi genialitatea poetului şi ne indică 
spaţiul din istoria naţională acoperit de acesta, marcând ideea naţională la Eminescu. 
Apoi cronicile, articolele şi eseurile se referă la mediul în care a vieţuit poetul naţional, la 
confraţi şi înaintaşi aşa cum apar în cele scrise de poet cât şi contribuţiile sale în acele 
vremuri de tensiune între românii aflaţi la trecerea   dintr-o perioadă istorică în alta, 
afectaţi de valul cultural care venea din toate părţile Europei. Dar Eminescu a revenit la 
matcă, la cultul făcătorilor de ţară, la voievozii marcanţi ai neamului, la mitul dacic şi la 
Dochia. 

Când aprofundează temele, Gligor Haşa arată că în opera lui Mihai Eminescu se 
profilează clar conceptele de dor, jale, tristeţe, cântecul omului în faţa problemelor 
fundamentale ale vieţii, la intersecţia iubirii cu moartea, tensiunea unei vieţi care se vrea 
profundă şi luminoasă. De remarcat accentul pus pe concept, adică pe sistemul şi 
viziunea asupra universului în care se mişcă omul, indicând spre moartea ca dor la 
Eminescu.  

Autorul se apleacă asupra unor teme şi idei emblemă, muntele în poezia eminesciană, 
ori motivul fecioarei, trimiţând spre puritate şi echilibrul în viaţă, viaţa ca dar, ca expresie 
a  mişcării universului în spaţiul infinit dar şi în cel al gândului, a visării, a viziunii pure. 
Codrul este văzut de autor ca o temă importantă la poetul echinoxial, apoi paralelele 
dintre Eminescu şi Ion Budai-Deleanu, ori Lucian Blaga.  
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Gligor Haşa coboară brusc în realitatea imediată subliniind versurile sublime pe care 
le-a reţinut ca stare şi canon, ca trecerea timpului prin fiinţa poetului, a cititorului, a 
lumii, cu accente pe marile motive mitice la Eminescu, finalizând călătoria literară în 
nemurire.  

Toată această paletă de gânduri despre poetul românilor s-a finalizat în cartea aceasta 
în care cititorul este invitat pe munte direct, fără intermediari, fără poteci, fără ecouri 
străine. 

Delia Alic scrie prefaţa cărţii, reţine aceste studii ale autorului subliniind 
următoarele: „Mărturisim că ne-a fost aleasă plăcere lecturarea şi relecturarea 
florilegiului de versuri sublime şi nu mai puţin dicţionarul de motive mitice, capitole 
care, decupate şi expuse în ţinută artistică, ar onora bibliotecile şi sălile de lectură cu 
mici antologii „de suflet”, cum spunea Eugen Simion.”    

Gligor Haşa ţine să scrie în cartea sa dedicată poetului naţional: „Pe Eminescu l-am 
citit în întregime de vreo zece ori şi parţial de mai multe zeci de ori. I-am cercetat opera 
poetică, citind şi adnotând cu nesaţiu şi pe toţi cei care s-au simţit datori să-l 
tălmăcească, şi pe toţi cei care au îndrăznit să-l interpreteze. De fiecare dată mi se 
abătea gândul, ca un dor din alte lumi, să alcătuiesc un glosar, comentat, cu versurile 
eminesciene care se lipesc de sufletul şi inima cititorului odată pentru totdeauna.” 

Dacă înainte de anul 1989 criticii şi cei care au abordat tema Eminescu în literatura 
română au evitat analiza raporturilor dintre poet şi Dumnezeu, de data aceasta Gligor 
Haşa are curajul şi modestia, totodată, de a scrie despre aceste aspecte profunde din viaţa 
unui scriitor mare, după tiparul pus de Apostolul Pavel: omul mare, idee creştină 
fundamentală.  Este pătrunsă ideea de Dumnezeu în opera lui Mihai Eminescu, o temă 
controversată atât în mediile literare cât şi în cele teologice. Dacă teologii ortodocşi 
recunosc meritele poetului, cei protestanţi o fac într-o măsură mai mică, poate şi dintr-o 
anumită suficienţă specifică celor care stau în canon. Cu atât meritele autorului sunt mai 
importante, pentru că el arată că biserica a avut la români o dublă funcţionalitate: locaş de 
cult pentru toţi şi şcoală pentru copii, aspecte deloc de neglijat şi importante pentru 
creştini care au avut merite incontestabile în luminarea neamurilor prin educaţie.  

Autorul analizează afirmaţia falsă, vehiculată mai ales înainte anul 1989, că 
Eminescu ar fi fost ateu, analiza făcându-se mult prea superficial pornind de la poeziile 
„Eu nu cred nici în Iehova” (Dumnezeu aşa cum este numit de evrei, mai ales, şi nu de 
creştini), ori „Împărat şi proletar”. Analizând mai profund relaţia dintre poet şi divinitate, 
se pot reţine temele: Christos, implorarea dumnezeirii ca leac în suferinţă sau 
speranţa în deznădejde, Fecioara Maria, îngerul, icoană, preacurat, rugăciune, 
sfânt, clopot, divin, cer, profet, aripile, altarul, crucea, teme care marchează pe de altă 
parte revolta împotriva formelor religioase şi a instituţiilor corupte, care influenţau 
oamenii pe direcţii care ţineau de forme exterioare şi nu se o credinţă puternică, 
dimensiune spirituală de altfel.  

Evident că la Eminescu, anticipând pe Arghezi pe linie literară, se poate observa 
relaţia deteriorată dintre om şi Dumnezeu, un  anumit pesimism specific oamenilor de 
artă, sentimentul părăsirii la nivel spiritual, căutarea dramatică a adevărului, etc.   

De reţinut şi antitezele: Dumnezeu – Antihrist (semn al vremurilor din  urmă, temă 
preferată la creştinii protestanţi şi nu numai), ori bine – rău, pace – revoltă, lumină – 
întuneric. Apoi în poeziile dedicate naturii, ori iubirii în mediul natural, se pot anticipa 



 5

viziuni ale Raiului pământesc, cu accente pe un nou cer şi un nou pământ la care fac 
trimitere indirect.  

Gligor Haşa mai reţine: „La Eminescu timpul rotirilor tinde mereu spre momentele 
sale aurorale, năzuind spre o veşnică tinereţe, rămânând perpetuu un timp echinoxial, 
fără ruperi de anotimpuri, un timp cosmic sesizabil în întunecimea verde a codrilor, 
măsurat de cântecul ritmic al greierilor ca de nişte orologii cosmice...” 

Despre Eminescu s-au scris multe cărţi, se vor mai scrie, aş remarca studiul scris de 
prof. dr. Adrian Botez  cu titlul „Spirit şi logos” – o carte profundă, o analiză mergând 
până la ultimele consecinţe ale gândului aflat în sfera eminesciană, pe care Gligor Haşa 
probabil nu a reţinut-o, dar care demonstrează că tema poetul naţional este mereu actuală 
şi de actualitate, mai ales în perioade de criză spirituală la o naţiune. 

Poate câteva versuri de Eminescu, reţinute şi de autorul cărţii ar marca esenţa 
acesteia, ca o zeciuială dată de Gligor Haşa literaturii române, după o viaţă tensionată, 
aplecată asupra scrisului, a istoriei şi a activismului într-o lume în mişcare, dar imobilă 
cultural: „O nu-mi muri, o, nu-mi muri, iubită,/C-atunci în veci prin noapte-aş rătăci -/ 
Mi-aş sfărâma viaţa-n jalea mea cumplită/Şi de durere n-aş putea muri…” 

 
Haţeg, Octombrie, 2010. 
 
 
 
GBRIEL PETRIC: TRAGICUL ŞI CREŞTINISMUL 
 
Gabriel Petric încearcă să urmeze firul cugetării critice şi teologice româneşti în 

cartea „ TRAGICUL ŞI CREŞTINISMUL „ , girată de Editura „ Emia „ – Deva, 2005, 
o carte care îndeamnă la reconsiderarea celor doi termeni: tragic şi creştinism, la 
legătură dintre aceştia, la rezultatul care poate ridica vălul de pe tainele care ne macină 
atât timp cât nu vom accepta salvarea noastră ce vine din trăirea după un model de viaţă 
creştin.  

E o tensiune în această carte, dar şi o descoperire a frământărilor pe care le încearcă 
fiinţa umană în faţa lucrărilor lui Dumnezeu în lume şi descoperi brusc că pe mulţi 
oameni de cultură i-a frământat problema aceasta, că au fost atinşi de întrebare, de 
revelaţie, de lacrimă …  

Autorul aduce şi un argument pentru cartea sa şi pentru tragicul ce există în lume ca 
mod de trăire a suferinţei la limitele ei posibile, în tangenţă cu valorile creştine care 
rezolvă ieşirea noastră „ la loc larg „ cum este scris în Biblie.  

Pornind de la faptul că în lume cercetarea raportului tragic / creştinism este abordat 
cu mult curaj, Gabriel Petric  se lansează spre o temă nu prea atacată în cultura română, 
dar de fapt explicabil, având în vedere istoria noastră şi perioadele acide prin care am 
trecut, tragice raportat la istoria altor popoare şi în căutare de valori creştine permanent. 

În spatele cărţii se află o bibliotecă, o „ arcă „ de cărţi citite şi studiate de autor 
pentru a găsi răspunsul, de la filozofia veche la cărţile moderne, nume „ grele „ care au 
căutat răspunsul la tensiune tragic / creştin.  

De fapt studiului lui Petric este unul sinuos, unul care îşi caută o cale de navigare 
printre valorile creştine aşa cum apar ele în Biblie şi mai ales în Evanghelie şi valorile 
creştine aşa cum au fost rafinate de intelectuali de mare calibru. Este în această abordare 
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o tragedie în sine pentru că în general Cuvântul are întâietate înaintea operei unor 
intelectuali, filozofi, cărturari, teologi, tensiunea este, deci,  şi mai mare. De fapt marea 
provocare a creştinismului pentru om este trăirea, nu filozofarea, fapt recunoscut de 
autor. 

Cartea redă modul cum această temă este reprezentată în cultura română în toate 
formele ei de manifestare, lucru meritoriu, de altfel. Autorul a renunţa intenţionat la 
viziunea proprie, căutând să construiască o viziune a românilor asupra temei prin modul 
cum atacă şi tratează scrierile din cultura românească, prin modul cum sunt lăsaţi lăstarii 
temei să –şi urmeze calea prin meandrele gândirii naţionale, iar rezultatul este unul pe 
muchie de cuţit, spectaculos în planul dezbaterii, dar timid în planul soluţiilor 
individuale. 

Autorul apelează la sursele bibliografice româneşti, la cercetarea temei din 
perspectiva hermeneuticii textului biblic şi posibilitatea acceptării unui tragic creştin, în 
ciuda făgăduinţelor din Biblie, care sunt „ non – tragice „. 

Se declanşează aici un paradox în tratarea temei, dar în creştinism paradoxul este 
regula, pentru că Dumnezeu este şi jertfa, dar şi preotul care iniţiază şi realizează jertfa, 
un paradox neînţeles de om, dar care acceptat duce la salvarea omului. Poate o abordare 
mai profundă din perspectiva teoriei paradoxismului, ar fi fost mai acceptabilă, având în 
vedere şi lucrările lui Florentin Smarandache,  un alt român care abordează esenţele 
gândirii din perspectivă modernă.  

Gabriel Petric ne introduce în fenomenul tragic al lumii, dar şi al sufletului românesc 
aflat în matca divinului, adică acasă. 

Problema esenţială a cărţii este problema tragicului creştin, o problemă greu 
abordabilă şi o problemă de conştiinţă a creştinului care trăieşte după modelul divin. 
Tragicul creştin este pus în antiteză cu tragedia greacă şi zeii care dominau credinţele 
vechii Europe înainte de creştinism. 

Cartea pune în valoare sensul existenţei, un sens necesar, pentru a ajunge la starea de 
Dumnezeu în fiinţă şi persoană. Sensul existenţei rezolvat ar duce la acceptarea istoriei ca 
mod de a ieşi din timpul nostru limitat de oameni în căutarea Paradisului pierdut. 

Cartea ne ajută să ne apropiem de ipostazele „ căderii „  şi ale „ libertăţii „  în 
Biblie, pornind de la epopee şi atingând tragedia. 

De la căderea îngerilor la căderea omului, păcatul care a afectat lumea, la eroii 
tragici ai credinţei, de la Iov la Hristos, care deschide perspectivele, care rezolvă 
tensiunea.  

Autorul ne lasă să vedem în Hristos divina tragedie în jocul acelor perspective, dar 
ideile, aşa cum am arătat, sunt extrase din lucrările realizate de cultura română.  

Personal aş aprecia că în creştinism nu există „ tragedie „  în sensul filozofiei clasice, 
ci suferinţa este modul de cunoaştere profund dat omului, de fapt Dumnezeu chiar afirmă 
despre Fiul Său că îl va învăţa prin suferinţă, e de fapt singura modalitate certă prin care 
omul învaţă de la Dumnezeu. Atâta vreme cât Hristos stă la dreapta Tatălui şi mijloceşte 
pentru om, era nevoie să cunoască tot ceea ce îi este dat omului şi nimic să  nu-i fie 
străin, pentru ca această mijlocire să poată avea finalitate efectivă, în plan real pentru noi. 

Toate acestea sunt explicate la modul profund de Apostolul Pavel în epistolele sale 
către Romani şi către Evrei, cărţi teologice care stau la baza credinţei creştine, dar şi de 
Hristos care a acceptat patima sa conştient, pentru a împlini Scripturile. E aici planul lui 
Dumnezeu şi din această perspectivă  Petre Ţuţea avea dreptate, o babă pe genunchi   
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într-o biserică de lemn, la ţară, un om simplu acceptă salvarea prin credinţă, se smereşte, 
pentru a fi înălţat.  

Poate, această temă a tragicului în creştinism, trebuia tratată din perspectiva teologiei 
biblice care a rezolvat problema sensului în istorie. 

Modul de tratarea temei este, însă, unul elitist, cu termeni greu accesibili omului 
obişnuit, ceea ce face din carte una greu abordabilă, autorul limitându-şi sfera de cititori 
cu toate că tema abordată este interesantă pentru creştinul trăitor. În cartea „ 1 Corinteni 
„  Apostolul Pavel pune de fapt accentul pe diferenţa majoră dintre înţelepciunea umană 
şi înţelepciunea lui Dumnezeu, o diferenţă tragică, pentru că înţelepciunea omului nu 
poate rezolva problema sensului existenţei.  

După citirea cărţii realizezi cât de mulţi oameni de cultură au tratat temele Bibliei, ca 
teme venite de sus, cât de mult au fost „ apăsaţi „ de aceste teme. 

Putem cita, referitor la Iov: „ Privit din interiorul credinţei – notează Il. Mălăncioiu - 
, Iov nu este un personaj tragic, de vreme ce Dumnezeu îl verifică în vederea salvării „ 

Apoi autorul, lăsându-se pe mâna cărturarilor români, scrie despre confruntarea din 
cartea „ Dialoguri de seară „ ca un colocviu spiritual de mare interes între părintele 
Galeriu, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Sorin Dumitrescu, la schimbul de replici dintre 
aceştia, referitor la condiţia sufletului eliberat de trup, la finititudinea care se menţine şi 
după eliberarea din trup. Sunt teme profunde, dar rezolvate de creştinism încă din primul 
secol. 

Gabriel Petric abordează tema cărţii din perspectiva culturii române atinsă de 
ortodoxism, lăsând o mare zonă neatinsă, zona culturii abordată de creştinii evanghelici, 
nou – testamentari, poate dintr-o obişnuinţă „ clasică   -  tradiţională „ în cultura română, 
dar fenomenul creştin în România nu poate fi limitat doar motivat de această tradiţie, el 
există pur şi simplu şi România este un model de îngăduinţă creştină puţin acceptat şi 
aflat în Europa, acesta fiind un dar de la Dumnezeu pentru noi, privit din perspectiva 
providenţei istorice.  

De exemplu, autorul nu face referire la scrierile lui Richard Wulbrand deşi acesta este 
tratat ca unul din marii creştini ai lumii şi poate unul din creştinii care au trăit tragedia 
credinţei în comunism, acceptat ca atare pe plan mondial. Sau poate Iosif Ţon, un alt 
autor creştin profund care abordează prin scrierile sale valorile creştine.  

De fapt influenţa creştinismului din est asupra culturii române este accentuat, limba 
slavonă a fost prezentă în Biserică până la începutul secolului al XX –lea, iar slavona era 
ceea ce este acum engleza pe plan mondial, în această parte a lumii. 

Dincolo de toate, cartea este un moment de sărbătoare, o recapitulare a modului cum 
Dumnezeu a lucrat în cultura română, cum s-a deschis El oamenilor, iar bibliografia pe 
care s-a bazat autorul este una impresionantă, stufoasă, densă, dar şi argument pentru 
credinţă, pentru acceptarea valorilor creştine.  

Ar fi de apreciat şi aspectele mai puţin fericite alte cărţii: elitismul, limbajul rece, 
reflexiv, cu termeni care provin din teologia profundă, construcţia doctă a cărţii şi 
depărtarea uşoară în acest mod de Biblie, pentru că Biblia se interpretează tot prin Biblie. 

Din acest punct de vedere trebuie să vedem şi mesajului lui Hristos, eliberator: veţi 
cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi, scris pe paginile Evangheliei. 

 
 
Haţeg, septembrie 07.     
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VALERIU BÂRGĂU: GENERAŢIE ŞI CREAŢIE 
 
Mariana Pândaru Bârgău din Deva editează o carte de dialoguri inspirate iniţiate 

de cel care a fost Valeriu Bârgău, poet, redactor, jurnalist, om implicat al epocii sale în 
lucruri ştiute şi neştiute, încă, în fenomenul literar complex din judeţul Hunedoara şi din 
ţară.  

Cartea „Generaţie şi Creaţie” a apărut la Editura Călăuza v.b. – Deva, 2007,  o 
editură fondată chiar de scriitorul Valeriu Bârgău  şi apariţia ei a fost posibilă datorită 
sprijinului financiar acordat de Consiliul Judeţean Hunedoara, fiind un exemplu de 
contribuţie la cultura locală cu fereastră spre cultura română.  

Prin dialogurile realizate de Valeriu Bârgău, la cald, în epocă, jurnalistul încearcă să 
lege fenomenul creaţiei de generaţia din care a făcut parte, o generaţie importantă în 
literatură, generaţia optzeci, pe scurt, acea generaţie formată în comunism, dar care se va 
valorifica cu adevărat după anul 1989, în libertate, şi când „cenzura” libertăţii îi va 
arăta limitele şi adevărata faţă. Generaţia astfel definită este gruparea de scriitori 
cunoscuţi sau mai puţin cunoscuţi care a încercat şi a realizat, în mare parte, să 
depăşească efortul făcut de cei dinaintea lor: Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Lucian 
Blaga, Tudor Arghezi, Vasile Voiculescu, etc.  

Scriitori de talent şi oameni în cetate cei care au răspuns întrebărilor lui Valeriu 
Bârgău au arătat prin răspunsurile lor legătura profundă cu realitatea, aspiraţiile lor de a 
depăşi vremea în care au trăit, speranţa că ceea ce fac e cumva istorie, mărturie de suflet 
despre suflete … 

În acele dialoguri jurnalistul a căutat să descopere raporturile care au existat între 
membrii generaţiei, raporturile sale cu scriitorii, să redescopere ideea de frumos în alţii, 
să vadă până unde merge îndrăzneala lor, raportat la limitele impuse de cultura oficială a 
vremii, să descopere omul care stătea în spatele operei, să strige după adevărul care face 
evul mai curat şi cetatea mai puternică.  

Contactul cu oamenii din vremea sa ne relevă efortul pe care îl poate face un jurnalist 
sau un editor citind cărţile contemporanilor săi, pregătirea intensă, până la uitarea de sine 
în realizarea dialogului, munca de rutină, obositoare, grea, dar necesară privitoare la 
adrese, telefoane, timp măsurat şi nemăsurat pus la dispoziţia scriitorului, eşecul relaţiei 
sau bucuria întâlnirii.  

Efortul lui Bârgău a meritat pentru că avem o mărturie despre ce a însemnat literatura 
română privită prin fanta generaţiei optzeci.  

Generaţia poate fi considerată eveniment în cultura română, sunt oameni şi scriitori 
care au fost şi au rămas repere în peisajul literar, precum Nicolae Băciuţ, Mircea 
Cărtărescu, Ion Cristoiu, Eugen Dorcescu, Ion Zubaşcu, Aurel Pantea, Aurelian 
Titu Dumitrescu, Dumitru Velea, Liviu Ioan Stoiciu, Traian T. Coşovei, etc.  

Pare surprinzător şi aproape iraţional de ce nu apr interviuri cu scriitori din generaţia 
optzeci din judeţul Hunedoara precum Ioan Evu, Dumitru Hurubă, Eugen Evu, 
scriitori importanţi, de neocolit. Dar şi lipsa aceasta reflectă frământările din cadrul 
grupului, invidia, şocurile la care au fost supuşi membrii generaţiei de către sistemul 
general oficial de făcut cultură în anii 1970 – 1989.  
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De recunoscut că scriitorii din acea vreme căutau să se prezinte şi să se ascundă în 
spatele operei în acelaşi timp, pentru a nu se trăda în faţa propagandei comuniste, pentru 
a-şi păstra identitatea şi pentru a gusta din libertatea de a scrie, privind spre cer, conştient 
sau nu, vizând gloria … 

Aceste dialoguri merită o analiză mai profundă despre viaţa de a fi scriitor în vremuri 
complicate … 

Citind cartea, descoperi emoţia interviului ca scriitor, o emoţie adevărată, limitarea 
criticului de limitele sale biologice şi de viziunea sa asupra literaturii, necesitatea ca 
generaţia să se apere cu adevărat prin ceea ce scrie şi creează, că opera se susţine în timp 
prin energia interioară, că există zone la care scriitorul nu are acces, este brutal limitat sau 
trimis pentru ca presiunea spirituală pusă asupra sa să izbucnească în operă.  

Citind dialogurile redescoperi că în spatele operei există multă muncă de calitate, o 
muncă spirituală necesară, lecturi, meditaţie, suferinţă, rupere de lume, că există o aură de 
mister şi poveste în fiecare volum scris, că literatura e şi o mare aventură, una 
incontrolabilă de individ şi de cenzor, şi o luptă reală cu tine, cu oamenii vremii, cu zeul 
care te vrea idolatru.  

Valeriu Bârgău provocându-i pe scriitori reuşeşte să pună în lumină stările intime ale 
creaţiei: fiecare scrib are obligaţia să privească în mod critic spre opera sa, cu 
sensibilitate şi realism, pentru ca opera să nu-i afecteze fiinţa, că în final viaţa este un 
experiment la care trebuie să rezistăm, că opera depinde de o dimensiune interioară şi de 
una exterioară în egală măsură şi nemăsurat, că scrisul naşte tabieturi şi vicii şi e greu să 
ieşi din ele, că ritualul scrisului se aseamănă cu ritualul împerecherii la păsări, şi că e 
nevoie de seriozitate în actul creaţiei, o seriozitate necesară raportat la mişcarea generală 
socială pentru că opera rămâne. 

Din păcate au existat în generaţie şi lupte, scriitorii au încercat să se elimine unii pe 
alţii prin omisiunea de a scrie despre altul, că poezia poate fi o reacţie împotriva morţii, a 
uitării şi că există o călătorie de unul singur în lume, pe cont propriu, dureroasă, reală, că 
suferinţa în faţa textului scris sau nescris încă, e o suferinţă constructivă, necesară.  

În vremurile contemporane e nevoie de specializare, că scriitorul nu mai poate 
cuprinde totul şi criticul nici atât. Dar timpul stă deasupra ca o ghilotină, iar globalizarea 
cheamă indivizi unii către alţii, iar clipa merită trăită fie scriind, fie trăind adevărat, curat 
şi asiguratoriu pentru eternitate.  

Dialogul a fost o necesitate pentru generaţia optzeci, este şi va rămâne o necesitate în 
ciuda diferenţelor de viziune, că dialogul permite ciocnirea culturilor, a tehnicilor literare, 
presupune civilizaţie şi educaţie, credinţă şi eroare.   

Până la urmă fiecare îşi va duce piramida de cuvinte singur în spate, jugul său este 
unic şi are datoria să persevereze până la capăt. Valorile sunt necesare pentru un neam, 
chiar dacă sunt contradictorii şi chiar dacă uneori nu convin.  

Credinţa apare brusc necesară pentru o generaţie formată în comunism, ciudat lucru 
pentru vâltoarea contemporană şi că fără Dumnezeu nimic nu e posibil, până la urmă…   

Dialogurile purtate relevă şi alte teme, se impune a fi citite pentru a ne descoperi 
identitate ca dimensiune culturală în Europa. Dacă romanul sud-american a reuşit prin 
nota sa originală, literatura ţărilor din estul Europei reflectă o lume zbuciumată ce strigă 
după cuvânt, după echilibru şi maturitate. Se developează o lume unică în literatura 
universală, lumea anilor optzeci, ani interesanţi, în care comunismul îşi pregătea căderea 
în timp ce proclama gloria sa.  
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Sistemul a căzut, oamenii au rămas …dialogul e posibil în cadrul generaţiei, între 
generaţii, între culturi diverse … 

Valeriu Bârgău întreabă: Ai mentori? Ai dorit vreodată să-i ucizi? 
Nastasia Maniu răspunde: Da, bineînţeles, am mentori. Iov, Solomon, David, Dante, 

Kant, Shakespeare, Eminescu şi, desigur, mulţi alţii. Să fi dorit să-i ucid vreodată? Dacă 
lumina poate fi ucisă … Dar la ce bun? Întotdeauna mi-a fost frică de întuneric …      

Valeriu Bârgău întreabă: În fond, ce e stare de creaţie? 
Eugen Dorcescu răspunde: Starea de creaţie, în autenticitatea ei, este un dat. Cu 

vremea, prin ştiinţă a scrierii, prin abilitate, prin suprapunerea (oarecum inevitabilă) a 
eului artistic şi a celui empiric, prin glisarea aparenţei în locul esenţei, ea poate fi (mai 
degrabă părea) şi creată (mai degrabă mimată).  

Ion Zubaşcu mărturiseşte: Mesajul meu a fost emis în univers chiar în clipa în care 
l-a aşternut pe hârtie. 

Aurel Pantea vorbeşte despre scrisul său: e senin când scrie, încearcă să devină rază, 
în timp ce îşi creşte copiii şi un iepure, studiind pentru examenele specifice profesorului 
în cetate.  

Mircea Stâncel mărturiseşte: „ …de la gliile proaspete sau mai puţin proaspete există 
un  mare drum care duce la poezie …” 

Cartea „Generaţie şi Creaţie” are şi o prefaţă, un  argument scris chiar de Valeriu 
Bârgău, însemnări la un demers publicistic, adică semne în vreme despre generaţia din 
care a făcut parte, acum el a intrat într-o altă generaţie, eternă, e la judecata adevărată a 
cuvintelor gândite, scrise, trăite, uitate.  

Dialogurile sale au rămas pentru a ne demonstra că oamenii pot comunica şi că avem 
şansa de a descoperi miracolul vieţii în celălalt …  

 
 
Haţeg, 31 ianuarie 2010   
      
 
 
VALERIU BÂRGĂU: ZONA DE TRECERE 
 
Un titlu surprinzător: „Tratat despre morţi”. O cartea scrisă de Valeriu Bârgău, 

apărută la Editura „Călăuza v.b” – Deva, 2008, o carte aparent tristă, dar provocatoare.  
O carte grea de cuvintele de plumb. O carte de trecere de aici, dincolo, la limita 

raţiunii afectate de puterea sângelui care migrează. Autorul, poet aflat aproape de moarte, 
privind cu organul acela special la moarte, legat de ultimele limite ale vieţii, sperând că 
va rămâne aici, dornic să cunoască ca om imposibilul: ce este acolo, fiind aici … 

Cartea apărut datorită soţiei, Mariana Pândaru - Bârgău care continuă, în limitele 
accesibile munca începută de poetul, editorul, jurnalistul şi cetăţeanul Valeriu Bârgău. 
Înainte de a trece în viaţa specială de dincolo de moarte, pe patul de spital, în intimitatea 
gri a zonei de trecere, autorul a notat, sub presiunea iminentă a morţii, sub greutatea de 
plumb a trupului şi sub imponderabilitatea sufletului, peisajul imediat, fulgerele interioare 
ale conştiinţei, speranţa care luminează carnea, nimicul de aici de care te agăţi, cuvintele 
care au un sens special, memoria de fosfor. 
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Volumul de versuri are mai multe interioare gri: „TRATAT DESPRE MORŢI” , 
„OBRAZUL TRAS” , „NOII PSALMI” , „INFARCT” şi începe cu o introducere 
semnată de Liviu Ioan Stoiciu, poet şi el, marcat de eveniment, sub semnul „în acord cu 
legile firii”, moartea care nu poate fi evitată. 

Poezia de aici începe cu imaginea crinului şi sfârşeşte cu trădarea lui Iuda. Începe cu 
depozitele mari din întuneric şi sfârşeşte cu imaginea unui cosmos plat, marcat de căderea 
în gol a trădătorului. Trupul trădează omul, atât cele de sus cât şi cele de jos se tulbură. 
Autorul simte că Dumnezeu plânge: îşi plânge creaţia. 

Poezia aceasta se vrea un tratat, este atinsă de căderea chipului, rezistă prin cântecul 
frigului, apoi căderea în moarte şi priveliştea accidentului interior, mărturia în faţa 
cerului.  

Sunt câteva elemente care însoţesc zona de trecere, moartea este presată de cuvintele 
nespuse: crinul, sufletul, prinţul, luna, cântăreţi orbi, coline, cerul, inima, floarea soarelui, 
depozitul de dinamită, nebunul, pâlcul de zăpadă, decembrie, ultimul timp. De fapt toate 
aceste elemente vin din amintirea distorsionată de instinctul morţii la om, sunt elemente 
reale din viaţa petrecută, dar filmul se reia potenţat de sensibilitatea fiinţei interioare şi de 
frica adâncă ce străbate inima celui care ştie că a intrat pe fâşia de hotar. Elementele reale 
sunt elemente de sprijin pentru elementele gri de dincolo, ceva care prevesteşte imaginea 
trecerii, dar şi dorul după această viaţă. Dorul e marcat de alte elemente mai adânci: 
sângele, apa rece, dialogul, cântecul, floarea de prun, Eminescu, brusc, minunea, o limbă 
străină. 

Obsesia ruperii. Trădarea trupului limitat. 
„Floarea-Sorelui tăiată în borcanul/de cafea Brasero/polenul i se împrăştie fără 

noimă/pe duşumea/Peisajul e în afara naturii/Şi a bunului Dumnezeu/” sau  
„În înaltul cerului/un poet bătrân/îşi ascute creionul/cu o sabie de Toledo.” 

Oboseala artistului aflat la limită, puterea care i s-a dat şi care se duce, întoarcerea 
spiritului în locul original. Primul ciclu al tratatului despre morţi se încheie cu decembrie, 
sfârşit de timp cu un fel de crucifix ce atârnă sub chipul poetului …  Religia personalizată 
ce marchează trecerea. 

În ciclul obrazul tras, imaginea chipului ce trecere din aceste dimensiuni: orice suflet 
vine din cosmos, ecourile epocii cad, pasăre cântă pe strada mare şi plouă cu stele pe 
omul singur, iar vinerea morţii ajung mai repede în cer …e pierderea acestui chip la care 
ţinem aşa de mult, care ne individualizează şi ne reaminteşte că am fost creaţi după un 
model superior ce se destramă brusc. 

„Ce mică e lumea/Din căruciorul ce duce la reanimare!” 
 „În pat cu Diavolul/transpirat/plâng/şi aştept să deschidă uşa/petardele de 

Crăciun/” 
Evident că zgomotul lumii trebuie să fie puternic pentru a da sens trecerii şi frânturii 

de viaţă care mai palpită într-o zonă limitată a destinului, e o stare de veghe cu sânge, 
aparate, seruri, asistenta în halat alb care se minunează că personajul cu obrazul tras mai 
trăieşte. Şi mai trăieşte, înregistrează imagini, gesturi, e copleşit de simboluri, de cuvinte 
care ating firul cu plumb al destinului …  

Da, viaţa e o minune! 
În ciclul noii psalmi e un imn discret ce reia tema elementelor de siguranţă: salvarea 

sufletului prin credinţă, nu prin vedere: „În Nazaret/există o trecere/dintre cuvântul fără 
trup/şi cuvântul cu trup //În Nazaret/măslinii au inimă … ”, sau această imagine care 
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potenţează lucrarea lui Dumnezeu în viaţa omului: „Patru stele/se arată/deasupra 
oceanului//Patru ucenici duc vestea/Patru femei/ duc în pântece pe Iacov.” Evident, 
amintirea spiritului pur din mesajul celor patru Evanghelii rămase pentru oameni ca 
mesaj venind de la Dumnezeu. 

Obsesia neputinţei omului în faţa morţii e redată prin poemele Infarct: „Explozia a 
avut loc/Deasupra hambarului cu îngeri/ 

Sunt elemente care prezintă slăbiciunea fiinţei de pământ: omul devine mai uşor, 
omul se evaporă, moartea râde şi se bucură, veştile vin ca obuzele, pădurea de azbest, 
mirosul are dinţi, în faţa lui Dumnezeu se adună lighioanele care beau sângele celui 
afectat, iar în faţa stelei vine noaptea galbenă: moartea. 

„Inima mea care nu se opreşte/se zbate ca o vită sălbatică în frig” 
De remarcat grafia versurilor, uneori lipseşte un punct, nu toate versurile încep cu 

literă mare, e un haos în modul în care curg cuvintele care se strigă unele pe altele şi se 
alungă în acelaşi timp sub ochii medicului, ori asistentei, cu aparate care descentrează 
lumea, o deformează, echilibrul se rupe, e o parte sângele care curge prin trup, o altă 
parte sângele care curge în lumea din afara fiinţei, o memorie plată la un cosmos plat. 

Dar în faţa cerului cad imagini cu sânge şi inimi „rupte de la ieslea unde au stat 
legate.” Evident, elementele care vin din creştinism în fiinţa descentrată, sunt cele care 
mai susţin căderea omului în preistorie, în moarte … Apoi trupul ca un cântec, trădează: 
lumânarea se stinge, tratatul are concluziile sale, universul îşi pierde dimensiunile, devine 
plat, ca într-un desen de copii care nu au deprins logica vieţuirii, întoarcerea la lumea din 
două dimensiuni, apoi o dimensiune, apoi cântecul fără dimensiuni, curge ca sângele fără 
de trup.  

E o carte tristă, dar de moarte nu scăpăm, e ultima experienţă, uneori spusă, alteori 
dusă, alteori plânsă, alteori scrisă … 

Acest volum de versuri este unic în literatura română, soţia scriitorului a depus 
efortul de a recupera poemele de fosfor pentru a salva de la uitare experienţa morţii la 
artist, dar e unică şi pentru că fiecare moare în felul său, până şi ultimul gest are culoarea 
lui, irepetabila culoare, dar e un mesaj pentru fiinţa insului înainte de a vedea faţa 
netimpului. 

Singurul element de optimism este apa lucioasă a vremii … 
”Pe colina de lângă biserică/un nor se caţără în iulie/până la Sfântul Ilie.”  
 
 
Haţeg, August, 2010    
 
 
 
PAULINA POPA: ÎN ŢINUTUL POEMULUI, SAREA CUVINTELOR 
 
 
O călătorie poate fi reală, dar şi spirituală, dureroasă, dar şi un vis trecător.  
În volumul de versuri „ CARTEA IORDANIA” ( Editura Emia, Deva – 2008 ) 

poeta Paulina Popa îşi lasă fiinţa să călătorească în timp şi anotimp, în Iordania. 
Întâlnirea cu istoria şi cu locurile pe care  s-a modelat credinţa omului şi credinţa creştină 
aşa cum o ştim astăzi, este şocantă pentru femeia Paulina Popa şi pentru poetă, totodată, 
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dar e vremea recuperărilor ... Impactul este puternic, limitele timpului prezent se 
îngustează şi tind spre un prezent continuu, aparent posibil ...  

Titlul volumului este unul simplu şi, poate, nerelevant, dar pare ales cu grijă de 
autoare, e un fel de incrustare în marile cărţi ale lumii, un fel de cuprindere a poeziei în 
tema majoră a credinţei care schimbă sufletele. În fond suntem călători pe acest pământ, 
călătorim cu pământul în univers, cu gândul o iluzie, iluzia deşertului fertil …  

Volumul de versuri are mai multe părţi: Cartea lui Adam sau Grădina Raiului/ 
Cartea lui Lot/ Cartea lui Moise, Cartea Iordanului. Pământul sfânt face fiinţa să 
vibreze, locurile au ceva magnetic care atinge inimile, locurile atrag alte locuri, alte 
fiinţe, sunt teme fundamentale care intră în versurile poeziei lui Paulina Popa precum: 
alegerea, prezenţa îngerilor, poemul ca fiinţă vie magmatică, Marea Moartă, prezenţa 
divină, izvorul nesfârşit,  imaginea crudă a locurilor unde au trăit, au vorbit, au murit 
personajele biblice, dreptatea invizibilă care frânge fiinţele, porţile raiului, potirul, 
tăcerea, plânsul, ţinutul promis, versul ca un fir subţire de aur ce leagă lumile … 

În carte sunt inserate imagini color din zonele alese, mirajul este prezent, minunea se 
presupune, dragostea leagă poemele, locurile, oamenii, trecutul de viitor, atinge 
prezentul, nisipul cântă … 

Sentimentul acut al călătoriei se transformă în sentimentul regăsirii fiinţei spirituale 
pierdute de autoare, se suprapune peste fiinţa reală o altă fiinţă, cumva pierdută în timp şi 
regăsită în locurile Iordanului, e o trecere a râului şi pentru Paulina Popa, e ridicare din 
nisipuri cântătoare la patria supremă. Elanul există … Poemele încep cu ultimul verset al 
poemului care a murit în cuibul lui de cuvinte, pare un singur poem cartea, frânt de 
„amin-ul” necesar, de psalmul care se presupune şi răsare, de apa ce umezeşte vocalele.  

„ AMIN/ am strigat atunci când am auzit glas. Ne chema să ne spălăm 
aripile/înaintea zborului nostru/ peste grădinile Raiului./ „       

Intrarea în Grădina Raiului este impulsul poeziei din Cartea Iordania, acolo sunt 
flori cum nu s-au mai văzut, orele sunt de extaz, timpul nu mai e timp, întâlnirea dintre 
fiinţa femeii şi fiinţa bărbatului reface lumile, totul e aşa cum trebuie să fie, iubirea e atât 
de intensă încât pare de nedefinit, este iubirea mamei pentru pruncul ce se naşte, densă, 
cosmică …Ochii lăcrimează în Grădina Raiului, cresc aripi pe umerii fiinţei, infinitul, 
simbolizat prin albastru originar, cheamă cu tărie, sunt poeme care nu se pot scrie, 
psalmul matrice care rămâne în fiinţă şi scrie pe carnea femeii, ca un miracol … 

În călătoria prin deşert, apare imaginea lui Lot, păcatul sparge grădina, scrisul pare 
unul din păcatele care apasă umerii ca o mantie umedă, iar prezentul e atins de sângele 
asfaltului, sarea e reală, o entitate aparte, simbol al păcatului prim, pământul e un 
descântec, semnul unei întoarceri la ţărm …   

Salvarea lui Lot personajul biblic e prilej de cântec. „ Şi azi un Lot mai află scăpare / 
în braţele Domnului, când hăul se cască/şi, dezmăţată, o lume dănţuie goală, purtând pe 
faţă mâncată de molii/o mască./” Urmele sării vor fi purtate multă vreme, clipa - un timp 
ce moare, Îngerul Domnului păzeşte totul …   

Călătoria se schimbă, prezenţa lui Moise este ieşirea din netimp, îngerul însoţeşte 
fiinţele, scheletul incendiar al zilei e acolo, fotografie eternă … 

„ Pe muntele Nebo am poposit şi eu/cu rochia mea de carne, încinsă./ Am dansat în 
faldurile ei,/m-a dansat pe flacără, cândva anume/acum tremurând se-aşeză/pe oasele 
mele învinsă/” 
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În biserica de pe Muntele Nebo, sufletul dă muguri, înfloreşte, lăstarii creşteau, 
mozaicul podelei pare de neatins, acolo e locul curat unde Moise, personaj biblic şi 
emblematic, a fost chemat la Domnul … 

Bucuria e un sentiment nou, irezistibil, meritoriu pentru cel ce scoate apă din stâncă, 
pentru cel ce a băut apă din stâncă, pentru că cel bucuros poate trece pe unde vrea, poate 
să dea nume, cuvintele au aripi, bucuria nu are formulă pentru a fi prinsă de omul 
trecător, e un sentiment adânc …” În lacrimile bucuriei/stau cele mai curate 
gânduri,/fiinţele din vitraliile de aur ale sufletului./În lacrimile bucuriei se aude cântecul:  
…” 

Călătoria e cu adevărat spirituală, dimensiunea pare să cuprindă trupul muritor: 
„Urcăm în spirit/aşa cum urcă timpul pe trupul istoriei,/îl cuprinde ca-ntr-un cleşte,/apoi 
tace … tace…devine amintire/” 

Ioan Botezătorul, botezul lui Iisus, Glasul care atinge istoria: „Deasupra capetelor 
noastre/nu zboară decât pasărea Domnului,/porumbeii vieţii şi ai morţii,/descifrând 
lacrimile, starea sinelui,/strălucirea porţilor atingând cu grijă pământul/pietrele, nisipul 
fin al Iordanului./”  

Toate acestea, lucrarea divină, sentimentul veşniciei,  par a nu da dreptul omului la 
cuvinte, în prezenţa lui Dumnezeu tăcerea e starea de graţie, starea corectă, arborele 
cosmic leagă fiinţa de cer …Glasul divin acoperă totul, eu-ul nu se regăseşte … 

Poemele curg în sensuri diamantine, clepsidra marchează viaţa, în creierul omului e 
un înger, limita la care se poate trăi lângă Iordan e întinsă la maxim, copilăria trece prin 
fiinţa celui matur, miracolul istoriei unui individ pare a nu putea fi prins în cuvinte …Dar 
în burta existenţei Salomeea cere capul lui Ioan Botezătorul, pe buze se simte gustul sării 
…Ziua de 29 august pare a fi una tainică, cântecul unduia ziua, lupul poemului e prezent 
… 

„ Un poem care ne conţine în el,/ne acoperă gura/să nu vorbim mai multe decât ne e 
permis,/aşa prăpădiţi cum suntem/pe urmele Domnului,/la apa Iordanului./” 

Iar pânza de aramă se topeşte în rugăciunile poetei, călătoria pare a se sfârşi cumva în 
miracolul sfânt, carnea tânjeşte după acest miracol, simbolurile creştine sunt atrase în 
vers, apa Iordanului e un cântec, o liturghie, tot ceea ce s-ar fi putut vedea s-a văzut în 
acel ţinut al Moabului, iar, la sfârşit, singurătatea pare a fi locul unde începe un  alt ţinut 
…  

Poemul a intrat în intimitatea poetei, prezenţă divină, modalitatea de a rămâne în 
Grădinile Raiului, cumva, depăşind timpul … 

În acest volum poemele sunt cam lungi, e un aer sentimental în versuri, specific 
scrierilor feministe, sentimentul e acut, un sunet de fond învăluie temele, scrisul curge 
firesc, dintr-o zonă carnală, iar ideea este copleşită de geografia momentului trăit, de fapt 
Paulina Popa nu urmăreşte firul logic al versului, ci cântecul inimii. Volumul nu 
abordează temele moderne, nu se refugiază în teme clasice, e tema căutării sinelui într-o 
călătorie care pare exterioară, dar ţinutul este estompat de lacrima sărată a tristeţii, a 
depărtării, a însingurării. Căutarea sinelui e o temă modernă mereu, e căutarea punctului 
central de unde lumea se vede altfel, e unghiul potrivit, care mereu ne scapă … 

 
„ Pe o cruce în Iudeea,/Ai murit Iisuse!/Tu păzeşti cerul şi pământul/Cu sângele 

Tău./ 
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Cartea Iordania e o călătorie neterminată,  autoarea a dorit să fie una elegantă, dar 
gustul sării pe buze i-a adus aminte de moartea celui care a salvat-o, ieşirea în lume iveşte 
aripi, atrage îngeri, durerea de a fi scris când crezi că tu scrii un cântec, psalmul care nu 
poate fi oprit, apoi sarea cuvintelor purtată multă vreme, după ce călătoria a luat sfârşit  
… 

 
 
Haţeg, Mai, 2010.        
 
 
PAULINA POPA: HIGH DENSITY, SAU POEMUL DE SÂNGE  
 
Ajunsă la maturitatea stării de graţie pe care doar poezia o poate revărsa peste om, 

Paulina Popa aruncă în lume un ţipăt, este ţipătul celui care descoperă singurătatea 
absolută, singurătate în care abia mai poţi respira, mai poţi vieţui. Acest ţipăt s-a realizat 
în volumul de versuri “ SCRISORI CĂTRE ONIA SNAIDER SCRISE DE PAULINA 
POPA “, Esitura “Emia “,2003, colecţia “ Orfeu “. Merită remarcată această colecţie, care 
stabilizează un stil publicistic solid, pornind de la semnul actual al informaticii totale, 
modelul unei dischete pentru calculatorul personal, "“high density “ sau “ haute densite “ 
îndrumândun-ne spre densitatea maximă de trăire pe centimetru pătrat de cuvânt. 

Realzându-se ca poet şi ca om al cetăţii, prin meseria de editor pus la dispoziţia 
furtunilor intelectuale ale perioadei de tranziţie, spre miracol pur şi simplu,  Paulina Popa 
ne provoacă prin această carte ce pare a fi interzisă celor care “ nu ştiu “, a celor care au 
trecut prin viaţă doar ca simpli spectatori, uitând că sunt de fapt martorii.  

Scriitoarea îşi caută arhetipul, tiparul dintâi, predispus la focul dragostei totale pentru 
creaţia lui Dumnezeu, îşi caută femeia primă, pierdută prin poeme, prin clipele de har, 
prin scrisul cel de toate zilele, prin trădările de fiecare clipă. Este o dramatică căutare, o 
dramatică chemare şi un ţipăt pur ca al animalelor marine trezite în mijlocul oceanului, 
înconjurate de infinit şi veşnicie. Poeta simte această prezenţă, acest arhetip, iar 
scrisoarea este un mod liric de a căuta legătura cu fiinţa plină de energie de la început : “ 
ca o minge de aur / şuerând prin păduri / alerga trupul meu şi al tău …”  

Dorul după conexiunile necesare marchează prin suflu acest volum, după conectarea 
la înalta tensiune a pomului, pentru lipirea de nescrisul scris. 

Ca cititor trebuie să remarci versul curgător prin timp, formula poetică ce s-a 
declanşat în cristale de lumină : “ nu ştia că sărutând  / sângele închipuie vipere “, “ ecoul 
ninge mov pe mâinile tale “, “  mi-am acoperit trupul cu umbra ta de arbore “, “ fructele 
tale otrăvite ce-mi picură pe limbă / mierea lor de poezie “, “ muşti din carnea mea/ apoi 
stăm protejaţi de poeme “… 

Scriitoarea îşi caută în cele 33 de poeme sensul pierdut al vieţii şi descoperă că 
poezia este singurul sens, inspiraţia aduce revelaţia, ţipătul se desfăşoară plin de forţă în 
aceste poeme, se linişteşte dincolo de versuri, în chiar sângele poeziei. “ Oricum/ stăpâne/ 
fructele tale / cu sau fără voia ta / vor avea pururi sângele meu “ , sau “ am cincizeci de 
ani/ şi toate acestea / îmi fac sufletul / fruct proaspăt “. 

Poţi simţi în aceste poeme desenul fin depus în fiinţa umană la creaţie de Dumnezeu, 
există în aceste poeme tiparul celor care se roagă mereu, poezia este un fel de rugăciune, 
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este poate rugăciunea celui care plânge în lumi necunoscute, dar după care a tânjit, a fost 
mânat de dorul acela ce suflă în cuvintele care  chiar au miez şi fruct şi rodesc … 

Cartea oferă cititorului o bogată sursă de informare despre scriitoare, mesajul este 
acela a unei persoane care a ars între cărţi, s-a desfrunzit între poeme, a plâns pe braţul 
unei metafore, s-a simţit singură între poeţi, dar scrie scrisori către fiinţa de început, către 
fiinţa aceea cunoscută dar care scapă percepţiei noastre obişnuite…, parcă ar dori ca 
sfârşitul să schimbe începutul prin puterea cuvintelor, lucru aproape miraculos, dar atins 
de tristeţe… 

“ Te-am crescut în sângele meu “ , mărturiseşte poeta, apoi : “ ar fi trebuit / să-ţi scriu 
mai de mult / dar nu cântaseră cocoşii a treia oară / şi cuvintele / încă / se numeau / 
POEZIE “ . 

Cred că această carte a stat mult sub sânul poetei, a căutat un loc pe unde să 
izbucnească în mâna sa dreaptă, ca volum, dar cartea a fost trăită intens în acest timp de 
gestaţie, este şi o anumită melancolie în aceste poeme, o stare de tristeţe, dar şi o foame 
după dragoste, acea dragoste matură care face arborii să vorbească între ei în mijlocul 
vremurilor.  

Cartea trebuie citită, apoi lansată la cel de al treilea cântat al cocoşilor în mijlocul 
cetăţii, 

 acolo unde arborii vorbesc între ei : “ trăiam pe atunci / într-o dulceaţă de fată “, “ 
sânii mei erau acoperiţi de fluturi / timpul era fecundat “ …. 

… Şi cât de tineri sunt arborii ? 
 
 
Haţeg, iunie 2004 
 
 
PAULINA POPA: FRUMOS CA ÎNTR-O RUGĂCIUNE 
 
Deşi scrisă în anul 1997 cartea scriitoarei Paulina Popa “ CUVINTE SĂRUTATE 

DE ÎNGERI “,  este actuală pentru că se bazează pe un  gând venit din veşnicie, gândul 
acesta că toate cuvintele poetului sunt sărutate de îngeri, adică au ceva venit de Sus, cu 
mult mai de sus decât credem uneori. 

 Cartea începe cu o “ RUGĂ “ şi se termină cu un “ PSALM “, începe cu “ Ascultă-
mă, Dumnezeule, ridică-mă în Lumină ! “ şi se termină cu “ Apropie-mă, Doamne, de 
Câmpul de taină, şi sporeşte-mi aceste Păsări, Pietre, Flori …” 

Lăsând deoparte experienţele moderne, poeta caută ceva pierdut de mult, dar atât de 
pur, ceva din dragostea dintâi, ceva ce a fost scris de Dumnezeu în fiecare dintre noi şi pe 
care vremurile, timpul l-au atins, dar ceva sfânt care ne leagă de cer…Este starea de 
graţie pe care o caută în acest volum apărut la Editura “ Emia “ Paulina Popa, o stare pe 
care o caută cu toată fiinţa şi calea sigură a regăsirii este rugăciunea, iar psalmul ca formă 
a rugăciunii prin poezie dă har cuvintelor, deşi fragile prin formă, dar puternice prin 
mesaj … 

Rugăciunea poate face posibil imposibilul : “ Pentru el aş fi vrut să scriu / un poem 
dintr-o flacără…”  A scrie cu flacăra din cuvinte este o încercare plină de curaj, iar 
timpul nu poate refuza curajul celor care caută un loc mirific pe acest pământ, un loc 
sfânt în care, din când în când să ne desculţăm…  Imaginea bunicului legat de 
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Dumnezeu, care trece pe uliţele satului cu Îngeri spre biserică, ca spre o navă pe Cer, 
imaginea celui atins de vremuri, dar care asistă la deschiderea cerurilor, alături de cireşi, 
de copii, de păsări, de grâu, este una care nu se poate şterge, devine încet –încet icoană de 
cuvinte şi însoţeşte nemurirea noastră prin poezie. 

Poeta descoperă şi redescoperă şansa de a se înălţa spre Cele Înalte prin rugăciune ca 
un canal plin de lumină şi har, suntem îndemnaţi de aceste poeme sărutate de îngeri să 
redescoperim secretul veşniciei printre Crini vorbitori care privesc la naşterea zilei cu 
lacrimi… Suntem încurajaţi să mai urcăm scara temătoare care duce în adâncul fiinţei 
pentru ca Lumina să ne resoarbă, de parcă am retrăi creaţia din nou şi chiar aşa este, cu 
fiecare poem sărutat de îngeri ne întoarcem la început, când Duhul plutea pe deasupra 
apelor energizând creaţia pregătită să ivească atâtea minuni… 

Starea de graţie a rugăciunii se îndreaptă spre noi dar şi spre poet, pentru că el 
suspină în verbe  în căutarea sa după frumos şi frumosul este frumos doar într-o 
rugăciune … 

Poeta înţelege că tăcerea este o stare de har în care sufletul omului se leagă de cele 
care nu pot fi închise în slabe cuvinte, dar cere Celui de Sus ca prin puterea Sa să 
deschidă Cuvântul celui care tace, este o alergare spre tainele ascunse alte creaţiei, o 
curgere spre începuturile lumii … 

Am putea fi atinşi de îngeri când citim : “ miracole rotitoare în care mai credem “ ,        
“ sutele albe din florile lunii “, “ piatra pe care am şlefuit-o cu lacrimile mele “, “ 
Începe ritualul care umple lumea de ape “, “ Cerul cu îngeri care se răstoarnă în noi “, 
“ am început să aşez pe fiecare lacrimă câte un psalm “, “ Nimic nu poate să acopere 
Focul ridicat în căutarea Marii Lumini. “…. 

Există în volum o poezie în care poetul este pus faţă în faţă cu cerul, acolo există o 
carte scrisă cu litere de jar, cuvintele sunt vii, ele ard, Altarul este aproape, înţelegem 
astfel că poetul, asemeni preotului din vechime, pe unde trece lasă un altar, pune ceva din 
fiinţa sa, iar cerul picură în sufletul său, este un mister în aceste lucruri de început care se 
descoperă în Marea Lumină, este o stare de rugăciune : “ Cu buzele arse, Te rog lasă o 
noapte / în care Lumina să –I fie Luminii Cetate “ 

În acest volum de versuri mai izbucnesc precum crinii în ziua cea de taină, multe din 
gândurile pe care Scriptura le pune în om ca boabele de grâu, este dorul după dragostea 
dintâi, pură, limpede, liniştitoare, eliberatoare,  este o permanentă căutare a unei zile în 
care ne revedem copii, este un cântec pe care îl aşteptăm să ne liniştească fiinţa slabă, 
atinsă de zgura din lume, sunt, iată, multe lucruri pe care omul le – a pierdut şi le-a lăsat 
în Raiul de fiecare zi pe care îl ducem, totuşi, cu noi prin lume… 

Este încurajator să ştii că poeta se întoarce pe aceeaşi uliţă cu fluturi în satul în care 
Dumnezeu trece prin cireşii în floare, plângându-i pe cei care nu mai pot iubi, pe cei  care 
nu vor să plângă şi nu mai pot îngenunchea … 

Paulina Popa este datoare să revină cu o altă care în care să scrie, să cânte şi să 
plângă, cu o mai mare putere, dorul ei după Frumos şi Lumină, pentru că experienţele de 
fiecare zi au apropiat-o de Raiul pierdut ….   

“ Pe Golgotele din noi/ fiecare –avem o Cruce, / fiecare –o catapeteasmă fulgerată / 
şi –un întuneric în amiaza mare. // 

 … Pe Golgotele din noi / fiecare-avem câte un Semn, …/ “ 
 
Haţeg, septembrie 2004 
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NICOLAE UŢICĂ: O TAIETURA DE AUR SUB SEMNUL DIVINULUI  

 
 
Nicolae Uţică are loc de vieţuire în Valea  Jiului, la Petroşani, aproape de locul 

fierbinte, acolo unde hârtia stă să ia foc, acolo unde oamenii  caută un sens vieţii, acolo 
unde s-a inventat un pustiu şi sunt ameninţaţi că vor trece din nou de  Marea Roşie, de 
tunelurile acestui ev . L-am văzut pe poet îmbrăcat în trupul său de toate zilele, străduindu-
se să rămână “ contimporan cu Dumnezeu”, ascunzându-şi chipul sub o pălărie, poate a 
purtat cândva o mască de aur, uitată de vreun faraon la Petroşani. Din păcate faraonii nu 
pot uita şi piramidele de îndurare la Petroşani, dar Uţică  şi-a propus un recensământ al 
celor care sunt apţi pentru intrarea în pustie, o numărătoare a numărătorilor care se fac 
mereu şi unde mereu unii sunt lipsă.  

Se pare că nu trebuie să privim la faţa omului, mai bine am privi la rodul lui, de aceea 
când mă gândesc la poetul Uţică am senzaţia unei călătorii nesfârşite în seară, o seară care 
nu se mai termină şi ea, o seară în care putem pune la cale inventarea lumii din nou, o lume 
mai bună, trecută prin deşertul cuvintelor  umbroase. Pentru poet cuvântul înseamnă 
sămânţa, este o definiţie simplă, asumată cu toată forţa sa spirituală, de la această sămânţă 
născându-se o lume, cu rădăcina înfiptă-n. gând.  

Există în volumul de versuri „Numeri” – „Numbers” –„Nombres” , Editura „Călăuza” 
- Deva, 1999, semnat Nicolae Uţică, o frică eternă în faţa timpului, salvatoare, 
vindecătoare, a timpul care ne scapă printre degete, timpul care ne spală de erori, timpul 
care ne iartă. De aceea poate poetul aşteaptă ca mare să vină la cina cea de taină a potrivirii 
secundelor o dată la o sută de ani. Marea, infinitul, albastrul, iată eternitatea care poate să 
dea erori pentru om, eternitatea  care tace.  

L-am privit pe poet la fată şi am avut senzaţia unei tăieturi de aur, ochii săi exprimau 
această şansă, dar imediat am înţeles că cel mai bun răspuns este mereu o întrebare. 
Muşchii feţei - treizeci şi trei plus şaptesprezece, iată şansa de a fi rupt din har, printr-o 
tăietură directă, simplă.  

 In faţa mării Uţică găseşte covorul pe care poate păşi în cer. Cât efort pentru o mare 
care să fie la dispoziţia omului. E omul stăpân? Răspunsul abia se poate da, există o 
singură condiţie, poetul o sugerează - rămâi în serviciul “ întâiului “ . 

Dar şi muntele este pentru poet semnul discret al sacrului, o rătăcire a unei fărâme 
izvorâte din cer, care luminează faţa.  Intre toate se aşteaptă „armonia veşniciei”, iată 
sensul.  

Autorul, ca stăpân peste cuvintele sale pământeşti, a încercat variante ale volumului de 
versuri în limba engleză, în limba franceză, intr-un efort de a evada din timpul acesta 
strâmt pe care îl trăim mereu sub semnul fricii de uitare. Uţică încearcă împăcarea cu 
moartea, priveşte fotografia în cele o mie de dimensiuni şi nu numai, o fotografie totală. 
Mereu aceeaşi nesiguranţă în faţa erorilor de timp din timpul vieţii: „M-am  născut mai 
târziu. Probabil în mileniul următor.” Din fotografia pe care o iveşte, autorul descoperă 
măreţia creatorului care are Calea Lactee în buricul degetului arătător. Haosul aparent, 
destinat doar firii omeneşti, este tăria creatorului. Acest haos ne provoacă, ne solicită 
imaginaţia, creaţia, fantezia, nu putem rămâne izolaţi în destinul nostru. Dar există  puntea, 
un capăt se află sub umărul stâng. Iată şansa,capătul acesta de sub umărul stâng.  
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…în mijlocul vieţii în ruină, există conversaţia cu Dumnezeu, o fereastră deschisă în 
coroană, în spirit, există sursa de alimentare pentru eternele întrebări ale omului, dar care 
sunt puse mereu prea târziu. 

Si totuşi există răspunsuri, un măr în cădere, sărutul lui în cădere, ne dă argumente, 
argumente existenţiale. Da, simpla cădere a mărului, câtă speranţă!.... E clipa de har, ceva 
ce nu merităm mereu, ceva ce primim mereu, între masca de aur şi tăietura de aur există o 
mare diferenţă, darul fără de plată a semnului de început, creaţia ... Veşnicul atom depune 
mărturie pentru noi. Existăm. Totuşi orologiile au erori, mare niciodată... 

Uţică a scris cu sufletul conectat la stea această carte. Limba este un pretext, dar există 
momente în viaţă când harul se apleacă asupra noastră cu limbi de foc – „Geneza mea 
relativ tardivă a fost consemnată după ce o  limbă de foc despărţise cerul de ape.” 

Am să strig în seară unui munte, mării, timpului,  îmi va răspunde poetul Uţică ... 
Numeri, o numărătoare în pustiu, sub limbi de foc, sub semnul Cuvântului, sub armonii... 
Totuşi în Valea  Jiului ca în Babilon, o numărătoare a primelor amintiri... Oare cât răbdare 
există într-un volum de poezie?... 
 
Haţeg, primăvara 2000 
 
NICOLAE UŢICĂ: VALEA PLÂNGERII SAU DORUL DUPĂ NEDEILE 

NECESARE 
 
Nicolae Uţică trăieşte în Valea Jiului, este locul de unde poate începe Raiul, pentru 

că acolo sunt desfăşurate nedeile desăvârşite, cu viaţa, cu dragostea, cu moartea, pe mal 
de râu, printre semnele vremurilor.  

Viaţa sa de făcător de versuri l-a îndemnat să se lipească de inima pământului, să 
pună urechea sa  de poet pe stânca rece din Vale, pe uitarea din piatra neagră a Văii 
Jiului, pe rana din iarba atinsă de brume. 

Cu volumul “ Valea Jiului, Valea Plângerii “, sub semnul “ Centrul Judeţean al 
Creaţiei Populare Mehedinţi “, 2000 ( şi nu Petroşani ! ), volum de suflet, de lacrimă 
şi zâmbet, dar mai ales de tristeţe,  Nicolae Uţică ne prezintă filmul interior al unei 
epopei, la margine de vremuri, printre politicieni, artişti, ţărani, copii, primari, directori, 
vecini, muncitori, mineri, adică cetatea vie a zonei.  

Textele sunt selectate - mărturiseşte autorul, dar cea care a făcut selecţia a fost 
durerea… 

Preluând din Tagore, marele poet, Uţică, ne mărturiseşte indirect : “ Împotriva 
răului trebuie să lupţi cu forţa !“ 

Profesor Gh. Precupescu, redactor la revista “ Isus Biruitorul “ îi scria lui Uţică :       
“ Auzi, Domnule, dintr-un act în stil administrativ – o cerere – să poţi crea o 
autentică poezie patriotică, în stare să te emoţioneze ! “  

Volumul  “ Valea Jiului, Valea Plângerii “ , merită citit pentru că ne prezintă 
adevărul nevăzut, adevărul ascuns de oameni, dar cunoscut de Dumnezeu, Uţică se lasă 
prins de tensiunea spirituală, de dimensiunea spirituală a zonei, dincolo de scena 
administrativă, dincolo de scenariile necesare… Cu talent şi curaj, cu rezistenţă la rugina 
timpului, la ruina cuvintelor noastre, scriitorul, poet, reporter, eseist, om, pur şi simplu, 
ne descrie viaţa grea a celor mulţi din Vale, doborând butaforia, imaginile publicitare, 
dincolo de timp, dincolo de structură socială.  
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Drama teatrului din Petroşani, fenomenul lipsei de apă pe vreme de ploaie, setea de 
adevăr şi viaţă a omului din Vale, lupta surdă pentru puterea fără de putere, ecoul 
gândurilor celor mari din capitală, lipsa de căldură din apartamentele minerilor şi din 
inima unui primar, peisajul de zi cu zi din Vale,  vederea clasică a nedeii momârlanilor, 
regia magazinelor  pe străzile din Petroşani, durerea celor fără de speranţă, umbra ideilor 
pe o fotografie veche, “ Primarul Binolino “,  “ Prefectul Şpagă “ ,  “ Senatorul 
Algoritm “ , toţi domni, personaje de ocazie şi personaje necesare, Valea Plângerii… 

Eroina volumului este neputinţa de a scăpa de neputinţă, eroii sunt în planul secund, 
ocupaţi cu grevele, cu programe speciale, cu politica, aducerea apei în casa cetăţeanului    
“ Nimereală “, eroina este alunecoasă, cu o frumuseţe de conjunctură, nedefinită. 
Volumul începe cu descrierea nedeii “ … acolo unde norul se sărută cu muntele “, cu 
acea nedeie pură, curată, care s-a rătăcit în ideologie, schimbată de momârlanii politici de 
toate culorile în serbări simple, în care s-a pierdut dragostea, bucuria. 

Volumul se termină cu descrierea personajului Primarul : dl Bingolino, … mereu “ 
ajunsul “ în oricare societate de tranziţie, învingătorul, cel care ascultă de instinctul de 
conservare – o nedeie originală a tranziţiei. 

Tristeţe ? 
Doar luciditate, doar veghea poetului în lanul de tranziţie, văzătorul, el cu versul, 

precum firul de iarbă ce se iveşte printre maşini în aşteptarea NEDEII. 
“ Reforma vine, sună la uşă şi fuge “ – semnat Nicolae Uţică. 
 
   Haţeg, iulie 2003                               
 
 
NICOLAE UŢICĂ: ZORI ŞI AMURG 
 
 
„ În dimineţi te voi cânta Doamne iar seara îţi voi înfăţişa în rugăciuni păcatele 

mele. Tot atunci mă voi ruga spre binele duşmanilor mei. „ – acesta este gândul de final 
al scriitorului Nicolae Uţică, pus cu multă încredinţare şi curăţie de inimă în cartea sa          
„ ZORI ŞI AMURG „ , carte pe care a ivit-o la „ Editura FOCUS „ – 2007.  

E desigur o carte ca un ţipăt, ca un argument pentru viaţa unui neam din neamul 
românesc despre neamul Cocora, ce străbate istoria noastră, aşa cum multe alte ramuri 
au purtat rodul românesc prin timp.  

E o carte de început şi de sfârşit, despre neamul care mereu şi-a căutat un loc în locul 
în care l-a aşezat Dumnezeu, cu tristeţi, cu iubiri, cu trădări, cu experienţe unice, totul 
dând sens locului din lume numit România.  

Nicolae Uţică s-a născut la 7 mai 1957 la Bârca, judeţul Dolj şi a scris împins de o 
putere greu de oprit, dovadă şi cărţile scrise şi publicate şi poate alte multe texte ce s-au 
topit prin reviste sau alte publicaţii, au aşteaptă … Autorul a scris mereu cu ideea că are 
de făcut ceva important, dacă cei dinaintea lui s-au revoltat, s-au zbătut pentru a rezista, 
Nicolae a rezistat prin scris, a dat mereu un nou început, cu fiecare carte publicată, vieţii 
sale obişnuite ce a devenit altceva, tainic şi tandru precum zorii unei zile din ziua specială 
a lumii. 

Scriitorul a simţit nevoia să dedice cartea aceasta soţiei sale Ileana, ce l-a ajutat să fie 
bărbatul care a avut ceva de spus celor din cetatea în care l-a pus Dumnezeu, în Valea 



 21

Jiului, purtat de valul istoriei. Se pare că familia e o valoare importantă pentru scriitor, 
într-o lume care refuză dumnezeirea din cadrul unei familii unite.  

Cartea este scrisă fără o tehnică literară căutată pe la elitele care uită de lumea de 
lângă noi, cartea e scris pur şi simplu, despre un mod de a trăi şi de învinge spiritual. Sunt 
piese de teatru ca „ Bărbatul cu două neveste „ sau „ Izvorul casei „ dar şi scurte 
fulgerării de scriitor în contact cu lumea din jur, cu propriul destin, cu umbra Cea Bună a 
lui Dumnezeu peste om. Aceste scurte fraze sunt adânci şi par influenţate de psalmi, sau 
de pildele din Biblie, din scrierile solomonice, de înţelepciune, de fapt mesajul este 
acesta , cu Dumnezeu este orice posibil pentru o familie. 

Piesele de teatru sunt influenţate de spiritul de oltean al neamului din care se trage, 
încercări de a lega un dialog despre lupta în viaţă, despre rezistenţa prin valorile eterne 
ale literaturii sau credinţei într-o lume bolnavă ce are nevoie de injecţii de har, sau despre 
familia românească ce a rezistat în istorie prin lupta împotriva celor care distrug, care 
privesc, care nu pot iubi. Este o cronică sângeroasă a neamului Cocora, dar care nu a 
cedat. De remarcat şi starea spirituală a oamenilor, care sunt măcinaţi de patimă, păcat, 
curvie, toate căutând forma sublimă a revoltei adevărate împotriva manipulărilor din 
viaţă. 

De remarcat în cartea lui Uţică şi portretele de români care au scris mereu despre 
problemele fundamentale ale tării, ca portretul de jurnalist făcut lui Ifimie Nesfântu, ce a 
răscolit România până la vatră că să aducă  mesajul de durere al căderilor de fiecare zi şi 
fiecare epocă. 

Simbolic personajele din carte, cred, reale, poartă în ele dorul după libertate, 
materializat în imboldul de a călări un cal printre maşini, pe şoselele care nu duc nicăieri. 
Această libertate, însă,  poate duce la nebunie, nebunia de a fii liber în ţara ta.  

„ După ce am păşit pe Lună ne-am dat seama că mai avem multe de învăţat despre 
Pământ. „ 

Legătura scriitorului cu marile personalităţi ale lumii, prin  opera lor scrisă, e o 
legătură cu veşnicia:  

„ Poezia lui Rilke m-a fascinat: Cerul a venit mai aproape de pământ iar suspinele      
s-au înmulţit în nevăzutul şi mângâietorul extaz cosmic „ 

Privind spre lume Uţică exclamă:  
„ Ce săraci sunt oamenii bogaţi material şi fără Dumnezeu ! „ 
Peisajul în care se mişcă oamenii lui Uţică este unul obişnuit, aproape banal, fără 

mari elemente de decor, o masă, o maşină de scris, două scaune, motoferăstrăul,  un  pat 
simplu, în mijlocul acestui decor se mişcă o lume prin istorie. Uţică nu are nevoie de 
argumente exterioare, el le are pe cele interioare, pe cele care duc istoria mai departe. 
Numele personajelor lui Uţică sunt obişnuite: Florin, Elena,  Bebe, Claudia, sunt cele 
care fac viaţa adevărată în România în orice timp.  

De remarcat şi icoana, sau portretul Costică Cocora, sau a altor  străbuni, care nu au 
fost îngenunchiaţi de vremuri.          

Uţică a scris mai multe volume de poezie în anii trecuţi, şi asta se simte în cartea sa 
de teatru, eseu, aforisme, de portrete, de laudă.  

Poetul e prezent prin idee, prin revoltă, prin fulger interior. 
Căldura cuvântului scris de Uţică este originală şi asta dă consistenţă cărţilor sale, dă 

puterea de a rezista timpului. Scrierile sale despre Valea Jiului au fost esenţiale şi aduc 
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fapte care se doresc a fi uitate de unii dintre noi, ca aceasta scriere „ Valea Jiului – Vale 
Plângerii „, 2000, dar faptele adevărate fac România să fie ceea ce este … 

„ Sunt nebun pentru şi faţă de Dumnezeu. Cu nebunia –n sânge am trecut veacul şi 
mă consider bogat. „ – e un fel de mesaj pe care scriitorul îl lasă celor care citesc despre 
secretul de a fi român … 

 
Haţeg, iunie, 2007. -  
 
 
NICOLAE UŢICĂ: MATRICEA 
 
 
Rămas în zona poeziei, Nicolae Uţică îşi intitulează simplu noua carte de poezie, de 

fapt o  antologie : POEME. Cartea a apărut la Editura „ FOCUS „ – Petroşani 2007 şi în 
spatele ei se află chiar autorul care adună sentimente mai vechi, cuvinte care   i-au marcat 
viaţa, versuri care rup monotonia anotimpului.  

Autorul simte nevoia să ne prezinte matricea cărţii, de fapt o atenţionare asupra 
aventurii spirituale care se petrece în veşnicia fiecărui poem. Matricea e, până la un 
punct, un argument poetic şi poate fi un fragment dintr-un poem vechi, de la facerea 
lumii: Cuvântul – Sămânţa; Gândul – Rădăcina; Omul – Tulpina; Spiritul – 
Coroana.  

Această matrice pune în mişcare volumul şi dă viaţă versului. Deşi, aparent, simple 
consideraţii spirituale matricea îndeamnă la meditaţie, la ruperea ritmului zilnic de viaţă 
şi pătrunderea în grădină, poate tema preferată a lui Uţică, cu gândul la Grădina Eternă 
din care venim şi prin care ne-am schimbat prin putere divină.  

„ … neajunsurile lumii zăcând / răstigniri în teologie / biciuiri ale Lui / Întâiul / 
lângă grădina Absolutului / cutezanţa paralelelor idee – lacrimă /  şi tu / rezemat de 
marele încotro . / „  

Evident că ideea lacrimă este efortul de a rămâne lângă planul lui Dumnezeu de 
salvare. 

De fapt Uţică evadează din lumea sa din Valea Plângerii, din Petroşani, prin poemele 
sale, face ocolul pământului cu gândul său şi cu versul, rupe zidurile istoriei pentru sine şi 
familia sa, pentru cei care îi înţeleg zicerea. Despre istorie impresia e una a falsului, a 
manipulării prin imagine, iar oglinda nu mai reflectă realitatea, de parcă suntem chemaţi 
să ne pierdem identitatea şi legătura cu noi înşine: 

 „ … Cât timp îţi va trebui /  să înţelegi că doar / Dumnezeu oficiază /  căsătoria ta 
cu eternitatea . / „ – în Cronos şi istoria.  

Dar impactul vremurilor asupra omului se poate observa şi în poemul „ Fotografia „ 
dedicat memoriei lui Anton Uncu, sau în poemul „ Atlet al mizeriei „ – dedicat memoriei 
lui Ion D. Sârbu, unde se poate înţelege mesajul legat de bătăliile pierdute, de durerea 
care afectează mitologia zonei şi invizibilele piramide care marchează timpul pentru 
această întrecere la care sunt invitaţi atleţii mizeriei. 

Volumul este marcat de poemele scurte purtând titlul  Flash, care poartă un număr ca 
pe străzile marilor metropole, repere de suflet pentru autor, poeme prin care se leagă de 
cer, de divinitate, spărgând mizeria poemului zilnic care macină viaţa omului, poeme care 
aduc scurte raze de putere şi lumină în colţul uitat de lume care este Valea Jiului, sunt 
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resturi de la lumina primară prin care Dumnezeu a făcut lumea. Uţică le acceptă în forma 
lor simplă şi profundă, la limita dintre rugăciune şi profeţie, în starea umilă de iluminare 
pe care omul o poate primi prin har divin, datorită Cuvântului scris, rostit, trăit, murit, 
înviat. Poemele acestea sunt stâlpii pe care se sprijinesc volumul şi viaţa poetului şi viaţa 
în general, ca mod de a fi a luminii îmbătrânind.  

„ Pe aici prin /  ziua de mâine / pe unde am lăcrimat /  şi am rupt tăceri /  vor veni 
gropari /  să-mi ceară pâine /  lovindu-şi trupul  / de ziua de ieri. / „ – Flash 1, poem 
dedicat memoriei lui Petre Ţuţea. 

De reţinut aceste fulgerări în plină lumină ca pătrunderea omului de către puterea 
divină. 

De fapt poetul are şi memoria marilor oameni ai Scripturii, ca Adam sau Noe, Abel 
sau Cain, în plin peisaj cu lună, recurge la temele Eclesiastului, la cele din Numeri, cărţi 
care au marcat istoria lumii.  

„ Etern dor de Noe / străluceşte în lună / tăcerea pruncilor / poate să ne-o spună / - 
Remember.  

Dorul poetului după vremea de început este magnetul care atrage poemul ca poem, 
fiinţa tânjeşte după anotimpul Edenului în care pruncii lui Adam încercau să înveţe să 
meargă prin Grădină, la limita dintre lumină şi păcat. 

În toate însă Uţică simte clipa de har, clipa care ne marchează dorul nostru după 
matrice, legătura cu Dumnezeu, sensul existenţei: 

 „ Clişee cu livezi / covârşitoare naştere / măr căzut din pom / sărutul Lui / argument 
existenţial „ – Clipa de har. 

… Şi ce poate fi mai eliberator decât imaginea livezilor în care s-a ivit fructul oprit, 
primul flash de bine şi de rău în acelaşi timp. 

Poetul a renunţat la fraza elitistă a poemului academic cioplit de vreme, preferă fraze 
scurte, esenţiale, care să spargă zidul şi să facă şi ne facă ieşire la gândul curat al zicerii 
cu fiinţa.  

Pe ultima copertă a volumului Nicolae Uţică a pus despre sine următoarele:  
„ Din 1976 se stabileşte în Valea Jiului. În 1979 se căsătoreşte cu o momârlancă, 

Ileana, închizând parabola apartenenţei sale la neamul geto –dac.”  
Uţică este un generos, o fire receptivă la problemele esenţiale ale lumii şi sincer prin 

versul său, transmiţând un sentiment de împăcare şi dorul după eternitatea cea de toate 
zilele. 

 
Haţeg, februarie 2008.   
      
 
NICOLAE UŢICĂ: ENERGIILE NELINIŞTII 
 
Între anii 1996- 2003 Nicolae Uţică a publicat şapte cărţi care au fost bine primite în 

lume culturii, respectiv de Adrian Păunescu, Ioan I. Iancu, Adrian Năstase, scriitorul 
Eugen Evu, acad. Dan Berindei, acad. Răzvan Teodorescu, etc. , nume care se impun în 
viaţa publică a României. 

Titlurile cărţilor sunt sugestive şi rămân în memoria cititorului: „ Asimptotă la 
nemărginire „  - 1996; „ Diploma „ – 1997; „ Memoria de rezervă „ – 1998; „ 
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Numeri/ numbers / nombres / „ – 1999; „ Valea Jiului, Valea Plângerii „ – 2000; „ 
Asimptotă la eternitate „ – 2002; „ Merişor de Băniţa „ – 2003.  

În anul 2003 scriitorul Uţică află de sit-ul „ poetry.com „ care este adresa de Internet 
a    „ The International Library of Poetry, Library of Congress „ ( Biblioteca 
Internaţională pentru Poezie. ) în America, unde se desfăşoară cele mai interesante 
concursuri de poezie şi totodată deschise de pe glob. Sit-ul are milioane de vizitatori, iar 
poeziile câştigătoare sunt tipărite în cărţi şi afişate în lumea virtuală. În locaţia „ Owing 
Mills „ există ecrane mari unde se pot urmări zi şi noapte poeziile câştigătoare. 

În iulie 2003 Nicolae Uţică alege să intre în concursuri cu poemul „ Zori şi amurg „ 
. 

„ Cu un zâmbet de ceaţă/Mă învelesc spre dimineaţă/ Nedesluşite în amurguri/Sunt 
gândurile aprinse, ruguri/ „ – iată un versurile care au intrat în joc. 

Nicolae Uţică primeşte în Valea Jiului, unde locuieşte, prin poştă, vestea că este 
câştigătorul concursurilor.  

Acesta este semnul în care poetul primeşte curaj şi abordează din nou concursurile cu 
poemul „ Regele fricoşilor „.  

„ Un ger năprasnic a venit în vară/m-am zgribulit odată cu cocoşii/pe flori de gheaţă 
voi dormi spre seară/dar rege îmi vor spune toţi fricoşii./De astăzi trec mai rar prin al 
tău templu/mă mulţumesc cu atât, n-am ce mai face/un privilegiu-n gând să te 
contemplu/iar amintirile-s ca nişte ace./Un foc mistuitor mai dă-n amurg/este un gând şi-
o ultimă răceală/şi cale versuri despre tine-mi curg/sunt pacientu-abia întrat în boală.”  

Scrisoarea de confirmare este datată 20 ianuarie 2004 şi alături de poem, eticheta:            
„ Excellent poem „  Scrisorile venite din America sunt serioase, fără umbre sau false 
aprecieri.  

În martie 2004 Uţică intră din nou în concurs cu poemul „ Credinţă”. 
„ Cu insomnie achit nota de plată/Aceasta îmi este cuvenita răsplată/hărăzite mi-au 

fost multe suferinţe/tributarul mai vechi a unei credinţe/la gardul metalic a unei grădini 
noi/ având ochii în lacrimi şi chipul în ploi/mi-e fală, mi-e jale şi dor îmi e mie/n-am frică 
de moartea ce-n mine învie/”  

Cei din America vin iarăşi cu o aşteptată confirmare şi cu eticheta: „ Excellent 
poem” 

Pentru a treia oară Uţică este declarat câştigător, este laureatul concursului. 
Intrat în competiţie, Nicolae Uţică intră din nou în concurs cu poemul „ Fără titlu”. 
„ E naturală neputinţa/un rău ceresc şi univoc/dar setea de-ţi aspiră fiinţa/celulele 

migrează în alt loc/nesomnul simţurilor se aşează-n rând/la marele pârjol al sorţii/un 
jind suspect, întrevăzut în gând/lihneşte un sărut al morţii.” 

„ The International Library of Poetry „îi trimite în Valea Jiului cele trei antologii 
de poezie mondială. Fiecare carte începe cu un poem al său. Sunt în aceste cărţi poeţi, 
scriitori de pe toate continentele. 

Apoi „ American Biografical Institute „din USA, Carolina de Nord, îi solicită lui 
Uţică datele personale cu aspecte din viaţa sa pentru a fi inclus în dicţionarul „ 
Contemporary   Who` s Who” şi îl include în Comitetul Redacţional de Avizare pentru 
personalităţi din întreaga lume, din diverse domenii: cultură, artă, ştiinţă, sport, etc. 

Scriitorul acceptă şi trimite datele solicitate, recomandând personalităţi din România 
pentru ABI, USA.  
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Pentru poezia „ Fără titlu”, Nicolae Uţică primeşte recunoaşterea internaţională, prin 
epistola venită din USA la 28 mai 2004. Tot în aceeaşi perioadă este invitat şi 
nominalizat la Marele Premiu de 20.000 USD. Invitaţia a fost pentru decernarea premiilor 
şi simpozioanele de la Philadelphia din 13 – 14 august 2004, dar cei care au lansat 
invitaţia nu au plătit şi contravaloarea taxelor de transport. În această situaţie Nicolae 
Uţică s-a adresat Consiliului Local Petroşani pentru o sponsorizare, dar răspunsul nu a 
fost satisfăcător. Scriitorul a rămas să se consoleze şi a fost mulţumit de nominalizare şi 
recunoaşterea internaţională, deşi în antologiile din America este reprezentantul Văii 
Jiului, a Petroşaniului, adică a celor din România.  De reţinut că americanii l-au acceptat 
ca membru de onoare  şi merit al „ The International Society of Poets „, ceea este o 
bucurie pentru cel nominalizat.  

Titlurile primelor trei antologii internaţionale în care apare scriitorul Nicolae Uţică 
sunt: „ The Colors of Life „ ( Culorile vieţii ) - ed. I-a, apoi ediţia a II-a şi „ Touch of 
Tomorrow „ ( Atingere de mâine ). Ele au apărut sub egida „ The International 
Library of Poetry, Library of Congress „ 

A patra antologie poartă titlul „ Eternal Portraits „ ( Portrete eterene ) apărută la 
aceeaşi editură în anul 2004. 

Apoi, în anul 2005, Nicolae Uţică este publicat în „ The Best Poems and Poets „ ( 
Cele mai bune poezii şi poeţi ) , USA – Library of Congress . În anul 2004 , printr-o 
epistolă de suflet Nigel Hillary, Publisher of Noble House London- Paris – New York, îl 
confirmă internaţional şi îl aprecia pe poet, solicitându-i colaborarea. Poetul le trimite 
poemul „Patent „ ( Brevet de invenţie ) – „ În decor curat/prin corespondenţă/antum te-
am curat/prin corespondenţă/îţi scriam scrisori poeme senine/le pictam cu flori/polen şi 
smochine./Fluturi zăboveau/zilnic pe arcade/duios mai cântau/cât de bine îţi şade/ 
…/Zburători de ieri/se zbat sub escortă/cântând jalea în seri/pe-un cap de bancnotă/” 
Poezia a apărut, editată de Noble House London-Paris – New York, în cartea „ Labours 
of Love „      ( Laboratoarele Dragostei ).  

În anul 2006 Uţică cel din Valea Jiului apare din nou la „The Intrenational Library 
of Poetry” cu poemul „Origins” ( Strămoşii ). 

„ Strămoşii/bucată de munte/o aripă aveai/de-a dreapta/văpăi de foc/aveam de-a 
stânga/două inimi/un trup/doar El ne ştia/de - a întregul/om/pe aripile noastre/ţipau 
strămoşii. „ Acest poem este preluat, cu acordul autorului şi de „ Noble House of 
London-Paris- New York „  şi a apărut în cartea „ Song of Honour „ ( Cântec de onoare ) 
Aceeaşi poezie a mai apărut şi în vestita revistă „ Poet ` s of Corner ( Colţul poetului ). 
Recunoaşterea internaţională a poetului s-a făcut pas cu pas, în fiecare an un semn. În 
antologiile publicate în America şi Anglia, care au o circulaţie internaţională, stă scris: „ 
Nicolae Uţică – writer ( scriitor), Petroşani, Valea Jiului, România.  

„ Homer mi-a fost profesor/Icar maestrul harnic/Eratostene cenzor/iar Rilke 
paharnic/ … Eu iubesc literatura şi arta/n-am ştire să existe o boală mult mai gravă/ să 
mă asiste doar greierii –n otavă”. 

În anul 2008 a apărut cartea „Immortal Verses „ ( Versuri imortalizate ) la Editura          
„ Library of Congress „ , iar Uţică este prezent în carte cu 5 poeme. Iată unul - „ Flash 
28 „ : „ Iubit-o/te rog înţelege/o viaţă este/alata în lumea asta nu-i/nu s-a născut instanţă 
să condamne/vreun salcâm ce-şi are cucul lui/”  

Dar aventura americană a lui Uţică este în expansiune. 
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În anii 2003 – 2004 „ American Biografical Institute „ l-a declarat pe scriitor ca „ 
om al anului „, iar în anul 2004 a fost propus de „ United Cultural Convention „ , USA la 
„ Premiul pentru Pace „. 

În România la Editura „ Focus „ – 2007 au apărut cărţile „ Zori şi amurg” ( trei 
piese de teatru şi aforisme ) şi „ Poeme „  – antologie de autor.  

Iată pe scurt aventura poetică a unui scriitor din Valea Jiului, care îşi propune să zică 
lumii poemele sale, atinse de energiile neliniştii. 

 
Haţeg, Septembrie - 2009          
 
 
 
NICOLAE SZEKELY: ÎNTRE RAFINAMENT ŞI IUBIRE 
 
Nicolae Szekely cu volumul „SINE PIEZIŞ „ aduce o notă de sinceritate prin poezia 

decantată şi plină de tremur. Ajuns la maturitatea scrierilor sale poetul descoperă cu 
brutalitate că fiinţa sa fragilă poate să fie piedica destinului său. „ Săgeată spre nicăieri „, 
o viziune a sentimentelor sale din poem, când cerul pare la rându-i fragil şi când efortul 
de la colţul străzii nu creează modele perfecte. Băcănia rămâne băcănie, iar umărul 
poetului are cicatrice aripei pierdute. 

Scrierile din volumul apărut la Editura „CORVIN „ din Deva, în anul 2005, în regia 
autorului, ne prezintă un poet rafinat, obişnuit cu profunzimile poeziei, căutând sprijin în 
psalm ca unitate de măsură a scrisului cu vârful inimii, tentat de experienţele moderne, 
dar fugind într-un fel de acestea, centrându-se pe  evul mediu ca etapă de stabilitate, ruptă 
de planul secund al viitorului.  

Aproape speriat de puterea poeziei Nicolae Szekely dă vina pe melancolia hârtiei, 
albe în aşteptarea versului care se scrie singur, lângă umbra mâinii poetului… 

Adunat în sine până la urmă există şansa ţipătului din lumină, între masele mari de 
tăcere. Poate tăcerea ar fi o şansă, dar pescăruşul ţipă, e viu, îşi aşteaptă perechea cu 
aripile necesare …  

Viaţa poetului începe cu fiecare dimineaţă, este un defazaj de o secundă între lucruri 
pe care poetul îl simte. De fapt esenţa acestui volum se tensionează între două planuri, ca 
mod de rezolvare a versului. Căutând iubirea, scăldându-se în sunetele muzicii, iată 
fundalul din spatele poemelor. Drama personală, dar şi bucuria personală devine poezie, 
cu tentaţia rugăciunii, care este pieziş afectată de sinele omului modern pe care îl 
interpretează poetul. Efortul de a da consistenţă nevăzutului este evident la poet :             
„ nimicul absurd şi totuşi la uşă vântul „ . Lucruri ascunse care pot fi aduse la lumină.  

Sunt versuri care rămân: „ şi auzeam cum Dumnezeu calcă pe vreascuri: „orice 
margine trebuie să absoarbă interior şi exterior „ ; „ lumea răstălmăcită şi fără 
semnificaţie // şi în care circulă poeţii ca nişte anticorpi „;  „ fiinţa divizată – singurul 
moment în care eşti greu şi uşor în acelaşi timp „. 

Sunt şi versuri care eludează realitatea crudă a poemului: „ manechinul de cauciuc al 
gândurilor mele „ ; religia e un jazz „;  „ pelicula de sare pe bula de aer scuipată din gura 
şcolarilor „. Vine un timp pentru poet în care acesta trebuie să evite jocul facil al poeziei, 
să se apere de experienţele lumii, dincolo de tentaţia de moment a gloriei ce nu mai 
vine…. 
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În mod cert drama iubirii la Nicu Szekely, la fel ca drama iubirii din lumea de astăzi, 
este un gol, o gaură neagră, aproape insuportabilă la vremea ieşirii, a exodului, a depăşirii  
sinelui … 

Sunt unele poeme care rezistă şi care depăşesc timpul lor propriu, poeme de esenţă ca      
„ TREBUIE „, un poem bine structurat, după modelul vechi al psalmului şi al scrierilor 
din Solomon, cel înţelept. Poate că aici este esenţa poeziei sale, poate că aici ar trebui să 
insiste poetul, cu totul riscul ce vine din alegere … 

Se simte în poemele sale imaginea uşor deformată a faptelor zilei de fiecare zi, a zilei 
de uzură, care ne toacă din toate părţile cu tentaţiile, cu eşecurile, cu falsul modernism şi 
cu falsul - fals, trec imagini prin poem ca de la fereastra alunecoasă a trenului sau a 
autovehiculului, chiar şi lista pentru piaţă e bună pentru carnea poemului.  

Intrarea în volum se sprijină pe două dimensiuni : sinele şi pavana, poetul şi umbra sa 
în cântec, scriitorul şi personajul de altă dată. Încercând să definească „ pavana „ ca mod 
de existenţă autorul scrie despre Luis de Milan şi experienţele sale muzicale, în două 
versiuni, în două planuri, care fac carnea de necarne a cântecului să tresalte, o variantă 
simplă, alta mai complexă, comentariul autorului care devine parte a schiţei muzicale, cu 
indicaţii de ritm , de tempo, lentul şi rapidul se caută ca făcând parte din compoziţie. 

Pentru mine cred că : 
 „ trebuie să urci pe lângă cireşii în floare – să cunoşti infinitul „,  
aici te eliberezi de poem, de cântec, de auz, de cuvânt, nins de eternitatea simplă a  
zilei … 
Aceste scrieri cu formule simple şi vii, în mişcare, căutând viaţa şi ceea ce este 

dincolo de viaţă, dau farmec unui volum care se va putea depăşi, prin efortul poetului de 
a rămâne în mijlocul poemului ca tigrul în plină alergare … 

„ în sfârşit trebuie să cauţi o viaţă întreagă şi încă puţin – să cunoşti pe Dumnezeu dar 
că eşti vrednic în faţa Lui trebuie să te îndoieşti – să cunoşti pe Dumnezeu” . Citatul dă 
măsură volumului.  

Trebuie o măsură în toate.   
 
Haţeg, toamna 2005 
 
 
MIRON ŢIC: IUBIREA IUBIND 
 
 
Simplitatea iubirii, aici pe pămînt, între oameni şi la timpul potrivit al luminii, e o 

propunere care vine de la  scriitorul Miron Ţic prin volumul de versuri „ ÎMBRĂŢIŞAŢI 
PE IARBĂ „, lansat de Editura „ AMURG SENTIMENTAL „ , Bucureşti – 2005.  

Deschiderea poetului spre iubire este dorul său după eternitate şi după puritate. 
Poetul se abandonează acestui sentiment pentru a putea urca în locurile înalte alte zilei. 
Rezistenţa la rugina timpului o dă doar iubirea necenzurată, atotcuprinzătoare pe care nu 
o putem refuza.  

Într-o lume în care se experimentează aproape totul şi-n care nu mai este loc de 
normal, într-o lume în care iubirea pare un lux pentru că nu dorim una aşa cum am 
primit-o de la Dumnezeu, poetul trăieşte sentimentul şi-l pune în cuvinte, dornic pentru o 
călătorie împreună cu femeia iubită în viaţa cea de toate zilele. Aproape că această iubire 
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îmbracă fiinţele celor doi, seara capătă o altă dimensiune – dimensiunea dorurilor aprinse, 
intensitatea vieţii în doi, ca la început de lume. Asta dă mister pentru că zilele cresc ca 
nişte ierburi în cei doi, iar iubirea are altă dimensiune chiar iubind. Racordarea la 
sentiment este unul aproape total care acaparează orice timp, noaptea cu lună, răsăritul 
soarelui, ziua ca un dar.  

Deja acest joc şi deja această lumină măresc viaţa, o dilată spre limitele ei nelimitate :      
” Simt că trăim într-un spaţiu enorm, / Doamna mea din poem şi din fiecare gând. „ – 
Doamna mea din poem. 

Normalul într-o lume anormală este trăit de cele două personaje – el şi ea – în mod 
direct, semnul îmbrăţişării pe iarbă este unul care leagă fiinţele de pământ, la modul 
concret, carnal şi ideal totodată, cei doi nu mai îmbătrânesc, ei iubesc, nu mai este timp 
pentru aceasta, nu mai este loc pentru a îmbătrâni într-o ţară a dragostei, pe o planetă 
făcut pentru a iubi.  

Gesturile capătă sens la vremea maturităţii depline, pentru poetul ne transmite un 
mesaj despre iubire la vârsta în care nu mai este întoarcere, ziua nu se poate sfârşi fără un 
sărut sau o îmbrăţişare, clipele se aprind în cuvinte, iar în pustia vieţii iubirea este oaza în 
care ne-am putea pierde, pentru a ne regăsi mai tineri.  

Cei doi atrag în jocul lor natura, atrag cititorul, ne atrag pe prima cărare începută într-
o dimineaţă de cei doi. Cuvintele poemelor capătă o melodie discretă: „ atingere-n 
nestingere „ – Cutia sonoră, sau „ Târziu, culegem cuvinte, ca nişte cireşe necoapte „- La 
vremea caldelor noastre şoapte. 

Lucrurile simple au altă semnificaţie pentru cei care se iubesc, lumea se schimbă, 
elemente noi apar în realitatea inimii şi a gândului, menite să purifice căderile de peste zi: 
parfumul crinului, apa râului, rezerva speranţei, cerul verii, floarea de pământ, luna mai, 
floarea inimii, cărările care duc undeva, răsăritul în care ne ascundem, amurgul, teama ca 
o prezenţă, sunt elemente care recompun o lume pe care am pierdut-o, vecină cu raiul. 

Cei doi se redescoperă, iar această redescoperire cheamă la o luciditate stranie, 
sclipind printre versuri: mâinile iubitei ca nişte petale, dorinţa de a număra stelele, la 
vremea când iarba doarme, contemplarea ţipătului vântului în iarnă, respiraţia caldă pe 
floarea gurii, chipul şi tandrul zâmbet, umbra care atinge cuvinte nerostite, iarba şi roua 
care aparţin celor îndrăgostiţi, posesiunea lucrurilor curate şi gândurile care se limpezesc, 
pierzând parcă un stres nevăzut care macină lumea.  

Miron Ţic îşi construieşte poemele cu atingeri uşoare şi blânde, pare într-un fel 
nostalgic după o dragoste care a fost, potrivită la vârsta marilor înţelegeri, după un model 
care păstrează limitele respectului pentru valoarea iubirii în viaţă şi a respectului 
partenerilor unul pentru altul, acolo fiind sensul. Uneori cuvintele par a se dilua, dar 
versul capătă consistenţă prin sens şi prin formulări poetice, pentru scriitorul trăieşte 
senzaţia pe valul interior, este refuzată aventura în iubire şi în poem. 

„ Ultimul poem, /  Mi-a fost răpit, /  Înainte de a fi scris,/  Dacă aflu unde-i închis / Şi 
mai multe te voi iubi. „ – Ultimul poem. 

Iubirea e o dulce călătorie care ne face pe toţi să trecem din somn în nesomn, să 
traversăm mari anotimpuri, să zâmbim, există speranţa – mai este un loc – Undeva :          
„ Între noi, / Lumea/ Şi iarba ce creşte / Şi tremură apăsată de ceţuri. / Seara aceasta, / 
Pare un început nemaivăzut, / Luceafărul, / Şi zmeura luminează cărarea, /  paşilor noştri 
neobosiţi…. Undeva, / Stele suspină şi cad / „ Iubirea ne aduce aminte că este speranţa şi 
lucrurile se luminează de la zmeura care atinge lumea. Viaţa pare fără sens dacă nu este 
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iubire, iar cei doi, după mărturia poetului intră-n apa acesteia şi rămân acolo, „ Înveliţi în 
lumina caldă a dragostei „ – Acolo rămânem. 

Poetul a intrat în poemul de dragoste cu seriozitate, este un bun martor care ne 
mărturiseşte importanţa iubirii, pentru că el este acolo, ea lângă umărul lui, legaţi de 
natură, de lumina anotimpului şi de Dumnezeu.  

Da, iubirea este importantă pentru a putea redescoperi iarba altfel, dacă relaţia dintre 
parteneri duce la desăvârşirea lor prin contopire şi prin poezie, prin cântec şi prin 
cuvântul şoptit: „ murim câte puţin dacă nu avem timp de-o sărutare „ ( În dulcea lună 
mai ) 

 
Bucureşti, mai 2006. 
 
 
 
MIRON ŢIC: CÂND GUTUILE DORM 
 
 
În cartea sa „ SOMNUL DIN NOAPTEA DE MARŢI „  lansată în lume de Editura „ 

AMURG SENTIMENTAL „ – Bucureşti, 2006, autorul Miron Ţic îşi prezintă cu 
sinceritate locul său de rai, un rai personal între vis, realitate, reamintirea timpului căzut 
şi gând la marginea tainei.  

Scriitorul îşi pune inima pe pământul pe care îl iubeşte, ascultă cu fiinţa miracolele 
simple din România, acolo unde ele mai sunt posibile. 

Ceea ce aude cu inima înţelege cu dragostea sa de român şi cu logica eternităţii.  
Citind povestirile scurte din carte ai impresia că lumea este mai frumoasă şi noi nu o 

ştim, că există o pace adâncă pe un deal, la o margine de apă, lângă o fântână, mergând 
pe un drum simplu de ţară, stând de vorbă cu oamenii, cu iarba, cu cerul şi cu ecoul 
vremii pe cer, privind la o cumpănă la margine de lume.  

Miron Ţic şi-a ales ca moto un citat din Nicolae Iorga, un citat scurt, adevărat, 
pătrunzător, un citat care l-a mobilizat pe poetul din umbra românului trecător, dar 
universal, să scrie aceste povestiri. 

Deşi scrierile par a nu se lega între ele, au totuşi un fir comun, un fir de aur care le 
leagă şi le fac un întreg: dorul după un loc intim, apropiat de fiinţa omului, unic prin 
simplitatea măreţiei. Cred că aceste povestiri au o mare deschidere spre un patriotism 
bine temperat, dar de esenţă nobilă, au ceva care fac din cuvintele scrise un fel de laudă 
adusă cerului şi anotimpului în care mor zeii şi se nasc veştile bune. 

Întâmplările sunt scurte dar care cuprind în ele o viaţă, se petrec la ţară, acolo unde 
iarba miroase a veşnicie, este viaţa simplă a unchiului Gheorghe, a mătuşii Sânziana, a 
omului trăitor naiv precum Miron zis Skoda şi Carolina, consoarta lui, despre iubirea 
unui morar, despre o pictoriţă şi ochii ei, despre dragoste, despre clipe care nu se pot uita, 
despre o casă amplasată sub un deal, despre un călător în noaptea patriei, despre dealul 
fără capăt, despre somnul gutuilor. 

Cartea merită citită pentru a ne recupera copilăria, dragoste primă, căutarea cetăţii 
eterne. Autorul a trebuit să scrie această carte, somnul din noaptea de marţi e de fapt 
starea de graţie care te cheamă la marginea cuvântului nescris pe care îl porţi cu tine până 
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la margine de miracol, atracţia spre lumea din visul trăit zilnic, ascuns în fiinţa veşnică 
din trupul acesta muritor. 

E o povestire reper în carte: „ URLETUL LA CUMPĂNĂ „ despre o cumpănă de 
fântână care leagă cerul de pământ, vremurile între ele, destinele oamenilor, o cumpănă 
ce pare a atinge limitele nelimitate ale aerului aurit de la ţară, un semn al eternităţii pe 
acest pământ, o cumpănă ce indică centrul lumii, de care se leagă viaţa unui om, e ca o 
fiinţă cumpăna, ca un fel de înger veghetor, în satul în care fiecare din noi ne căutăm 
patria, până în ziua care un fulger rupe lumile şi fărâmă cumpăna de parcă ar astupa un 
izvor, sau s-ar prăpădi o fiinţă,  e o povestire deschisă, poem şi liturghie, rugăciune în 
dimineaţa de duminică la ora când a înviat Isus, o povestire unică în felul ei, simbol al 
României care ne-o dorim, a patriei din cer, de fapt. 

„ – Aceasta-i cumpăna, ca atâtea altele. Eu am fost meşter de aceste măreţii. Le-am 
aşezat să stea sub focurile vii ale cerului. Şi de primăvară şi de iarnă. „ o frază scurtă de 
tată ca o sentinţă pentru fii patriei. 

 
Dar fiecare povestire are în spatele ei una reală, scriitorul caută să nu piardă nimic 

din harul care a curs pe destine, pune şi tuşa eternităţii pe sensurile din totdeauna ale 
vieţii la ţară indiferent de anotimp şi de epocă. Ceea ce este remarcabil în povestiri e 
faptul că puterea socială a unor oameni, a unor politicieni nici nu apare, nu este posibilă, 
chiar, totul este curat şi-n moartea unora ca un fel de sigiliu pus de Dumnezeu pe tainele 
posibile dintr-un sat. E aproape eliberator să simţi că nu există presiunea puterii fără de 
putere, exercitată din motive de cădere, e doar presiunea locului sfânt şi a tăcerii sfinte … 

Cartea începe cu un cuvânt de deschidere semnat de Nicolae Rotaru, ca semn de 
preţuire pentru autor şi pentru astfel de scriere: „ Exerciţiile de delicateţe şi suavitate 
rurală ale lui Miron Ţic merită atenţia şi admiraţia noastră. Sunt dovadă maturizării 
artistice a unui trudnic grădinar de cuvinte. „      

 
„ Când gutuile dorm, lumea îşi ţine pleoapele deschise ! „ – o frază din povestirea             

„ Somnul gutuilor „- cuvinte care atrag cerul mai aproape de noi. 
 
Bucureşti, primăvara, 2006. 
 
 
MIRON ŢIC: REPORTAJ DESPRE SCRISUL LA ROMÂNI 
 
O carte interesantă propune Miron Ţic la Editura „ Amurg sentimental „ – 

Bucureşti, 2007, o carte numită simplu „ CONFESIUNI DESPRE VIAŢA ŞI OPERA 
FRATELUI MEU „. Nu este o scriere despre problemele controversate ale literaturii, e o 
epistolă de dragoste pentru cel ce a fost scriitorul Nicolae Ţic, fiinţă apropiată autorului.  

Frământările despre o epocă dusă şi o epocă ce nu doreşte recuperarea valorilor 
trecute, marcată de blocaje şi ziduri de tot felul, au stat la baza acestei scrieri, pentru că 
Miron Ţic a simţit nevoia de a focaliza evenimente, întâmplări, frânturi de viaţă ştiută şi 
neştiută despre fratele său, controverse şi negări, dar şi bucuria de a rezista prin scris. 

În final autorul reuşeşte să schiţeze viaţa unui scriitor în timpul vremurilor 
comuniste, vremuri condamnate, controversate şi totuşi existente, reale şi intrând în 
economia generală a lui Dumnezeu, indiferent dacă vrem sau nu vrem, pentru că şi atunci 
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erau oamenii vii care îşi duceau mesajul. Viaţa aceasta e şi oglinda vremii. Sunt amintiri 
despre Nicolae Ţic, fotografii, scrisori, diverse evenimente care sunt privite într-o nouă 
lumină, mai detaşată şi recuperatorie.  

Era datoria morală a lui Miron de a recupera această secvenţă de viaţă. Este aici şi un 
efort de a păstra echilibru între maniera nouă de abordare a scriitorilor care au scris mai 
ales înainte anul 1989 şi sinceritatea de a prezenta adevărul epocii. Teoria şi critica 
literală fac, vor face mereu clasificări, dicţionare şi clarificări, ca de obicei, după valori 
specifice vremii, dar dincolo de acestea rămâne omul care a fost în spatele operei, omul 
simplu cu gândurile sale, cu dramele sale, cu erorile sale, rămâne amintirea celor care au 
rămas şi mai păstrează parte din secretul unui destin, dar şi o soţie iubitoare care vede 
omul mai mult ca scriitorul. 

Miron Ţic prezintă o scurtă întâmplare cu două turturele care şi-au găsit loc pe 
balconul de la apartamentul scriitorului, un reportaj despre atenţia acordată celor două 
fiinţe aparent lipsite de importanţă, aşa cum sunt milioane în marile oraşe, e semnul că în 
final omul rămâne legat de natură, de lucrurile profunde, de lucrurile care au viaţa în sine, 
dincolo de căderea lumii din jur. Secvenţa este profundă şi arată, de fapt, esenţa fiinţei 
umane într-o lume care alunecă spre margini de idee. 

„ … Şi, spre fericirea fratelui meu, turturelele s-au prezentat, zi de zi, dimineaţă de 
dimineaţă, acolo pe balcon, unde primeau câteva căuşuri de firimituri de pâine şi chiar 
apă să bea .„ 

Paradoxal, scriitorul preferat de Nicolae Ţic a fost Jorge Luis Borges, cel care avea 
timpul în faţă ca un tigru, şi a cărui operă e una a profunzimii, departe de reportaj, mai 
aproape de scrierile sacre. 

Planurile mai noi ale scriitorului era o revistă dedicată satelor, un proiect care a căzut 
din cauza regulilor economiei de piaţă şi a indiferenţei oamenilor, dar care indică 
dragostea pentru viaţa de la ţară, pentru lucrurile profunde de la ţară, acolo unde s-a 
născut veşnicia, cum scrie poetul şi unde se mai păstrează în biserici de lemn codul secret 
al neamului, scris cu nevăzute lacrimi. 

Miron nu uită să menţioneze despre fratele său că era o persoană care nu prefera 
jocurile de noroc şi bancurile, îşi aducea aminte de universul satului, de strugurii acri de 
acasă, cei care dau gust istoriei, să menţioneze despre sărbătorile din sat, din locul natal, 
ca despre sărbătorile unui neam îndepărtat care atrag cântecul timpului fugar, sau despre 
pozele părinţilor şi apoi despre călătoria părinţilor în Capitală printre biserici vechi şi 
marile bulevarde ale istoriei. E şi multă melancolie în aceste amintiri, e melancolia unei 
generaţii topite în vâltoarea timpului, uitată de cei cu blog şi Internet la scară. 

Iată ce scria Radu Cosaşu, alt scriitor al vremii, despre Nicolae :  
„ Eram reporterii tineri care dormeau în gări şi pe şantiere, între două trenuri, prin 

case de oaspeţi unde adormeam după polemici ţepene dacă Ion Creangă e mai mare decât 
Camil Petrescu şi Coşbuc mai important decât Eminescu …Visam la literatura mare, 
după ce alergam o zi întreagă pe traseul conductelor de gaz metan şi pe stâncile barajelor, 
în căutarea de eroi ai timpului nostru . Noi nu eram eroi – noi eram reporteri. Tineri, 
harnici şi talentaţi. „            

Din puţinele cuvinte de mai sus rezultă viaţa unei generaţii care s-a dus şi a cărei 
esenţă nu o mai prindem, era un val care a fost stârnit de curenţii sociali contradictorii, o 
generaţie care a rezistat prin scris, aşa cum mai rezistă mulţi români, de parcă scrisul e o 
artă secretă prin care mişcăm Europa. 
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Desigur că tema navetiştilor e una adâncă, e tema epocii în care a trăit Nicolae Ţic şi 
despre care a scris el, poate nu sunt faptele adânci ale marilor eroi, poate nu sunt 
gândurile care să schimbe lumea, dar oamenii au trăit în acel stil de navetă, au legat 
prietenii, au pus suflet în mişcarea aceea browniană, acum lumea uită, deşi tema e mai 
presantă, acum românul face naveta cu avionul  în Italia sau Spania, în Germania sau 
Grecia, la muncă, migraţia cetăţeanului de rând în stil european cu paşaport şi oala cu 
sarmale e un mod de viaţă care marchează familii.  

Uneori limitele dintre o epocă şi alta sunt aşa de fragile şi tulburătoare încât scriitorul 
scrie cu tăcerea mieilor. 

Miron Ţic îşi începe cartea cu un argument, e un argument care era preţuit în epocă şi 
apreciat astăzi de mogulii de presă: „ Astfel fratele meu a trecu prin „ şcoala vieţii 
adevărate „ , iar în romanele pe care le-a scris imediat după această experienţă a 
transmis stilul reportajului: stil sec, concis, fără multe nuanţe. „  

Era un stil frust ca epoca, voit depoetizat, din care a rămas evenimentul plin de viaţă, 
un stil care refuza compromisul într-un fel şi în spatele căruia nu se ascundeau tainele 
scriitorului boem, ci a reporterului grăbit. Reportajul pare să rămână ca un fel de oglindă, 
e materie brută, orbitoare.  

Mesajul lui Miron este acesta: şcoala vieţii ne-a făcut ceea ce suntem şi nu ne putem 
smulge din rădăcinile în care am fost legaţi de vremuri.  Şcoala vieţii e ceea ce acum e 
masteratul, o specializare pe viu pentru suferinţă. 

Miron Ţic are şi argumentul de final, un argument de suflet, simte că îi este dator 
fratelui său Nicolae pentru că i-a influenţat destinul, pentru că l-a ancorat în arta profundă 
a scrisului ca un mod de birui prin cuvânt.  

Prin cartea aceasta Miron Ţic a încercat să se elibereze de umbrele istoriei, de 
amprentele lăsate de vremurile în care a trăit direct în carnea sa.  

Desigur că această carte care se vrea una documentară va trebui privită într-un 
context mai larg, acela al recuperărilor de tot felul şi acela al mărturiei, dincolo de  
dosarele oficiale şi de stilul criticului de serviciu …   

 
Bucureşti, ianuarie 08   
 
 
MIRON ŢIC: CARTEA ŞI DIMINEŢILE DOMNULUI  
 
Miron Ţic simte că lumea ne atrage şi ne respinge totodată şi că e nevoie de memoria 

cea de toate zilele pentru a rezista presiunii pe care o exercită veşnicia asupra noastră.  
Prin cartea „ SUFLETUL BOLNAV DE CARTE „( aici repetiţia pare necesară ), 

lansată în lume la Editura „ AMURG SENTIMENTAL „- 2006, autorul adună ca într-o 
toamnă bogată, eseurile despre scriitori care au lăsat urme în evul acesta marcat de 
tranziţii, căutări, eşecuri, dar şi bucuria victoriei vieţii în ciuda uitării.  

Nicolae Rotaru în „ Cuvânt înainte „ denumeşte eseurile ca picături de suflet, adică        
scurte atingeri delicate ale realităţii cu sufletul poetului sau al scriitorului în căutarea 
lumii pierdute de la începuturi.  

Miron Ţic abordează cu maturitate şi mult talent, cu dragoste şi uneori cu patimă, în 
ciuda unei anumite detaşări, cărţile scrise prin vreme de autorii care au iubit viaţa aşa 
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cum le-a fost dată. El este critic din dragoste de carte, o dragoste care duce la boala 
mirifică a ieşirii din tipare, la căutarea acelui ceva care schimbă vieţi.  

În cuvinte clare şi fraze adânci prin economia textelor citite, dar şi a ocaziilor de a 
scrie pur şi simplu despre cărţi, eseurile fixează oameni, fixează opere, fixează timpul 
trăirii sale şi a celorlalţi dincolo de căutările politice ale istoriei în mişcare. De la Dumitru 
Hurubă la Olga Ştefan, de la umor la fragilitatea poemului neatins de rugină, de la 
cărturarul Artur Silvestri la poeţi mai puţin cunoscuţi în lumea literară, Miron Ţic a 
scris mereu despre cărţi ca despre minuni în vremuri de pace şi de război, ca despre 
suflete în căutarea cuvintelor risipite prin vremuri. 

Miron Ţic prinde esenţa unor scrisori cu miez de candoare, caută să privească în 
sine însăşi, să prindă taina visătorilor din lumea de astăzi sau inocenţa din zborul de 
fluturi. 

Ca să parafrazăm pe eseist sunt imagini rânduite de petale, sau poate dimineţile 
Domnului, dar şi modele ale unor oameni care au lăsat semne şi peceţi în lume.  

Autorul observă sensibilitatea unor personalităţi în epocă, scriind despre Sofia 
Vicoveanca ca despre femeia cu inima în palme, cea care se deschide lumii şi prin 
poezie cu sinceritate şi bucurie, punând în vers dulcele gust al cântecului şi delicateţea 
florilor în primăvară.  

Poet şi el, Miron Ţic vede în poemele scrise de alţii esenţa vieţii, ca în eseul „ 
Străluciri de rouă „ când reţine despre Silvia Butnaru că din dragoste o femeie îşi 
ipotechează viaţa cu un sărut.  

Dar scrierile acestea atrag atenţia şi asupra umorului de calitate pe care îl lansează în 
lume Dumitru Hurubă cu ale sale „ Cronici TV „ din vremea zăpăciţilor de tranziţie, e o 
tuşă adusă erorilor noastre pe care trebuie să ni le asumăm. 

Cartea tratează în secţiunea a doua viaţa scriitorului Nicolae Ţic, fratele eseistului, o 
scriere în oglindă despre viaţa scriitorului la români, faptul că indiferent de structura 
socială oamenii vor scrie folosind argumentele pe care vremurile le pun la dispoziţia lor, 
că, în adevăr, scrisul este o boală care îmbolnăveşte istoria, fără scriitori am fi mult mai 
săraci, deşi rămâne ca viitorul să poată aprecia dacă acele opere reflectă adevărul legat de 
timpul şi netimpul nostru.  

Abordând viaţa unui romancier în vremuri dificile în această scriere de suflet, putem 
vedea că au existat copii care aveau în mâna dreaptă uneltele câmpului, iar în cea stângă 
o carte, că accesul la marile opere ale literaturii era unul dificil pentru cei umili şi că a 
existat o generaţia care s-a adunat cu toată energia spirituală pentru a se realiza în viaţă.  

„ Miroane, fiecare carte are viaţa ei, filozofia ei. Bucuria şi suferinţa ei. Pe toate, ca 
autor le-ai trăit din plin şi i-ai aşezat în pagini nemuritoare. După ce i-ai dat cărţii 
zborul în lume, a venit vremea să te desprinzi de pulberile ei  şi să suferi un timp, după 
care să-ţi deschizi iar aripile în lumea scrisului. Din acel moment, trăieşti pentru o nouă 
carte. Alte vise îţi dau târcoale şi acel sfârşit înseamnă un alt început .„ E un fel de 
testament pe care fratele Nicolae îl lasă autorului, e un legământ care îl marchează şi e 
unul valabil pentru tinerii scriitori care vor trebuie să ştie că omul ceea ce învaţă cu 
adevărat, învaţă prin suferinţă. 

De remarcat la Miron Ţic legătura cu acest pământ, fiecare scriere are indirect un 
mesaj despre familie, despre biserică, despre Dumnezeu, despre pădure, câmpul verde 
care atrage eternitatea, oameni care dau lumină prin scrisul lor, umorul care sparge 
barierele, copilul care are deja dorul pentru marile cărţi, apoi trebuie adăugat că toate 
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cărţile au fost lansate în istorie de edituri din Ardeal, sau de editori care erau sau sunt 
scriitori, poeţi, călători prin patria cuvântului românesc şi care au scris ei însăşi despre 
toate acestea, ca despre un fulger care străbate pământul. 

De remarcat efortul lui Miron Ţic de a face din drama românească o scurtă cronică 
despre posibilitatea ca noi românii să fim parcă alţii, mai buni şi puţin mai eterni, ieşind 
din tiparele pe care ni le croiră străinii. 

Bucureşti, toamna 2006.         
 
 
 
 
 
 
MIRON ŢIC: POEME DE ŞAPTE ZILE 

 
 
„… Dar a venit ziua de sâmbătă / Şi coala de hârtie / Scânteia pe un vas de argint / 

Duminică / Poemul împlinea vârsta de şapte zile . „  
Aceste versuri dau energie volumului „ POEME DE ŞAPTE ZILE „ semnat de 

scriitorul Miron Ţic, volum apărut la Editura „ Călăuza v.b „ – Deva, 2008.  
Această carte adaugă mister la misterul poeziei acestui visător care locuieşte o linişte 

spirituală când îşi scrie poemele, e o reîntoarcere la puritatea fundamentală a lumii. 
Sensibilitatea sa se deschide spre cele sfinte: natura, femeia, anotimpul, un drum de ţară, 
dragostea nespusă, arzând după jumătatea care dă sens lumii.  

Cartea are mai multe secvenţe: „ Povestea focului, Fulguiri de metafore, Acvariul 
iubirii noastre „ – toate întregesc imaginea foamei după frumos a poetului, freamătul 
discret al suferinţei prin vers, delicateţea de a rezista vremii prin metaforă, prin iubire, 
prin amintire, prin mişcarea lentă a lumii în retina poemului.  

Istoria zilei devine motiv de refugiu în vers, amintirea dă direcţia trăirilor, frumosul 
aduce echilibru acolo unde lumea roade la temelia casei.  

Efortul de a ieşi din normal şi a evada în infinit este făcut de poet cu răbdare, pare că 
distanţa dintre sine şi poezia sa se scurtează, la un moment dat fiinţa poetului se 
suprapune peste miracolul poeziei sale scrise, cele două părţi aduc întregul în lumina 
nepieritoare a frumosului. Discursul poetic este unul respectuos, aproape rugăciune, loc 
de purificare şi regăsire, toate capătă sens lângă un castan în floare, lângă un fruct sau 
lângă cumpăna fântânii, repere care fixează cumva prezentul în trecut şi viitor, totodată. 

Viaţa celor apropiaţi se desfăşoară ca o istorie personală ce tinde să devină 
universală, persoane apropiate care ar putea relua miracolul vieţii: tata, mama, fratele şi 
iubita ca o legătură tandră şi tainică, mai presus de zicere.  

O plimbare prin sat ne redă geografia specifică unui sat de lângă Mureş, un sat 
străbătut de un fluviu mult mai intens, venind cumva din cer.  

Fiecare poem caută bucuria dintâi, trăirea care deschide lumi şi împrospătează viaţa 
bărbatului ajuns la maturitate, ce face din poem o secundă intimă, fulgerătoare prin 
cuvinte calme, de rostire clasică, aproape romantică şi liberatorie. 
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Peste volum pluteşte un răspuns discret la marile întrebări ale omului, acele întrebări 
fundamentale pe care ţi le pui mergând îngândurat pe jos prin satul în care    s-a născut 
veşnicia şi unde biserica leagă lumea de cele eterne.  

Citind aceste poeme descoperi că somnul vindecă totul, că putem experimenta 
metafore nepereche, că adevărul poate apărea acolo unde ispita este biruită, că ne este 
teamă de un cocor pe norul iubirii,  trăiesc astfel bărbat şi femeie, că există o ţară 
invadată de păpădii, ne este dor să vedem cum adorm copiii, undeva frigul strânge în 
braţe stelele, că ne putem pune întrebări despre faptele trecute, nelămurite, dar revelate în 
poemul de şapte zile, o masă simplă pentru îndrăgostiţi: pâine şi vin, umbrite de 
speranţă şi aripi. 

Prezenţa divină este copleşitoare pentru poet: „ Dumnezeu ne priveşte / O fi dragoste 
pură ? „ sau versuri care au o adâncime curată: „ De iarba verde / Are nevoie / Şi privirea 
profetului …” , ori „ Toată vremea am privit cerul … „ .  

Iubirea este pusă pe acelaşi plan aproape cu evlavia:  „ Alegăm unul în întâmpinarea 
/  Celuilalt / Rupţi din Eden / „ sau poate sfinţirea locului de aura unui pom: „ Loc unde 
înfloresc prunii / Şi lemnul Domnului „ , amintind de sfatul bătrânilor, de credinţa lor 
statornică, de îngenunchierea bărbatului în faţa modelelor spirituale necesare. 

La vârsta maturităţii Miron Ţic inventează un nou joc al iubirii: „ Acum / Ce mai 
putem afla / Unul de la altul ? / Tu să-mi ascunzi nopţile / După perdele / Eu să-ţi rescriu 
visele / Cu arome de stele . „  

Dar e ceva care scapă bărbatului, ceva esenţial: „ peştişorii de aur / Mi s-au furişat 
printre degete / Devenind / În sfârşit liberi. / „ Puterea de a privi capătă tăria rugăciunii: „ 
Privesc gutuia aşezată pe dulapul / În care ţi-ai păstrat / Rochia de mireasă „  

Singurătatea poetului în singurătatea poeziei sale dă forţa de a pune în mişcare 
arhetipul versului care se strădui să trăiască asemenea unei fiinţe născute din simpla 
meditaţie a celui care poate vedea frumosul: „ N-am împrumutat de la nimeni cuvinte, /  
Doar am oferit nopţi lungi de metafore. „  

Căutarea tainelor vieţii sfârşeşte într-un gest simplu şi profund, ca răspuns 
fundamental la toate întrebările omului puse de-a lungul vieţii: „ Şi totuşi / Ne este dor să 
mai vedem / Cum adorm copii, / Seara, / În poala bunicilor. / „  

Volumul defineşte poezia pe care o scrie Miron Ţic, una a trăirilor personale, discrete 
şi parfumate de frunzele pomului iubirii, ceva aproape intim, ceva ca o rugăciune spusă 
cu poeme visate, nimic spectaculos cum se întâmplă în poezia experimentală a ultimelor 
generaţii de poeţi, dar lin ca apa Mureşului.  

Scriitorul Gligor Haşa,  în prefaţa volumului, consideră în Miron Ţic este egal cu 
sinele poeziei  sale şi că este un temperament introvertit, timid până la atitudinea de 
spovedanie, de mărturisire şi eliberare de candoarea adolescenţei. 

Am putea ajunge la o concluzie când poetul scrie: Iar iarba fragedă din faţa casei / A 
fost călcată de paşii noştri / Desculţi. / „  pentru că ea, femeia iubită, era tânără şi 
frumoasă în faţa altarului, imaginea dorului după desăvârşire prin dragoste …  

 
Haţeg, 27 martie 2009    
      

 
 

NICOLAE CREPCEA: ELEGII PROVINCIALE 
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Nicolae Crepcia prin volumul de versuri „ ELEGII PROVINCIALE „ apărut la 

Editura „ BIBLIO 4 YOU” Deva – 2003 îşi prezintă cântările din provincia sa de ziceri, 
ca loc mirific în care minunile sunt posibile, acolo unde tristeţea se transformă în elegie şi 
unde pulsează marile energii ale omului uitat de sistemul social undeva între un anotimp 
şi alt anotimp.  

Elegiile provinciale sunt plasate între „ Caligrafii pe zăpada neninsă” şi „Poemele 
verii „, aranjate între rece şi cald, între puritate şi maturitate, între da şi nu, între poet şi 
omul care este poetul cu dragostea sa, cu frustrările sale, cu speranţele mereu amânate de 
la o lună la alta … 

Prima parte, aceea a caligrafiilor trimite la îngerul zăpezii, la urmele însângerate ale 
ideii, privind prin ochiul durerii, atins de iluzii trimiţând spre peisajul iernii ca decor al 
primei iubiri, pure, libere, pierdută cumva în peisaj … 

Partea a treia, cea a Poemelor verii este una tranşantă pendulând între a fii şi a nu fii, 
a maturităţii poemului, tentaţia morţii şi a nopţii, apoi căderea în dulcea realitate … 

Sensibilitatea poetului se simte dincolo de duritatea omului de la munte, care acceptă 
singurătatea ca pe un dat dar şi ca o modalitate de a ieşi cumva din sfera amară a 
provinciei: „ În singurătate mă-ntorc/ca-ntr-o odaie cu pereţii de frig”, pentru că poetului 
îi îngheaţă sângele în cuvinte, semn al identificării cu miracolul arhetipului.  

Singurătatea declanşează tristeţile provinciale, ideea se personifică  ” … stă ascunsă 
cu zăpada/între paiele de porumb/ rămase din toamnă pe câmp” 

Ninsoarea este o stare de exaltare, posibilitatea de a pluti peste ninsoare, iar în 
provincie „ ninge întru desăvârşirea ideii de iarnă/întru scrierea acestui poem/încât 
cuvintele rămân singurele stele aprinse/ deasupra zăpezii neninse./ „ 

Jocul fiinţei în dansul ninsorii, acoperind sentimentele bărbatului şi a femeii, până la 
disoluţia în albul zăpezii …Totuşi în aceste poeme ale ninsorii, ale începutului de lume 
Nicolae Crepcia se lasă purtat de valul poemului, cuvintele curg, uneori cuvinte comune 
şi imagini comune cu ţărani purtaţi de sănii, peisaj de provincie târzie, aşteptând ceva ce 
nu se-mplineşte, o presiune care apasă toate şi totul, tentaţia schimbării imposibile …  

Nicolae Crepcia pare prins în colivia de aur a satului, fulgerat de iubire …Cu greu 
poetul îşi struneşte energiile, abia le ţine sub control, forţa vitală nu este atinsă de acel 
stres care macină megapolisul, sunt ţurţuri la geamul iubirii şi poţi pleca transfigurat cu 
sania candorii. Iată sensul versului: „ Chiar dacă sentimentele/n-ar fi luat-o razna prin 
poeme/chiar dacă sângele/n-ar fi înroşit zăpada iubirii/chiar dacă te-aşi fi iubit mai 
puţin.” 

Blocarea timpului în anotimp se simte brutal:” Cât noaptea mai ţine sub tălpi-i 
zorii/Cât timpul mai doarme cu ochiul închis/ „ În provincie poezia devine viciu, pentru 
că ea sparge monotonia veşniciei, iar iubita, ca o proiecţie a gândului pare îngerul care 
umple timpul din care a plecat moartea … 

Poate că poemele sunt prea lungi, dar poetul aşteaptă vara ca pe un poem încă neştiut, 
pregătit pentru coacerea rotundă în vers … 

Partea a treia a volumului, acea a poemelor verii, e partea maturităţii, a misterului 
care străbate provincia cea uitată: „ Sub cămaşa de cuvinte/sunt eu/flacără arzând/în 
palma lui Dumnezeu” Realitatea aduce echilibru în zona singurătăţii, sparge simetria 
tristeţii: „ realitatea e ca trupul femeii/trebuie s-o dezbraci/” 
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În acest anotimp al maturităţii Nicolae Crepcia descoperă esenţa poeziei sale, are 
revelaţia versului care spune totul prin mişcarea în poem: „Poezia e rugăciunea mea 
zilnică/Prin ea/mi-e mai aproape Dumnezeu/şi l-aş putea atinge/dacă n-ar fi teama/ că 
nevrednicia mea/l-ar alunga/”  

Vara singurătatea este mai suportabilă, iarba poartă numele iubitei …maturitatea 
este cea care duce totul spre înţelegerea provinciei ca dimensiune spirituală în care omul 
se poate regăsi: „ Numai iubind pot înţelege/imperfecţiunea morţii/” 

La ieşirea din vis poezia stă „ sfioasă ca fată la prima întâlnire”.  Secretul acestor 
poeme este descifrat de poet: au fost scrise la lumina unui fulger … 

Volumul se împlineşte în partea a doua a sa, în „ Elegii provinciale”, miza întregii 
poezii, a poeziei de provincie, nouă elegii, numerotate simplu, aproape cazon, acolo e 
drama şi suferinţa nerostită, dar persistentă, mişcarea lumii este înceată, fără energie, 
lacrima e semnul singurătăţii perfecte, iar bisericile de lemn din Ardeal locul unde te poţi 
întâlni cu veşnicia, simplu, direct, fără ritual modern şi fără detentă. „ Îşi înalţă turlele 
spre cer/rugile la Dumnezeu s-ajungă/În îngenuncherea de vecernii/ clopote - auzim cum 
plâng în dungă/”    

Semenii au nevoie de o speranţă, inima lor are forma ţipătului şi sunt brusc doar 
vechi unelte ale societăţii care a uitat de oamenii acea din Ardeal …Sunt omenii 
disponibilizaţi, brutalizaţi, minţiţi, umiliţi până la lacrimă şi mai sus, puşi în tipare prea 
strâmte şi prea săraci pentru a-şi face iluzii …Poetul nu se poate minţi cu aceste poeme 
care curg dintr-un anotimp în altul, realitatea este aici, cu oamenii simpli:         „Viaţa lor 
nu răzbate/din tragicele tipare/decât într-un ţipăt/de cocor pustiu/” 

Tristeţea oamenilor depăşeşte limita vremii, nu au viaţă personală, au uitat de această 
dimensiune şi, tragic: „ Ei îl mai obosesc pe Dumnezeu/cu rugăciuni/” au nevoie de 
dreptatea Lui, acea dreptate care repară cioburile lumii, pentru că sunt generaţia pierdută 
şi pare pierdută pentru totdeauna …Dar suferinţa lor îi face martiri, rezistă pe creasta 
valului şi singura ieşire din toate este întrebarea: „ Oare îşi merită soarta ?” Întrebare 
potrivită în Ţara Bradului, acolo, între moţi, cu amintiri greu depăşit, la fel ca în multe 
ţinuturi din România cea de fiecare zi …  

Nicolae Crepcia a avut curajul de a aborda ca un poet lucid realitatea celor pierduţi în 
provincie, privind totul cu mult curaj, poezia pare a fi reportaj, metaforele s-au dus, 
cuvântul dur pune în operă viaţa la limită …  

Şi dacă ne întoarcem din zona realităţii provinciei, la poemele verii, iată ce scrie 
poetul la ieşire din vis, dincolo de întâlnirea cu poezia: „ Realitatea duhneşte a zeu/în 
descompunere „ …  

Deşi viaţa pare cheltuită pe nimicuri, viaţa de care a fost ţinut deoparte de parcă nu a 
fost viaţa poetului, ca un refuz provincial, e totuşi o speranţă: „ Şi totuşi/când te văd 
iubito râzând/cum soarele pe buza dimineţii/sunt fericit/ca un sihastru/în urma aşteptatei 
revelaţii/” 

Consider că poezia din acest volum, poezia ca matrice,  e unitatea de măsură a 
poetului care trăieşte în provincie, raţiunea existenţei fiind cuvintele care rezită 
anotimpurilor, vremurilor, peisajului, elegiei ca elegie, ca lacrimă pe obrazul zeilor 
provinciali  …  

 
Haţeg, octombrie 2009. 
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GLIFE TRANSILVANE: PARANOIA ORHIDEELOR 
 
 
În cartea sa „ GLIFE TRANSILVANE „ poeta Elena – Daniela Rujoiu – Sgondea 

reuşeşte să prindă într-o formulă unică termenii risipiţi prin pădurea luxuriantă a zilei, să 
concentreze în versuri echilibrate evenimentele care îi marchează ochiul sau inima, să 
scrijelească în piatra secundei mesajul care se vrea mereu ultima şoaptă.  

Cartea a apărut în condiţii grafice bune, ca o bijuterie transilvană la Editura           „ 
LIMES „  din Cluj – Napoca, în anul 2008 şi poartă recomandarea poetului Eugen Evu.  

Poezii delicate, dar păstrând ceva puternic în cuvinte, ne prezintă o poetă dinamică, 
precisă şi îndrăgostită de viaţă. Poezia este un mod de comunicare prin formule scurte şi 
tandre care surprind misterul ce învăluie fiinţa, căutând relaţia profundă dintre oameni.  

Încercând să se aşeze comod în logica de haiku a sensibilităţii nipone, poeta se 
îndreaptă elegant spre natură, spre timp, spre apa Streiului, spre înger, spre Transilvania 
în care descoperă paranoia orhideelor şi culorile vii ale cuvintelor. Oglinda poeziei este 
intensă, uneori aceste poezii îşi pierd titlul rămân ceea ce sunt vers pur sau rememorarea 
empatiei, ori dorul după fiinţa unică a celor doi: ea şi el uniţi de miracolul frumuseţii, 
glife în piatra timpului.  

Cartea are un motiv pertinent: cuvântul care trăieşte, ţipătul pe cer.  
Regia poeziei în acest volum ne descoperă că poemele scurte rămân unitare cu toate 

că volumul are mai multe părţi: Glife Transilvane, Motive Nipone, Paranoia 
Orhideelor, Seminar Auriu.  

Titlurile sunt alese aici cu nobleţe, au în ele cifrul poetic.  
Versurile puţine ard încă, cenuşa sensului pluteşte în anotimp, simţi teme şi motive 

poetice eterne, care vin de departe şi formează o plantă agăţătoare în care poeta vrea să 
cuprindă cititorul, braţe nevăzute care caută jumătatea pierdută în lume: oglinda rătăcită, 
lumina bătrână, vrabie captivă, fruntea dimineţii, poemul fiecărei zile, vis alb, vagul 
miros al stelelor, lacrima vântului, lumina … 

Chiar dacă ar părea că există o anumită superficialitate în aceste motive de haiku, 
autoarea descoperă adevărul care prin realitatea lui aduce amarul fiinţei: „ Cu banii / 
Stăpânului / Nu-ţi cumperi / Libertatea „    

Poeta nu pare interesată de marile teme ale existenţei, de idei filozofice adânci sau 
idealuri de excepţie, ea acceptă existenţa şi o caută în simplitatea ei, în căldura zilei sau a 
revelaţiei instantanee. Poeziile pun în evidenţă dinamica sentimentului, mişcarea febrilă a 
gândului încărcat de speranţă, o iubire secretă care musteşte în vers, caută ieşirea dar se 
cristalizează într-o formulă lirică adâncă , o intimitate visată: „ La parter vrabia / Face 
cuib de toamnă / Pumnul meu mic / la subsuoara ta. / „  

Autoarea se lasă purtată de valul versului înţelept care are ca miez un secret, unul 
tainic: „ Iubeşte-l pe aproapele tău …/ Eu îl iubesc plus egal pe cei / De departe … / „ 
sau  

„ Îmi ascult corpul / Dimineaţa / Ca o cochilie în care / Răsună oceanul / Primordial 
/ . 

Există în volum poezii în oglindă, variantă în limba italiană a poeziilor scrise în 
limba română, ceea ce deschide brusc şansele acestei poete care îşi asumă riscul de a 
migra înspre o cultură mai profundă care apreciază lirismul ca prezenţă în cetate.  
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Prof. Leonardo Saraceni scria în anul 2007 despre Elena – Daniela: „ …fiecare poet 
se povesteşte pe sine însuşi, vorbind despre alţii, şi inventează prin alţii lumea lui intimă, 
în căutarea unei inimi care ştie să asculte … şi spune … ultim universal, pulsaţia inimii, 
absolut şi etern, închisă ca o perlă în cuvintele poetului. „     

Poeta e generoasă, a tradus din opera poeţilor din Transilvania: Ion Chichere, Eugen 
Evu, Ion Urdă sau a tradus din italiană poeme de Maria Tereza Liuzzo, Giovanni 
Formaggio, Santiago Montobbio, a obţinut numeroase premii la diferite concursuri 
literare naţionale sau internaţionale, are proiecte literare importante şi semnificative, e în 
plin proces de edificare a operei sale care pare să se deschidă spre ceva mai profund, să-şi 
găsească locul în care poezia înfloreşte precum floarea. 

„ Ceea ce descoperim prin trădare / Ne poate salva / Iubirea fiind vindecare / De 
Altcineva, / Altceva. „   E o teamă de îngeri la atingerea iubirii absolute sau poate un mit 
conservă secretele lumii în aceste poeme scurte, concluzii pentru un poem nesfârşit,  fără 
titlu, spre care se îndreaptă, de fapt, opera acestei poete care priveşte orhideele în nebunia 
lor de orhidee.  

Ea se predă sinceră anotimpului, are fervoarea deschiderii spre înviere:            „ 
Spiritul meu desculţ / Culege măcieşe şi zmeură … / „ 

Arta poetică este subtilă la Elena – Daniela, ca o caligrafie veche şi fragilă ce atinge 
piatra dură, priveşte spre înălţimile poeziei cu sinceritate şi curăţie, acceptă intimitatea 
ca pe o temă serioasă, căută să migreze spre un teritoriu cât mai profund unde jumătăţile 
vibrează sub culorile şi nebunia orhideelor.  

Dar, în Groenlanda, orhideele par ar fi invizibile din cauza purităţii zăpezii, pentru a 
ne reaminti o temă preferată de poetă. 

 
Haţeg, februarie 2009  
       
 
ION URDĂ: ZÂMBETE PRINTRE RUINE SAU DESPRE UN BARON DE 

LEORDINA 
 
„ Zâmbete printre ruine” – titlu exact pentru o carte scurtă, un fel de fast-food 

pentru minte, gânduri trăite în picioare, în fuga veacului, de Ion Urda, o carte în care 
autorul nu vrea să rateze clipa scânteietoare. Scrierile au apărut la Editura „Polidava”, 
Deva – 2009, în colecţia Biblioteca „ Provincia Corvina”, având ca redactor de carte pe 
scriitorul Eugen Evu şi tehnoredactarea aparţinând chiar autorului Urda, baron de 
Leordina, după cum îşi arată cartea de vizită … 

Privind în jur, în cetate, ruinele par a fi o stare de spirit, un veac s-a dus, o vreme a 
lumii în mişcare s-a scurs, vine un alt veac mai abrupt, care ne cheamă la schimbare. Din 
Hunedoara, cetatea în care locuieşte autorul, spre lumea din jur, lumea politică, lumea 
artei, prieteni care se redefinesc, tristeţi care vin, aşa porneşte călătoria cu stil şi catren la 
care ne invită autorul, pornind de la fapte banale, simple, dar cu miez. Toate acestea Ion 
Urda le trece cu un zâmbet, face şarje umoristice, are gânduri înalte despre stări joase, 
prietenii s-au schimbat dar nimeni nu acceptă asta, umorul este un fel de şperaclu bun 
pentru a deschide cele ochii şi mintea. Adică umoristul priveşte la lucrurile simple, 
zilnice, şi constată că există ceva etern în toate acestea, că nu poate scăpa de şansa de a 
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arăta celor din jur scânteia care face trecerea mai uşoară printre ruine şi nimic nu … e 
tern ..., până la urmă. 

Cartea are şi o scurtă prezentare făcută de poetul Eugen Evu, prieten şi confrate de 
scris în urbea numită Hunedoara, titlul este semnificativ: „ Mic dicţionar de umor … 
nobil”, titlu care are o doză de ironie referitor la faptul că Ion Urda şi-a descoperit 
înaintaşi nobili în Maramureş deşi el s-a născut în Tismana – Gorj şi locuieşte în Ardeal 
în stil … de mare boier, adică scriind aforisme, poezii, proză, eseu, activ redactor al 
revistei „ Nova Provincia Corvina „, regizor de şarje ironice. 

Se pare că Ion Urdă agreează stilul paradoxismului având ca mentor pe Florentin 
Smarandache, căutând legături fundamentale cu acest curent la modă, dar necesar în 
peisajul literar românesc, ca experienţă de a depăşi barierele clasice ale modernismului 
actual ... venind din direcţia lui Mircea Cărtărescu şi Nicolae Manolescu ...  

Scrierile scurte din carte par a arăta contemporanilor lui Urda că el este aici, 
înregistrează mişcarea sufletelor în acidul zilnic, că partea adevărată din întâmplările la 
care sunt martori nu poate scăpa scribului, umorul e un stil care reţine oţelul ideii. 

Pornind de la fizică şi matematică, de la conceptele abstracte ale acestor domenii de 
vârf ale cunoaşterii, ajungem la problema moralei, la caracterele care plutesc în 
geometria societăţii, pentru că oamenii mai pot fi obtuzi, gândesc ascuţit, linia dreaptă 
există într-un univers curb, linia paralelă unică are o infinitate de surori, pătratul pare 
dreptunghi din cauza unui junghi,  suprafaţa depinde de o infinitate de puncte, asimtota e 
cocotă, triunghiul isoscel e cam tembel, fracţia ordinară … În această oglindă aparent 
aridă există caractere care se văd la modul … exact, cum stă bine în ştiinţă …, autorul 
fiind şi doctor în  ştiinţe inginereşti … 

Pe agenda zilei Ion Urda redescoperă oamenii aşa cum sunt, prietenul Vasile Nacu 
primind o primă prea mică s-a răzbunat, a donat-o mănăstirii ... Ziua de naştere e un 
moment festiv care se marchează pe harta vieţii ...  

Zodia automobilului e un motiv excelent pentru umorist să şarjeze în faţa unei femei 
frumoase: „Când te zăresc rulând făloasă/capăt bătaie la tacheţi,/mă pierd şi frânele mă 
lasă/si-mi apar jocuri la pivoţi/” 

Peisajul politic este bine dres cu aprige culori literare şi cu gânduri angajate: „Fac 
toţi „interpelări” şi „moţiuni”, /şi dau în guvernare ca-n fasole,/se iscă în pahare mari 
furtuni/şi se doreşte-o „Ană-a lui Manole” / „. Problemele importante ale partidelor sunt 
tratate cu zâmbet deşi în operă apare uninominalul, fenomenul Kosovo, democraţia, 
creşterea natalităţii, acţiunea Stolo, soluţii de criză, promisiuni, că nu doare gura … 

Integrarea în Uniunea Europeană e privită lucid şi cu umor: „Descoperim azi, cu 
emfază,/un adevăr ce-l ştim cu toţii:/cel mai rapid se … integrează/borfaşii/curvele şi 
hoţii/”  

Problemele sunt atât de grave încât provinciile istorice ale ţării au de suferit, 
integrarea cere sacrificiu, afirmă umoristul la modul serios: „ Cu integrarea treaba-i 
groasă/şi drept să spun aceasta fiindcă/pe olteni fără zaibăr îi lasă/şi pe ardeleni fără … 
palincă!// Dar face-vom întâmpinare/la Haga,-naltului magistrat/şi ne-or sta martori cei 
cu care/ne-am înfrăţit şi … le-au gustat!”     

 Prietenii sunt prinşi în hora umorului, nu scapă de gândul ascuţit al autorului, chiar şi 
poetul Eugen Evu este lipit în versuri scurte de acid: „Lui Eugen, aşa, de-antren/mai că i-
aş face un catren/dar mă feresc, că ştiu refrenul …/Dacă-la atingi, face … ca trenul!”  
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Până şi la chefuri Urda are un gând spumos pentru amici, un zâmbet printre … 
pahare. „Într-un amurg însângerat,/punctat c-un şpriţ târziu de toamnă,/mi te-amintesc, 
frumoasă doamnă,/c-un minijup cam … decoltat!”  

De reţinut în carte micul dicţionar paradoxist unde sunt definite unele cuvinte în stil 
propriu cu piperul ideii de şampanie: „Frigorifer – fier special creat pentru a rezista la 
frig.” 

Citind cartea descoperi că e mai uşor printre ruine şi mai greu în viaţa reală, că 
zgomotul numit politică are ceva trainic - paradoxul care ne omoară, că toţi fac economie 
cheltuind, că patriotismul e purtat la rever, că oricine poate fi ministru, dar nu poate 
ajunge … umorist de profesie, că poţi dansa printre ruine şi poţi visa în stil european, 
temele sunt nobile deoarece Ion Urda e din neam de nobili: „Cu pana n-am făcut 
magie,/ici-acolo câte-o poezie,/nici în politică nu-s gureş/da-s os nobil de 
Maramureş!”Adică: „ Din viţă nobilă provine/Urda, baron de Leordina/ dar via, după 
cum vezi bine,/E în pârloagă, bat-o vina!” 

Despre zâmbet, numai de bine, aşteptăm o altă solie cu pană de înger … paradoxist 
… ca să parafrazăm titlul unui volum de versuri scris de autor … 

 
Haţeg, zâmbind în decembrie 2009  
 
 
ION URDĂ: SOLIE CU PANĂ DE ÎNGER 
 
Ion Urda este atent la poemul pe care îl scrie, umblă în vârful picioarelor printre 

versuri, îi e teamă să nu strivească clipa de fericire prinsă în cuvinte. Are un  ritual 
special de a se apropia de cele eterne, îşi scrie solia către lume şi către viitor cu pană de 
înger, are grija de a nu uita vreun  cuvânt, un semn, e tărâmul curat pe care îl 
frecventează când lumea aşteaptă evenimentele necesare ale apocalipsei, adică a 
descoperirii totale a lui Dumnezeu.  

Chiar de la început, în volumul „ Solie cu pană de înger „ – Editura „ Corvin „ – 
Deva, 2008, aduce mărturia sinceră a poetului din  postura de pelerin prin lume, rătăcitor 
printre stele, visând la nemurire. Este vechiul vis, experienţa necesară şi justificarea 
trăirii, justificarea existenţei. 

Când scrie solia sa, Ion Urda nu forţează limitele, lasă vremea şi lucrurile să-i ofere 
motivul, dar memoria devine – altceva, e o taină pe care încearcă să o pătrundă, dincolo 
de imaginea zilnică a evenimentelor. În această stare reţine imaginea care i se oferă, ca un 
fulger, e imaginea celui în mişcare, nu mai are timp să vadă răsăritul soarelui, sau 
lăcrimarea ploilor, vremea a dispărut, rămâne doar un cântec, ca o speranţă şi zâmbetul 
unui copil. 

Dorinţa de a se deschide spre celălalt e o tentaţie, un impuls venind de departe, 
autorul nu-i poate face faţă, e ceva puternic în această generozitate declarată:  

„ Ţi-aş dărui o punte de sprijin/ pe malul altui suflet / dar mi-e teamă că nu / vei 
alege sufletul potrivit … „   

Necesitatea unor legături curate între oameni, între bărbat şi femeie pare a fi dorul 
autorului în lume, ceva de care să se lege, să dureze, să îl schimbe simultan, cu toate că 
nu este un singuratic   … 
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De fapt Ion Urda dedică unele poeme câtorva prieteni care i-au marcat viaţa, e sincer 
în demersul său, e solia personalizată cu destinatar precis: poetul şi omul de cultură 
Eugen Evu, umoristul de bun simţ Dumitru Huruba, fostului om de litere şi suferinţe 
Victor Isac, oameni din zona Hunedoarei, oameni care au lăsat semne şi cuvinte în lume. 
Poezia care poate  rezista veşniciei, umorul care revigorează oamenii, valorile care stau la 
baza lumii şi care dau consistenţă existenţei noastre, dragostea familiei, lucruri 
fundamentale care luminează celulele noastre de carne în care se aude sunetul blând al  
universului în mişcare, sau  tabloul pictorului singur în căutarea culorii perfecte ... 

Cartea „ Solie cu pană de înger „  are mai multe secţiuni: Poeme bilingve ( română 
şi maghiară ), Alte poeme, Poeme pentru semeni dragi şi secţiunea de articole culturale 
Delicvent de opinie, articole care au apărut în vremuri de căutare şi regăsire în revista     
„ Provincia Corvina „ – Hunedoara, unde autorul este şi redactor, alături de scriitorul 
Eugen Evu.  

Deşi pare a fi optimist, privind pe fereastra vagonului la lume, există la Ion Urda o 
febrilă căutare interioară şi asta se vede în „ Pseudo cugetări „ :  

„ Nu ne naştem / pentru a trăi, /  trăim pentru /  a renaşte. „   
Aceste gânduri marchează versul şi indică spre o altă dimensiune, poate nevăzută, dar 

necesară şi puternică – lumea spirituală, dorinţa de perfecţiune, căutarea fericirii, care, 
iată, se află în noi, aproape ascunsă, disperarea, iubirea ca mod de a persevera, sufletul ca 
taină între vis şi moarte.  

Între aceste căutări,  revelaţia dă sens vieţii: cerul se deschide, apoi o floare se 
deschide şi ea  pentru poet şi mireasma ei ameţeşte ca binecuvântarea unui înger  păzitor 
şi, brusc: Dumnezeu există.  

Mărturia autorului e una ce ţine de seriozitate şi de echilibru într-o lume în cădere, 
pentru că floarea înfloreşte între scaieţi şi bălării special pentru cineva, ca semn … 

Credinţa şi dragostea de pământul acesta numit România sunt pilonii de sprijin pentru 
Urda: 

 „ Învaţă-ne, Doamne, iubirea de Tine / Căci calea spre tine e plină de fum / 
Rătăcim, derutaţi, către ţărmuri străine / Şi nu- ntrezărim spre orizont nici un drum / / 
Întoarce- Te, Doamne, cu faţa spre noi … „ 

Cântec şi rugăciune această stare, dă putere poemului de a rezista experienţelor 
zilnice, de a trece peste încercări, dezamăgiri, nelinişti:  

 „ De ce nu vrei să vezi, Doamne, / cum te sapă la rădăcina îngerii ? „     
Probabil că Ioan Urda este marcat de experienţa revelaţiei depline, apocalipsa, ca o 

dezvăluire a lucrurilor viitoare în faţa cărora există teama profundă, neliniştea 
existenţială, misterul, taina, e vremea când se năruie altarul iubirii:  

„ Pe creiere păianjenii construiseră / pânze gigantice şi orice gând / era terorizat şi 
apoi / devorat cu migală .” „  Dar peste toate este imagine lui Dumnezeu lăcrimând … 

În secţiunea Delicvent de opinie Ion Urda se prezintă că un om al cetăţii, este 
interesat de ceea ce se petrece în cetatea sa, cu neamul său,  cronicile, eseurile, articolele 
au apărut în revistă între anii 1999 – 2007 şi reflectă frământarea omului după o altă viaţă 
aici, căutările sale după adevăr şi după limbajul spiritual universal al divinităţii ca 
dragoste şi apoi până la  iubirea de semeni … 

Poemele traduse în limba maghiară sunt o deschidere spre o altă cultură cu 
elementele specifice al culturii române, o deschidere simbol spre înţelegerea dintre 
oameni.  
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Scriitorul Eugen Evu scrie în postfaţă, referindu-se la Ion Urda,  cel din anii 1980, cu 
lecturile intermitente la „lumina mâinilor „ în cercul scriitorilor hunedoreni, despre 
fermitatea în opţiuni şi o anumită discreţie, despre  avatarurile şi descumpănirile 
autorului, despre pragmatismului lui  şi tandreţea unui poet în căutarea intelectualilor şi a 
bătrânilor înţelepţi ai cetăţii  …  

 
Bucureşti, aprilie 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 

(va continua, în alt veac, în altă stare)  
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CUPRINS:  

 

1. GLIGOR HAŞA: UN DOR DIN ALTE LUMI 

2. GBRIEL PETRIC: TRAGICUL ŞI CREŞTINISMUL 

3. VALERIU BÂRGĂU: GENERAŢIE ŞI CREAŢIE 

4. VALERIU BÂRGĂU: ZONA DE TRECERE 

5. PAULINA POPA: ÎN ŢINUTUL POEMULUI, SAREA CUVINTELOR 

6. PAULINA POPA: HIGH DENSITY, SAU POEMUL DE SÂNGE  

7. PAULINA POPA: FRUMOS CA ÎNTR-O RUGĂCIUNE 

8. NICOLAE UŢICĂ: O TAIETURA DE AUR SUB SEMNUL DIVINULUI  

9. NICOLAE UŢICĂ: VALEA PLÂNGERII SAU DORUL DUPĂ NEDEILE 

NECESARE 

10. NICOLAE UŢICĂ: ZORI ŞI AMURG 

11. NICOLAE UŢICĂ: MATRICEA 

12. NICOLAE UŢICĂ: ENERGIILE NELINIŞTII 

13. NICOLAE SZEKELY: ÎNTRE RAFINAMENT ŞI IUBIRE 

14. MIRON ŢIC: IUBIREA IUBIND 

15. MIRON ŢIC: CÂND GUTUILE DORM 

16. MIRON ŢIC: REPORTAJ DESPRE SCRISUL LA ROMÂNI 

17. MIRON ŢIC: CARTEA ŞI DIMINEŢILE DOMNULUI  

18. MIRON ŢIC: POEME DE ŞAPTE ZILE 

19. NICOLAE CREPCEA: ELEGII PROVINCIALE 

20. GLIFE TRANSILVANE: PARANOIA ORHIDEELOR 

21. ION URDĂ: ZÂMBETE PRINTRE RUINE SAU DESPRE UN BARON DE 

LEORDINA 

22. ION URDĂ: SOLIE CU PANĂ DE ÎNGER 
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