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PE MASA POETULUI 
cântă pasărea de ametist 

- pasăre cu pene de aur 
ori pasăre cu pene de foc 

de flacără 
de viaţă ai fost?

- pasăre cu pene de ierburi 
de pădure 

mărăcini şi stâncă 
am fost!

- armură de aur 
de purpură 

argint ori pirită ai fost?

- armură de piatră 
de ametist şi lapis-lazuli 

armură de frunze 
de cercuri pe trunchiul unui stejar 

am fost!

- urmă de jăratec 
de foc 

de metal topit 
pe trunchiul aceluiaşi arbore?

- urmă de pasăre cu aripi prea mari
de şarpe zburător cu pene violet

am fost!

- lacrimă? 

- bucuria sângelui 
în trupul virgin al cărţii!

- iubire de aur 
purpură şi lacrimă?

- iubire de cer de apă şi sare 
de ciută sub colţii fiarei

- nume de aur şi iubire?

- nume de lut 
de aluat frământat 

de sudoare în ochiul dimineţii 
de apă în cupă

Aleluiia!
aceasta este ziua 

în care poetul trece pe deasupra 
cât mai deasupra

Poesis

PAULINA 
POPA

POEMULUI 
i se cuvine viţa de vie

dacă ar trebui să vorbesc 
despre viaţa superioară 

aceea de sus 
de foarte sus 

din iubire
 din dragoste

 din prea multă dragoste 
şi vinul cel viu

dacă ar trebui să vorbesc 
despre viaţa superioară 

fără melancolie 
fără durere 

doar cu foarte multă matematică 
şi foarte multă raţiune 
atunci aş vorbi despre 

viţa de vie

VIŢA DE VIE 
creşte în potire 

şi în cupa de pe masa poetului
în timp ce

din nou printre lozinci 
din nou printre pancarte 
şi vocea neauzită a străzii

din nou printre strigătele 
aruncate la-ntâmplare 

cei ce cântă vor cânta mereu

din nou aceeaşi ninsoare înaltă cât 
casa 

şi acelaşi ger de crapă şi piatra

până când să mai rabd acelaşi zgomot 
acelaşi cer negru deasupra

până când vârtejurile pornite 
din mereu acelaşi nimic

şi până când 
vinul stors din viţa de vie 

crescută în potire 
şi în cupa de 

pe masa poetului?

CÂT MAI DEASUPRA 
creşte floare poetului 
aceea care îl devoră 

apoi flacără se face pe trupul cărţii

pasăre vă dau! 
ai scris pe tăbliţă 

pasăre de aur cum n-aţi mai văzut
acvilă vă dau / ochiul şi fulgerul lui

uliul verbului 
să ducă puii din cuvinte / oul de foc

lupii cărnii vă dau 
urletul din văi / haita rostirii 

cea mereu înfometată / asudată de 
goană. . . 

şiroaie pe şira spinării

iguana cea domesticită / muşcătura ei 
când ţi-e lumea mai dragă 

vă dau

nume de şarpe de apă / încrustat în 
carne 

oasele şi oscioarele / peştele auriu şi 
dragonul 

din piatra cu o mie de ochi 
vă dau

aşa ai scris pe tăbliţă
aleluiia / peste toate 

Domnul cu ochiul său genetic 
ce ne resoarbe 
cu fiecare vers

PENTRU FLORI
aş fi adus ploi 

cât să le ajungă 
în zilele acestea de secetă 

dar mi-a fost teamă 
de fulgerul zilei

de fiarele pădurii 
ce stau adunate la izvoare

mă vânau fiarele
 îmi luau urma 

şi îşi arătau colţii negri 
ca noaptea

animalul vânat devine vânător  
am strigat 

şi fiarele au dispărut 
ploi pentru florile 

cuvântului
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Poem minim
negustorii cuvîntului
puterea nisipului
care opreşte marea

Este
îşi închipuise toată viaţa
că iubirea pentru cele nevăzute
ca o edificare este
cum o zidire
precum o înălţare
(între adevăr şi frumos
nu mai ştia ce să aleagă)

Zidarul
zidarul:
biet meşteşugar
măsoară cu firul cu plumb
cioplind piatra
cu aceeaşi iubire deznădejde şi durere
în timpul înălţării lor
şi casa săracului
şi casa împăratului
lăsîndu-se pe sine zidit
doar în casa dintre
sub-Pămînt şi Cer

Primul    Ultimul discurs
Lui Nichita Stănescu
cel fictiv

„Cînd aud cum mă aplaudaţi
îmi vine să mă întorc cu spatele
să vedeţi cum îmi cresc aripi(le)”
cuvîntă victorios Scribul
în faţa mulţimii celei 
   celor tinere roditoare
amintindu-şi discursul
predecesorului său
cînd acestea erau doar în pîrgă

Din „poemele dimineţii”
1. (cămaşa)

În cămaşa ţesută din cînepă
de bunica pe vremuri
a înflorit acum o altă floare
mai galbenă mult mai galbenă

(Reşiţa, 7 iulie 2013, h’ 4,40)

Poesis

OCTAVIAN
DOCLIN

2. (uşúre)
Copil se scălda
în apa mai albă ca laptele
ce-l bea în fiecare seară fierbinte
dintr-o cană păstrată de stră-bunica lui
din altă lume din alte vremuri
lacul era săpat la rădăcina
unei cariere de nisip metalurgic
care doar în spaţiul lui natal se găsea
ieşea întotdeauna din apa lăptoasă
cu pleoapele albe cu trupul mai greu
acum întrecîndu-se la cîntar
cu fiii lui
ruşinat se văzu mai uşúre mult mai 
uşúre
mult mai subţire

(Reşiţa, 7 iulie 2013, h’ 4,45)

Lectura

Rămas singur
părăsit de toţi
Scribul cercetă Domeniul
îndeosebi marginile
scrută cu privirea graniţele părăsite şi ele
în timp ce Stăpînul ascuns
şi păzit de Pivnicer
în pivniţa secretă
continuă să citească din Cartea
mult rîvnită mai sporind-o 
din cînd în cînd cu cîte-o filă
simţindu-se în întunericul răcoros
al pivniţei şi al Cărţii
precum Iona în burta chitului

(lectura se spune a continuat pînă
în zilele noastre)

La adio

La Cina de taină
i se servi Stăpînului
unt de castane coapte
dulceaţă de nuci verzi cu spumă
peşte prăjit în ulei încins de măsline verzi
vişine din vişinul altoit
pe cireş sălbatic
dar şi smochine pomăite la soare 
   dimineaţa

toate roade crescute şi culese
numai de pe întinsurile Domeniului
se îndestulă apoi plecă se făcu nevăzut

(se zvoneşte că ar mai fi fost 
   văzut totuşi
îngenunchind lîngă o cruce
tăiată în două de la jumătate
sub forma literei aproape T
cum o avea imprimată pe frunte
încă de la naştere drept sigiliu 
          de recunoaştere
ca singur moştenitor şi Stăpîn 
          al Domeniului
pe care la scurt timp după 
          plecarea lui
se instală Noua Ordine
a Dictaturii celor aflate în putrezire
se mai crede că în palma lui stîngă
precum un papirus era scrijelit
singurul manuscris al Cărţii secrete
neştiut de cineva 
    din afara Domeniului

 Tempus fugit
lumină pură foc şi apă)

Dintr-o cazemată
(o amintire cu tîlc)

Presimţea că înainte de plecare
i se pregătesc pe drumul întortocheat
ciudate întîmplări
o voce necunoscută neauzită 
pînă atunci îi şopti
că la o întorsătură a drumului
curioasă moartea îl aştepta
într-o cazemată săpată anume
să-l vadă şi să-i cunoască atunci chipul
gîndind că oricine îl putea pîndi
intră şi el în cazemată prin intrarea 
cealaltă

Aroganţa indiferenţa
Ce rost are
să alergi pe lîngă zidul
gata să se dărîme
în absenţa meşterilor
care l-au înălţat
sau să fie prăbuşit prin implozie
chiar de aceştia la un moment dat
auzi vocea dinlăuntrul zidului 
   înclinat deja
precum fiinţa sa de-acum în derivă
opreşte-te dar numai atunci
cînd aroganţa ta  indiferenţa
faţă de heruvimul din tine
vor dispărea
împotriveşte-te deci
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GABRIELA
CREÞAN

Poesis

NUNTA  DIN  CANA 

Rotaţie de zile şi nopţi. în jurul unui ax imaginar. 
răscolesc cu vătraiul măcinişul de texte 
ebraice 
scrumul ţigărilor aşternut în troiene 
acoperă leşuri. de iude şi regi. 

ora e un burduf cu întâmplări vechi 
acrite. şi lămpi afumate cu şapte rânduri de burţi 
născătoare de lamii, bestiole şi larve. 
pe cărţi 
umbre se întind indecent. împreunându-se 
împotriva naturii. . . 

nu-i nimeni acasă. studiez scrieri sacre 
supusă 
celestei atracţii. trasă de păr şi de ceafă în sus 
cu tot cu ghiulele şi lanţuri. 

pe zidul din faţă stă scris: va fi o-ncleştare 
de trupe 
o sfărâmare de oase, o fierbinţeală în 
pestilente abisuri 
plescăind, înghiţindu-i pe soţi şi pe soaţe 
la nunta din Cana. . . 

la nunta din Cana Galileii 
printre zurbavi nuntaşi 
străină părea cântăreaţa din flaut 
ţiitoare mocnind în straiele aspre, cernite, 

turnând 
vinul direct din butoaie purtate pe umăr 
în cupe de piatră 
pe grumaze robuste 
smucite spre spate şi rupte. 

zbierau asmuţiţi de mirosul de carne 
Ruben, Simeon, Levi şi ceilalţi 
pisând cu călcâiele, lovind cu frunţile late de tauri 
însângeratele tobe. 
străină părea dansatoarea 
topindu-se într-un nor eterat de brăţări şi cercei 

se unduia fiica lui David 
în miezul corolei de dinţi. desveliţi. 
încercând s-o apuce 
să o strivească de cerul gurii cu limba. . . 

. . . studiez texte vechi 
Exhumate 
fluieră vântul prin coaste uscate de vită. 
nu-i nimeni acasă: pe felia de pâine 
mărşăluiesc furnici şi lăcuste 
curg peste margini ca untul topit. . . 

străină era, luminând sub văluri cernite 
aprinzând draperiile şi 
ale nuntaşilor cămăşi asudate. 
păşea peste leşuri clădite în stive înalte 
pe masă 
cele mai grase 
erau fierte-n cazanul de rufe, prefăcute-n săpun. . . 

ora e veche 
îmbâcsită de ouă şi leşuri de muscă 
pietrificate de seculi. la lumina brichetei 
strălucesc nămeţi de gunoaie, 
pe pagina albă furnicile cară lăzi cu mâncare şi arme 
batalion instruit cucerind pas cu pas 
deşertul manuscrisului, alb prihănit 
ca un cearceaf jucat de nuntaşi chiuind. Sub 
reflectoare. . . 

femeie neagră, frământată 
din cernoziomul fierbinte. de Galileea. 
în pântecul ei a-ngropat mulţi iudei 
cu tot cu arme şi coifuri. cu cizme şi cai. . . 

şi el neîndrăznind s-o atingă, Străinul 
intrat fără veste în casa 
care răsună prelung ca un clopot. . . 

la nunta din Cana Galileii eram cântăreaţa din flaut 
doar pentru el am dansat, ispitindu-l 
cu sărăcia mea lucie 
crudă şi castă 
inviolabilă. ademenindu-l cu frigul meu virtual 
nerevelat. 

ne-am privit prin paharele înalte o oră întreagă 
recunoscându-ne unul pe altul 
per speculum in 
aenigmate; 

de atunci în poem se frământă 
un adevăr sângeros, cu ochi şi sprâncene 
şi-n pântecu-mi suplu, sub văluri, 
în creştere, luna. . . 
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Poesis

FLORIN
DOCHIA
ORB PE MARE

46. 

curăţă-mi trupul până la tăcere, ai strigat, 
şi l-am spălat cu pietre vulcanice
şi cu piele de căprioară l-am lustruit. 

nu se mai auzea nici zumzet de albină,
florile erau reduse la esenţa culorii lor,
venise chiar, într-un entuziasm frenetic,
marele întuneric să te dezmierde,
numai degetele mele te mai vedeau 
şi te mai auzeau,
şi gura mea te mai respira,
papilele gustative intrau în delir
trecând alene de-a lungul trupului tău fierbinte,
înecate-n scorţişoară şi pelin. 

ţi-am simţit frisonul şi am venit mai aproape,
lăsasem barca în derivă pe ape,
m-am îngropat în tine ca un proiectil 
în cenuşa focului de tabără,
în jurul căruia se odihnesc soldaţii după bătălie,
curăţă-mi trupul până la tăcere, ai strigat, 
şi, după marea explozie, universul s-a stins,
iar noi ne-am întors acasă
înveşmântaţi în drapele de luptă. 

47. 

unu scria pe unu,
unu scria pe doi,
doi scria pe trei,
trei scria pe cinci,
cinci scria pe opt,
opt scria pe treisprezece,
treisprezece pe douăzecişiunu. 

gata. 
se vor încrusta singure mai departe,
nu mai am nimic să le dăruiesc,
am trăit destul în tabloul acesta,
pe zidul afumat la bisericii,
lins de buzele umede ale bigoţilor. 

plec. 
şirul va rămâne în urmă,
ca o armată în retragere 
de pe câmpia waterloo. 

voi face popas la o tavernă
în care hangiţa are desenat pe piept
numărul de aur. 

48. 

te-am văzut în vitrina cu păpuşi îmbătrânite,
venea o respiraţie proaspătă 
din caseta cu bijuterii,
şi numai tu te puteai ascunde atât de bine,
atât de târziu, atât de departe. 

asistam la dezbrăcarea ploii de orice rost,
exersam căderea în sus 
şi mă loveam de zbuciumul sânilor tăi 
dezlipindu-se de sticla aburită 
prin care privirea încerca să te pătrundă. 

ca un duş scoţian într-o saună finlandeză
e plecarea ta, e trezirea la o falsă realitate,
e ieşirea din vis,
ca un fum grăbit prin hornul crematoriului
fuga mea peste mări şi ţări inventate,
fuga de chipurile de ceară ale personajelor
în care ne-am reîncarnat de o mie de ori,
în care am crezut şi care ne-am crezut a fi,
fuga mea de tine, după atâtea secole
de v-aţi ascunselea, de munţi şi de mlaştini
care ne-au tocit tălpile, coatele şi obrajii,
fuga mea într-un univers 
pentru care am plătit deja biletul dus-întors. 

49. 

e un entuziasm de nedescris la porţile castelului,
la ferestrele pe care le-am închipuit 
în jurul fantasmei tale aflată în vizită de lucru
s-au adunat saltimbancii, măscăricii, paiaţele,
guvernul mondial al societăţilor secrete
a intrat în şedinţă publică în faţa turnului
din care aşteaptă să îţi ei zborul
spre cel mai apropiat catarg 
ce se îndepărtează inevitabil de ţărm. 

şed pe o bancă cu vopseau scorojită,
la ultima frontieră înaintea tăcerii,
cerul deasupra mea e o carcasă veche
a unui viitor incert, luna spelbă s-a trezit
prea devreme şi-mi dăruie spaima 
ca un pumnal în spate. 

spectacolul se desfăşoară în faţa ochilor mei 
ca şi cum ei l-ar fi alcătuit din te miri ce,
se pare că eu sunt, ca şi tine, doar suma 
amintirilor noastre, melancolia are un sens,
de când realul nu mai e ce era şi visele mele 
stăpânesc lumea de pe ambele maluri 
ale acestui râu învolburat care se varsă
în ocean ca şi cum s-ar întoarce acasă
fiul risipitor. 
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Poesis

ION
CRISTOFOR
RUGĂCIUNE

E seară şi primele stele
silabisesc scripturile apei
printre trestiile ce abia îşi ţin respiraţia. 

E ceasul în care cârtiţa 
ne tălmăceşte câte ceva
din scrierile apocrife ale morţilor. 
vSe apropie clipa în care 
cuiele din braţele tale 
se vor alinia ca silabele înroşite într-un poem. 

În timp ce lumina ta Doamne
pe câmpul pustiu ca făina cernută e risipită. 

Acum urcă treptele casei femeia fatală
acum îmi rostesc rugăciunile plecat peste hău
fierbinte mă rog să ne duci în ispită 
şi să ne izbăveşti de cel rău. 

IARBA

Cu ochelari de rouă
iarba citeşte pe îndelete textul pactului
pe care-l va semna cu pământul. 

Prea mulţi morţi de prelucrat
îşi murmură-n barbă, nemulţumită. 

Sub paşii desculţi ai bunului Dumnezeu
se-nmoaie, se pleacă 
apoi se ridică trufaşă din nou. 

Pentru buna lor înţelegere
într-un cuib de păsăre
Domnul le-a dăruit amândurora
câte un ou. 

UN FLUTURE ROŞU

Îngerul bătrân îşi târşie şoşonii lui scâlciaţi 
prin camera de dincolo de perete. 

Simt cum prin zid îngerul îmi citeşte toate gândurile
mă zăreşte în trecere cum îţi desfac nasturii rochiei 
zâmbeşte când constată că mâinile mele tremură 
     de emoţie. 

E aproape seară şi poate îngerul a adormit
obosit de greutatea aripilor. 

Un fluture roşu ca rochia ta de pe covor
stă lipit de geamul aburit al ferestrei
privind cu ochii lui mari, dilataţi de plăcere,
florile galbene de pe masă. 

FRUNZELE GALBENE

Bunul Dumnezeu face un inventar al graurilor
din pom în pom, din vie în vie
până ce toamna va obosi de atâta meticuloasă socoteală
şi va da drumul zăpezii să vină cu traista ei cu poveşti. 

Munţii îndepărtaţi s-au îmbrăcat în beteală
arborii bătrâni şi frunzişul iau lecţii de zbor. 

Pe umărul nostru se lasă o mână atât de uşoară,
frunzele galbene se pregătesc să plece-n călătorie. 

Bunicul învaţă să moară. 

CĂLIMARA 

Viaţa noastră scade
Asemenea cernelii din călimară. 

Marea ce urcă
Şi maimuţa ce saltă-n copaci 
Refuză să ne mai recunoască. 

Neagră, tot mai puţină-i
Cerneala în somnoroasa mea călimară. 

Noaptea uneori se aude cum 
Moartea ne aranjează borcanele-n cămară. 

GREIERELE

În unele seri se aude 
Singurătatea cum îşi ascute briciul pe pielea noastră
Şi arborii cum conversează cu stelele,
Cum leagănă
Ca pe nişte copii
Morţii de sub pământ în leagănul rădăcinilor. 

Dură, întinsă ca nişte corzi de chitară
E viaţa noastră
Pe care iluzia,
Poate întunecata moarte o ciupeşte
Să nu adoarmă-n papuci
Să nu aţipească. 

Sunt viu, eşti viu. 
Sunt viu, eşti viu
Îţi descântă greierul de sub bolta cerească
De sub lemnul putred al unui sicriu. 
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toamna nu mai e un anotimp 
toamna e o femeie goală 
ce s-a dat cu parfum 
şi s-a pregătit pentru moarte

jocul de-a lumina 
sunt o femeie de ceară 
plâng de fiecare dată când se-aprinde lumina 
şi nu mă poţi îmbrăţişa fără să mă topesc 
nu mă cunoşti 
toate mamele m-au abandonat 
la căpătâiul morţilor 
îţi scriu pe degete 
să te mai pot iubi până mâine

poemul dezordinii 
cobor la primul sens giratoriu 
fără să-mi dau seama 
de ce mă învârt în gol 
ultimul tău sărut a venit ca o rafală 
sunt sătulă de sensuri 
de crime la miezul nopţii 
de poştaşi îmbrăcaţi în fluturi 
ce vin să mă jefuiască de dragoste 
pe umărul meu se zbat două frunze

ora inexactă 
lasă-mă să-mi amintesc 
frunzele cad până când cerul rămâne gol 
şi oamenii îşi tânguiesc vara 
căzuţi ca la război în tranşeele propriei vieţi 
animale deghizate scutură copacii 
de umbre de timp 
iubirea ta îmi lasă urme pe mâini 
e ora inexactă când timpul ne uită 
bine ai venit acasă toamnă

recuzita unui adevăr universal valabil 
oare cum ar fi să aplici morţii un facelift 
să nu mai fie atât de hidoasă 
puţin botox o epilare cu laser 
un make-up potrivit şi o rochie glam 
acum o poţi invita la dans 
după ce i-ai pus masca de înger 
şi vei vedea că e chiar cumsecade 
doar puţină comunicare şi abordarea potrivită 
cu siguranţă te va ruga să îi strângi corsetul 
să o ajuţi cu ceaiul şi alte lucruri femeieşti 
apoi se va întoarce să te sărute 
lăsându-ţi pe cămaşă o urmă de ruj 
îţi va face ochii să se umezească şi atunci 
vei şti că a meritat să trăieşti pentru ea

Poesis

BIANCA 
DAN
azi noapte am pus capăt zilelor 
azi noapte am îmbătrânit 
părul mi se răsfira pe umerii tăi şi era cald 
o stare cataleptică bântuia străzile până la identificare 
te ţin de mână strâns îţi strivesc degetele 
să nu-mi fugi odată cu timpul 
în această noapte am o mie de ani 
oraşul nu mă mai încape şi luna s-a făcut mică pe cer 
în ochii tăi văd îndrăgostiţi care se dezmiardă 
încă de la începutul lumii. 
azi noapte am pus capăt zilelor 
în care credeam că moartea e o femeie desculţă 
care bate la uşă în fiecare seară apoi te dă uitării 
ca şi cum nu te-ar fi iubit niciodată 

femeia din care au căzut toate frunzele 
îmi plac oamenii trişti debusolaţi şi verzi 
care ştiu să moară încântător 
îmi plac nebunii înecaţii în propria conştiinţă 
călătorii de noapte văzuţi de pe lună 
sunt femeia din care au căzut toate frunzele 
şi nu e nimic doar pământul gol dedesubt 
ca un morman de singurătate păstrat pentru toamnă 
când toate lucrurile cad până şi cerul se face mai mic 
urăsc să mă vând unui anotimp 
în care morţii îşi cumpără umbrele

anotimp fără braţe 
vin tăietorii de lemne - încă un anotimp rămas fără braţe 
mă îmbrăţişezi cu milă 
îmi rupi ultima frunză şi laşi umbrele să zboare 
părăsim universul lăsând carne proaspătă pe asfalt 
o linie continuă duce spre gropile comune 
am rătăcit vie în zidul din care ies unicornii 
rămaşi fără dragoste ne construim inimi de paie

începutul sfârşitului 
toamna nu e un anotimp 
toamna e un ţipăt 
o despărţire de timp 
un sejur către îngheţuri mai proaspete 
îţi scriu din ultima eclipsă 
dintre frunze şi stihii 
în oglinzile noastre viaţa creşte cu susul în jos 
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RODIAN
DRÃGOI
Dinspre pădure vin femei de răcoare

Iar simt întunericul umblându-mi pe trup
râul acesta curge dintr-o fotografie

mama îşi duce cântecul pe umăr şi plânge
tata e un drum prin nesfârşita câmpie

ca nişte câini la pândă stau simţurile-n mine
dinspre pădure vin femei de răcoare

mâine voi acoperi casa cu aripi de fluture
tata mi-a lăsat moştenire o zi gânditoare

Cuvintele noastre sunt pline cu pământ

Cuvintele noastre sunt pline cu pământ
prin frunze toamna a-nceput să vină

în părul tău acum e mai răcoare
se-aude clar cum pleacă lumina din lumină

cresc stâlpi de nerăbdare prin gările pustii
vin trenurile toate-ncărcate cu zăpadă

şi brusc se face noapte suntem atât de trişti 
ca nişte ochi care-au uitat să vadă

Un fluture a spart fereastra a intrat

Un fluture a spart fereastra a intrat
şi s-a aşezat lângă mine pe pat

eu eram prea bolnav el prea sănătos
aflase că îmi şuieră amurgul prin os

şi venise să-mi aducă o pâlpâitoare grădină
ca să fie şi la mine în cuvinte lumină

Îmi trimit sângele să caute soarele

Nimeni nu mai gustă iarba cu tălpile goale
câmpia se-ndreaptă spre iarnă şi plânge

îmi trimit sângele să caute soarele
şi cântecul se-ndoaie spre mine se stinge

sângele nopţii acum e mai tulbure
aerul rugineşte în aceste odăi

jarul poveştilor se stinge în sobă
câinii de aramă sunt parcă mai răi

de nicăieri vin păsări fără trup
eu un mormânt albastru în mine aş purta

de tine rezemată mai stai fără să ştii
că bruma rugineşte încet pe umbra ta

ierburile sunt păscute de ceaţă
blestemele îşi lasă zăpada în noi

chiul tău iubito ar sta într-o icoană
de nu aş fi privit o clipă înapoi

Plânsul îşi face loc cu coatele prin lume

Şi-n păsările oarbe se face tot mai frig
n-a mai venit nici mama să mă vadă

plânsul îşi face loc cu coatele prin lume
şi o femeie naşte pe zăpadă

pe sub pământ tu pleci la vânătoare
şi somnul râde când se face seară

în casă-i cald dar eu sunt trist de parcă
m-ar fi uitat cuvintele afară

Cât m-ai rugat iubito să nu împuşc zăpada

Ies cai aprinşi din fiece perete
s-a-mbolnăvit şi aerul de-atâta aşteptare 
pe umeri cade noaptea ca o cămaşă udă
de nicăieri vin păsări lipsite de culoare

şi-ncepe vânătoarea copacii prind să fugă
se-nvolburează câinii pe valea de sub vale
cât m-ai rugat iubito să nu împuşc zăpada
stau ochii mei la pândă ca două animale

Pe o pasăre scriu aceste cuvinte

Şi iar dezgrop zăpezile din soare
de mama şi pragurile îşi mai aduc aminte

se-aude cum lumina pe sine se naşte
pe o pasăre scriu aceste cuvinte

de-abia începusem să curg ca un râu
şi-am fost acuzat că am rupt o floare

şi în numele miresmelor am fost condamnat
să car toată viaţa o grădină-n spinare
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SIMION
DIMA

[ANOTIMPUL SUFLETULUI]

Spunem:
– Nu-i lună mai frumoasă
ca luna mai,
cu verdele tânăr al ierbii,
cu narcise, bujori şi lalele,
cu bucuria de verde-a
reînnoirii. 

Dar luna mai trece
şi spunem:
– Nu-i timp mai frumos ca vara toridă,
când despic undele, teafăr,
şi cutreier pădurile,
ascultând cucii
şi tulburând veveriţele. 

Şi vine toamna:
– Şi nimic nu-i mai frumos ca
via dată în pârg
şi ca luncile peste care
coboară funigeii,
şi ca exuberanţa şcolarilor. 

Şi toamna trece,
urmărită, hăituită de iarnă:

– Ce bine e şi ce alb
şi cum arde obrajii
gerul
şi zăpada cum scârţâie
şi ce diamantin străluceşte. 

E iarnă, e bine,
e aerul sabie,
curată beţie. 

Ci totdeauna e bine,
lumea-i frumoasă,
dar numai când în noi e bine
şi tânăr cântă sufletul. 

1963

[ÎN  INIMA  INIMII  NOASTRE]
(Valentinei)

Surâzătoare sau calmă,
ostenită sau jucăuşă,
umplând casa
cu gânguritul tău
dulce, copilăresc,
trebăluind cât e ziua de lungă,
neliniştită sau cuprinsă de
îngrijorătoarele o mie
de goluri ale vieţii,
căderi şi capcane,
ale noastre, mai cu seamă!
Tu veghezi în inima căminului
şi-n inima inimii noastre,
tu,
sprijin de fiecare zi,
echilibru, coloană de lumină. . . 
Răsăritul poleit cu aur,
tânără promisiune,
necuprinsul amiezii febrile,

pacea amurgului
n-ar fi fără tine,
tu, care dai rost
fiecărei clipe,
aureolând-o în sufletele noastre,
făcând-o să însemne
viaţă. 
Tu, micu, tu focă, tu, icoană,
Tu, nădejde, tu, sfântă. . . 

Martie 1989

ALUNEC

Greu te desprinzi de ziua
ce se duce
fantomele ei apasă pe creieri, 
  nervii-ţi vibrează
târzie ora nu te-atinge
o ploaie crudă cu pietre
căzu toată după-amiaza
încă ameţindu-ne,
omul tânăr creierii-şi macină
tot învăţând iar şi iar,
pe carte stingher se lasă o clipă,
ca o nădejde, o rază târzie de aur
şi ce strălucitoare pură indiferenţa
dimprejur
o lume o lume o lume nebună
o lume fără păsare
fără milă
fără-ndurare. 

6 VI 1962

[POSTATĂ]

Asudat-am cu sânge. 
Greu a fost. Dogorea. 
Încet, încet, a venit
umbra, am înţeles:
înserarea se-apropia. 
Ci omul încă zice: mai este!
Seceră şi se uită îndărăt,
i-a mai rămas o postată
nesecerată. I-a mai
rămas, câta. Atâta!
Să fie nu zbucium,
ci argintiu, tremurător
de cristaluri limpezi. 
Sevă nouă să urce şi-n
ulcioare apă curată,
preacurată, strecurată, apă vie. 
Meritată. Mult meritată. 

Luni, 27 august 2001

Ştiam că tatăl meu (1930, Comlăuş, 
jud. Arad – 2012, Bucureşti; scriitor, 
editor, jurnalist, membru al USR, întâi 
al Filialei Timişoara, apoi al ASB) scrie 
poeme, mai ales că primeam de ziua 
noastră, mama şi cu mine, câte unul, 
dar aflarea unui pacheţel cu versuri aş-
ternute pe fugă, începând din anii ’60,  
a fost pentru amândouă o surpriză.  
Noi, care îl cunoşteam atât de bine, l-am  
regăsit ca spirit vulnerabil, lesne mişcat 

de fluxul schimbător al vieţii, înviorat 
prea rar, numai de amintirea copilăriei 
şi de răgazurile petrecute în trei. Pentru 
el, faptul că nu se putea exprima abso-
lut sincer înainte de 1990 a constituit o 
veritabilă dramă, oglindită în multe din 
poeme. Fac menţiunea de ordin tehnic 
că, acolo unde poemele nu purtau un 
titlu, le-am dat eu unul, închizându-l 
între paranteze drepte. 

(Simona-Grazia Dima)
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1. primul meu poem dada

sufletul stăruie înecat în incendii
oglinzile destăinuie trupul de iarbă al celei pierdute
oaspeţi lumina şi întunericul
casă lupilor
se înfruptă din grânele verzi
în cântec legănatul învinge depărtarea
surpă cărămizile ca nişte fantome
aşezate pe pieptul gândurilor
crengi noi şi boabe lăstăresc
pe deal mai sus frunza plânge a noapte
anotimpurile adună în subteran nimicul
drum luminat de istorii
cântec năzărit de un râu
pasăre cu calea întoarsă mereu
privesc fiinţa pădure
cărări toamnă fiare 
zdreanţă vie
apa linge rănile
câmpiile tac vuind un descântec

2. a dispărut ce-am fost

un drumeţ bătrân 
mi-a atins fruntea 
prea devreme
un sărut se tânguie 
între coaste
târzie soarta întinde o palmă
îmi pare că în ea 
cineva a semănat un blestem
doar atingându-mă 
mi se desprinde 
în stoluri violetul

3. încele din urmă

în mine sunt destule copite
în stare să-mi curme rădăcinile
strâng dinţii de lapte căzuţi în pumni
strig buzelor ele
să tacă
să tacă
tăcerea tuturor morţilor din sfânta
prăpastie
acolo cad vândute pe nimic

duioase lacrimi
roase din temelii

în cele din urmă
o cale îngustă va domoli roibii sălbatici
o zi bună îşi va face timp
să sfarme ţărâna
să mă elibereze din turma colţilor de lupi

4. sub zodia poeziei

nu e deloc uşoară lepădarea de sine
când strigătul sătul să înghită amărăciuni
se smulge cochiliei care-şi vedea liniştită de drum

între un bolnav dezrădăcinat din răni
şi o umbră domesticită de rugăciuni se va naşte 
ca o resemnare poetul

şansă sau neşansă e numele zodiei a fi 
sub care va avea de ales între căderi şi ambiţii
mereu zgândărit de o iubire lipsă

5. memorii cu degete smulse

la doi pantofi depărtare de mine
tremurul prins într-o capcană de iepure
mă roagă să-l eliberez

nepăsător un cârd de corbi servesc desertul
amurgul răsfrânge dintr-un trandafir
şiruri răsturnate de clepsidre negre
prevestirile roiesc fiecare după voia sa
lup ciută cucuvea

memorii cu degetele smulse
se plimbă în voie cu mine prin ninsori

6. stihie

fluturi naivi îmblânzesc făptura
albul risipeşte tăişul din privirea cucuvelei 
spânzurată de ţambra de la gard
piatra fluieră a furtună
colibri orbi izbesc fereastra
cât să cuprindă inima un bocet în mâini
petale de aer dezmorţesc moartea
acelaşi galop slobozeşte strigoii din plete
zbuciumul se alină singur
conturează tristeţea 
ruinele dorm culcate pe-o ureche de cal 
purtat pe umeri noiembrie deşiră cicatrici
vin fulgii pe ascuns în plânset nomad 
memorii de molii vegetează 
sub nuc iarna 
în pântecul ei un ou va naşte ceva
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VICTOR
MUNTEANU
MUŞCĂTURI DE TOAMNĂ

Decât adâncă, seara este mai degrabă sufletul meu –
între răcoarea ei şi moarte, lumina face pârtie 
zidurile-s peticite cu linişte. 

Asfinţitul îşi vede de treabă-n vitrine
si eu trec mai departe. 
Din numele ei, singurătatea iese de-a dreptul. 

Dar cum şi-au mai pierdut instrucţiunile zeii! 
Cum cară ei timpul şi-l răstoarnă pe oameni!

De-aceea unii îmbătrânesc fără motiv,
iar alţii chiar fără vreun scop îşi lasă viaţa la vale… 

STRIGĂTUL OCHIULUI 

Crezi că-i de-ajuns să-ţi strălucească în ochi depărtările, 
liniştea să fie memoria străveche a pietrei, 
                          şi gata?

Stai lângă mine şi spune: tu crezi
că-i de-ajuns să mori
                         cu mâinile încleştate de torţile cerului?

Crezi tu că în noaptea asta senină
                         şi calmă de parcă ar bântui crivăţul 
e de-ajuns să intre în inima ta un străin
                         şi să-şi plătească datoriile cu sângele tău?

DARE DE SEAMĂ

Să mă poată numi odată cu cerul de toamnă, 
am ieşit cu inima s-o pască lupii târzii. 

Vrăbiile agonizează prin văzduhul industrial. 

Nici clopotele, nici zarea şi nici miresmele singurătăţii 
nu încap în cuvântul ce le-aruncă afară. 

Dar să mă poată conţine seninul de toamnă 
am ieşit cu buruiana asta de inimă
                       s-o treacă soarele prin văpăile lui. 

SÂMBĂTĂ CRONICĂ

Singurătatea mă tace ca pe-o armă dusă la tâmplă, 
toamna strânge copiii şi-i râde
                                        şi-i plânge
                                                     şi-i zbenguie trist. 
Sunt vraişte şi nu mai încap în nici un fel de eu –
la capătul luminii, ascunsă,
                                 bufniţa se hrăneşte cu-n zeu. 

VOCE DEASUPRA MULŢIMII

M-au legat de-un trunchi sub ochiul rece al fiarelor
– Nu mă lăsaţi – am zis –
mai mult decât că n-am putut numi altfel pasărea în zbor,
nimic altceva n-am făcut. 

Dar cu funia de stâlpul din piaţă m-au legat strâns
şi ploua aşa tare şi vântul bătea:
– Nu – am zis –
doar cât lumina îmi subţia sângele înmulţind păcatele-n mine
şi-n bezna adâncă mi-am spălat chipul cu înţelesul din urmă. 
Nu mă lăsaţi – m-am rugat. 

De ceasul din turn m-au ferecat sub foamea norodului 
să le dau ora exactă cu inima:
– Mă, tu ştii ceva şi nu spui – răcneau ei cu orbitele sparte,
                   spune-ne nouă ce ştii mă,
                                                   hai, spune… 

RĂNIREA AUZULUI

Mi-am sprijinit viaţa de-o amintire 
şi m-am prăbuşit în mijlocul casei. 

Cunoscuţii fugiseră – bântuia o tăcere, 
pe cuvântul meu de onoare!

Atâta că zilele acestea era să mor 
dar nu interesa pe nimeni
                           şi ce rost mai avea… 

EU ANUNŢ FĂRĂ MILĂ CĂ SAR

Vorbesc în limba pietrelor despre cum sunt singur 
lumina-i întunecată pe ziduri,
              septembrie printre mesteceni aprinşi –

şi bate vântul şi sângele prin casa asta pustie 
bat ploile şi clopotele în stinghia patului 
asfinţitul trage vuind în pereţi 
şi bat toate zilele rămase ale nimănui deodată… 
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Pietrele Annei 

I

dintre toate pietrele Annei cea mai grea este cea care urcă 
în zadar muntele 
când durerea face cărare prin noi nu mai trebuie 
          să căutăm drumul 
doar să adăpăm ploaia din ochii lungi ai păsărilor 

dintre toate tăcerile cea care doare mai mult este 
        cea care sparge lumina în nopţi 
atunci simţim marginea zării cum tresare sub tălpi 
ne aruncăm mâinile prin întunericul stătut 
        şi ele învaţă să zboare 

păsările plâng precum oamenii aşa îmi spuneai 
   să nu ne fie teamă de zidul negru 
pietrele din pântec vor naşte pui de mierlă 

aşa ni se vor deschide lanţurile precum o carte 
   iar şarpele nopţii  
va sări din copaci în visele noastre ca-ntr-o odaie primitoare 

aşa îmi spuneai iar o dorinţă foşnea atât de aproape 
aşeza îngeri de porţelan în vitrina altui timp 

dintre toate iubirile cea care doare mai mult 
      este lacrima care curge noaptea 
din ochiul păsării când se desparte de anotimp
  
II

de la ochiul păsării care se desparte de anotimp 
la piatra care-mi pluteşte în sânge 
nu e decât o dimineaţă 
mai încăpătoare decât braţele lui Thanatos 

iubirea este un gard viu creşte precum o iarbă 
păsările vin ciugulesc seminţele de dor  
atunci pietrelor noastre le cresc aripi albe 

între mâinile mele împreunate s-a facut noapte deşi 
niciodată nu e târziu 
niciodată nu e târziu aşa îmi spui 
apoi mă intrebi ce-mi fac cuvintele când nu-mi intră-n poem 
eu zic sunt capre mâncând magnolii 
cuvintele mele sunt capre ce pasc între două zeităţi 

piatra care-mi înoată în sânge a luat drumul cocorilor
 

III
 
se curbează timpul peste arbori s-alunge 
    ochiul de frig 
acum singura noapte dintre primăveri 
    e trupul meu gol 
fără aripi fără buzunare fără zâmbete

 
alţi corbi vor hoinări de-acum prin tinereţea mea 
ca printr-o galerie cu desene rupestre 
pasărea care mi-a furat zâmbetul a zburat în plopii din lună 
am rămas captiv între cearşafuri într-o dimineaţă ireală 
atât de curată încât vedeam urma trecerii tale 
 
pietrele din lună sunt noi începuturi aşa mi-ai spus 
si mi-ai aşezat în locul gol o pasăre 
cu cer cu tot 
 
zâmbetul meu se agaţă de lună şi tace
  
IV
 
zâmbetul meu a zburat în luna din plopi
braţele nopţii imi fac singurătatea hamac
 
lângă mine umbra ta nu mai are trupul de fân proaspăt cosit
rugăciunea nu mai luminează peretele gol din mine
lumea e doar un desen eliptic iar mai departe 
    sângele rămâne gol
 
să spânzurăm cuvintele care mint să sfidăm 
                regulile anotimpurilor
să ne fixam ceasul după bătăile inimii aşa îmi spuneai
şi săpai în carnea mea o bucată de rai
 
de cealaltă parte a zilei judecătorii caută mereu 
                partea pierdută din noi
iar mucegaiurile înfloresc în jur ca nişte muşcate
  
ziua cu patru pereţi
 
ziua avea patru pereţi şi nicio fereastră 
întunericul era dulce mă ascundeam în el 
ca-ntr-o păpuşă rusească
nu mă găsea niciodată nimeni era un joc nebun 
în care mă pierdeam mereu pe mine însămi 
viaţa era o scară pe care nu urcam niciodată
uneori dimineaţa mă mângâiam cu mâinile tale 
astfel timpul trecea mai uşor nu se mai încâlcea 
în buruienile ce-mi creşteau sub piele
ştiam că nu toate stelele sunt bune 
dar noaptea plonja prea aproape de mine 
foşnea ciudat când mi-o închideam în piept

Poesis

NUÞA
CRÃCIUN



sintagme literare

13

Poesis

Trupuri care ard

Un copil ţinea pe umeri firavi un adolescent, 
iar acesta ţinea pe umerii săi de argint 
un tânăr frumos cu un chip de diamant, 
tânărul ţinea la rându-i pe umeri un om matur, 
cu un chip de aur, 
care şi el ţinea pe umeri săi, pe cel bătrân, 
cu părul atins de vremuri 
şi toţi cei din piaţa oraşului se mirau 
cum putea un copil să ţină pe umeri atâtea trupuri, 
cum puteau picioarele sale firave, 
neînvăţate cu mersul adevărat să aibă atâta putere…

Iar bătrânul acela şi-a desfăcut braţele 
ca pe aripi de vultur şi a alunecat în zbor, 
se ridica peste cei ce priveau 
şi nu înţelegeam că între cer şi pământ 
e o cale aşa de scurtă, 
doar trebuie să-ţi desfaci braţele ca pe aripi, 
să-ţi pregăteşti mintea şi inima, 
să priveşti în sus şi să te laşi împins 
de suflarea copilului 
care stă sub şirul acestor trupuri în echilibru fragil, 
şi care,  în urma celui ce zboară, 
ard…

Eternitate amară

Aş vrea să vezi dincolo de cuvintele noastre 
curgerea lină a vieţii, 
picăturile de apă de pe podea 
şi ceaşca pentru cafea 
în care amestecăm liniştiţi istoria acestor vremuri, 
pentru ca eternitatea să nu ne fie prea amară…

Discutăm despre lume şi despre noi, 
aruncăm în arbori ultimele ştiri, 
nici nu ştii cum ne pregătim capetele pentru ghilotină, 
o ghilotină subţire, 
aproape nevăzută, 
din care mai picură sângele cald încă 
a celor de dinaintea noastră…

Locul de sub vremuri este pregătit… 

A venit vremea

Plouă peste cetate cu armurile lichide
ale soldaţilor căzuţi cândva, 
pe malul Dunării, ori în Retezat,
a venit vremea, deci. . . 

Şterge-ţi apa curată de pe obraz, 
aş putea să te sărut cu gândurile lor nerostite,
cu obsesiile lor, 
a venit, deci, vremea…

Sfetnicul împăratului îşi pregătea discursul
pe o vreme ca asta, 
se simţea mai liber pe vreme de ploaie, 

A venit vremea, 
peste cetate, 
cetatea zidită pe umbrela ta de femeie singură, 
de aceea, şterge-ţi stropii de ploaie de pe obraz, 
urmele toamnei care rezistă cu 
imaginea aceea de demult, 
cu şoaptele lor, cu lacrimile noastre…

Camera de sus

Te caut cu privirea printre pietoni, poliţişti şi microbişti, 
te caut zadarnic, oraşul îşi acoperă mirajul 
        cu tentacule albastre…

Te-aş putea recunoaşte după glas, dar nu şopteşti 
        în mulţime, 
ziua este prea adâncă, mai adâncă decât răsăritul 
        care trece repede…

Mă întorc la cuvintele care îşi arată consoane de fosfor, 
care dau sens acestei zile în care aş vrea să te găsesc, 
dar se pare că ziua aceasta nu a existat, 
a fost doar o cameră undeva sus la etajul de sus, 
situat între pământ şi ecoul cerului,
o cameră unde ne-am fi putut întâlni… 

La ieşirea din vers, cartea veche cu oameni

La ieşirea din vers, 
porţile vii vorbesc precum oamenii, 
iar oamenii închişi precum porţile, 
un echilibru perfect între cele două lumi. 
Pe străzile flămânde mereu un semn, o minune, 
în aşteptarea oamenilor reali îmi caut loc, 
de departe o voce, apoi altă voce… 
Am aşteptat această clipă 
care schimbă totul, 
când  oameni ies din cartea veche, uitată, 
precum din brazda deschisă 
la început de primăvară…

CONSTANTIN
STANCU
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Noiembrie, iepuri mecanici
Când se trezi, soarele era aruncat sus, pe cer. Se foi puţin 

în pat şi încercă să aţipească din nou. Aerul rece, din camera 
înaltă, nezugrăvită de ani de zile,  îl pătrundea până la piele 
şi îl înfiora. Ar mai fi dormit, dar îl treziseră ţipetele păunilor 
flămânzi şi cântecele triumfale ale cocoşilor. Se auzeau şi 
uşile bubuind înfundat, ca nişte tunuri îndepărtate, semn că 
profesorul Catalan venise să hrănească păsările. 

Trase plapuma pe cap, dorindu-şisă alunece din nou în 
somn. Frigul de noiembrie îl cuprindea însă, răbdător, din  
toate părţile, iar pielea părea că i se rărise asemenea înveli-
toarei vechi, numai văi, dealuri şi cocoloaşe tari. Dar lumina 
reverberând în zăpada de afară nu îl deranja. De când se 
ştia, iubea iarna, cu zăpezile şi viscolele ei, de frişcă ţinută 
în frigider. Când începea să ningă simţea că s-a întors acasă, 
că trăieşte într-o ficţiune şi o mare bucurie îl aşteaptă un-
deva, într-o casă acoperită cu nămeţi şi încălzită cu resturi 
vegetale.  Elev de liceu fiind, apucase să-şi petreacă vreo 
două vacanţe la bunicul său, care construise şi conacul în 
care Casoss locuia acum. Bătrânul era moşier de modă veche 
şi făcea cu nepotul lungi plimbări pe întinsul său domeniu. 
Lua de fiecare dată puşca nu pentru a vâna, ci pentru a-i 
speria pe braconieri. Câmpia nesfârşită ca un talger pusă 
pe masa lui Dumnezeu îşi schimba aspectul în funcţie de 
anotimp. Vara era sălbăticie curată, cu arbuştii şi ierburile 
care năpădeau parcelele nelucrate, iar malul râului deve-
nea o adevărată junglă. Toamna se colorau şi se înmiresmau 
ierburile şi copacii, iar iarna păşeau parcă pe o altă planetă. 
Erau în altăţară. Bunicul îi povestea că aşa era la Cercul Polar, 
unde trăiau eschimoşii care aveau sănii trase de reni. Numai 
primăvara nu-i plăcea. Prea multe noroaie, iar peisajul era 
de o sărăcie deprimantă.  Pământul cenuşiu mustind de apă, 
căzi de baie prelungi ca nişte albii de fluvii preistorice care 
brăzdau platoul nesfârşit, lacuri care încă îngheţau la lăsarea 
serii. Dar totul se lumina când apăreau florile. Se întorceau 
la conac şi boierul fierbea un vin negru din care îi punea şi lui 
într-o cănuţă de pământ. Beau amândoi cu înghiţituri mici, 
luau cina pe care le-o aducea o servitoare care îmbătrânise 
la moşie şi liceanul adormea nu de puţine ori într-un fotoliu, 
lângă şemineul mare, în care ardeau butuci întregi. Pe urmă, 
noua putere luase moşia bunicului, îl închisese pe bătrân,  
iar părinţii băiatului, plecaţi în concediu în Spania, rămăse-
seră acolo, pentru totdeauna. Oricât de mult s-ar fi străduit 
să alunge din minte perioada liceului, a facultăţii, cariera 

ştiinţifică,  descoperirile în domeniul psihiatriei, 
intrarea în Academie şi viaţa dusă pe un fir de 
sârmă, nu reuşea. Scene din trecut năvăleau 
ca nişte musafiri nepoftiţi şi bădărani, în viaţa 
tihnită a lui Casoss. Lucrurile curseră din ce în ce 
mai repede: protecţia unui înalt demnitar care  
nu putea trăi fără pastilele izbăvitoare ale psi-
hiatrului, decizia lui Casoss de a nu avea copii, 
ca aceştia să nu aibă de suferit din pricina per-

secuţiilor, moartea soţiei, căderea binefăcătorului său în 
dizgraţieşi internarea lui într-un ospiciu, acuzaţiile care i se  
aduceau, evenimentele izbăvitoare din 1989. Crezuse că a 
ajuns la un liman, mai ales că reuşise să recupereze integral 
moşia bunicului său.  Iată însă că un document ieşit din 
umbra vieţii primejdioase pe care o dusese fu publicat  
într-un ziar şi trecutul îl ajunse din urmă. Era un angajament 
faţă de o instituţie care îi garantase astfel libertatea. Pen-
sionat mai devreme, reveni la moşia unde nu mai fusese 
din adolescenţă. Era ultima sa fugă. Aici, printre zidurile 
coşcovite, la umbra stejarilor şi nucilor seculari, se simţea  
ca un copil care scăpase de pedeapsa învăţătorului, refugiin-
du-se într-o ascunzătoare sigură, despre care nimeni dintre 
ai casei nu ştia nimic. 

Domeniul era imens şi îl făcea să se simtă departe de  
lume, singur şi liniştit. Conacul era construit în forma literei 
„L”, cu latura de jos aşezată spre soarele sudului. Acolo exis-
ta şi un balcon, îmbrăcat în sticlă, unde boierul cel bătrân 
obişnuia să iasă în zilele însorite de iarnă, când slăbiciunea 
îl împiedica să se mai plimbe pe pârtiile făcute de argaţi. 
Uneori nepotul ieşea şi el acolo, pentru câteva minute, chiar 
în dimineţile cu viscol şi privea perdelele de zăpadă care 
se răsfirau deasupra iazului prelung ca un râu, aflat chiar în 
faţă, într-o vâlcea, acoperit cu sălcii şi alimentat de o fântână 
intrată în legendă, fiindcă avea cel mai bogat izvor şi apa cea 
mai bună pe o rază de zeci de kilometri. Iazul era îngheţat 
bocnă, ca şi acum, şi strălucea ca o oglindă, acoperită ici-colo 
de pudra fină a chiciurei scuturate de pe ramurile sălciilor 
bătrâne, care se aliniau pe malurile apei. 

De sub aşternut auzi uşa şi zgomote metalice la uşa sobei.  
Cu mişcări cât mai discrete, ca să nu-l trezească pe acade-
mician, profesorul Catalan scotea cenuşa pentru a aprinde 
focul. 

— Gata?  Pe baricade? se ridică Casoss în capul oaselor. 
Îl cunoştea pe profesor din copilărie şi îl regăsise acum, 

la întoarcerea la conac. Se plimbau, flecăreau de una şi alta,  
îşi împrumutau cărţi, iar fostul dacăl de ţară îl ajuta pe Casoss  
la treburile gospodăreşti. Iarna se ocupa de focuri, iar cămara  
şi bucătăria se aflau permanent în grija sa. Văduv fiind, se  
mutase, de altfel, într-una din încăpătoarele odăi ale cona-
cului. „Uite că am ajuns slugă la dumneata, aşa cum era 
bunicul meu la boierul ăl bătrân”, glumea Catalan. Cel mai 
mult însă îi plăcea pensionarului să îngrijească de păsări. Aveau 
sute de bibilici, curci, păuni şi fazani. Vara aici era raiul lor. 

ªERBAN
TOMªA
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Numai că nişte coţofene dădeau din când în când atacul, 
distrugând ouăle şi furând puii şi determinându-l pe boier 
să ameninţe că va folosi puşca. Oricum, n-ar fi făcut-o. Şi 
nu numai pentru că vânătoarea de orice fel fusese interzisă 
în Republică, iar cine folosea puşca risca aceeaşi pedeapsă 
ca pentru o crimă cu premeditare. Catalan punea capcane, 
prindea coţofenele şi ciorile agresive, fără să le rănească, şi 
le ducea, cu Dacia lui veche, la o sută de kilometri mai la sud. 
La vârsta lui, expediţiile astea îi luau câte două zile. Acum 
băgaseră cuştile cu păsări înăuntru, într-una din odăile din 
fund. Aveau gratii la ferestre, dar se vede treaba că nimic  
nu e sigur când ai de-a face cu răpitoare. 

Catalan îşi făcea de lucru cu vătraiul în sobă. Era nemul-
ţumit şi Casoss aştepta ca amicul său să izbucnească. 

— Ei, ce s-a mai întâmplat? întrebă latifundiarul, nemai-
putând să-şi ţină în frâu curiozitatea. 

— Vulpoiul ăla alb, sau ce dracu o fi, a desfăcut iar plasa 
de sârmă. 

— Mare scofală! O reparăm, încercă să-l liniştească aca-
demicianul. 

— O reparăm, dar curcanii de unde îi mai luăm? Că ne-a 
luat patru curcani. 

— Eeee, atunci se schimbă treaba, zise Casoss şi coborî 
din pat, trosnindu-şi oasele. 

Era vorba de o  dihanie frumoasă, albă, dihor de rasă sau 
altceva, că nu-şi putea imagina că o vulpe argintie putea să 
vină tocmai de la cercul polar pentru a-i mânca lui găinile. 

— E vulpe-vulpe, zisese un ţăran care o văzuse noaptea 
când dădea atacul şi fusese pe punctual de a o captura. Ce zic 
eu, era un vulpoi în toată puterea cuvântului. D-ăia de arată 
la televizor că ar creşte pe la Polul Nord. 

— ‘Ai că nu te cred, râsese Casoss. 
— Nu mă credeţi dumneavoastră, dar o să vedeţi că ră-

mâneţi fără nicio bibilică… Sau ce aveţi pe acolo…
Academicianul se îmbrăcase şi trecu în sufrageria cât un 

aeroport care slujise treizeci de ani drept birou preşedinte-
lui CAP. 

— Astăzi mă duc la vânătoare, îl anunţă el pe Catalan. 
— Mergem, îl corectă acela. 
— Merg singur, preciză Casoss. N-ai mers când vânam 

de-adevăratelea, nu mergi nici acum, când tragem în iepuri 
mecanici şi în mistreţi de carton. 

Era adevărat. Catalan nu suporta uciderea niciunei vietăţi 
şi de aceea nu mergea la vânătoare. Acum că vânătoarea 
devenise un fel de poligon cu figurine, ar fi mers cu plăcere. 
Erau doar nişte exerciţii de tir. Dar Casoss nu voia să-l ia. Nu 
lua nici câinii, în majoritate maidanezi, care se pripăşisesră 
în curtea conacului şi cărora, din afecţiune, el le construise  
un adăpost al lor, încălzit şi igienizat. 

Plecă singur, după ce îşi verifică arma şi cartuşele. Îşi 
luase, într-un termos, nişte cafea, iar în tolbă avea o gustare 
compusă din pâine de casă, brânză şi câteva ouă. 

Ieşi de pe proprietate şi merse o vreme pe lângă văiuga 

de lângă deal. Doborî câţiva iepuri mecanici, cu focuri bine 
ţintite. De când în Republică vânătoarea fusese scoasă în 
afara legii, se organizaseră mii de poligoane, cu sălbăticiuni 
confecţionate din tablă şi carton, iar vânătorii se înghesuiau 
acolo fără nicio bucurie şi se întorceau acasă beţi morţi şi  
înjurând guvernul. Numai bourii şi lupii, ca simboluri naţio-
nale, nu fuseseră dezonoraţi prin copii din materiale ieftine. 
După ce vânatul din ţară fusese aproape în întregime distrus 
de armele braconierilor,  unui deputat ecologist îi veni ideea 
organizării unor vânători cu iepuri, mistreţi, cerbi şi chiar 
zimbri mecanici. Iepurele sărea dintr-un şanţ, vânătorul îl  
dobora şi imediat în lăbuţa-i de tablă zincată flutura o chi-
tanţă pe care posesorul armei trebuia să o onoreze în termen 
de trei zile, la cel mai apropiat centru fiscal. 

Trecu repede de zona mistreţilor mătăhăloşi. Nu împuş-
că nici căprioare, chiar dacă erau făcute din carton presat şi 
lăcuit. Ajunse în apropierea unui templu vânătoresc. Acestea 
promiteau vânători spectaculoase, adevărate spectacole de 
bâlci, dar mulţi spuneau că nu erau decât nişte bordeluri 
deghizate. Acolo aşteptau femei plătite de guvern care ofe- 
reau altceva decât cerbi şi urşi de mucava. I se păru că vede, 
după nişte tufe de păducel, coada lungă a vulpoiului alb care 
îi mânca păsările. Se grăbi şi mai mult şi intră în pădure.  Abia 
atunci observă că intrase în zona interzisă, a adevăratului 
vânat. Acum era din belşug şi bine reprezentat. Numai Preşe-
dintele, membrii guvernului şi parlamentarii aveau voie să 
tragă acolo, dar şi aceştia cu mari restricţii. Aici, cel mai bine 
se adaptase o specie de lup siberian care făcea ravagii în 
rândul zimbrilor mai greoi. În ultima vreme se reduseseră 
îngrijorător efectivele de dropii şi bouri şi nu mai rămăseseră  
în viaţă decât câţiva cerbi. Se aşteptau măsuri din partea 
forurilor abilitate, dar acestea întârziau. 

Mai trase două focuri în direcţia vulpoiului, dar mâinile  
îi tremurau atât de tare, că nu-l nimeri. Terminase cartuşele. 
Se hotărî să se întoarcă. 

Îşi aduse aminte că îl auzise pe Catalan spunând că vână-
torile în zona lupului alb erau peste măsură de primejdioase, 
fiindcă marii demnitari organizau aici vânători de oameni şi  
puneau apoi dispariţia acestora pe seama carnivorelor aduse  
din nordul Rusiei. Țintele erau mai totdeauna vânătorii soli-
tari, care sfârşeau sub gloanţele senatorilor şi miniştrilor, fiind  
după aceea devoraţi de sălbăticiuni. Casoss zâmbi. Era o 
poveste atât de vizibil cusută cu aţă albă, încât mai nimeni 
nu-i dădea crezare. Cei care răspândiseră această legendă 
urmăreau, probabil, descurajarea vânătorilor. 

   Acum mergea cu paşi repezi, transpirase din belşug, mai 
mult de teamă că încălcase legea decât din pricina efortului 
şi mai avea puţin până să iasă din zona periculoasă. 

Se opri o clipă să răsufle. Şi atunci îi văzu. Vânătorii guver-
namentali îl aşteptau la cincizeci de metri în faţă, cu armele 
pregătite. Se opri brusc, paralizat de groază. Mai apucă să 
le vadă hainele de camuflaj, scumpe, când ei puseseră deja 
puştile la ochi. 
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Pictorul de la nouă        
1.
Mi se mai spune Zugravul. De când mă ştiu umblu, după 

mine, cu găleţi pline cu vopsele.
Am şi-o iubită, cam aiurită. Ea este “poetesă”. În fiecare zi 

servim masa de prânz la cantina de pe valea Portului Tomis. 
Aşa îi place ei s-o numească, poetic... deh... poeţi.

De când am terminat Facultatea de Arte, „specialist” în 
pictură, tot amestec culori ca să scot bani de trai.

Ea câştigă prost din poezie, dar o las să-şi facă damblaua. 
În fond şi la urma urmei, fiecare are o pasiune pentru ceva.

Pe mine lumea mă respectă în cartier, ştiu asta, o simt, 
mai cu seamă, am observat, femeile îşi dau coate: Vezi, 
dragă, pe tipul ăla cu barbă şi privirea pătrunzătoare? Este 
pictor, mă rog, zugrav - le auzi glasul suav împletit cu mirosuri 
de parfum rafinat, respiraţia lor tăiată atunci când trec pe 
lângă mine. Mă gâdilă alintul lor, trebuie să recunosc. Iubesc 
femeia din toate încheieturile. 

Sunt pictor necunoscut în ţară, nu am expus niciodată 
munca mea pe la vreo galerie de artă. Sincer, nici n-am 
încercat. Au făcut-o prieteni de-ai mei, cu câţiva ani în urmă, 
şi nu au reuşit să-şi strângă bani nici cât să-şi cumpere o 
tricicletă.

Eu mă axez mai mult pe zugrăveală. Desenez pereţi la 
apartamente de lux şi nu numai.

Astăzi, de exemplu, am o lucrare pe strada Nevăzută, la 
apartamentul 13, bloc F.B.I.

Acolo locuieşte o tânără rebelă de douăzeci şi cinci de 
primăveri, singură, fără părinţi. Mă rog, am înţeles că situaţia 
ei este cam precară şi că n-o să-mi plătească toată munca.

Asta este, dacă-mi aruncă un zâmbet de o mie de euro, o 
să-i fac apartamentul  moca. 

N-ar fi pentru prima dată, în opt ani de zile.

2.
Servesc prânzul. Orele: doisprezece ale amiezii. Summer, 

că aşa îmi plăcea mie s-o răsfăţ, stă în faţa mea cu umerii 
dezgoliţi, rotunzi, trandafirii şi comandă o ciocolată caldă. 
Este atât de frumoasă, cu păru-i castaniu, prins la spate 
decent şi cu o floare a soarelui, în miniatură, confecţionată 
din plastic rezistent, este atât de frumoasă…

Nu sunt romantic de felul meu, dar ştiu bine să mă prefac a 
fi. Nu plâng din dragoste niciodată pentru că am iubit atâtea 
femei, încât niciuna nu m-a iubit aşa cum aş fi vrut eu.

3.
- Răspunde la telefon, Gheorghe! o aud pe Summer cum 

îmi întrerupe firul contemplaţiei.
Îmi venea să-i spun: Nu vezi că am treabă, că sunt la ora în 

care te privesc ca pe cea mai frumoasă femeie? 
Dar nu i-am spus. A rămas un mister. Ea era atât 
de sensibilă, încât, uneori, mă întrebam dacă 
merită să rămân lângă ea toată viaţa.

Normal, glumeam. Toată viaţa cu o singură 
femeie?

Brusc ies din visare şi răspund la mobil.
– Da! Eu sunt zugravul, Gheorghe. Da, îl auzeai 

mai departe. Da, dacă este nevoie zugrăvesc şi su- 
flete pe ziduri, numai să-mi daţi măsurile şi dimensiunile lor.

Doamne, îmi spuneam în barbă. Ăştia sunt mai nebuni ca 
mine. Cum le-am putut răspunde!

Nu era de mirare. Vorbea cu directorul Spitalului 9. 
– Sigur că da. Mâine, la prima oră, sunt la sanatoriu. 

Staţi liniştit, aduc tot ce trebuie. Doar cu asta mă ocup, nu?  
Amorsă, glet, ştiu eu. Nu vă faceţi probleme. Am şi pensule, 
sigur că da. Culori? Da, toate nuanţele, vă daţi seama. O zi 
bună şi dumneavastră.

Mă ridic, de la masa la care stătusem mai bine de un ceas, 
şi-o iau de mână pe Summer, îndreptându-ne spre aparta-
mentul în care ne duceam traiul  mai bine de două luni.

4.
– Intraţi, Domnule…
– Gheorghe, răspund răspicat, ca să nu creadă, cumva, 

omul de la intrare că sunt vreun nebun.
– Trebuie să fiţi Zugravul.
– El în persoană şi fără pic de emoţie, dacă îmi permiteţi 

gluma proastă – şi-mi fac loc pe lângă burtos, luând pe haine, 
cu mine, tot varul de pe zidul holului îngust.

Urc la etajul unu să stau de vorbă cu directorul, să văd ce 
planuri are pentru mine. La intrarea în biroul lui, dau cu capul 
de un bec cam de mărimea unei roţi de căruţă. Aud în acelaşi 
moment cum se deschide uşa.

– Ahaaa, dumneavoastră eraţi! Vă rog, vă rog,  vă aşteptam. 
Sper că nu veţi face un cucui prea serios. În felul acesta eu 
sunt anunţat că cineva urmează să intre în biroul meu. Deci 
– şi mă prinde de un braţ cu o repeziciune nemaiîntâlnită 
de mine până atunci, sunteţi binevenit! Râdea în timp ce cu 
celaltă mâna închidea uşa în urma noastră .

Îl văd, mai apoi, cum îşi retrage mâneca lui de pe braţul 
meu şi cum se scotoceşte în buzunare după nu ştiu ce. 

– Uite, aici erai, cheie năzdrăvană! 
Apoi, continuând să vorbească cu mine, de data asta:
– Aşa fac mereu, fireşte, în cazul în care nu uit să închid 

uşa cu cheia, pentru orice siguranţă a vizitatorului meu. Pe 
aici umblă mulţi nebuni, vă daţi seama, primejdia… nu? E 
mai bine aşa - şi se legăna de pe un picior pe celălalt, în timp 
ce se îndrepta spre fereastra care stătea larg deschisă. Cu 
capul ieşit pe jumătate în aer liber, continua să gesticuleze, 
până când , la un moment dat, simt cum un zgomot metalic 
vine dinafara încăperii în care ne aflam. 

Directorul se întorce către mine şi foarte senin îmi face 
semn din cap să nu-mi fac griji pentru cheie, pentru că mai 
are câteva în sertarul de la masă – şi schiţează, de data 
aceasta, un gest cu degetul arătător spre locul unde se afla 
un birou  din lemn de nuc.

SILVIA 
BITERE
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5.
După ce m-am lămurit cum stă treaba cu zugrăvitul 

pereţilor din sanatoriu, urc la etajul doi.
Practic, directorul îmi spusese să fac întocmai cum vor 

dori nebunii, adică să le pictez  pereţii exact cu ce-mi cer ei.
Nu mi se părea atât de complicat, chiar eram curios să văd 

cum gândeşte un nebun adevărat.
Până să ajung la doi, pe scări, mă lovesc de o femeie 

drăguţă, slăbuţă şi dau s-o salut din prea multă politeţe. Ştiţi 
doar că am maniere. Ea se uită la mine cu ochi melancolici, 
străini şi deodată îmi vine în minte chestia aceea cu: “De ce 
te uiţi la mine cu ochi străini şi goi/Nu crezi c-ar fi mai bine/
Să-i scoatem pe-amândoi?”

Normal, nu prea se leagă, dar de, de când cu Summer o 
luasem şi eu puţin pe filosofie.

După ce mă priveşte ţintă în ochi, că de-acum eram 
terminat, (ştiţi că am slăbiciune la femeie, chiar dacă femeia 
aceasta părea a fi puţin dusă cu pluta, mă rog, nebună), trece 
pe lângă mine lovindu-mă cu o cană plină cu ceai drept peste 
barbă. Norocul meu este c-o port cu mine zi de zi că, altfel, 
aş fi rămas cu cicatrice din cauza apei fierbinţi pe care acum 
o simţeam  cum mi se infiltrează în păr şi cum îmi salvează 
pielea feţei.

În fine, ajung şi eu la etajul doi. Ea, deja, nu se mai vedea. 
Pesemne, intrase în vreo cameră.

Într-adevăr, mă gândeam. Directorul avea dreptate. 
Pereţii erau prea albi, le trebuia viaţă.

Deci, nebunii nu erau chiar aşa de insensibili precum 
bănuia el.

Am să le fac viaţa un rai, da, apoi o s-o caut pe tipa aceea 
care m-a lovit cu ceaiul peste faţă, s-o întreb cum o cheamă, 
doar aşa că mi-a lăsat o impresie plăcută.

6.
– Domnu’ Zugravu’! aud un strigăt în ceafă.
– Da. Mă întorc să-i răspund.
Cred că ştiţi cine era. Da. Era ea, fata cu ceaiul.
Ca să par bine crescut, o numesc domniţă, să n-o supăr, 

cumva. Avea în jur de patruzeci de ani. Nu părea să-şi arate 
vârsta reală, dar eu, fiind pictor, îi ştiam etatea din privire.

Deja, uitasem de Summer. Brusc, îmi iau găleata cu vopsea 
galbenă şi cu o pensulă desenez un soare mare pe zidul din 
faţa mea. 

– Îţi place, domniţă? Spuneam chestia asta din tot sufletul 
meu, vizibil devenind foarte agitat şi plin de sentimente 
profunde pentru chipul de lut al femeii care stătea pironită  
în faţa mea, cu ochii scăldaţi în lacrimi, pentru că tocmai îi 
făcusem o bucurie, dedicându-i soarele, ei.

Am înţeles atunci că viaţa lor, a nebunilor de-acolo, era 
una grea, fără pic de soare şi culoare şi că eu eram ca un fel 
de mesia pentru ei. Eram salvatorul lor.

Un bărbat iese dintr-o încăpere laterală cu poziţia în care 
mă aflam eu şi-mi zice:

– Eu vreau să-mi desenezi un cal, dacă se poate, vă rog…
– Sigur că se poate, îi răspund. Uite, îl pun aici lângă soare. 

E bine?
Bărbatul dădu din cap cu bucurie.

Femeia de lângă mine se întristă deodată şi din plâns 
dădea  acum în râs. Era un râs trist, batjocoritor.

– Lângă soarele meu? Nu, nu vreau eu!
Ca să nu iasă scandal, încerc să aplanez lucrurile.
– Uite, îi spun bărbatului. Colega ta nu vrea să desenez 

calul tău lângă soarele ei. Tu ce zici? Şi astfel le  verificam şi 
nebunia.

– Sunt de-acord. Îl puteţi desena şi pe tricoul meu alb, 
numai cal să fie. Îi vedeai ochii cum licăresc de bucurie.

Doamne, îmi ziceam. Sunt ca nişte copii. Se comportă ca 
ei. Hai, să le fac pe plac.

– Lasă, îi spun nebunului. Îl pictez aici pe fereastra asta.  
Îţi fac un cal înaripat, să poată să-şi ia zborul către soare.

– Nuuuu, aud din răsputeri un ţipăt. Nu spre soare. Soa-
rele este al meu, al meu, nu auzi?

De ce trebuie să-mi luaţi voi, mereu, soarele?
Bărbatul de lîngă mine îmi şopteşte.
– Lăsaţi-o, e puţin nebună. Ea însăşi se crede soare.
Fără să-mi dau seama ce prostie de vorbă scot, îi răspund 

la rându-mi nebunului:
– Dar, poate, chiar este un soare. Nu vezi ce drăguţă este?
Niciun răspuns.
Lângă el nu rămăsese decât femeia, căci pe bărbat îl auzeai 

făcând precum calul, şi dacă n-ar fi fost gratii la fereastră, azi 
ar fi fost pe lumea celor drepţi, cu siguranţă.

7.
– Ei! se auzi vocea directorului spitalului 9. Dar ce frumos 

aţi pictat! Ei au vrut aşa decor? Şi ochii acestuia se dilatau 
devenind roşii de atâta mirare, ba chiar îi ieşeau din orbită.

Îi răspund puţin îngândurat: 
– Da, ei. O femeie şi un bărbat. El a vrut un cal. Ea a vrut 

un soare.
N-apuc bine să zic soare, că domniţa mea mă şi contrazice:
– Ba, nu! Eu am vrut cal şi el soare.
– Ei, cum este până la urmă? mă enervă glasul directorului, 

care jubila ca un tâmpit şi se schimonosea spre mine prin 
gesturi infantile.

– Cum să fie! mă răstesc la el fără să vreau. Normal că este 
cum am spus eu! Doar n-o să credeţi o nebună! Asta-i bună.

– Eşti cam recalcitrant, mătăluţă, domnule pictor.  

8.
Stau în cămaşa de forţă, de mai bine de-o oră. Săraca 

Summer, mă gândesc. Mă aşteaptă la cantină şi eu, uite, nu 
pot nici măcar să-i dau un amărât de telefon.

Tot agitându-mă, numai ce văd că intră, pe uşa tapiţată pe 
dinăuntru cu burete alb, directorul sanatoriului.

– Nu pot să vă scot în libertate. Îmi pare rău. Şi părăseşte 
imediat, după ce spune acestea, încăperea în care mă aflam, 
mai târziu putându-i auzi doar pantofii pe coridoarele nebune.

Mai târziu… după o zi

Acum sunt un adevărat pictor. Voi picta pereţi. Soare, 
lună, dealuri, câmpii, ape, păduri, orice, numai să-mi dea o 
gură, numai una, fata cu ceaiul.
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ZIUA ÎNTÂI                              

…Olimpia se trezeşte din reverie cu un aer blând  
pe faţă, se ridică de pe scăunel, deschide uşa şi 
intră strigându-şi încă bărbatul, lungindu-i ultimele 
sunete ale numelui. În cameră are dintr-odată sen-
zaţia că a ajuns într-un loc străin. Liniştea totală  
o debusolează, iar întunericul compact îi aduce în 
trup o alarmă confuză şi în creştere. Se întoarce 
rapid către uşă şi, lângă tocul ei, găseşte şi apasă 
comutatorul. Instantaneu, o frântură de lumină găl-
buie spintecă bezna camerei şi imediat un pocnet 
asurzitor umple camera. Olimpia se lipeşte de pe-
rete, speriată. Bătăile inimii galopează necontenit, 
gura i se usucă brusc. Agitaţia-i creşte îndeosebi 
pentru că pericolul iminent, pe care-l simte aproape, 
nu-l poate localiza, el plutind peste tot ca o magmă 
vâscoasă în care te afunzi fără scăpare, cu toată 
zbaterea zadarnică. Prin aer se aud şuiere scurte şi 
violente, câteva secunde, după care iarăşi este liniş- 
te. Acum înţelege şi nu-şi mişcă picioarele, pentru a 
nu călca pe cioburi. Se suceşte din bust şi apasă din 
nou comutatorul. Zgomotul sec nu schimbă nimic  
şi acum se încredinţează că becul a explodat. Se 
strecoară în camera învecinată, de unde revine cu  
o lumânare aprinsă în mâna dreaptă, în timp ce cu  
palma stângă acoperă flacăra tremurândă. Gârbo-
vită peste lumânare, păşeşte cu mare grijă printre 
cioburi. Temătoare, febrilă, înspăimântată. Cu palma  
făcută căuş protejează flacăra până la usturime. 
Numai de nu s-ar stinge. Mai face un pas mic. 
Numai de nu s-ar stinge. Ajunge lângă masă, pe 
care o dezveleşte de muşamaua înflorată, şi lipeşte 
lumânarea de unul dintre colţurile ei. Astfel, lumina 
se stabilizează în cameră. O lumină plăpândă care se 
pierde progresiv din mijlocul camerei spre unghere. 
Cu latul picioarelor mătură cioburile într-o parte  

şi-n alta până la pat.
Întins pe spate, în pat, în lumina puţină, cu 

picioarele atârnând pe scaun, Moise Ştefan 
pare inert, fără viaţă. Cu gura întredeschisă 
şi ochii închişi, bărbatul nu transmite nici 
un semn al prezenţei. Privindu-l, Olimpia 
ameţeşte, slăbită dintr-o dată, se sprijină cu 

palmele de pat, se urcă în el, cu genunchii îndoiţi 
sub ea, şi-şi cheamă soţul încet, cu spaimă, ca în 
faţa fatalităţii, înfrigurată, îi caută bâjbâind bătăile 
inimii şi nu i le simte. Intră în panică, ameţeşte din 
nou, se sprijină cu fruntea de pat, învinsă, plânge 
încet, sângele-i pulsează violent în tâmple. Deodată 
aude un oftat uşor, ca un ecou de foarte departe. 
Un val de căldură o cotropeşte şi palmele îi asudă 
de emoţie. Oftatul se repetă, de astă dată ceva mai  
real, mai aproape. Precipitată, îi caută pieptul cu 
palmele şi simte, abia perceptibil, bătaia inimii, şi 
odată cu ea respiraţia firavă pe care o simte mai 
bine, concentrându-se câteva momente. Da, acum 
este convinsă: trăieşte, trăieşte! Îşi prinde obrajii în 
palme, ca într-o tânguire mută, apoi îşi strigă iarăşi 
bărbatul, şoptit la început, după care vocea creşte, 
încrezător-înfricoşată. Un horcăit plăpând o pune în  
mişcare neaşteptată. Îi desface pleoapele cu dege-
tele şi albul ochiului o respinge pentru o clipă. Însă  
observă cum albeaţa tremură, se mişcă în sus şi  
în jos, până când o parte din pupilă devine vizibilă, 
ca un efort teribil şi repetat de a reveni la viaţă, ca  
o zbatere susţinută şi dramatică de a se smulge 
dintr-o lume monstruoasă, străină şi, prin aceasta, 
agresivă pentru fragila fărâmă de viaţă a unui biet 
muritor supus stihiilor de tot felul...

Şi, într-adevăr, un cutremur năprasnic zguduie 
Văzduhul din ţâţâni, un zgomot asurzitor acoperă 
totul, trăsnete şi fulgere ca nişte şerpi uriaşi brăz-
dează lumea de la un capăt la altul. Se anunţă un 
pericol cosmic iminent sau se desăvârşesc ultimele 
ecouri ale unuia tocmai petrecut, după cum lumea 
se sfârşeşte infernal sau renaşte, cu toate chinurile 
proprii oricărei naşteri.

– E vis, Ştefane! Trezeşte-te! E vis!
O lavă vâscoasă şi invincibilă, roşiatică, ieşită de 

pretutindeni, cu mii de tentacule fatale, acaparează 

NICOLAE
STAN



sintagme literare

19

Prozã

tot ce iese în cale: pământ şi cer, oameni şi animale, 
pietre şi stele – într-un marş triumfal al forţei şi al 
morţii.

– Ştefane! Scoală-te! Visezi!
Toate se amestecă într-o viteză ameţitoare, nici un 

lucru nu-şi mai păstrează locul, Văzduhul e-n mişca-
re, în furtună, vechile tipare scrâşnesc din înche- 
ieturi, se deformează, se lungesc, se sparg sec, fără 
glorie, şi dispar pentru totdeauna, cad în uitarea 
atotcuprinzătoare.

– Doamne, nu muri, Ştefane! Trezeşte-te!
Cerul se rupe trosnind greu, ca o pânză groasă şi 

uzată, faldurile lui flutură inutil deasupra haosului 
general, ca o dovadă de netăgăduit a dezastrului sau 
a renaşterii, depinde. Din el cad în întunericul imens, 
punctat de limbile de lumină ale vulcanilor, toate 
comorile cele atât de ascunse ale cerului; stelele şi 
galaxiile şi sorii se învârtesc purtate de vijelii prin 
cotloane nebănuite, într-o devălmăşie totală, şi nu 
încetează să cadă la nesfârşit.

– Să nu mori! Te trezeşti, tu, Ştefaneee...
Şi printre jivine şi bijuterii, cad fără înţeles şi lo-

cuitorii cei aleşi ai înălţimilor: Marele Alinator, Primul 
Stăpân, Primul Justiţiar, Unicul Salvator, Primul Ega-
lizator, Marele Vrăjitor – toţi se prăbuşesc lipsiţi de 
măreţie, goliţi de putere, ca nişte păpuşi de lemn, 
despică aerul îngroşat, impur, infestat, năvălesc în jos 
apocaliptic, neînsemnaţi, se prăvălesc în pământul 
pârjolit, se amestecă, se fac una cu ţărâna pentru 
totdeauna, sunt ţărână, nimic nu se mai poate salva, 
totul este, totul se duce...

– Ştefane! Iartă-măăă! E vis!
Şi, în căderea lor mântuitoare, ating bucăţile de 

cer din care vin şi care cad odată cu ei, şi la această 
atingere, ca la un semnal, icsurile deja pictate, cu 
măiestria lor trufaşă, se mişcă lovite, se leagă, se 
schimbă, echilibrându-se cele două bare până se 
stabilizează, în sfârşit, formând cruci, şase cruci 
normale, care se înfig puternic în pământ, pentru 
eternitate, singurele puncte nemişcate în iureşul 
care a cuprins cu frenezie lumea cea războinică.

– Visezi! Andrei, unde eşti? Deschide ochii, 
Ştefane!

Şi dintr-o dată, ca la o comandă a unui Nou Nevăzut, 
ivit puternic şi strălucitor din adâncuri, din zloată şi 
aer, se lasă peste tot ce se zbate şi creşte o linişte 
nouă. Nimic nu se mişcă, până şi frunzele strânse în  
catacombe, sau cele puţine aflate întâmplător în  
arbuştii care au rezistat, nu tremură în zare. O sus-
pendare de câteva clipe. Apoi, de peste tot, se aud 
un gâlgâit prelung şi monoton, o curgere continuă, 
victorioasă, tânără, şi curând nesfârşirea se acoperă 
de apă. La început învolburată, amestecată cu nisip 
şi pământ, neagră, chiar neagră, pe urmă, progresiv, 
cu măsură, dar irevocabil, apa se curăţeşte, se limpe- 
zeşte, devine albastră – strălucitoare, calmă, mlădi-
oasă, feminină, sarea lumii.

– Ştefaneeee! Nu mă lăsa! Andrei!...
Moise Ştefan deschide ochii. E transpirat şi sleit,  

dar se simte uşor ca un fulg şi are o senzaţie de bine 
pe care niciodată nu a trăit-o. Privirea-i nu atinge 
nimic din cele apropiate, ci se înalţă şi zboară uşor 
şi curat peste plaiuri şi munţi, holde şi deşerturi, 
cruci şi ceruri şi toate cele ce încă nu sunt. Iar zbo- 
rul este atât de binefăcător, încât nu se mai întoarce 
niciodată, cu tot dorul, şi prins de-o fericire zeească  
nu simte nici a zecea parte din greutatea cu care Ea  
se arcuieşte peste el. Nu-i este teamă, pentru că  
acum ştie: în aer, deasupra tuturor, l-a ţinut Ea, cu  
mâinile Ei imense, puternice, gata să susţină Uni-
versul întreg; i-a dat mereu impresia binefăcătoare 
că el este stăpânul, că el conduce; în vreme ce Ea  
îl sprijinea şi-l controla să nu cadă, să nu facă gre-
şeli prea grave, să nu sufere prea mult; e fericit, 
fiindcă încă o dată este ocrotit; întotdeauna el a fost 
copilul Ei, neajutoratul; întotdeauna i-a plăcut, ca şi 
acum, să se lase cu voluptate în grija Ei, sub forţa  
Ei seducătoare, vrăjitorească.

Curbată peste el, îl acoperă masiv, îi ia aerul, pri-
virea, respiraţia, voinţa, copleşindu-l, anihilându-l...

Şi a fost Ziua Întâi.

   (fragment din romanul Apă neagră, 
aflat în pregătire la Editura Cartea Românească)
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EMINESCIANA
O IUBIRE DE ALTĂDATĂ

(Eminescu şi Veronica Micle)

Într-o conferinţă ţinută în 1947, publicată sub titlul Rostul 
femeii române (titlu atribuit de Geo Şerban), G. Călinescu 
afirma neted: „a ieşi în calea geniului e cel mai mare merit al 
femeii”. Dacă rolul femeii este cel de „a stimula misticismul 
bărbatului”, sugestia şi inspiraţia concură în a provoca, prin 
incitaţiune, „intensitatea creaţiei”; femeia e, aşadar, un factor 
mistic. Creaţia înalţă, omul excepţional e impulsionat, condus 
în tării prin frenezie imaginativă. Din păcate, conchidea „divinul 
critic”, femeia manifestă „dezinteres pentru omul excepţional”. 
Or, cazul Veronica Micle probează, dimpotrivă, implicarea până 
la jertfă, purtând în posteritate un stigmat nemeritat. „Martor 
mut” în anii martiriului, acceptând – într-un mediu filistin – a fi 
„metresa lui Mihai”, suportând interdicţiile lansate de „lumea 
bună” şi, în plus, eşecul unei visate împliniri matrimoniale, 
poeta s-a bătut, cu o uluitoare intuiţie, pentru cel care, în 
literatura română, realiza o „săritură”, fiind un eveniment 
aproape inexplicabil (scria G. Ibrăileanu). Să ne amintim 
că, istovit de bătăliile politice, Eminescu era pe punctul de a 
părăsi poezia; Veronica îl chema stăruitor la Iaşi, înţelegând 
că incomodul gazetar va fi eliminat din lumea bucureşteană. 
Când Eminescu, restabilit, retras la Botoşani, în aprilie 1887, 
tânjea de a reintra în viaţa publicistică, Veronica Micle îl aduce 
la Bucureşti, ştiind prea bine că acolo se fac jocurile şi numai 
astfel imaginea lui publică revenea în prim-plan. Când, în fine, 
moartea lui Eminescu îi desparte, Veronica Micle, refugiată 
la Văratec, se va sinucide cu arsenic (3 august 1889), lăsând 
posterităţii, prin scrisoarea adresată lui Vasile Pogor, rânduri 
cutremurătoare: „n-am pentru ce să mai trăiesc”. Veronica, 
sublimând acest tumult afectiv într-un mit erotic (scria, ceva mai 
îngăduitor, G. Călinescu), şi-a unit destinul cu genialul poet. Iar 
Eminescu, întrebându-se ce se va alege „din (cele)” două vieţi, 
era tentat să creadă că doar o „mână de cuvinte” va mărturisi, 
în timp, despre o mare iubire de altădată, asigurând explorărilor 
biografice o aură mitică. Cu aripile „frânte prin duşmănie” sau 
dintr-o „prietenie neînţelegătoare”, scria N. Iorga (Eminescu 
şi generaţia de azi, 1903), autorul Luceafărului a făcut-o şi 
pe Veronica „părtaşa urei”. O biografie tragică dezvăluie o 
fascinantă poveste de dragoste; interrelaţia protagoniştilor, 
probată prin documente epistolare de netăgăduit, are dreptul 
acum la o onestă interpretare, cercetând şi relaţiile cu epoca 
(mediul), cum îndemna N. Georgescu. Înlăturând, astfel, 
puzderia de neadevăruri abătute asupra cuplului, fără a risipi, 
însă, ceaţa mitului.

 Tezaurul epistolar, scos la lumină prin ediţia-surpriză 
Dulcea mea Doamnă / Eminul meu iubit, îngrijită de Christina 
Zarifopol-Illias, reprezintă, realmente, o „comoară ascunsă” 
lungă vreme, şocând lumea literară. Acest schimb epistolar, 
tăinuit în arhivele urmaşilor, conţine 93 de scrisori adnotate de 
Veronica Micle şi vorbeşte despre o mare dragoste împărtăşită 
(în pofida eclipselor), intrată în legendă, contrazicând eticheta 

misoginismului, trainic impusă de prestigiul 
călinescian. Chiar dacă suspectate, prin unele 
voci, de contrafacere, cu unele lecţiuni eronate, 
preţioasele scrisori (facsimile) „acoperă” perioada 
august 1879 – februarie 1883 şi evidenţiază, o 
dată în plus, tragica iubire care i-a legat, în viaţă 
şi în moarte, pe cei doi protagonişti. Cea care a 
fost pentru poet „o icoană de lumină”, iscând 
invidie şi bârfe într-o epocă puritană, taxată drept 
„uşuratică”, merita acest gest de „reabilitare”. 

Decizia publicării acestui fond epistolar, necesitând o 
„transcriere grea”, mărturisea Christina Zarifopol-Illias, 
aparţine, evident, urmaşilor Veronicăi. O tentativă a mai fost 
atunci când fiicele ei, doritoare a restabili adevărul, încredinţau 
un lot de scrisori lui Octav Minar şi N. Buboianu; fabulaţiile 
lor romanţioase şi aversiunea faţă de Junimea au discreditat 
efortul. Încât posteritatea părea a se fi împăcat cu spusele 
logicianului Titu Maiorescu, cel care – suveran – decretase: 
pentru poet, femeia iubită nu putea fi decât „copia imperfectă 
a unui prototip nerealizabil”. Iar cei din preajmă îl vor „apăra” 
pe lunatecul poet de amica infidelă, o femeie nefastă pentru 
destinul eminescian, fără trăiri profunde (s-a tot spus), deşi – cu 
aceeaşi îndârjire – s-a vorbit despre o „iubire nimicitoare”. Să 
recunoaştem că publicarea acestor scrisori a relansat discuţia 
critică, „recompunând” gama suferinţelor amoroase, trăite cu 
sinceritate devastatoare de cei doi. Pătrundem, astfel, în lumea 
lor intimă, descoperim omenescul poetului, cel căruia dramatica 
lor iubire (secretă lungă vreme) i se părea „o anomalie în ordinea 
lucrurilor lumii”. Şi care a dobândit o trăinicie simbolică, intrată 
definitiv în legendă, „uniţi pentru totdeauna”, măcar postum.

Să ne reamintim că Veronica venea dintr-o „iarnă conjugală”, 
nota Călinescu; căsătorită la 14 ani cu Ştefan Micle, cel care va 
deveni „rectorele” Universităţii ieşene, ea a fost – zice acelaşi 
Călinescu (taxat iute drept „fanfaron” de Augustin Z.N. Pop) – o 
„cochetă capricioasă”, nicidecum o femeie-model. Purtarea ei 
„scapă oricărei judecăţi”, concluziona divinul critic. Sincopatul 
discurs amoros, dezvăluit prin acest schimb epistolar, ne obligă 
să reactualizăm întrebarea care îl tortura pe Eminescu: „este 
în lumea asta destul loc pentru atâta iubire câtă o avem?” Şi 
care sub ploaia de jurăminţi, imputări, iertări etc. cunoştea un 
„aliaj de stări”, devenind un „amor trist şi nenorocit”. Evident, 
Călinescu s-a înşelat atunci când vedea în Veronica doar „o 
creaţiune a idealismului pasional”; dar poate fi, din nou, admirat 
pentru „curajul ipotezelor”, scria N. Georgescu. Acum, după 
lectura acestor scrisori, înţelegem dramele cuplului imposibil 
(în sensul împlinirii deciziilor maritale, amânate mereu, poetul 
râvnind „o poziţie asigurată”). Şi nedreptăţile care i-au însoţit 
în posteritate. Dar, nu mai puţin, în timpul vieţii, Veronica 
– intrată în „gura lumii” – bucurându-se de oprobiul public. 
Cu oscilaţii, aşadar, cu pauze epistolare (fiind certaţi între 9 
aprilie 1880 şi 23 decembrie 1881, cum va nota – scrupulos 
– Veronica, ruptura intervenind, se pare, după punerea pe 
foc a manuscrisului Morellei, în traducerea poetei), cu acea 
inevitabilă „niţică cochetărie” şi inventivitate lexicală, tezaurul 
epistolar recuperat corectează multe nedreptăţi, luminând 
episoade biografice obscure, lăsate în penumbră. Cu „norocul” 
că Eminescu a returnat, cavalereşte, scrisorile primite, la 
cererea somativă a Veronicăi, după „ruptură”, fireşte. Iar 
epistolele adresate poetului („Eminului iubit”), un „supus serv” 
(recunoaştea), probează o reciprocitate înflăcărată, anulând 
interpretările meschine, voit defavorabile, chiar răutăcioase, 
văzând în Veronica „o femeiuşcă” (cf. Tr. Chelariu) cu hachiţe, 
când – de fapt – fatala întâlnire se va repercuta destinal 
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(urmând „să-i determineze întreaga viaţă”, va recunoaşte 
însuşi Eminescu). Cea care îi era o „vedenie iubită” (v. Să pot 
întinde mâna), întâmpinată cu accente crizice pe fundalul 
lamento-ului existenţial, într-un limbaj melancolizat, de jeluire 
sentimentală, fie chiar şăgalnic, de un „ludic exacerbat”, 
exprima, de fapt, metafizica dorinţei, amintirea ca durere mereu 
reînnoită, tortura incompletitudinii. Astfel de trăiri liminale o 
îndreptăţeau, poate, pe Svetlana Paleologu-Matta să conchidă 
că lui Eminescu „i-a lipsit o Diotimă”. Totuşi, să nu uităm că 
Veronica Micle a fost prima care i-a recunoscut genialitatea, iar 
în poema Lui X..., publicată în Convorbiri (ianuarie 1886), afirma 
franc: „Al tău geniu peste veacuri rămâne-va pe pământ”. Cei 
doi au croit numeroase planuri, chiar dacă poetul, cum, deseori, 
mărturisea, nu avea „curajul vieţii”. Adâncit în sine, meditativ, 
capricios, sceptic, retractil sau exaltat, Eminescu aştepta „o 
viaţă convenabilă”; lupta îl mistuie, „ocupaţiile ticăloase ale 
zilei” îi îndepărtează visul de aur. Bănuitoare, văduva Micle 
lansează acuze, imputări de infidelitate, împiedicând – toate 
acestea – „alianţa proiectată”; iar junimiştii o suspectează că 
l-ar fi înstrăinat pe poet de cercul lor. Dealtminteri, corifeul 
Junimii se va împotrivi, se ştie, proiectelor matrimoniale; „cei 
iniţiaţi în tainele vieţii sale private”, recunoştea şi I. Negruzzi, 
vor încerca să-l îndepărteze pe Eminescu de „îngerul blond”. 
Iar Veronica, pusă în temă, îi scria furioasă lui B. P. Hasdeu (8 
decembrie 1880) că Titu Maiorescu „şi-a ilustrat fiinţa”. Chiar 
poetul, mustrat deseori, în „reformulările” suspecte ale lui 
Octav Minar, ar fi declarat că filosofii nu pricep nicidecum 
iubirea poeţilor. În plus, prin salahoria la ziar, gazetarul 
Eminescu „s-a stricat cu toată lumea”. Cel care era, peste voie, 
„grăitor de adevăr” (februarie 1880) devenise un om urât, supus 
presiunii atâtor adversităţi, târând-o şi pe Veronica în „cercul 
fatal”. Intervine apoi episodul cu „pezevenchiul cel de grec”, 
trezind o rivalitate erotică. Veronica, „micul porumb” cu „vina 
mărturisită”, n-ar putea fi „o cauză de supărare” dar, repetat, 
poetul se plânge de arhicanalia Caragiali, cel care „abuzează 
de prieteşug”. Eminescu îşi poartă „vina proprie”, îi va returna 
Veronicăi scrisorile şi e gata a-l provoca la duel pe „grec”: „pot 
să-l silesc a-mi da satisfacţie”. Dacă e să-l credem pe Brătescu-
Voineşti, acesta – într-o mărturisire târzie, încurcând cronologia 
– ne încredinţa la rându-i destăinuirile lui Titu Maiorescu, un 
înfocat „curtizan”. Mentorul Junimii se străduise, am văzut, să-l 
smulgă pe Eminescu din mrejele doamnei Micle, oripilat că cei 
doi se afişau în public; şi va lansa ideea (credibilă) că poemul 
Luceafărul „a răsărit din noaptea unei mari dureri”, pricina fiind 
scurta idilă a Veronicăi cu cinicul dramaturg. De aici şi stăruinţele 
sale de a impune idealitatea unei femei abstracte pentru 
melosul eminescian, nicidecum ispititoarea prezenţă a poetei-
muză, ca „dulce dragoste bălaie”. Şi Theodor V. Ştefanelli afirma 
că, pentru Eminescu, femeia era „cap de operă a Creaţiunii”; 
amintirea, visul, absenţa îndeosebi secretau o melancolie 
învăluitoare. Iar nimicnicia şi farmecul vieţii, frivolitatea şi 
angelitatea se regăseau în acest unicum (ca parte a naturii). 
Nicolae Manolescu observa că, în perioada bucureşteană, 
iubirea e deja misogină. Acel om, urât, „obosit de viaţă”, „stricat 
cu toată lumea”, râvnea un lung repaos pentru a-şi veni în fire. 
Cu luciditate autoscopică, simte, ştie, ne anunţă, prevestind 
destrămarea fiinţei. Cel care trăia „după firea lui” (ne anunţa 
Maiorescu) părea indiferent la soarta externă; era un singuratic, 
doar „cu sine se simţea mai bine în viaţă” (cf. Sextil Puşcariu). 
Chiar dacă „mizeria” lui Eminescu ar fi „o marotă a ideologiei 
resentimentare” (cf. N. Coande) sau „o expresie nepotrivită cu 
individualitatea lui” (cf. Titu Maiorescu), e ştiut că poetul n-a 
avut grija chiverniselii; sumele primite erau risipite grabnic 

pe tutun, cafea şi cărţi, făcea datorii şi îşi amaneta hainele. 
Când Iosif Vulcan, în vara anului 1883, îi expedia onorariul 
de la Oradea Mare, Eminescu, foarte surprins, ştiindu-se un 
proletar al condeiului, făcea o mărturisire cutremurătoare: „nu 
voi ajunge nicicând să însemnez ceva”! Mai apoi, în ianuarie 
1884, se va destăinui lui Chibici Revneanu, înţelegând că boala 
care l-a atins a fost o lovitură morală, ireparabilă, întunecându-i 
„întregul rest al vieţii”.

Paradoxal, subjugat de „curăţenia idealelor”, purtând o 
preştiinţă a Fiinţei (sesiza, admirabil, Svetlana Paleologu Matta) 
şi acele gânduri mari („de nimeni înţelese”), poetul desfăşoară, 
în recuzita romantismului, motivul titanismului, îmbătat de 
solaritate şi atras de destructurare. Cuvintele sunt fie „ţăndări 
de soare”, fie invită la o repliere în imaginarul nocturn, sub 
vraja poeticii selenare, luna devenind o metaforă obsedantă, 
ca „astru androgin”. Lunatismul, ca marcă a femininului în codul 
eminescian încurajează metafizica amorului; „ochii păgâni”, 
„plini de suferinţi” activează vocea speciei („părinţii din părinţi”), 
iubirea exprimând acum, dintr-un „noian îndepărtat”, toate 
iubirile, acele necurmate „rânduri de vieţi”, topind – scria Edgar 
Papu, într-un pătrunzător comentariu – gândirea (pe suportul 
intelectului) cu gândul, mobilizând afectul. Până la a contempla 
luciferic,  „c-un rece ochi de mort”, o iubire defunctă.

Epistolarul întregeşte şi corectează imaginea unui cuplu 
despre care  s-a vorbit enorm şi „rezolvă”, scria N. Georgescu, 
şi câteva litigioase probleme de biografie. Lângă o operă 
impresionantă, vizitată îndelung, nutrind o exegeză bogată avem 
acum şi un tezaur epistolar. Corespondenţa evidenţiază, o dată 
în plus, că a fost vorba de o relaţie de iubire „foarte strânsă”. Şi că 
Eminescu îşi construia discursul epistolar „pliat” pe destinatar. 
Încât fraza concluzivă, aşternută de N. Manolescu în impozanta 
sa Istorie, cade în gol: „la întrebarea, acum, dacă Eminescu a 
avut talent epistolar, răspunsul e simplu: n-a avut”. Mai mult, 
criticul e convins că opera epistolară „nu priveşte literatura”. 
Corpusul de scrisori e important, credem, prin restituţie 
biografică, în primul rând. Dialogul dintre cei doi presupunea, 
aflăm, şi „schimbul” de poezii, pentru Eminescu „remanierile” 
fiind un lucru de căpetenie. Iar Veronica a contribuit decisiv la 
geneza mitului. Theodor Codreanu o spune răspicat: „Mitul 
Eminescu n-ar putea fi înţeles în toată amploarea lui fără cel 
de-al doilea protagonist – Veronica Micle”. Când „prin versuri 
mici” voia să cânte un om mare (se mărturisea într-o scrisoare 
expediată lui Titu Maiorescu la 28 august 1885, ataşând şi 
poema Lui X..., ce va apare în Convorbiri la 1 ianuarie 1886), ea îi 
recunoştea, declarat, genialitatea. Veronica Micle a fost „primul 
poet eminescian”, observase T. Vianu; iar „perioada veroniană” 
se întinde până la moartea poetului, incluzând şi ceea ce 
s-a numit campania veroniană. Fiindcă, devenită o poetă a 
Convorbirilor (confirma G. Panu), Veronica a fost „o luptătoare 
pentru Eminescu, nu o spectatoare a bolii lui”. Şi-a dat silinţa 
„să-l aducă la o viaţă reală”, l-a „smuls” din Botoşani pentru 
a-l reinclude în circuitul publicistic („bucurându-se”, indirect, 
de scrisorile vitriolante ale Harietei), a refuzat să-l vadă „lipsit 
de minte” (din pricini lesne explicabile), atrăgându-şi oprobiul 
şi puzderia de bârfe prin această „legătură”, nu i s-a admis 
prezenţa la înhumarea poetului; totuşi, Veronica Micle a fost 
cea care a declarat viitorimii, încrezătoare în „vecia” poetului: 
„Dar tu ca un luceafăr departe străluceşti”. Iar, Eminescu, cel 
împresurat de nevoi, cu „desgust de viaţă”, acuzând frigul moral, 
făcuse o mărturisire decisivă: „Dar odată şi odată, paremi-se că 
tot am iubit...” Evident, femeia iubită, dincolo de toate seismele 
şi infidelităţile, nu putea fi decât Veronica, cea atât de legată de 
mitul eminescian...
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Cât de veche e lumea nouă a prozei 
româneşti postdecembriste

Proza scurtă n-a fost deloc un teritoriu intangibil, cum s-a 
spus greşit, în literatura anilor ’80. Textualismul, e drept, n-a 
îngăduit lideri şi clasamente, chiar dacă acum unii îi dau zor cu 
obsesia re-aşezărilor. Un autor care a cultivat din plin temele 
senzaţionalului ca experienţe ale cotidianului este Cristian 
Teodorescu, scriitor cu un spirit analitic la purtător şi anver- 
gura de competenţă a unui psiholog. 

Volumul Povestiri din lumea nouă (Bucureşti, RAO Interna-
tional Publishing Company, 1996, 208 p.) debordează de un 
refuz al convenţionalismelor şi plăcerea autorului de a povesti, 
amestecând în jocurile narative un bricolaj bizar, spontan, de 
edificare a imaginarului, e formată în perimetrul parabolei. E o 
alternanţă plăcută a epicului, forţa discursului ţine de o distile-
rie a conştiinţei creatoare până la un anierism al expresiei. În 
Plimbarea la centru, madam Roman îşi ia în custodie bătrâneţea 
cu o notă de tristeţe gravă, aflând că viaţa alături de răposatul 
ei soţ profesor a fost alta decât ştiau c-o trăiseră împreună, în 
Lumea amestecului, miliardarul de provincie, fost miliardarul de 
Bucureşti, Antonel, descifrează în spaţiul puşcăriei noua mito-
logie postdecembristă. Personajul Varlaam, tot în puşcărie, din 
Femeia de la vorbitor, suferind de agorafobie, scrie un roman 
crezând că a atins capitolul disocierilor radicale între noile valori 
de după decembrie 1989, iar eul scriptor are prilejul să ofere 
cititorului o tipologie nouă în galeria caracterelor acestei lumi 
în degringoladă continuă a valorilor. Cireaşa de pe tortul încă 
nefinalizat: femeia de 35 de ani disperată că bărbaţii o ignoră: 
„Două zile mai târziu, Varlaam se duse cu maşina vişinie la 
librăria unde se lansa romanul lui. Librăria era plină de lume 
care-l aclama ca pe un scriitor de succes ce era. Iar criticul pe 
care-l invitase să vorbească despre romanul său le spuse mai 
întâi celor de faţă: „Chiar dacă e miliardar, domnul Varlaam n-a 
uitat că e scriitor…” Până să-i vină rândul la cuvânt, el se uită la 
lumea din librărie. Pe la mijlocul sălii observă o femeie tunsă 
scurt care semăna cu Marcela. Nu era ea, cu toate astea, când 
începu să-şi spună discursul, Varlaam se simţi ca şi cum el s-ar 
fi aflat la vorbitor, iar ea, sau femeia care îi semăna, ar fi venit 
să-l vadă.” (p. 196)

Prozatorul nostru e un nihilist jucăuş, resurecţiile lui sunt 
ritmurile contemplaţiei, naraţiunea foşnind de la un capăt la 
altul de ingeniozitate. Caractere corupte din interior, oamenii 
povestirilor lui Cristian Teodorescu au alura unor autentici 
prin mimetismul lor desfăşurat ca un drapel de luptă în noua 
junglă socială. Popa din Secta lui Barză visează o comunitate 
în care noua ordine să fie religia şi politica locală îngemănate 
într-un cor al intereselor celui care ştie să spună mai corect un 
discurs. O noapte de fericire ne închide în cercul unei escapade 
în care farsa cu un Moş Crăciun deghizat vrea să fie sugestia 
unui scenariu de policier. Inginerul Tobă, specializat în Rusia, 
din Rochia de la premieră, e un altfel de poliţist, în timpul 
liber, vânător de femei în libertate, pasiunea adjudecându-i 
toate ghinioanele ulterioare. Logodnicul farmacistei e o proză 
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mai melancolică. O stare de nostalgie ca un bilanţ al 
singurătăţii încheie tragic o poveste de iubire plato-
nică. Un aer ironic-tragic respiră povestirea Avionul 
lui Băicel, dar umorul din O afacere de familie 
reiterează butada bulevardieră că numai nefericirea 
este creatoare de artă.

Indivizii din prozele lui Cristian Teodorescu au 
tot felul de obsesii, sunt în permanentă pierdere 
de energie prin activismul lor, se mişcă într-un coti-
dian care-i devoră ca un uriaş vampir, s-ar călca pe 

bombeul propriei lor aroganţe de eroi fără glorie dacă prin 
absurd imaginaţia autorului lor i-ar aduna în acelaşi registru 
epic. Asasinarea bizară a lui Mielu, giuleşteanul din Vizită în 
lumea nouă, e substitutul înfrângerii din vanitate a utopiei, 
Glonţul de adio dezvoltă teoria celuilalt într-o subversiune 
care înscăunează discursivul epicităţii până la stadiul în care 
transformă povestirea în confesiune nesfârşită, Proiectul de la 
Haga scoate personajele în utopia exotică şi vrea să fie terapie 
a prostiei care, la noi, devine dintr-o dată filozofie, desigur fiind 
singura dintre filosofii care se strigă în gura mare. Inginerul 
Baicu şi Minodora din Lupul cu gheare de gheaţă sunt eroii con-
vulsiunilor din spaţiul domestic, cu bărbaţii înfrăţiţi cu Bachus 
şi femeile suportându-şi efectele experienţelor abordate la vre-
mea naivităţii lor maladive. Dar în Scena din baie  reflexivitatea 
e pe post de discernământ sau reţeta autorlâcului în anii candizi 
imediat după decembrie 1989: „Lucra de mai multe săptămâni, 
fără plan, fără personaje construite pe fişe, nu făcea altceva 
decât să-ţi încerce mâna scriind frază după frază. Nu se gândea 
la ceva anume, lăsa cuvintele să se lege unele de altele, împinse 
înainte doar de acea voinţă antrenată o viaţă întreagă. Era 
destul să se aşeze la birou, în faţa hârtiei, cu pixul în mână, ca 
ea să se şi pună în mişcare. Planurile cărţilor, acele fragmente 
pe care le scria dinainte, anumite fraze care aşteptau să le vină 
rândul după un anumit număr de pagini, toate acestea erau 
simple mijloace de a o domoli. El nu era ca acei scremuţi care au 
nevoie să-şi plimbe cărţile în cap cu anii până să le poată scrie. 
Nu avea nevoie nici de cafea sau de ţigări sau de femei pe care 
să-şi propună să le cucerească, amânând cucerirea până spre 
sfârşitul cărţii. N-avea nevoie nici să se intoxice cu alcool ca să 
scape de inhibiţii. Dacă nu scrisese mai mult, era de teamă să 
nu se repete, cum păţeau grafomanii.” (p. 87)

Unii eroi sunt spirite sceptice, alţii se autoexaminează în  
context, apatici ori activi, morali sau farisei, vulgari sau instinc-
tuali. Metoda prozatorului ţine de o anumită epistemologie a 
lucrurilor mărunte, eul scriptor nu-şi consumă obedienţe decât 
în faţa textului poveste. Nunta lui Lazăr din Darul de nuntă 
împovărează prin efect ironic-tragicul, biletul de loterie fără 
noroc nefiind decât o dezmierdare a narativităţii pentru ca eroii 
să se simtă personaje exemplare. O singurătate „în doi”, Cipi 
şi Lili, din Maimuţa de jad, se completează ca într-o bravadă 
autentică de juvenilă rebeliune, Zborul spre Ierusalim e o stare 
de urgenţă a melancoliei, Cea mai prosperă prăvălie din cartier 
arată o seducţie tematică adecvată noilor realităţi sociale şi 
economice, la fel ca Întâlnire la Cazinou, Fetele lui Taflan şi 
Vocea. Ductul epic este concettist, comunicarea ca recuperare a 
faciesului cultural într-o comunitate alterată de paradoxul lumii 
noi. Mantaua cu două feţe antologhează habitudini pernicioase 
care grevau asupra campaniei de pregătire a editării culturii 
în cărţi, reviste, publicaţii, în regimul comunist. Modulaţii de 
savoare intempestivă, ca şi când, la comanda cuiva, autorul 
îmbracă o manta alegorică, avem în Gândacul cosmic, în Nini, 
salvatorul, ritualul prostiei schimbă elementele reflecţiei asupra 
contextului social, Partida de vânătoare a doctorului Ciofu e o 
istorie prescurtată a evenimentelor din 1989-1990 şi a efectelor 
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ciudate induse în conştiinţele noastre prin starea de alertă în 
care ne aflăm şi azi.

De la debutul său editorial, Cristian Teodorescu a arătat 
am-biţii fireşti fără vocaţia orgoliosului dintr-o promoţie fastă 
a prozei româneşti. O dramă a sincerităţii care devastează 
sufletul inocent este Cocoşeii din şanţ, registrul rutinei epice îl 
regăsim în Căruţa cu lemne, Motocicleta lui Dollinger sporeşte 
idealitatea acestui gen de proză, iar problema accidentului din 
Ştii ceva, doctore… e o bună croială între epic-idee-construcţie 
naratologică. Oglinda acoperită pune problemele căutărilor 
spirituale în deconstrucţia sofismelor, originalitatea actului de a 
nara e valorificată în tema din Dosarul, Înfrumuseţarea arată că 
eul scriptor e un maestru al provocărilor cu efecte utile în planul 
demersului epic.

E o mişcare interesantă a registrelor în povestirile lui Cristian 
Teodorescu. Nu întâlneşti o anarhie a formelor, codul epic are  
constantele lui, între care cantonarea, nu supravieţuirea, în cla-
sicitate. Veleităţile prozatorului ţin de consecvenţă. Un român 
bogat din Lima parodiază camuflajul escrocilor sub umbrela 
protectoratului legislativ de la noi, iar Cum se iese din afaceri 
radiografiază activităţile pletorei de derbedei sociali, cocoţaţi 
cu marja lor de interese în funcţii şi competenţe din sistem. 
Nimic livresc, doar ingenuitate în cartea lui Cristian Teodorescu, 
prozator de extracţie optzecistă, cu acel simbolism sfidând îm-
blânzirea expresiei, din epicul generaţiei postbelice, printr-un 
recurs la radicalitatea limbajului, la pervertirea evocativului 
în impresiv suav-grav sau ironic-grotesc. Povestiri din lumea 
nouă este un volum care încearcă să ne arate în ce chip se pot 
motiva câteva din schimbările esenţiale pe care le-a străbătut 
proza noastră imediat după evenimentele din luna decembrie 
a anului 1989.

Jurnal din vremea îngheţului sau decodorul 
care muşcă din realitate

După 1989, proza românească fructifică propriile circumstanţe 
şi, în ultima vreme, sunt destule semne că tot mai mulţi autori 
îşi iau în serios rolul de martori atenţi şi nu doar de povestitori ai 
concupiscenţelor şi ai banalului. Proza a trecut rapid peste frică, 
foame, frig, peste polemosul fundamentalismelor tradiţionale 
şi a tranzacţionat momentul de excepţie, epicul destinului indi- 
vidual în interacţiunile socialului. Chiar dacă nu studiul secunda-
rului îi asumă discursului epicităţii dubla marginalitate, dincolo 
de principiul transformator al vieţii insului care muşcă feroce 
porţia cuvenită din realitate, citim cărţi în care nu doar dorinţa 
mimetică a povestitorului naşte statui.

O carte pe care, deja, am numi-o esenţială pentru ceea ce ar 
trebui să însemne actuala etapă din evoluţia prozei Banatului 
în context literar românesc este Iarna în rai (Bucureşti, Editura 
Palimpsest, 2013, 240 p.), volumul lui Gheorghe Zincescu 
incluzând şi mai vechiul text, Crizanteme pentru Irene. Iarna 
în rai este o poveste despre autentic, despre marile răspunsuri 
la o întrebare ciudată despre puterea şi splendoarea staturii 
morale a omului, despre valoarea faptelor care construiesc un  
caracter sau dărâmă mituri false. E un roman fertilizat de un 
intelectualism reactiv, „descifrările” autorului mizând pe translă- 
rile real-fantastic din modelul eliadesc al omului care-şi „visează” 
viaţa, dar şi pe mai vechea idee romantică a dorinţei de a visa, 
cum găsim şi sublinierea lui Ion Cocora din prezentarea cărţii. 
Personajele îşi trăiesc, aşadar, propriile ficţiuni, viaţa în oraşul 
montan sugerează metafora unor „împrejmuiri” de sens până 
la tema angoasei existenţiale, oamenii mimează o realitate 
despletită între nostalgia de a avea totul şi neputinţa de a 

nu fi punctuali în toată această „pândă a înţelesurilor”. Aici, 
efluviile fantasticului nu tapisează decorul convenţionalului 
prin metoda inductivă a imaginativilor din clasa înaltă a lui 
Vasile Voiculescu ori Dumitru Țepeneag, în proza lui Gheorghe 
Zincescu funcţionând o interferenţă vizionară întreţinută de 
păstrarea unei prospeţimi a discursului. 

Şi, totuşi, viaţa oraşului anodin mărturiseşte o geometrie 
a haosului, eroii au corespondenţe în realitatea pragmatică şi 
pentru cine cunoaşte situaţii şi oameni din capitala Banatului 
Montan, Reşiţa, corespondenţele caracterologice sunt uimitor 
de exacte. Pe structurile acestei geometrii participative, proza  
se edifică, între memorie şi reprezentare, evadarea din reali-
tatea atrofiantă fiind o lampisterie de nonconformism visceral, 
de proiect perpetuu al straniului, aspect interesant şi evidenţiat 
de Ioan Groşan în prefaţa volumului (Cuvânt înainte, p. 5-7). 
Aspectele psihologice ale acestor rătăciţi în cotidian sunt bine 
urmărite de un prozator al de-retorizărilor, cum s-a dovedit 
Gheorghe Zincescu, de la Arşiţa amiezii (1981) încoace. Am 
îndrăzni chiar o opinie despre o ciudată revoltă împotriva ca-
noanelor în această proză mustind de situaţii insolite şi de 
poncife, de relaţionism şi mister reciclat în drame individuale, 
totul e concentrat într-o dischetă, dacă nu cumva într-un CD al 
unui nou tip de barochism, atât de congruent în proza bana-
tică, mult înainte de Sorin Titel, dar mai ales de la Sorin Titel, 
modelul referenţial, încoace. Astfel că glisările între amintiri şi 
fantastic, real şi mister, aşa cum le întrevede Gheorghe Jurma 
în comentariul său aplicat romanului, evidenţiază o dată în 
plus mecanismul catoptic dintr-o proză în care semnul iconic, 
arheologia sufletului şi nuanţa acestei insistenţe pe o ciudată 
exegeză a tristeţii-reverie consacră, poate, bâjbâirile esenţiale, 
şi ele marcate de sarcasmul cuvenit, din melancolia piramidei 
iremediabile: „Domnul profesor tace brusc, atent la ce se în-
tâmplă în jurul lui. Străina cea frumoasă este acolo, lângă el, 
îi simte palma sprijinită de braţ, un parfum delicat ca o părere 
stăruie în preajma sa şi este sigur că e parfumul ei, dar asta 
este tot ce a mai rămas din lumea de adineauri, ca şi cum 
undeva pe drum ar fi pierdut ceva ori de parcă ar fi uitat să 
ia cu sine peste pragul clipelor matricea care ţine legate între 
ele părţile realului, obligându-le să evolueze sincron şi armonic. 
Tavanul jos al recepţiei s-a topit pur şi simplu, lăsând în locul 
său întunericul unui spaţiu articulat pe cu totul alte principii. 
Primul element care îl frapează acum este înălţimea foarte 
mare a lumii, sprijinită de o complicată structură de arcuiri şi 
noduri, în care predomină, fără a deţine exclusivitatea, lemnul.  
Bârne masive lăcuite şi îmbătrânite vin până mai jos în preajma 
pereţilor, sprijinindu-se pe stâlpi de piatră afumată. Porţiuni im- 
portante din pereţii înconjurători sunt placaţi cu lemn sculptat, 
în vreme ce pardoseala a dobândit asprimea gresiei naturale, 
fiind constituită din dale mari de o netezime şi o continuitate 
discutabile…De cealaltă parte, peretele poate fi spart de ferestre  
înalte cu arcvade gotice dând spre un spaţiu medieval, dar toate  
acelea se pierd în spatele unor draperii grele, atârnând parcă 
din cer… Apoi vibraţia foarte specială a tăcerii ce-i învăluie îm- 
preună cu întunericul şi care cedează la fel de puţin sub presiu- 
nea vocilor lor ca şi luminii lumânării. În stâlpii din preajmă sunt 
înfipte în suporţi de fier forjat false făclii, dar şi acestea sunt 
oarbe ca şi imitaţiile de lumânări ale unui mare candelabru 
atârnând inutil şi ameninţător deasupra sălii pustii.” (p. 71-72)

Debutant, cândva, sub semnul vocaţiei, ca prozator şi poet 
excelent, Gheorghe Zincescu îşi re-confirmă prezenţa de drept 
în ierarhia literaturii valoroase care, dinspre Banat, anunţă des-
tule nuanţe de optimism pe chipul răvăşit de vanităţi centripete 
şi fariseism funcţionăresc al literaturii române.
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ILUMINĂRILE POETULUI
Datorez multe lucruri Internetului, dar cel pe care-l preţuiesc 

cel mai mult este că am cunoscut scriitori şi cititori pe care în 
viaţa de zi cu zi nu i-aş fi întâlnit niciodată. Sunt oameni de o 
mare frumuseţe morală, iar cei care scriu sunt, în majoritate, 
talentaţi şi instruiţi. E o şansă pe care viaţa mi-a dat-o în mod 
neaşteptat. De aceea le cer iertare autorilor care mi-au trimis 
cărţi despre care n-am reuşit să scriu până acum impresii de 
lectură. O voi face mai devreme sau mai târziu, avertizându-i 
pe criticii literari de meserie că nu încerc să le fur pâinea sau să 
răstorn ierarhiile stabilite de ei.

Am foarte puţin timp la dispoziţie şi pe masa mea de lucru 
s-au adunat două teancuri de volume ale unor autori care îmi 
plac. Voi începe, în ordinea vârstei, cu Geo Galetaru, născut în 
1947, în Cenad, jud. Timiş. Este profesor în comuna Dudeştii 
Noi şi trăieşte oarecum departe de lumea literară, dar are 
energia necesară şi entuziasmul poetului de vocaţie pentru a 
scoate o foarte bună revistă, "Sintagme lite-
rare". Geo Galetaru este un autor deosebit de 
prolific, semnând până acum peste douăzeci 
de volume, cele mai multe de poezie, dar şi 
un volum de proză scurtă şi un roman. El mi-a 
atras iniţial atenţia prin nişte comentarii critice 
elevate, pătrunzătoare, profesioniste. Cine i-a 
citit însă poeziile pe Facebook şi-a dat seama 
că Geo Galetaru este, dincolo de generaţii, 
filiaţii sau mode trecătoare, un creator foarte 
înzestrat artistic. Eu am citit volumele de poezie 
"Apele nopţii spre dimineaţă", Editura Eubeea, 
Timişoara, 2012 şi "Calea spre lume", Editura 
Eurostampa, Timişoara, 2012. Aflu că acesta 
din urmă a primit, recent, unul dintre premiile 
de poezie, pe 2012, ale USR, Filiala Arad. Mă 
voi referi, în cele ce urmează, la primul volum 
menţionat mai sus. 

"Apele nopţii spre dimineaţă" conţine fulgu-
raţii lirice încântătoare, iluminări "prinse" la 
vârful intensităţii lor, instantanee lirice consemnate în versuri 
graţioase şi profunde. Poemele au dimensiuni variabile, deşi 
Geo Galetaru scrie la pag. 52: "Scriu poeme/ scurte./ În ele/ 
îmi regăsesc/ viaţa şi/ moartea". Eroticul este încărcat cu 
aluzii subtile, arhetipale: "Inventează motive,/ tradu/ adâncul 
fântânii:/ dincolo/ şarpele surâde/ şi trece/ peste umbra ta/  
inexistentă" (pag. 8). Sentimentul absenţei este o temă recu-
rentă în poeziile lui Geo Galetaru: "Locul/ se desfoliază/ lent..." 
(pag. 9) sau: "Ceea ce nu vezi,/ ceea ce înaintează/ spre punctul 
acela/ orbitor,/ ceea ce se numeşte/ cu un nume/ străin,/ ceea 
ce există/ ca pur obstacol/ nevederii tale..." (pag. 17). Umbra 
este un motiv statornic. Deseori textele lui Geo Galetaru 
uimesc prin intuiţii excepţionale: "Cuvintele umplu/ cerul./ 
Cuvintele golesc/ sufletul./ E un miracol/ de care/ ne agăţăm:/ 
cu toată moartea/ din noi" (pag. 31) sau: "Triumful erorii,/ în 
absenţa acestor/ silogisme de fier./ Eşti viu până/ la capătul 
textului,/ respiri prin/ porii cuvântului" (pag. 13). Poetul are 
ochi şi viziunile sale curg armonios, uneori clasic, alteori atipic, 
surprinzător: "Dincolo de/ privire -/ revolta/ peisajului./ Dincolo 
de/ cuvânt -/ revolta/ ecoului..." (pag. 42). Nimicul, inexistentul, 

anxietatea dau iubirii o intensitate tulburătoare: 
"Ai putea fi/ ceea ce ţine locul/ unei iluzii,/ un 
rând/ dintr-o propoziţie/ fictivă./ Mai mult decât 
atât/ e doar umbra ta/ nenăscută" (pag. 46) 
sau: "Umbra ta/ lângă lucrurile/ care nu se aud:/ 
un punct mişcător/ peste lumea/ indiferentă./ 
De aici/ începe uitarea..." (pag. 25). Ludicul dă 
versurilor o notă în plus de eleganţă: "Şi când 
pleci şi când/ rămâi pe loc,/ lucrurile vorbesc/ 
între ele./ Moartea e departe,/ n-o atinge/ niciun 

suflet rebel..." (pag. 29). Indiscutabil, Geo Galetaru este un 
poet autentic, care merită atenţia noastră. Anecdoticul fin este 
convertit în imagini puternice şi originale: "Viaţa trece/ ca un 
vagon/ de marfă./ Moartea/ priveşte/ de la geam" (pag. 59). 
Un portret ne aduce aminte, prin inflexiunile sale de o cruzi-
me funestă, de Arghezi: "Trece printre/ oameni,/ înţelept/ 
ca zmeura/ în zori./ O pasăre neagră,/ un asfinţit/ feroce/ în 
ochii/ unui animal/ divin" (pag. 50). "Să dai un nume nimicului"  
(pag. 60) pare a fi profesiunea de credinţă a lui Geo Galetaru.

În opinia mea, poemele mai lungi au o forţă superioară. 
Profund muzicale, par a fi scrise în consonanţă cu marile 
ritmuri naturale. Un expresionism personal îşi lasă amprenta 
apăsată în multe versuri scrise într-o tehnică impecabilă: "Viaţă 
intermitentă. Zăpadă/ pe colinele/ vinovate. Şi pasul tigrului/ pe 
înaltele podişuri de aur./ Lumea/ îşi trimite copiii în/ cruciadele 
somptuoase ale/ iernii. Solilocviile fratelui/ îndelung trădat, 
în grădina/ cu o mie de sori/ albaştri. Şi moartea scâncind/ 

ca un câine pe la uşile omului..." ("Cruciadele 
iernii"). Rostirea capătă un ceremonial anume, 
iar o iubire aproape stinsă îşi poartă până la noi 
ecourile magice: "Vezi, vezi: pădurile ard,/ Fiara 
calcă lumina în crângurile negre,/ Ostaticii dorm 
cu faţa în nisipul fierbinte./ Un urlet albastru, o 
neverosimilă goană/ Prin ganglionii unei planete 
inerte:/ Atât să fie semnul că lucrurile vorbesc/ 
Despre imperceptibile vinovăţii, despre/ Rostul 
nostru împovărat ne neputinţe..." ("Tăcutele 
seminţe ale întunericului"). O nelinişte izvorâtă 
din adâncuri îşi face drum până la noi, prin 
imagini inspirate: "Amiaza şi câinele vociferând 
pe podiş,/ Cine să-ţi mai spună tăişul pedepsei?/ 
Când ploaia fuge cu un orb în braţe,/ Când acolo 
se ascund săbiile albe ale neputinţei:/ Noaptea 
şi gesturile tale în zăpada învinsă..." ("Inima 
umbrei"). Peste tot găsim versuri memorabile, 
uneori camuflate de altele, cu o turnură clasi-
că. Altfel spus, poetul are două chipuri: unul 

– surprinzător, al revelaţiilor scânteietoare, celălalt – mai cu-
minte, mai aşezat, grav, dar decent, încercând să-l împingă 
pe primul într-un plan secund şi făcându-şi auzită, tot mai 
puternic, retorica-i triumfătoare. Acest lucru se vede foarte 
bine în poemul "Am privit iluzia în faţă". Poemul începe în forţă, 
cu viziuni novatoare, iluminări care ne sensibilizează: "Cineva 
pierdea vara la ruletă, cineva/ Care vine din câmpiile tinere şi 
spune:/ Aici e de noi, aici îmbobocesc îngerii/ Şi viaţa metaforei 
pe lacul scânteietor,/ Departe în inima ultimei întâmplări ră-
nite/ Am stat şi am privit iluzia în faţă." Iată şi finalul: "Atât şi 
nimic mai mult/ Pentru o simplă lecţie/ Despre singurătate şi 
fericire". Erotismul este discret, însă profund, contaminat de 
suflul elegiac al premoniţiei sumbre: "O pavăză peste iertarea 
de ieri,/ Acolo timpul jubilează cu un schelet în braţe./ E seară şi 
sângele vorbeşte cu iedera,/ Dragostea e un plâns sub norii ne 
aur./ Vom sta în micile vinovăţii ale nopţii/ Ca în peşteri ferite de 
gloria mesagerului obscur.// Să mergem, să mergem,/ Pasărea 
neagră ne caută/ Pe după vieţi mai blânde" ("Pasărea neagră").

      O antologie exigentă a textelor scrise de Geo Galetaru ne-
ar releva un poet de excepţie, cu o identitate de neconfundat.

ªERBAN
TOMªA
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Despre Ion Scorobete 
„Circumferinţa hardului gri/ 
La circonferrence du hard gris”, 
Editura Eurostampa, 2013
sau 
Ochiul compus al textului…
Ab origine, odată-născut în arealul mirific- terasat- piramidic, de 

la Meria (Poiana Rusca), deci coborâtor din sanctuarica egida  
mito- Densusiana de tip kogaionic, Ion Scorobete a urmat un 
itinerar spiralat, suitor alpin şi scoborâtor campestru (banatic), 
– marcându-l cu „troiţe”- cărţi care mai de care mai demne de 
primit şi contemplat; dintre cele ce le am, una 
îmi pare a fi în matriţa scepticismului cioranian, 
sus-pendată pe cant într-un raft al odăii,  salvat 
de la donaţii: „Biblioteca de zgomote”... Ea a fost 
una indignat juvenaliană, via  soresciană, a acelui 
umberto-ecouan Der Buckenwurm (Viermele 
de carte) – din „Numele trandafirului”... Poetul  
hunedorean acuzînd prin parafrazic livrescul 
(zgomotos), de filiaţie, credem şi nu uităm, 
artefactieră – (A. E. Baconsky – din exilul ger-
man), Nae Prelipceanu, Negoiţă Irimie, Nichita  
Stănescu etc., confluenţiştii and cohorta, al 
„zigzagismului” crostoian, maimuţărindu-i pe 
Agârbiceanu, Silvestri sau Mariana Brăescu, de 
par example...

Ion Scorobete a evoluat  liric în cheie proprie 
– aş zice dublu- franceză (suprarealiştii!) – şi 
pe fibra de rezistenţă a Mithosului – rostire pe 
care i-am numit-o undeva sanctuarică, epifanic-
noiciană.

Cărţile sale sunt scrutări, radiografii, aparent ermetice, 
saturate livresc, însă imunitar protejate de patosul originist 
ultra- decantat. Într-o ordine non- cronologică, enumărăm 
câteva relevante în sensul sus scris: Mierea de pelin, Pădurile 
celeste, Geometria zăpezii, Imperiul mărunt, Ziua tip vagon, 
Îmblânzitorul de sfere, Exerciţii de singurătate, şi iată, volumul 
bilingv, versiunea franceză Ecaterina Chifu, „Circumferinţa 
hardului gri”- lansat recent în locul  nu departe de unde cândva 
Ion Scorobete venea din munţi la şcoala din Densuş, la Haţeg.

Scorobete nu este nici de departe pe filiaţia moldo-ruteană 
Labiş, Nichita Stănescu, Mazilescu... ci este un apollinic...  
Erosul şi thanatos-ul sunt de profunzime, binom al „Guvernă-
mântului general al Genezei”, cum splendid defineşte Cristian 
George Brebenel, brâncuşianul, un recent studiu ontologic 
(editura Cartea Românească). Ion Sccorobete este poetul în-
gândurării  duratei, al Hardului gri (cerebralului), al memoriei 
lungi, ancestrale, şi al devoalării – descărcării semantice.

Unica „complicitate” livrescă a poetului nostru 
este cea cu Sinele- sinea dintre suflet şi cogito: 
cartea e spectogramică, ca a unor psiho-celule 
stem, vindecătoare, catarsică. O carte a revela-
ţiei: impactului terifiant cu Cyborgul, a omului 
antic, ancestral. Drama şi zvâcnetul semantic al 
arhetipului, riscînd sufocarea şi ruptura de fiinţa 
heideggeriană.

  Feericul ca armă melodioasă (!) contra retardismului 
indus şi precipitînd alienarea, într-o lume tot mai demenţială, 
aplatizantă, cum zice Ion Pachia Tatomirescu. (vezi şi Roşu 
vertical N.S.) – venind via eladică, poetul eludează  psihanalitic 
majusculele semnificatului, filosofic discursiv: 

 „În absolut te întâlnesc la întoarcere/ să nu-ţi faci griji 
ulise/ suntem acelaşi sânge în originea / principiului/ cum 
mă adaogi spiralei prin variate/ replici/ la care nu s-a gândit 
schliemann…”

(Itaca, pag. 10).
„Prin umbrele de deasupra apelor ionice/ după unghiul din 

care este privită povestea”, poetul este delfic, dar şi sanctuaric, 
cum am spus, originismul fiind nucleul dur, 
rezonant, dintre emifericele Nous şi Cogito. 
Ontopoesia sa este de cea mai elevată cultură 
noezic- poietică, o rara avis în aceste zvâcuri 
agonice care dinamitează paranoic scrisul liric 
românesc actual, suspendat din postmodernism, 
într-o zgomotoasă gemuire „antimetafizică...”.

Legea poeziei lui Ion Scorobete este a sen- 
tinţei aristotelice „ cunoaşte-te pe tine însuţi”. 
Ironismul este o remanenţă mecanică – para-
frazică, soresciană, imunitară, ca iodul anti- 
radioactiv: 

„culorile tari se estompează sub cearşaful 
aramaic/ pictat noaptea trecută/ ca la comandă 
/...,,. înfrigurat în alb/ astrul sârguincios din 
iulie se adăposteşte de ploaie/ o perdea mai 
sus/ mă calomniază pentru intenţie/ mohorâte 
conversaţiile arborilor frecventează/ demisolul 
( contaminarea gri umblă ca o scrisoare des- 

chisă/ prin pieţele oraşului/ gestionează cu brio acest final/ 
demachiat”...( Octombrie la final, pag 44). În fine, sanctua.
rismul (enteleheic) revine în spectrul verde- celestis, evocat în 
„pădurile celeste”:

„prin verdele gras pătrund în ruina ideilor care/ au ţinut 
spate malaxării adversarului/ nu mai sunt urme de sâhe/ 
glasurile nutresc sub coperta/ den andezit( remember Soarele 
de andezit de la Sarmizegetussa Regală!, n) – urcă în şoapte/ 
sub ierburile  care acoperă părţile esenţiale/ nemodernizate/ 
au un suspin vegetal/ care-mi coboară pe şira spinării/ îmi 
blochează accesul spre locul de contact/...” (idem).

„Rănile cicatrizate” semantic ale acestui Poet au melosul 
de profunzime şi „exorcizantul exerciţiu benign”, cosmologic 
şi ontologic; hardul este spiralic, circumferenţial şi guvernat 
de Intuiţia ubicuă, sofianică, transcedentală. Ochiul compus 
al textului este al Marelui Anonim, căci aşa grăit-a Lucian 
Blaga „(suntem) contemporani cu fluturii/ cu Dumnezeu”. Iar 
„hardul” este al „diferenţialelor divine” (idem).

EUGEN
EVU
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Universalia

Poeta austriacă Ingeborg Bachmann (1926-1973) este 
autoarea uneia dintre cele mai inspirate lirici de limbă ger-
mană din toate timpurile. Câteva piese de teatru, volume 
de proză, eseuri, articole de critică literară, alături de relativ 
puţinele volume de poezie (datorită morţii premature şi 
tragice, într-un incendiu pe care se pare că l-a provocat 
ea însăşi cu o ţigară uitată aprinsă), conturează o operă 
complexă, în care Europa postbelică a ruinelor şi a lipsei unor 
speranţe concrete, a credinţelor sfărâmate şi a condamnării 
intelectualului la luciditate, se reflectă alături de un erotism 
subtil şi de accente de revoltă socială. Poetul Paul Celan a 
fost marea ei dragoste. După studii de filosofie în Austria, 
autoarea a trăit în Germania, Elveţia, Italia şi Paris, fiind 
onorată cu numeroase premii literare, atât în timpul vieţii, 
cât şi postum. 

DU-TE, GÂNDULE

Du-te, gândule, câtă vreme aripa ta
e un cuvânt clar de zbor, te ridică
şi mergi unde se leagănă metalele uşoare,
unde aerul e tăios
într-o nouă înţelegere,
unde armele vorbesc
într-un unic fel.
Apără-ne acolo !

Valul ridică lemnul plutitor şi coboară.
Febra te cuprinde, te lasă să cazi.
Credinţa a mutat doar un munte.

Lasă pe loc tot ce stă, du-te, gândule.

Străbătut numai şi numai de durerea noastră.
Dă-ne satisfacţie deplină!

CURGERE

Atât de departe în viaţă şi aproape de moarte
încât nu mai pot aştepta pe nimeni,
îmi rup partea mea de pământ;

Îi înfig oceanului liniştit icul verde în inimă
şi mă plutesc singură la mal

Pasări de cositor urcă pe izul de scorţişoară!
Sunt singură cu timpul meu ucigaş.
Ne împupăm în beţie şi albăstreală.

NU  PRESCRIEŢI  NICI  O  CREDINŢĂ 
ACESTEI  GENERAŢII

Nu prescrieţi nici o credinţă acestei generaţii,
ajung stele, vapoare şi fum,
se depun în lucruri, precis,
stelele şi numărul infinit
şi apare o trăsătură, s-o numim a iubirii,
cea mai curată din toate.

Cerurile veşted atârnă iar stelele se desprind 
din îmbinarea lor cu luna şi noaptea.

ARIA  I

Ori încotro pornim în furtuna trandafirilor,
noaptea e luminată de ghimpi, iar tunetul
frunzişului, care era atât de încet în arbuşti,
e pas cu pas pe urmele noastre.

Oriunde se stinge ceea ce au aprins trandafirii,
ploaia ne poartă în râu. O, îndepărtată noapte!
Dar o frunză care ne-a întâlnit, pluteşte
după noi pe valuri, până la vărsare.

UMBRE  TRANDAFIRI  UMBRE

Sub un cer străin
umbre trandafiri
umbre
pe un pământ străin
printre trandafiri şi umbre
într-o apă străină
umbra mea

DUPĂ  ACEST  POTOP

După acest potop
vreau porumbelul,
nimic altceva decât porumbelul,
să mai fiu salvată o dată.

M-aş fi scufundat în marea aceasta!
de nu îşi lua zborul,
de nu ar fi adus
frunza în ultima clipă.

HARLEM

Doagele se desprind din toţi norii,
prin fiecare clapă e ploaia strecurată,
ţâşneşte din toate scările de incendiu 
şi sună pe cutiile pline de muzică. 

Oraşul negru îşi roteşte ochii albi,
iese din lume după fiecare colţ.
În ritmurile ploii se infiltrează tăcerea.
Bluesul ploii este întrerupt.

(Traducere de DAN DĂNILĂ)

ZILE  ÎN  ALB

INGEBORG
BACHMANN
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Ipostaze ale dorului  în lirica populară 
(aria vestică)

(Urmare din nr. 5)

Motivul liric „fortuna labilis” nu apare sub aspectul  
cauzei şi finalităţii în mod clar poetului anonim. El priveş-
te destinul numai prin prisma strict umană, prin prisma 
senzaţiilor şi experienţei ancestrale. El evidenţiază în 
permanenţă paralelismul naturii cu fiinţa umană, relativi-
tatea existenţei amândurora. Cauza pe care o stabileşte 
ca o concluzie este starea care provoacă „inima rea” şi  
– paralelismul cu mediul natural se menţine – codrului 
„zăpadă grea”, fapt care potenţează legea imuabilă a 
rela-tivităţii. Odată cu dispariţia fiinţei umane există în 
sânul po po rului certitudinea că şi dorul se îngroapă, se 
integrează circuitului material. E nevoie să fie răscolit din 
adâncuri, e nevoie de stare într-o permanentă prezenţă, 
într-o conexiune care leagă oamenii, deasupra de moarte:

„Astă noapte şi ieri noapte
Mă striga cu mândre şoapte
Mândra mea de-o lună moartă
Şi-ngropată lângă poartă.
De m-o striga şi la noapte,
Tot sunt eu dator c-o moarte.”40

Continuarea vieţii, chiar în preajma locului unde este 
înmormântată fiinţa iubită, e o înlănţuire de permanente 
amintiri şi reflecţii. Performerul creator din popor 
imaginează un dialog între fiinţă şi nefiinţă, coborând în 
neant, care este prezentat ca fiind dominat de „urât”:

„Dorule, bureană-amară,
Ieşi de la inimă-afară,
Că te-ai pus pe şezământ,
Vrei să mă bagi în mormânt?
În pământ, sub iarbă verde,
Trece badea şi mă vede;
În pământ, sub iarbă neagră,
Trece badea şi mă-ntreabă:
- Putrezit-ai, mândră dragă?
- Ba, badeo, n-am putrezit,
Că n-am putut de urât!”41

Demnă de remarcat este valoarea expre-
siv-poetică a epitetului neagră, care face ca 
elementul natural (iarba) să copieze starea 
interioară a creatorului popular, demonstrând 
încă o dată marea afinitate între om şi cadrul 
natural.

Există, însă, de multe ori o incertitudine a 
locului în care a trecut hotarul neantului fiinţa 

iubită, dar el este indicat de elementele naturii, la care se 
fac per ma nente apeluri în lirica populară:

„Vine luna şi mi-arată
Unde mi-e mândra-ngropată”.42

Poetul popular intuieşte că sfârşitul tuturor este 
acelaşi – integrarea în marele tot. Prin clipa morţii trece 
fiecare, de aici tăgada permanentă a existenţei puterii 
atotstăpânitoare: 

„Doamne, Doamne, mult zic Doamne, 
Dumnezeu pare că doarme 
Cu capul pe-o mănăstire
Şi de nimeni n-are ştire”.43

Orientarea omului înspre bucuriile vieţii, în accepţia 
motivului „carpe diem”, sau înspre o stare latentă, de 
aşteptare pasivă a cufundării în neant, se desprinde din 
versurile: 

„Omule, pământ şi lut 
Ce baţi cu gândul mult;
Omule, pământ şi rouă 
Nu-ţi despărţi gându-n două”.44

Îndemnul priveşte numai nivelul conştiinţei, nivelul cel 
mai frecvent supus sentimentului îndoielii. De remarcat 
dualitatea absolut / relativ, precum şi accepţiile în plan 
poetic ale acestora, pământul fiind partea relativă a 
existenţei, iar roua partea absolută şi totodată simbolul 
inefabilului.

Vicisitudinile vieţii trebuie înfruntate. Din în cleş ta-
rea permanentă cu ele se încheagă cântecul de dor ca o 
izbăvire, ca un balsam, aşa cum a intuit atât de nepieritor 
Lucian Blaga în versurile:

„Zi şi noapte – nimic nu-i uşor pe pământ, 
căci roua e sudoarea privighetorilor 
ce s-au ostenit toată noaptea cântând”.45

                               (Catren)

NOTE
40 Jarnic – Bârseanu, op. cit., p. 152
41 Cornel Veselău, op. cit., p. 104
42 Ibidem, p. 103
43 Lucian Blaga, Antologie…, p. 283
44 Ibidem, p. 284
45 Lucian Blaga, Mirabila sămânţă, ediţie îngrijită de George Ivaşcu, 

 Ed. pentru Literatură, colecţia BPT, Bucureşti, 1968, p. 138
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