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OPERAŢIA 

 

Boala nevăzută 

 

      Stăteam întins pe masa din cabinetul spitalului, era un spital de urgenţă, poate nici 

locul, nici timpul nu mai aveau importanţă. Eram consultat la ecograf, vedeam interiorul 

meu pe ecranul acelui aparat de consultaţii, era ca un mister interiorul corpului, păream 

destul de liniştit pentru că aveam doar vagi dureri pe care le credeam că vin din cavitatea 

abdominală, dintr-un loc secundar, poate o constipaţie, mă aşteptam să mi se găsească 

ceva „pietre„ la fiere, pentru că „pietrele„ sunt vestigii din istoria mea nevăzută. Dar n-a 

fost aşa. La un moment dat telefonul mobil a sunat şi medicul, o femeie, în timp ce 

urmărea toată investigaţia şi o aplica pe trupul meu putrezitor, a spus: 

- Sunetul acesta nu deranjează, altă dată mă bulversează sunetele care vin brusc şi 

întrerup toată consultaţia, mă agresează… Sunt atâtea melodii şi sunete, unele stresante, 

altele stridente… 

E un sunet plăcut pentru că este o melodie plăcută, „Pace pe pământ”, aşa aveam la 

dispoziţie şi am preferat-o!… Dar pacea pe pământ pare o amintire de început a 

omenirii, acum pacea este ceva sofisticat, aproape imposibil în lume, în ţară, poate în 

familie, chiar şi pentru fiinţa fragilă a individului …  

A tăcut o perioadă, apoi s-a uitat la mine lung, lung, parcă nu se mai termina, o privirea 

ca o sentinţă greu de pronunţat… 

- Urinaţi sânge, puroi, vă doare? 

- Nu, n-am dureri insuportabile, doar vagi dureri, sunt unele semne neclare pentru mine, 

i-am răspuns… 

- Aveţi o tumoare la rinichi, ar fi trebuit  să urinaţi  sânge sau puroi, destul de 

periculoasă… 

- Mă ştiu sănătos, aşa cred, dar numai Dumnezeu cunoaşte omul cu adevărat! 

A fost o scurtă pauză, continua consultaţia medicală cu aparatul acela, vedeam şi eu, 

aveam capul puţin întors, dar vedeam interiorul meu, bănuiam câte ceva părea interesant, 

poate chiar cu o doză de lirism, vezi nevăzutul… 

- Domnule, chiar dacă voi fi dură, dar cred că e bine să ştii – ai cancer şi ar fi bine să 

scapi de tumoarea asta de la rinichi! Cât mai repede! Nu ai mult  timp de gândit…, nu 

mai ai posibilitatea asta… 

     Am privit-o lung, părea că nu vorbeşte despre mine, ci despre o altă persoană, mi-am 

dorit asta, speram să fie vorba despre o altă persoană, dar eram eu, chiar trupul meu, 

slab, sau puternic, locul unde locuiam în viaţa aceasta, nu mai aveam un trup de rezervă, 

era şansa mea un trup real, bun sau rău... Nu cred că m-am gândit la moarte, ci doar la o 

catastrofă, la un eveniment pe care nu-l voi putea evita, prin care va trebui să trec, 

ştiindu-mă sănătos credeam că era o eroare, poate o confuzie, ceva, o greşeală în 

univers, o deviere de moment, va trece şi nu vor fi probleme. Speranţa este cea care ne 

marchează imediat, mai speri că viaţa poate continua.  

- Îţi indic să te operezi cât poţi de repede, să scoţi mizeria de acolo, de la rinichi, să te 

grăbeşti, să nu ajungă la rinichi, tumoarea pare capsulată, dar se poate extinde în tot 

organismul şi nimic nu mai poate opri  totul,…  

       Mi-a spus despre un spital şi despre o echipă de medici, a ţinut să precizeze că totul 

este foarte serios, că nu încearcă să mă amăgească pentru ca nişte medici să pună mâna 

pe bani, totul este real, singurul obiectiv al meu este să mă grăbesc, cu cât mai repede cu 

atât mai bine, tumoarea trebuie eliminată… A evitat să pronunţe cuvântul moarte, dar 
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sensul ducea acolo, vorbea clar, exact, pătrunzător, parcă încercam să înţeleg, deşi era 

foarte greu, nu avusesem de a face cu spitalul, cu tratamente, cu boli, m-a fulgerat un 

gând că ar fi putut fi tratamente cu substanţe chimice care te bulversează, sau cine ştie 

… 

- Dar nu am avut nici un semn, nimic, analizele de sânge, plămâni, inimă, toate sunt 

bune, i-am răspuns, ce spuneţi vine ca un fulger în viaţa mea, pe nesimţite, în vârful 

picioarelor, nu am avut dureri, nu m-am gândit la rinichi, la boală, la moarte, de… Dar 

nu am mai continuat să pun întrebarea, era mai bine, cine eram eu să întreb ceva... 

Stăteam întins pe pat, într-o poziţie puţin solemnă, de abandon… 

    Un fel de halou m-a înconjurat, am simţit o anumită uşurare, treptat veneau răspunsuri 

la întrebări care nu le puneam, dar care în subconştient s-au pus, le-am evitat multă 

vreme, aşa fac oamenii, cred că lucrurile merg bine, cele nevăzute le laşi aşa, dar ele 

sunt şi la un moment dat ies la suprafaţă, izbucnesc şi nu le mai poţi opri. 

Mi-a pus în faţă un bilet, copii după imaginea interiorului meu atins de boală. Speram că 

nu este vorba despre mine. Mi-a dat sfaturi bune, scurte, dar preţioase, totul depindea de 

mine, de ceea ce aveam să fac în continuare, înţelegeam asta, atât cât poate un om în 

momentele acelea… 

     M-am îmbrăcat, într-un fel sigur pe mine, de fapt ştiam ce aveam să fac, nu aveam 

altă opţiune, o altă alegere, am părăsit cabinetul medical, într-un fel lucid, dar parţial 

mecanic, parcă eram pe pilot automat deasupra oceanului infinit, apoi am trecut şi pe la 

laboratorul de analize, acolo sângele era în regulă, nu aveam semene despre vreo boală, 

am trecut şi pe la medicul de la urgenţă, acesta mi-a dat un alt bilet, nu avut puterea să 

mai spună nimic, m-a privit scurt şi la ieşire am auzit vorbele ei, o femeie iarăşi: 

- Grăbiţi-vă, nu am ce tratament să vă prescriu, analizele sunt bune, dar la ecograf s-a 

văzut… 

    Nu ştiu dacă eram cu faţa, sau în ce poziţie eram atunci, începeam să plutesc, nimic nu 

mai conta deja, în viaţa de zi cu zi aveam atâtea de rezolvat, serviciu, familia, colegii, 

apartamentul, alte decizii importante, acum nu mai conta, aveam de luat şi de dus la bun 

sfârşit o singură decizie- referitor la viaţa mea, care era un dar… M-am învârtit vreo 

zece minute pe stradă, aveam nevoie să mă adun, eram tot mai lucid că va trebui să trec 

pe acolo, pe masa de operaţie, dar poate totuşi mai era o şansă, dacă era doar o umbră… 

    I-am spus soţiei indirect că este o tumoare şi va trebui să aprofundez investigaţiile la 

spitalul şi la echipa de medici indicată deja, aveam o ţină. Nu am avut curajul să pronunţ 

cuvântul cancer, mă feream, fugeam de asta… Ea a primit totul cu o lovitură mare, doar 

de trei săptămâni fusese şi ea operată, o operaţie la fiere, una uzuală, dar totuşi operaţie, 

nu i-am spus totul dar insistam să ajung la spitalul de specialitate.  

Acolo, la camera de urgenţă, aşteptam să vină medicul de specialitate. Am insistat ca şi 

ea  să fie în cabinet, după ce a analizat actele, după ce m-a consulat scurt, medicul acela, 

destul de tânăr, un rezident, mi-a spus: 

- Cancerul va putea fi evitat, se va scoate rinichiul cu totul, cu tumoare, cu învelişul şi 

grăsimea lui pentru ca boala să nu se extindă la alte organe şi să nu mai fie probleme…  

Vestea asta a fost ca o lovitură pentru soţia mea, am simţit-o şi am auzit-o cu 

reacţionează, vorbele ei erau ca o rugăciune, ca o implorare, sunetul vorbelor ei erau un 

strigăt…  Am preferat ca diagnosticul exact să-l spună medicul, era mai bine aşa. 

Lucrurile se lămureau treptat… Deja ştiam ce aveam de făcut, asta era şansa, viaţa fără 

un rinichi… 

- Mâine intraţi în analize la noi, să fiţi pregătit pentru toate, inclusiv pentru operaţie, e 

soluţia cea mai bună, alta nu este mai bună, să aveţi ceva bani pentru că trebuie 

cumpărate substanţe pentru analizele cele mai complicate, spitalul nu are bani pentru toţi 

bolnavii, apoi operaţia, am să vorbesc cu medicul specialist, să intraţi cât mai repede pe 
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masa de operaţie, nu are rost să aşteptaţi, e cel mai bine,  da, se va scoate rinichiul cu 

totul… 

     Clipele acelea, vorbele, stările nu se pot spune în cuvinte, deja era prea mult, soţia 

încerca să mă încurajeze, ştiam că va fi alături de mine. Ulterior mi-a spus că era 

pregătită să cedeze chiar un rinichi dacă era necesar, nu se putea vedea văduvă, singură, 

era ceva prea mult pentru ea. Au fost clipe de tensiune, dar şi de uşurare, ştiam destinaţia 

şi ştiam ce aveam de făcut, totul era să ascult, să nu intru în panică. Îmi părea rău de ea, 

era partenerul meu de viaţă, cred că era afectată cel mai mult, eu credeam că va fi bine, 

nu puteam să am altă gândire. Ştiam că Dumnezeu este cu mine. Eram chiar sigur, nu 

eram sigur pe mine, cât pe EL, de la EL primeam putere…   

 

     Aş scrie sau aş plânge poeţii, ei sunt aici, nu-i vedem pentru că sunt sub val, dar 

lacrimile lor ajung la noi, sunt lacrimi care curg în sus. Ceea ce-i face însemnaţi este 

durerea lor de a nu ajunge cuvintele lor până la noi.  

Mereu îşi fac planuri că vor veni marii bogaţi ai lumii să le publice versurile, adesea 

săraci rămân cu visele, îi stresează problemele de familie, viaţa copiilor, trădarea fraţilor 

sau a prietenilor, li se pare că nici unul nu merită să le cunoască opera… Stau la balcon 

şi privesc lumea, citesc cărţi pe care le iubesc şi le urăsc în acelaşi timp, iar seara târziu, 

când oboseala le roade oasele în fiinţă, scriu despre limitele umane, despre ţări pe care 

nu le-au văzut dar care par reale, mai reale decât cele vizitate de preşedinţi, de regi, de 

mesageri...  

     Furia lor contra lumii este disimulată în dragoste, simt că ceva trebuie să fie pur şi 

mai presus de toate, dar nu mai pot, fiinţa îi trădează, sunt bolnavi de boli reale şi 

imaginare, totdeauna îi doare ceva când se schimbă vremurile, se tratează mereu, cu 

mâncăruri naturale, dar plâng că ceva i-a rupt de lume definitiv deşi iubesc lumea în 

continuare. 

Îşi iubesc femeile cu disperare, dar ştiu că ele abia îi suportă, nu le pasă de poemele lor, 

dar le iubesc pentru că nu pot trăi altfel. Se leagă de câte un lucru, apoi de tot mai multe 

lucruri, vreau să aibă tablouri rare, săbii care au învins, cu sângele doar în lumina 

metalului, cu samovare vechi în care fierbe veacul, privesc îndelung la tabloul care le-a 

salvat viaţa, pentru că peretele nu e gol şi aşteaptă ninsorile care nu vin, plâng când văd 

primele frunze crude lăcrimând pe ramuri, iar copacii înnebunind în aerul proaspăt, 

spălat de lumini.  

   Totdeauna ar vrea să aibă lângă ferestre un râu care să curgă spre ceva mult mai 

important şi o salcie care atinge lumile de jos, să asculte muzici rare, care nu au fost 

scrise încă, dar care se cântă la marile castele ale evului mediu târziu şi întârziat pe 

tablouri de societate.  

   Răspund unor scrisori care nu le-au parvenit niciodată, li se pare că sunt fiinţe în cer 

care îi ocrotesc, nu rostesc cuvântul înger, abia rar, dar ştiu că e ceva, nu au curajul să 

scrie despre un spirit al adevărului, sunt trişti când nu se leagă lucrurile în cetate şi 

deruta îşi lasă umbrele în zilele de pe urmă, au câte o obsesie de care nu scapă numai 

când scriu cuvinte logic legate în fraze ce nu s-au mai spus. Adevărul e o persoană care 

bate la uşă, îţi intră în casă şi vezi doar pete de sânge, simboluri care par a duce undeva, 

dar care nu mai duc pentru că lumea a obosit. 

     Părăsiţi de femei într-un târziu iubesc femeile lăsate de alţii care nici nu ştiu ce lasă, 

le fac fericite cu o disperare care nu poate fi explicată, le scriu poeme pe umeri fragili, 

sau le sărută umbra, e ceva care nu duce nicăieri, femeile sunt iubite, dar nu au fii aşa 

cum ar dori lumea, iar când aceştia vin, din femei care s-au lăsat atinse de durere, copiii 

sunt viguroşi, dar nu seamănă cu un poem, ci cu îngerii care nu au fost chemaţi. 
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     La tristeţe scriu cu umor despre viaţa lor pierdută prin locuri pe care nu le-au dorit, 

sunt de toate: cântăreţi de bal, ospătari la marile sărbători ale naţiei, muncitori în port sau 

la câmp, cu mâni delicate precum versul lucrează şi îşi câştigă greu pâinea, dar nu se 

lasă, sunt apoi directori de ziare care nu durează mai mult de câteva luni, toţi îi fură, 

tipografii, vânzătorii, cititorii, vecinii, neamurile, falşii poeţi, primarii, portarii…  

     Fac planuri despre edituri care nu au bani şi mereu dau vina unii pe alţii că ar fi 

trădători, nu se pot uni, după cum versurile în poem, se urăsc, se iubesc, tac şi li se pare 

că unii au uniformă de gală, sau de război.  

     Îşi trimit cărţile publicat într-un târziu unii altora, speră să vină mesajul acela final: 

eşti un geniu, sunt modeşti nu recunosc asta, dar speră că va veni decretul care să-i 

declare bulevard sau zi naţională. 

Unii au trăit doar pentru că trebuia să-şi scrie cartea care zăcea în ei ca un organ necesar, 

ce dă echilibru vieţii. Apoi au murit brusc, fără să-i regrete nimeni cu adevărat, dar 

recunoscuţi ca personalităţi în provincia lor de cuvinte.  

     Alţii s-au lăsat de scris şi s-au apucat de afaceri, sinceritatea lor s-a topit, puritatea lor 

a fost aruncată peste bord, ştiu să înşele pe cei care au banii, le vorbesc frumos, ştiu să 

facă publicitate la ceva care nu există, se îmbogăţesc,  dar mor tot singuri, nimeni nu-i 

ştie ce ar fi putut fi.  

- Aşteaptă glasul divin, ceva ca un fulger, sau ca o furtună dar chiar dacă toate 

vin, în final glasul e altfel de cum cred ei, e mereu altfel, mi-a spus un preot, un fel de 

susur blând şi subţire care a trecut pe lângă peştera în care s-au închis şi au vrut să moară 

fără să-şi mărturisească toate poemele… 

- Sunt arestaţi, fac puşcărie, dar cineva îi eliberează şi le cere să vorbească în 

cetate cu voce tare planuri care nu sunt ale lor, dar care plutesc între oameni ca  o 

apăsare în vreme de furtună, mi-a spus evanghelistul… 

- Sunt naivi, scriu cuvinte vechi, cu alt înţeles decât cel normal, scriu în limbi pe 

care nu le cunosc, dar comunică lumii tristeţea, zilele din urmă, mi-a spus editorul… 

Aduc bani buni după moarte, urmaşii vor drepturi de autor pentru poeme care nu au fost 

scrise de ei, cel mort nu mai aude şi contul lui e un cont de ţărână…  

- Ei nu există pentru că iubesc şi când iubesc se transformă, devin transparenţi,   

mi-a spus o femeie care păstra o amintire vie despre iubitul ei poet, prinţ de provincie şi 

de ploi târzii... 

- Nu pot bate un cui, sunt neîndemânatici, mi-a spus o femeie care a trăit cu un 

poet, dar recunoaşte că Dumnezeu i-a dat ceva ce alte femei nu au avut, un fel de apă a 

spălat-o, a făcut-o curată şi a început să iubească versul divin şi plimbările pe jos, prin 

lumea de aici, visând la lumea de sus, din nori sau peste nori, sau peste veac… Nu–şi 

găseşte cuvintele femeia, după cum un fost poet nu-şi găsea liniştea pentru că nu putea 

bate un cui, un simplu cui în lemnul zilei…     

- L-am văzut pe un drum pe care nu trecea nimeni, mi-a spus un demnitar, era un 

drum pustiu, dar, ce coincidenţă, chiar în acea zi a  trecut chiar Ministrul Finanţelor pe 

acolo, i-a citit ceva poetul,  nu i-a cerut nimic, doar i-a citit şi ministrul a plecat 

mulţumit, chiar fericit ceea ce nu este în regulă, cine nu ar cere ceva unui ministru, chiar 

de finanţe, i-ar cere bineînţeles, asta ar fi chiar obsedant, era momentul ca să obţină bani 

pentru scrierile sale, insista demnitarul… 
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Ghimel 

 

    Într-o zi l-am vizitat pe poet acasă. Ghimel m-a primit în camera sa şi m-a servit cu 

puţin ceai într-o cană veche, atinsă de timp. L-a ascultat şi i-am vorbit. Deşi era în vârstă 

subiectul său era femeia pe care o iubise, care l-a trădat pentru un altul mai tânăr, deşi ea 

era destul de în vârstă. Nu găsea explicaţii, doar era mândru de lucrurile rare şi valoroase 

din casa sa, erau acolo adunate tablouri, vase vechi, ceasuri, medalioane, bumerangul, 

monede vechi,  pe care nu puteai cumpăra nimic, dar a căror valoare era prea mare ca să 

nu le accepţi ca lucruri necesare într-o lume în derută. Erau acolo samovare, nu am ştiut 

niciodată ce înseamnă un samovar, dar am aflat că lucrul acesta de la poet, mi l-a 

explicat încât mi-am putut închipui o iarnă lungă, friguroasă cu adevărat, undeva în 

Rusia, cu personaje atinse de iubire, cu inima caldă şi sălbatică. Mi-a arătat un ceas 

vechi, pe care îl obţinuse de undeva din apropierea noastră, dintr-un sat uitat de lume, 

dar nu şi de Dumnezeu, era o minune că lumea mai păstra astfel de obiecte, trebuia tras 

la o săptămână şi funcţiona destul de bine, era la concurenţă cu timpul modern, măsurat 

electronic, din când în când, la intervale regulate anunţa măsura aceea veche de timp, ne 

aducea aminte că existăm.  

     Mi-a arătat o sabie adevărată, parcă era a unui ofiţer din garda regală sau aşa ceva, o 

armă cu tradiţie, nimeni nu murise de metalul ei, dar metalul ei impresionase multe 

femei şi copii, dădea bine la regi şi regine şi proştii puteau admira semnele unor puteri 

care nu mai erau deşi se doreau, era un fel de melancolia puterii, un fel de cădere de pe 

cal pe bulevardele lumii, înconjuraţi de autovehicule în viteză şi cu tot fel de dotări, 

conduse prin satelit spre o destinaţie mereu secretă.  

    Mai erau multe alte obiecte vechi, dar poetul privea un tablou, bine realizat 

prezentând o tânără cu trup transparent, stând la malul mării, aşteptându-l pe poet să 

intre în peisaj. 

L-am ascultat atent când mi-a mărturisit că a reuşit să vândă un tablou şi pe banii 

obţinuţi, a mai vândut vechea sa garsonieră şi cu toţi banii şi-a cumpărat această casă, o 

casă cu adevărat de poet unde se simţea bine cu noua sa prietenă, sau cu femeia sa pe 

vreme de tristeţe.  

     A fost sincer cu mine când mi-a povestit că a fost o vreme când dăduse în patima 

alcoolului, bea tării albastre şi translucide, poate apoase şi fără sens, cădea prin şanţurile 

unde Dumnezeu făcea să crească urzici sănătoase pentru hrana săracilor, era plin de praf 

şi de iluzii, nu-l căuta nimeni în noul domiciliul, nici măcar soţia, pentru că făcuse 

greşeala de neiertat să se căsătorească legat la ochi, tânăr şi cu speranţe, fără de poem şi 

cu o mare putere de a iubi, dar femeia aceea nu o interesa puterea aceasta, cine ştie ce 

dorea… Poezia însă îl salvase, a putut rezista datorită versurilor, datorită marilor poeţi 

care şi-au trimis volumele până la el, pentru că, îmi spune, era o vreme pe care o regretă, 

în care şi-a pierdut tinereţea, dar când o carte costa puţin, cât o pâine a săracului şi puteai 

citi, te puteai refugia undeva, în peisajul acesta abstract al iluziilor şi a cuvintelor vii, 

printre cavaleri şi castelane, puteai trăi într-un castel în care veneau în vizită mari regi şi 
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unde puteai să-şi reciţi poemele. Mi-a mărturisit plin de bucurie că l-a văzut cândva pe 

Homer stând orb la marginea mării, dar văzând până departe, chiar în castelul său 

iluzoriu. Credea, poetul, că lumea aceasta îi făcea bine şi mi-a pus o înregistrare veche, 

cu Bach, o muzică ce te prindea într-o lume adevărată, ascultam amândoi sunetele acelea 

minunate şi poate că el plângea, mi s-a părut sau poate a fost adevărat, a ascuns toate 

acestea de mine, ochii îl trădau însă şi nu-l puteam privi direct.  

- Vezi, când Dumnezeu are musafiri le pune muzica aceasta ca să îi 

îmblânzească pe oameni, ei au nevoie să fie schimbaţi şi muzica poate face minuni… 

Am tăcut pentru că nu aveam răspuns, mi s-a părut un citat de undeva, s-au a fost o 

inspiraţie de moment a poetului, dar a intervenit cumva, parcă îmi ghicise gândurile şi 

mi-a povestit despre lecturile sale din Borges, unde sunt tot felul de citate din scriitori şi 

cărturari sau artişti şi el, poetul, crede că au fost puse acolo, deşi nu existau astfel de 

fraze nicăieri… 

- Ba existau, i-am replicat, în operele lui Borges, le-am citit parcă, s-au mi s-a 

părut… 

- Fi serios le-a pus ele acolo între ghilimele ca să pară adevărate, avea nevoie un 

orb să vadă în felul său… 

     Mi-a mai povestit despre un loc pe care îl iubea mult, un orăşel mic în care a 

descoperit poezia cu adevărat, avea o garsoniera undeva pe malul unei ape, cu sălcii 

mari care îngenuncheaseră în aerul dimineţii, avea o privelişte spre mirifică spre munte, 

nişte munţii adevăraţi ca în Elveţia, puri, cu zăpadă şi vara, iubea mult locul acela, i-a 

creat timp pentru poem deşi lucra destul de greu în perioada aceea în nişte uzine mari, 

pline de praf, de fum, de oameni beţi, fără Dumnezeu, munceau pentru ca la încasarea 

salariului să intre în primul birt şi să se îmbete şi care duceau, într-un fel aparte, lumea 

mai departe. Într-o zi, continua el, mi-am pregătit o pungă de plastic în care am pus ceva 

mâncare, eram şi singur în vremea aceea, dar în loc să iau punga aceasta, am luat o alta, 

în care duceam gunoiul până la prima ladă de gunoi, chiar lângă blocul unde era situată 

şi garsoniera. Aşa am mers până la locul de muncă, fără să ştiu ce am în pungă, visam cu 

ochii deschişi un poem ce nu se scria, şi lucram în condiţii grele, câştigam puţin, dar 

pasiunea pentru lucruri vechi mă ţinea şi ea pe picioare… Acum toate lucrurile acestea 

sunt adunate, când voi muri şi moartea îşi scrie şi ea poemul cu mine, poate vor rămânea 

copiilor, dar ei nu au simţul frumosului şi al valorii lucrurilor vechi, o să le vândă pe 

nimic ca să pună mâna pe bani, mă atacă pentru noua mea prietenă, dar sunt singur, 

cineva trebuie să fi cu mine, am ajuns ca dimineaţa să-i mulţumesc Celui Prea Înalt că 

mi-a dat viaţă, o preţuiesc, mai am doar o carte cu poeme de publicat, am o promisiune 

că aşa va fi, tot de la un poet care este şi editor…  

     Fraza lui putea continua era ceva care lega cuvintele într-un mod ciudat, era ca în 

viaţă, zi după zi, moarte după moarte, lacrimă după lacrimă…  

Era ceva care atârna greu în frazele sale, apoi continuă: 

- Sunt panteist, Dumnezeu e pretutindeni în natură, se confundă cu natura, îl 

simt, stau de vorbă cu El. În ultima vreme mi-am cumpărat o bicicletă, am un obicei, mă 

duc la un izvor bun, cu apă minerală, îmi astâmpăr setea din apa care ne-o dă natura, nu 

mai beau nimic, nici must, doar rar, mă îmbată tristeţea, acolo pe bicicletă scriu cele mai 

bune poezii, pedalez şi cuvintele vin în mintea mea, le dictează aerul, orele, lumina, 

apoi, culmea, le uit, sau nu vreau să mi le amintesc, sunt prea frumoase şi, într-un fel, 

sunt egoist, le păstrez pentru mine… 

- E un mod de a te păstra curat, de a fugi… 

- Scrieţi poemele şi publică-le, lumea are nevoie de ele, mai eşti tânăr şi poţi … 

Era un fel de disperare în vorbele sale, vorbea de poeziile mele ca de a lui, poate că în 

mintea noastră nu mai facem distincţie între poeme, le considerăm ale noastre, de parcă 
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toţi scriem la acelaşi poem, unii mai bine sau alţii mai puţin bine, după cum a şi scris 

Borges, care, orb, vedea mai bine ca noi… 

- Îmi plac poemele tale, acum nu ai adus nimic, altă dată să vii cu registrul acela 

la tine, îmi citeai poezii şi parcă le scriam eu… 

- Acum le scriu direct pe calculator, am şi muzică bună înregistrată acolo, cu 

sunet plăcut, curat, ascult totul, ca pe vremuri când ne întâlneam în garsoniera aceea,   v-

am spus că o să regretaţi, aţi fugit de lumina aceea… 

- Toţi fugim, într-o zi şi tu vei face asta, nu ştii ce te aşteaptă… 

Nu l-am băgat în seamă, mi s-au părut cuvinte aruncate la tristeţe, dar nu era chiar aşa, 

puţin adevăr era pus în ele. Venise vreme să fug…  

Inevitabil m-a întrebat ceilalţi poeţi din zonă, se interesa de ei, făcea unele comentarii 

asupra persoanei lor şi se uşura, apoi îşi aducea aminte de poeziile lor, pe unii îi critica, 

dar îşi revenea rapid, ştia că poeţii trebuie să iubească. M-a servit cu un ceai în aceeaşi 

cană veche, m-a rugat să mai trec pe la el, să mai stăm puţin de vorbă, să ne mai 

spovedim unii la alţii. Mi-am adus aminte de spada aceea din vechime, n-am mai văzut-

o şi l-am întrebat de ea.  

- Am dat-o… 

- Cui? 

- Ce importanţă mai are, era doar una de paradă… Va ninge, poate unul din 

fulgii va purta chipul lui Dumnezeu… 

- Va ninge, i-am răspuns…            

Nevăzut un bumerang se rotea peste lumea din care fugim şi în care ne întoarcem, nu 

mai era anotimp, nu mai bătea ceasul din turnul Primăriei ora exactă, pluteam într-un fel 

de timp fără de timp. 
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Misterul frigului 

  

         

 

Părea că văd un chip, era al soţiei şi alte persoane, se limpezea acel chip, auzeam într-un 

fel ciudat glasul ei care mă îndemna să mă trezesc pentru că operaţia reuşise, da reuşise, 

era bucuroasă, era în glasul ei o bucurie cum nu mai simţisem, Dumnezeu îi dădea 

speranţe, tonul, timbru, era acolo o izbucnire de bucurie. Se transmitea spre mine un fel 

de miracol. Mă durea totul, trupul meu părea că-şi pierduse greutatea, dar apăsa într-un 

fel ciudat asupra inimii, asupra pântecului. Aşa cum îmi impusesem,  în loc să mă vait, 

să strig, să plâng, mă rugam, dar poate că rugăciunea era un fel de ţipăt, ştiam că altă 

şansă nu exista decât acea rugăciune continuă, care să ia loc durerii şi care să mă oblige 

să privesc spre cer, să primesc putere şi nu spre trupul neputincios, slab ca un nufăr pe 

ape care alunecă spre eternitate. Nu puteam mişca, dar ceea ce simţeam era un frig 

intens, de neoprit, unul care marca fiecare celulă din corp, un frig care era acolo, în 

carne, în minte, în toate, un frig copleşitor care părea că nu va avea sfârşit niciodată.  

Poate sângele pierdut, operaţia în sine care era un şoc pentru organism, sala aceea de 

operaţie, rece, ca un cavou, intervenţia acelor aparate şi a substanţelor care îmi fuseseră 

introduse în corp, toate provocau un frig structural, unul de esenţă. Doar atât puteam să 

cer - să primesc căldură. Eram învelit bine, chiar şi o pătură care primea aer cald, special 

concepută pentru acestea, mă protejau, toţi ştiau că îmi era frig, unul care mă afecta. 

Poate eram puţin confuz, dar trebuia să rezist, să revin la viaţă, să pornesc spre lume    

într-un fel nou, să încerc altceva, trebuie să te naşti încă o dată în viaţa aceasta umilă, dar 

luminoasă. 

Prezenţa soţiei acolo m-a încurajat, ştiam deja că cineva mă va apăra pe acest pământ, cu 

dragostea aceea pământeană, ştiam că şi ea se ruga pentru mine, că va rămâne în preajma 

mea, ca un înger păzitor, era ceva în fiinţele umane care le leagă prin fire nevăzute…  

Deşi abia revenit din valea umbrelor morţii, doream să mă odihnesc, simţeam nevoia să 

se termine cu frigul acela, cu teama, mă rugam, dar şi doream să dorm, să cad într-un 

somn eliberator, mă liniştisem, medicii făcuseră ceea ce trebuia, cu doar câteva zile mai 

înainte nici nu aş fi putut să gândesc clipele acelea, dar acum asta era, omul are resurse 

nebănuite şi Dumnezeu nu-i pune în spate mai mult decât poate duce, mai mult îl ajută 

să iasă din căderile lui. Nu puteam să dorm, aparatele acelea la care eram conectat, 

inima, pulsul, mintea, totul era legat de semnale electronice care pulsau după cum pulsa 

fiinţa mea, sunetul acela de cuţit, un sunet electronic, mă trezea, mă aducea mereu la 

luciditate, se părea că nu mai rezist. 

      După ce m-au părăsit cei apropiaţi, deja venise seara, urma prima noapte cu durerea 

şi cu spaima, cu frica de moarte şi de necunoscut, am privit în jurul meu prin  lumina 

aceea difuză de spital, una de adâncuri de parcă mă scufundasem în ape nevăzute, am 

privit şi înţelegeam că în ziua aceea au mai fost operaţi şi alte persoane, nu eram 

singurul care trebuia să treacă prin asta. La stânga era un bărbat încă tânăr care avusese o 

operaţia mult mea grea, o tumoare care se extinsese în organism, urma să mai fie operat 

încă o dată, la un alt spital, la un alt organ, se văieta continuu, probabil durerile erau mai 

puternice, organismul mai afectat, auzeam din când în când personalul vorbind, chiar şi 

soţia care urmărea evenimentele cu interes, mi-a spus că bărbatul acela trecea prin mari 

încercări, că avusese într-adevăr o tumoare mare şi că medicii pe riscul lor aproape au 

intervenit, sperau într-o revenire, într-o reuşită. Aş fi vrut să-i spun  câteva cuvinte, dar 

nu puteam comunica încă.  
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      Până la urmă trupul meu s-a mai încălzit şi încercam să dorm, dar în dreapta era un 

alt bărbat care vorbea prin somn, se frământa, se zbătea şi căuta să spună ceva, nu era 

inteligibil, dar era acolo. El nu fusese operat din cauza unei tumori, ci pentru că îşi 

donase un rinichi fiicei, mai tânără, dar în mare nevoie, se făcuse un transplant în spital, 

fiica nu era acolo în acel salon, dar când şi-a revenit primul lucru a fost să întrebe de ea, 

cu se simte, dacă a reuşit transplantul, apoi cădea într-un somn profund. Medicul, în  

halat alb, i-a spus că ambii rinichi erau bine, să nu mai aibă teamă.  

A întrebat:  cum ambii? doar el avea doar unul, dar medicul a zâmbit, era şi el mulţumit 

de reuşita  intervenţiei, da celălalt fusese util, fiica sa scăpase, mai primea viaţă. Vedeam 

mesajul care îl primeam, operaţia mea era poate una mai uşoară, trebuia să privesc spre 

viitor, omul are viaţă de la Dumnezeu. Mă întrebam de multe ori cum voi trăi doar cu un 

rinichi, mă simţeam tulburat, nu înţelegeam, dar încet – încet învăţam că cel care dă 

viaţa este Dumnezeu.          
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Het 

 

      

 Stătea pe trepte, aşezat ca bătrânii şi vorbea. Îmi povestea despre romanul la care scrie, 

într-un fel a uitat de poezie, dorea să pună în cuvinte povestea care îl rodea, una sinceră, 

parcă ar fi dorit să dea răspuns la toate şi mai ales la unele întrebări care pluteau în 

lumea atunci. Era plin de forţă, aşa părea, dar în sufletul său se îndoia, nu o spunea dar 

se simţea, transmitea nesiguranţa...  

     L-am admirat de multe ori, avea un vers ca un cântec şi un cântec ca un poem, scria 

bine, cu har şi cânta cu bucurie, părea că le are pe toate, dar nu era aşa, ceva îl trăgea în 

jos, dincolo de aparenţe era drama...  

    Şi-a pierdut soţia, ea ceruse divorţul, îl acuzase de fapte care nu erau ale lui, le-a 

acceptat, cu resemnare şi un fel de tristeţe, pe urmă aveam să aflu că soţia sa avusese o 

relaţie în afara căsătoriei şi nu i-a păsat, sau, poate, i-a păsat, dar era prea târziu. Era 

acolo durere, dar el cânta. Mai putea să cânte şi să uite… 

     Şi-a crescut fiul cum a putut, a găsit soluţii, într-o vreme a plecat prin străinătate să 

cumpere marfă şi să o revândă la preţuri bune în ţară, aşa făceau cei din blocul unde 

locuia şi mulţi din localitate, era un mod de a ieşi în lume după bani şi a putea să trăieşti, 

erau soluţii puţine pentru oameni, nu le putea găsi, era o ruptură în vreme şi ei nu găseau 

ieşirea.  

Îmi vorbea despre roman, despre viaţa sa, era o zi frumoasă de toamnă şi lumina era de 

aur, părea să compenseze toate pierderile noastre.  

     Apoi mi-a vorbit despre volumul de poezie care urma să apară, undeva la o editură 

din estul ţării, era mândru de asta, era un volum antologic. Strânsese cele mai bune 

poeme şi le pusese acolo, cineva s-a găsit să le publice, era mulţumit. În iarnă a sosit şi 

volumul, era dezamăgit, coperta nu ieşise corect, culorile se atingeau între ele, se topeau 

de parcă volumul fusese aruncat la apă, culorile de pe copertă curgeau, dar poemele 

stăteau prinse în cuvinte. 

    Mi-a vorbit de prietenul său Ian, care reuşise undeva într-un mare oraş, câştigase bani 

buni, fusese gestionar la un mare depozit, dar îl cam atinsese băutura, îi plăcea să bea, 

dar acum s-a lăsat, poate definitiv. Poate…  

     Dar n-a fost aşa, Ian revenea în lumea sa de alcooluri, se pierdea în neant şi el, poetul, 

îl ajuta. De fapt cred că pusese ochii pe prietena lui Ian, o femeie frumoasă, aparent 

sensibilă, vecina sa pe care o neglijase, dar care Ian îi acorda atenţie, o plimba cu 

maşina, îi făcea atenţii, iar ea, femeia aceea frumoasă, suporta toate acestea pentru 

confortul ei, pentru un fel de linişte pe care o aşteaptă femeile toată viaţa şi care, în final, 

nu mai vine.  

Poetul mi-a povestit apoi de prietenă de a sa, vânzătoare, femeie tânără şi frumoasă, o 

brunetă cu ochi ce nu se uită, m-a dus la magazinul unde îşi făcea meseria de 

comerciant, am privit-o,  dar pe urmă am ieşit la o plimbare prin oraş.  

    Continua să povestească, acum stătea cu mama sa, o îngrijea căci era în vârstă, uita 

mereu ce se petrece cu ea, aştepta să treacă valul pentru a rămâne în apartamentul 

mamei, era singura lui şansă, toată avuţia lui, în afara cărţilor şi a cămăşilor, a rămas la 

soţia sa, avea nevoie pentru a creşte fiul lor, dar probabil era doar un motiv, pentru 

aveam senzaţia că fiul era mai ataşat de poet,  găsea în el alte resurse. Am fost mirat 

când mi-a spus că din când în când mai trece pe la fostul cămin, că îşi mai iubeşte fosta 
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soţie, că se întoarce să vadă cum arată un cămin, poate umbra unei familii. Era hăituit, 

nu o spunea, dar o arăta... 

Îmi părea rău, avea atâta poezie în el, atâta har, dar nu se putea lipi de soarta sa, părea 

străin într-o ţară străină. 

    Când a murit mama sa, la moştenire a avut surprize, chiar fraţii au dorit să primească 

câte ceva din valoarea apartamentului cu toate că el, poetul, avusese grijă de mamă. A 

fost o dezamăgire pentru el, un fel de cădere, până la urma s-au înţeles, au negociat, au 

mai lăsat unii şi alţii, s-a ajuns la un compromis. Era o problemă de familie aşa cum sunt 

multe, pe pământ oamenii se agaţă de lucruri, dar nu duc nimic dincolo, dar se agaţă, 

sunt disperaţi, e o disperare în lume, una profundă… 

      A greşit când a dorit să –şi apropie pe unul dintre copiii fratelui său, a dorit să-l 

prindă în joc, îl ducea pe la petreceri ca să câştige un ban, copilul se ocupa de partea 

tehnică a staţiilor, difuzoare, amplificatoare şi altele şi cânta pe la nunţi, botezuri, 

aniversări, împreună, într-un fel de complicitate de familie. Dar a greşit, copilul era prea 

tânăr, trăia prea de tânăr într-o lume a căderii şi îl afecta, în ciuda banilor câştigaţi. 

Pierderea era prea mare, sau preţul era prea mare. 

Cred că Het nu mai scria poeme, nu l-am mai văzut de mult, dar nu uit poemele sale de 

dragoste, era acolo durere şi frumuseţe, s-a izolat într-un anumit fel deşi a dorit să mai 

adune oameni de scris în jurul său. A refuzat unele colaborări, îşi continua viaţa în 

apartamentul acela rămas de la mama sa şi convieţuia cu femeia lui Ian, într-un fel de 

stare de confuzie care lasă impresia că e luciditate.  

    Nu l-am mai sunat de mult. Îmi era într-un fel dor de melodiile din poemele sale, dar 

mi-l amintesc pe acele trepte povestind despre romanul la care scria şi care nu s-a mai 

terminat niciodată, povestea continua, era una sinceră, una care nu avea sfârşit şi care nu 

se mai putea scrie, sinceritatea din acel roman m-a atins, uneori nu se puteau scrie acele 

cuvinte, dar el le scria.  

Aş fi dorit să văd romanul acela dus la capăt, dar era imposibil, cred că povestea era 

chiar viaţa sa şi viaţa trebuia trăită, apoi scrisă, era imposibil să scrii despre ceva ce nu 

se mai întâmplă. 

Stătea poetul pe acele trepte şi era într-un fel revoltat: 

- Toţi sunt la fel, se schimbă unii cu alţii, dar se joacă de viaţa noastră. Mereu 

ratăm şansa, suntem pe lângă viaţă. Îi vezi cum vorbesc, cum te dispreţuiesc, nu poţi 

face nimic! 

- Dar tu ai poezia şi cânţi, îţi place şi mai faci un ban! 

- Lasă-mă cu asta! La petreceri îi vezi cum sar pe masă şi zbiară, nu cântă, se 

mişcă din toate încheieturile de parcă vor să scape de trup! Femeile strigă cuvinte 

porcoase şi-şi arată picioarele, dau din fund şi din pântec, ei se dezleagă la cravată, la 

cămaşă şi se agită cu mâinile, cu picioarele, cu buzele. Sunt cei cu bani, care au ce vor,  

dar habar nu au de ceea ce se întâmplă în jur! Să le cânţi şi vor să le cânt cântece de 

petrecere, fără mesaj, numai porcării, parcă nu mai rezist, mă simt murdar. Banii ăia sunt 

murdari, dar nu am ce face... Ne mai întâlnim cu băieţii, mai aranjăm câte o melodie şi 

lumea ne apreciază când şi când, am compus un cântec pentru un sindicat, sper să luăm 

ceva bani pe el! M-am săturat să facem iarăşi muncă voluntară. Înainte nu puteai ieşi în 

străinătate că nu era voie, trebuia să minţi, să inventezi tot felul de lucruri ca să pui mâna 

pe o viză, acum nu poţi ieşi pentru că nu ai bani ! Dacă se iveşte câte o asociere sau ceva 

de genul acesta cu cei din afară, se găsesc „ membrii de partid „ – aceiaşi şi înainte şi 

acum, doar n-o să ne lase pe noi să ne bucurăm de libertate. Să le cânţi pe la serbările 

lor, dar nu dau bani ! Iarăşi munca voluntară… 
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- Lasă că te descurci tu ! Acum ţi-ai publicat volumele, câte s-au nimerit, mai 

faci rost de bani cumva, eşti mai descurcăreţ ca alţii! Totuşi ai contact cu ei, intri  într-un 

fel în lumea lor, mai scapă câte o sponsorizare! 

S-a uitat scurt la mine, a dat din cap în felul său, semnificativ, a fost un răspuns din 

fiinţă, că totul e murdar. Ar fi dorit altceva şi se poate realiza altceva! Era regretul său că 

am ratat şansa. S-a mai dus o generaţie părea să spună! 

- Tu ai poeme în antologii, sunt unice prin muzicalitate şi prin vers, prin idee şi 

prin angajament! 

- Vorbeşti de parcă îmi faci cronica! 

- De ce nu mai publici în revista locală, merge, are o poziţie bună în piaţă, poţi 

să faci lucru multe, sunt ai tăi care scriu acolo! 

- Sunt prea multe greşeli! Le văd, sunt cuvinte stâlcite, scrise strâmb, le simt, nu 

mai pot răbda! Apoi e de muncă într-un fel şi nimeni nu-ţi dă un ban! Am un angajament 

cu cineva că îi scriu romanul, mi-a dat nişte manuscrise, le-a scris cu mâna lui şi acum 

trebuie să le pun pe calculator! Dar trebuie să lucrez şi la textul acela pentru că nu pot 

altfel! Îmi dă jumătate din salariu, într-o lună îl scriu. Iau banii şi trăiesc!  

- Crezi?  L-am întrebat aceasta pentru că a scrie la cărţile altuia, după logica lui e 

o corvoadă, nu o satisfacţie. Parcă ai duce saci în spinare, muncă de Sisif, apoi durerea 

că ale tale stau undeva în mintea ta, gata să explodeze, să  arunce în aer, e greu să-ţi porţi 

operele nescrise în tine! 

- Fac eu cumva! Rezist şi îi iau banii, ca să pot trăi! 

       După câteva luni, am înţeles că tot scria la romanul altuia, mă suna la telefon ca să 

mă întrebe dacă lucrurile se leagă în povestire, dacă legile sunt aşa cum le scrie el, a 

introdus noi povestiri în povestirea celuilalt, căuta soluţii pentru roman, trebuia să-l ducă 

la capăt, primise banii şi se dorea de cuvânt. Mă suna destul de des. Îi spuneam câte 

ceva, mai îi dădeam sugestii,  dar eram trist pentru că romanul său stătea, la al său nu 

scrisese deşi avea o mare durere în asta. Când îl întrebam ocolea un răspuns direct! Avea 

un glas stins în telefon nu ca ton, ci ca sens, ca dorinţă! 

După alte câteva luni mi-a telefonat şi mi-a spus că a terminat romanul acela străin şi l-a 

predat, a luat toţi banii, dar că a fost o experienţă interesantă, poate chiar necesară. 

     Aşa cum stăteam pe trepte amândoi, în acea zi, o zi unică în felul ei, am avut senzaţia 

la un moment dat că trăim amândoi o iarnă stranie, că ningea cu fulgi mari cât lebedele, 

poate cineva plângea în cer, băteau şi clopotele peste noi, sunetul lor ne învăluia, era un 

fel de legătură secretă pe care el ar fi putut-o realiza, dar care a rămas doar o speranţă, 

un sunet care se apropie, vine, se duce mai departe, îl auzi tot mai încet, dar energia 

aceea pluteşte în univers, nu se pierde, ci capătă alte forme, unele nu le mai ştim, de 

altele nu vrem să ştim, speranţa pluteşte undeva în univers şi poate că ninge frumos ca 

într-un sat modest de munte, pe dealurile căruia trece Dumnezeu desculţ. Iar noi 

înconjuraţi de gard stăm într-o lume care nu ne mai aparţine de mult. Gardul ne 

înconjoară deşi credem că versul ne-a eliberat… 
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10. Copacul  

 

…….. 

Dimitrie Costin privea pe fereastră. Îl aştepta pe Ilie Roman, aşa cum promisese 

preotului. Deşi nu era instalat în funcţie de prea mult timp, avea experienţa cu oamenii şi 

era încredinţat că va face treabă bună cu acest Ilie, mai ales că lucrase în întreprindere şi 

cunoştea profilul. Vremea era destul de frumoasă în acea zi. Se hotărâse să se aşeze pe 

scaunul lui obişnuit, refuza să folosească scaunul tradiţional de director, avea o reţinere, 

vremurile erau tulburi, fusese pus acolo pe criterii politice deşi era de meserie inginer în 

acest domeniu al turnărilor de piese. Îi venea greu cu noua investiţie pentru că se făcea 

pe banii statului şi cu garanţia statului, era „ajutat„ dar numai aparent, pentru că era 

nevoie bani serioşi şi pentru asta trebuiau acte de tot felul, tehnice, juridice, contabile, un 

camion de marfă încărcat cu dosare. Parcă vedea camionul cu dosare ieşind din curtea 

fabricii, îndreptându-se spre ministere, în capitală, dar nu prea vedea dacă era aşteptat 

acolo, în fine…  

 Nu prea avea cu ce garanta afacerea asta şi erau mulţi intermediari în piaţă care nu 

doreau să se pună ceva pe picioare şi să se producă pe plan local pentru că pierdeau 

comisionul şi era destul de puternici, acolo în capitală. Auzise unele zvonuri pe la partid, 

dar credea că va răzbi.  

În cele din  urmă luă o revistă şi începu să caute la rubrica de publicitate un tractor pe 

care şi-l dorea cam de mult, poate găsea unul mai ieftin, cumpărase ceva pământ de la 

neamuri, de la cunoştinţe, de la colegii din satul aflat în apropierea cetăţii, a oraşului. 

Avea un sentiment că tot pământul era cea mai bună investiţie, nu-l putea muta în altă 

ţară,  părinţii i-au fost ţărani, era plin încă de energie la cei patruzeci de ani şi ceva, chiar 

iubea mişcarea în aer liber, pe iarbă verde, aprecia şi o vânătoare la mistreţi cu prietenii 

şi cu unii de la partid pentru că liderul era mare amator de vânători şi de ieşiri în pădure, 

pe deal, totul stropit cu ţuică de prune, bună, făcută de săteni în gospodării, mai bună ca 

alte băuturi străine.  

Erau atunci pe linie cu toţi, aerul de la ţară le priia când era de distracţie, nu de 

muncă… 

Trecu apoi la nişte cursuri de limba engleză prin corespondenţă, era la modă o limbă 

străină, chiar necesară, deschiderea spre lume cerea noi abilităţi, talente, dar toate erau 

bune pentru că puteai avea legături cu oamenii. Era silitor şi se gândea la vremurile când 

învăţa primele lecţii prin clasele primare, era cam de mult, dar se vedea cu ochii minţii 

copil. Se gândi că atunci avea o memorie mult mai bună, nu uita unele lucruri…  

Apoi se gândi la Ilie Roman, îi făcea un bine, era din colectiv, era bine că revenise la 

viaţă, ştia că omul se va implica în probleme, dar astfel de oameni primeau puteri 

nebănuite, pe care alţii le pierduseră, în tristeţea şi necazul lor căutau ieşirea prin muncă, 

doreau o certitudine.  Era util şi dacă nu ieşea afacerea, putea da vina pe el la partid, se 

va scuza într-un fel, aşa trebuie să fii, alunecos, altfel nu rezişti, oamenii doreau 

rezultate, trecuse vreme discuţiilor inutile. Presa era cu ochii pe el. Se mira cum de 

partidul era frânt în două, practica opoziţia din interior, pentru a elimina adevărata 

opoziţie. Fracţiunile aveau ziare diferite, se criticau prin presă, dar erau prezenţi la 

putere, toţi din politică ştiau regula, dar tăceau, altfel nu se putea. Se manipula populaţia, 

lumea trebuia să ştie că era libertatea opiniei, dar fenomenul nu era dus până la capăt, se 
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oprea la liderul de partid, care, aşa cum era starea de fapt, iubea vânătorile la ţară, la 

iarbă verde, în pădurile patriei… 

- Alunecos… se trezi vorbind singur. Ca să nu dea de bănuit secretarei, cuplă 

aparatul video cu înregistrarea tehnică a investiţiei şi încercă să se concentreze pe 

subiectul acesta, să-şi amintească de procesul tehnologic, de instalaţii, de toate aparatele 

ale americane, care îl provocau şi pe care le-ar dori în realitate…       

 

În acest timp Ilie Roman străbătea străzile cetăţii, era puţin distrat, puţin abătut, puţin 

visător, dar ceva îl duce înainte. Se gândea la noul loc de muncă şi nu îi venea să creadă 

că revine iar în viaţă, pur şi simplu, totul ca dar.  

Parcă nu ar mai fi fost niciodată vremurile în care nu putea să vadă, ceaţa aceea 

albastră care învăluie lumea pentru a ne atrage spre o altă realitate. Dar timpul se scurge, 

ne duce mai departe, simţim că suntem parte din anotimp şi că ora zile locuieşte în noi, 

cu putere, ca un al om.  

Încerca să-şi amintească de figura directorului de la întreprindere, dar nu îi venea în 

minte o figură mai puţin obişnuită şi se gândea la faptul că oamenii se schimbă oricum. 

Trebuia să găsească un alt sprijin în continuare, dincolo de aparenţe, dincolo de 

dorinţe… 

Privi spre grădina casei din dreptul său, era o grădină frumoasă, se putea reţine că 

stăpânul grădinii era un bun gospodar, culorile, pomii, chiar şi un miel păştea acolo, dar 

verdele din grădină era unul aparte, parcă avea o culoare ireală.  

Brusc, reţinu că acolo era un pom ciudat, pe jumătate uscat, pe jumătate plin de rod şi 

frunze, fructele aproape coapte, mari şi ireale, fără pete, parcă simţeai gustul lor, iar 

frunzele păreau că pot vindeca prin strălucirea lor, proaspătă şi persistentă.  

Apoi simţi o clipă că nu mai vede, ceaţa aceea albastră îi atinse ochii, dar fu numai o 

clipă de eroare, poate o stare naturală a corpului, poate slăbirea atenţiei, poate… aşa e 

lumea… 

Mai privi încă o dată copacul acela, apoi zări, acolo, în grădină, lângă rădăcinile 

pomului, un topor, metalul ascuţit strălucea în lumina zilei,  parcă a fost un zâmbet 

sinistru, dar toate erau trecătoare, gândi o clipă, da, sunt trecătoare… 

Îşi duse mâna la ochi, simţi acolo ceva umed, era o lacrimă…      

 

 

……………. 

 

 

Am ieşit din visul acela, poate a fost o secundă, poate au fost câteva ore, o noapte, 

două, timpul nu mai conta. Treaz, începeam să mă reobişnuiesc cu lumea, să mă 

acomodez la realitatea cea de toate zilele, să înţeleg sensul, dar timpul avea mai multe 

dimensiuni deodată. Norul visului mă înconjurase, poate mai atârnam de el, dar mi s-a 

părut că am scăpat… 

- Până la urmă tot voi muri, am spus cu glas tare, sunt dator cu asta… Ce banalităţi 

gândeam, o, da, va veni şi clipa în care timpul nu va mai avea sens. Am întins mâna 

după paharul cu apă, apa aceea de fântână, am înghiţit cu poftă apa, mi-era sete, o sete 

neînţeleasă, deci…   

Mi-au venit în minte câteva cuvinte: „Dacă aţi fi orbi„ , le-a răspuns Isus, „n-aţi avea 

păcat „ ; dar acum ziceţi: „Vedem”. „Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne.”. 

Isus spusese cuvintele, da, El, dar era demult, dintr-un timp nelămurit, dar nu chiar, 

păreau actuale şi apoi am primit răspunsul: „Spinoza şi-a câştigat existenţa şlefuind 

lentile„. 
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Lamed 

 

    

      Cu poetul stau de vorbă adesea în balconul său pentru a fi mai aproape de oraşul 

unde trăieşte, poate invizibil, dar purtând cu el o aură care dă putere de rezistenţă. Este 

un fel de ieşire în larg, fără iaht, doar cu puţin cuvânt viu, cu adierea speranţei... De 

multe ori poetul este crispat, se lasă greu dus de val, dar pe urmă se declanşează, se 

dezbracă de omul de peste zi şi devine artistul care uită de toate pentru a primi ceva în 

schimb - eternitate cetăţii, dincolo de zgură, de fier vechi şi dividend. 

Îi place să vorbească despre operele sale aşa cum sunt văzute din interior, din partea 

nevăzută, partea unică, a scriitorului. Vorbeşte de experienţe şi se miră, chiar este 

revoltat de mizeria care însoţeşte câte o revistă, câte o operă, câte un poet, sau pur şi 

simplu care însoţeşte omul. Şi-a dorit, dar asta este vis, o revistă de cultură, de artă, în 

care să nu poată face, iată, compromisuri. Îmi vorbeşte de romanul pierdut într-o editură, 

este desigur imaginea transatlanticului scufundat şi care trage după sine eternităţi.  

     Repetă experienţa cu romanul bazat pe propriu sânge „Carnea focului”, este o scriere 

care îl doare, mărturiseşte că a dorit să fie cât mai real, cât mai adevărat, să pună capul 

său pe tava contemporanilor. 

Îşi reaminteşte de vremurile când era tânăr şi când iubea fără complexe şi cum asta l-a 

afectat de aceea îi place floarea de spin, floarea aceea albă chemând sângele.  

      Nu regretă că s-a rătăcit în meserii care nu au legătură cu poezia sau cu scrisul ca 

muncitor necalificat, funcţionar, pedagog, cântăreţ de local, şomer de lux, pensionar cu 

obligaţii faţă de cetate, mai mereu în pierdere.  

     Din balconul său îmi spune despre cei care au primit cărţile sale: prieteni de ocazie, 

oameni simpli, copii, scriitori cu maşină de măcinat cafea, creştini şi păgâni. A iubit 

scrisul şi de aceea a greşit în câteva locuri, mai ales când a lansat la apa vremii ziare fără 

acceptul lor, a celor din lume, cărora nu le place să le dai lecţii de morală, nu mai au 

timp, abia dacă au timp de afaceri, trebuie să trăiască, indiferent de morală.  

    Refuză să-mi enumere premiile, nu-i pasă, dar în secret, mai doreşte un premiu. Aici 

este secretul, nu vrea să mărturisească ce premiu, dar înţeleg şi schimb direcţia, atunci îţi 

aduce aminte de tatăl său, de fraţi, dă o lacrimă pentru copii, se fereşte de femeile pe 

care le-a iubit, îi pare rău de Piki, câinele pierdut dintr-o eroare, care l-a înţeles în felul 

său simplu de animal care poate muşca din carnea cuvântului. Nu-i iubeşte pe cei care 

caută mereu un os de ros, dar îl regretă pe Piki, pentru că este personajul care l-a asistat 

la scrierea multor volume şi la singurătatea populată de epistole.  

Despre titlurile din unele cărţi regretă că le-a pus aşa, dar poate mai este timp, ezită la 

ideea unei antologii, parcă îl încurcă, îl reţine ceva, deşi admite că a venit vremea uneia, 

aşa, ca rod şi ca expresie de uitare, poate  gândeşte că antologia este un fel de testament 

şi schimbă ideea.  

A fost sărbătorit la vârste rotunde, la 50 de ani, la 60 de ani, la vârsta maturităţii, a fost 

premiat, dar mi-a dăruit câteva cărţi, le-a semnat totdeauna, a lăsat un mesaj, un semn, 

un nod, o amprentă. În ultima vreme folosea un fel de sigiliu de scrib, îi făcea plăcere 

lucrul acesta, de parcă semna şi sigila decrete, poate era un fel de veghetor într-o ţară 

secretă pe care numai el o cunoştea…  

Ar vrea un fel de societate de misiune pentru scriitori, pentru ca oamenii să iubească 

iarăşi cartea. Îi spun că am intrat în epoca informaţiei, da, şi-a procurat  un calculator, e 
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bun ca instrument, dar cartea, cu paginile fragile şi bună de ars pentru a fi scrisă iarăşi pe 

cenuşi,  este altceva. 

Vine peste an vremea când se retrage la ţară, ar dori o căsuţă la ţară, înconjurată de pomi 

şi oameni simpli, dar greşesc şi-i aduc aminte că la ţară, deja birtul e un fel de moschee, 

se închină toţi beţivii, nu se supără, dar îmi povesteşte despre o drumeţie prin păduri 

mirifice şi despre râul Strei, unde se poate pescui ca la începuturi de lume. 

Părăsim balconul, miracolul zilei, lumina gri a cetăţii şi ne retragem din lume, de sub 

umbrela ei acidă… 

Mi-a plăcut totdeauna cum spunea poetul acesta cuvântul lilion, gândindu-se la floarea 

primăverii, a folosit mereu cuvântul ca un fel de cheie a poemului. 

     Îl văd în cameră, înconjurat de cărţi şi tablouri, parcă balconul era o altă lume, mă 

gândesc când a avut timpul necesar şi ce miracol a fost cu el de a putut aduna atâtea 

pietre de aducere aminte, spiritual vorbind, dar poate a primit mesaje de la cei pe care i-a 

atins cu fiinţa sa. 

Era acolo un tablou pictat de un prieten medic, îl prezenta pe poet îmbrăcat în moda 

veche a poeţilor, cu melon, cu o privire căutătoare după familia sa mult prea 

transparentă. 

- Cum să facem să ne facem editură că nu mai vreau să am de a face cu ăştia, toţi 

profită de numele meu, de mine şi de tine şi de alţii, ne dau bani numai pe criterii 

politice sau de interes, dă-i în acolo, au ei ceva care nu e în regulă... 

- Păi,... încep să-i explic… 

- Dar ăştia de acum sunt mai comunişti, ce trebuie să dovedesc eu că scriu la 

mine acasă, ce fac eu acasă, de ce să aduc atâtea acte, evident că acasă la mine scriu, 

sunt scriitor, ce aş putea face? 

- Fără sediu nu-ţi dau aprobare, înţelegi? 

- Nu înţeleg! De ce atâta birocraţie? 

- Asta e puţină, va veni o vreme când va fi şi mai multă, vezi, în partea din urmă 

a timpului vom fi controlaţi, vom avea numărul nostru personal, seria noastră de 

fabricaţie, vom semăna tot mai mult cu maşinăriile fabricate de ei… 

- Intră în familia mea, în intimitatea mea… 

 

Mă apropii de o carte a sa o răsfoiesc şi încep să gândesc… Mă priveşte, apoi iese în  

camera alăturată să prepare o cafea, puţină apă. Poate face un efort, soţia sa a plecat să 

lucreze în străinătate pentru a avea un venit, are doi copii la facultate care au nevoie de 

bani pentru studii, deşi i-a educat bine, îi pune la treabă, mai au şi ei venitul lor… 

 

Dincolo de anii pe care i-a numărat şi i-a trăit pentru a fi mai înţelept cu un vers, poetul 

îşi  forţează limitele, se vrea stăpânul jocului,  parafrazând un film şi o carte la modă, 

una din povestirile stranii care circulă acum în lume.  

Această forţare de limite prin har şi prin blândă scriere cu vârful inimii, creează  o 

stare de artă în mijlocul unui joc din  acest ev contradictoriu în care poeţii strigă în 

pustie. E jocul vieţii care omoară umbrele.  

În jocul propriul al poetului care nu a luat nimic în joacă în momentul când a trăit aceste 

poeme, simt în aer miracolul şi nu ştiu de unde au apărut atâtea volume, astăzi se scrie şi 

publică greu din motive financiare, trebuie să ai sponsori, prieteni, să accepţi jocurile 

altora în mirajul jocului propriu, poate Dumnezeu a ridicat oameni la timp pentru el, 

avea ceva de spus şi asta era important…  

 Pentru a se regăsi poetul forţează limitele propriului timp şi a cărnii sale dureros de 

reală, izbindu-se de limita intimă a limbajului, a limbii în care trăieşte zilnic şi-n care 

moare zilnic... Din dragoste de vers poetul îşi iubeşte limba şi o consideră ca de esenţă 
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poetică, prin variantele ei de vorbire cu sufletul. Deşi limba aceasta, ca orice limbă are şi 

limite, ea este ţinutul în care locuieşte scriitorul, este pricină de geografie a cărnii. În 

lipsa unor cuvinte care se leagă exclusiv de divinitate, precum în limba ebraică veche 

sau greaca veche,  mai apropiate de eden ca punct de rostire, poetul îşi redescoperă 

limba  proprie şi prin vers, şi cea care  este a tuturor.  

Deşi aproape de mine, alături, aud câteva provocări ale limitelor, aud cum  geme 

moartea, înţelesul luminii în dorinţă, moartea plângând îngroşa vocea cyborgului, versuri 

care plutesc prin cameră, ca un fel de umbră…  

Ideea  care îi roade carnea se dilată brusc în stare şi parcă simt cum îmi doresc să mă 

nasc eu pe mine din moartea care nu mai devine, mi-a transmis câte ceva din sensul 

vieţii sale, poate un  fel de durere care se schimbă în cuvinte. Era acea stare de întrupare 

a celui care idee fiind fuge de carne, trăind în idee, adică tinderea spre kenoză, dar asta 

este o altă poveste care, evident, ne depăşeşte, dar care se poate deveni.. 

Simt căderea omului, iar din această cădere soluţia pare a fi esenţa între adevărul 

biblic, ştiinţa modernă şi arta modernă poetul se vrea  psihofizicianul, ca identitate în 

fruct. 

Presiunea externă a realului provoacă suferinţa, dar şi evadarea în virtual, care evadare 

este dureroasă, provoacă singurătatea sa. De aceea este aşa încrâncenat. 

Suferinţa este punctul în care poemul se scrie prin trăire, iar punctul de sprijin este  

Nordul inimii.  Atemporalul din spaţii îşi va naşte, murind, adevărul  şi el este conştient 

că  până la urmă calea aceasta trece prin moarte, iar virtual poetul şi-o asumă, moare 

împreună cu celălalt. 

Simt în cameră o frumuseţe a duioşiei de parcă el face un  salt de un veac pe aripa unui 

fluture, e în lume o ruptură cât un fir de mătase, dar până la urmă le adaugă parfumul 

esenţelor subţiri. Aş vrea să-i spun că punţile de legătură ale fulgerelor mentale ne leagă, 

dar parcă a spus-o într-un vers, mi se pare cunoscut, dar totuşi nu este…  

Am discutat de multe ori despre ceea ce dezleagă puţin din trăirea poetului în 

profunzimea ei de viaţă, şi că totul tinde spre memoria luminii, care „digitalizează 

astralul”.  

Aş vrea să-i spun că îşi regizează volumul acesta spre care privesc şi pe care îl 

răsfoiesc în timp ce el pregăteşte cafeaua fierbinte şi amară, între citate din Scriptură, 

dureros de adevărate din poziţia divinului, şi definirea prin tex literar a gândirii poetice 

pure la poetul care a trecut prin iad, pentru a se adresa stăpânului jocului.  

Nu pot să-i spun direct că poezia asumată poate duce la alienare, la cădere, dar până la 

urmă  doar întrebările răspund… 

Intră în cameră cu ceştile tradiţionale, se scuză că a întârziat puţin. Îi răspund că am 

răsfoit cărţile din bibliotecă şi că nu am avut timp să mă plictisesc … 

- Mă frământă acum ideea că pot constata compatibilitatea, poate ştiinţifică, 

dintre carnea porcului şi carnea omului ce permite transplantul de organe de la animal la 

om, ca mod de existenţă în realul contemporan…  

- Durerea ta pare cu atât mai mare cu cât carnea, sau trupul omului ar trebui să 

fie Templul, cred că o accepţi astfel ideea aceasta... 

-  Lacrima porcului din lacrima omului, oare ce vede?  Ştiu că mi-a răspuns cu 

un verset, dar nu mă supăr, are dreptate, iar eu trebuie să am răbdare.  

- Ai pregătit o cafea bună, singurătatea te-a învăţat… 

- Da, nu mi-a fost uşor şi nu îmi este, Maria, soţia e plecată, munceşte afară, 

între străini… 

- Eu cred că noi mergem acolo ca sclavi, deşi aici banii lor au valoare datorită 

cursului de schimb, acolo dacă ar fi să trăieşti cu toate acestea nu ar fi de ajuns… 
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- Şi noi suntem răbdători, suferim… Vezi, celălalt poet nu a avut răbdare, a 

schimbat soţiile, acum, la bătrâneţe îi este greu, a rămas singur, copiii îl vizitează rar, 

când îşi aduc aminte, ceea ce mi se pare straniu e că fosta lui soţie, prima dintre ele, îi 

mai aduce mâncare şi are grijă de el, când şi când, l-a ajutat şi la traduceri, ştii e 

profesoară, nu a preţuit-o, acum e singur şi la bătrâneţe te descurci greu, foarte greu... 

- Dar să privim la interiorul sferic al textului, ca vechi papirusuri pe role de 

lemn, carnea e neputincioasă, putrezeşte în timp ce vorbim amândoi, ne ducem… 

-  Ştiu că încă o mie de poeţi deodată cu noi acum, în aceeaşi clipă, sub aceeaşi 

stare sunt pretutindeni prin lume, răzleţi, scriu, scriu sau suferă pentru că tresare acelaşi 

pământ într-o unică floare, e poate floare de lothus. 

-  De ce  volum acela începe cu o mică istorie literară în stil propriu, nu mai ai 

răbdare, nu mai ai timp?  

- Dau lumii, pe scurt, viaţa mea, opera, premiile date şi uitate şi cele care nu vor 

fi date niciodată, meserii mele bune, meserii pentru un poet,  am fost ce n-am fost: 

lăcătuş, oţelar, salvamar, muncitor necalificat, cântăreţ de local, şomer, pensionar, 

înger… Dincolo de nota asta  este însă poezia, care cuprinde viaţa mea, aşa cum este, un 

vers între o viaţă şi alta, parcă sunt pe un  peron... 

-  Eşti, e clar că duios poetul trece prin viaţa noastră, prin cetatea în ruină şi 

cădere în înger, vezi, până la urmă fiecare poem este o lacrimă pe obrazul celuilalt. 

-  Ai dreptate volumul acesta este susţinut de prietenii mei pictori şi graficieni, 

iubitori de frumos şi, vai, de filele din dosarele securităţii, acolo unde ţi-o spun cu 

tristeţe, am murit puţin... 

-  Numai puţin? Ai acum şansă să mai redescoperi duioşia din poezia cea de 

toate zilele, cu bucurie şi durere. Lumina, logosul, spaţiul curbat, chipul pierdut, florile 

dalbe, toate înseamnă teme ale lumii care s-a definit exact în scrisul tău… 

-  Lumina rană a vederii, îmi dă replica, este o temă profundă în care se cheamă 

lucrurile de început, de dinaintea cuvintelor, pentru că este o foame de puritate la toţi, o 

foame care depăşeşte înţelegea obişnuită, eu vă chem poate vă iniţiez într-o altă lume… 

Durerea poetului pentru cetate, ca oraş în dificultate, dar nu numai pentru cetate în care 

trăieşte este vizibilă, poetul nu acuză, el cântă şi cântarea sa urcă oraşul mai sus cu un 

secol. 

Ştiu că se simte solidar cu toţi artiştii care suferă, iar cu poeţii cu mult mai mult, este în 

acelaşi copac cu scribi. De fapt şi mărturiseşte că moartea poetului este numai în limba 

română, ca un loc în care se poate învia. 

- Secretul fiinţei umane este undeva între apele dulci şi cele sărate, între fălcile 

leviathanului, în spatele oglinzii, îmi spune… 

- …realitatea se descoperă şi se ascunde,  totodată...  

-  Da, bătrâne, îl aud şoptind parcă, adevărul despre poezie este scris, este trăit, 

este murit de poet, numai întrebările definesc omul – întrebările răspund, ce ar putea 

extrage poetul din pretutindeni şi de nicăieri, din nadirul tragediilor? 

Desigur că a ajuns la o maturitate care doare şi unde suferinţa este unitatea de măsură a 

poemului, dar şi-a  păstrat o anumită rezervă, un loc în care se poate refugia, poezia… 

E multă singurătate şi tristeţe în toate dar şi mult vers care iluminează fiinţa, într-o 

vreme când poezia a ajuns locul în care se pierd luminile… 

- Mai bea din cafea, dacă Maria nu este acasă… Am avut săptămâna aceasta 

meseriaşi, trebuia să-mi amenajez apartamentul, nu era dotat cu instalaţia de încălzire, 

vine iarna, toţi pe aici şi-au pus cele necesare, numai eu am rămas în urmă, hai să –ţi arăt 

centrala, e pe gaz, toţi procedează aşa… 

- Astea sunt vremurile, dar cred că preţul gazului va creşte, nu ne lasă vecinii să 

zburdăm, ne controlează prin materiile prime, prin sursele de energie, prin influenţă, prin 
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oamenii care mai au amintiri, noi mergem în vest, dar punctele cardinale sunt mai 

multe… 

- Ce să facă şi Maria? Aveam nevoie de bani ca să trăim… 

- Ştii că în Biblie se lasă un mesaj, nu spre Est, acolo a fost pus îngerul cu o 

spadă de foc să apere Eden-ul… 

- Eden-ul?! Mă ia de mână şi-mi arată cum a amenajat totul. În bucătărie mă 

întreabă dacă nu doresc să mănânc ceva, are o ciorbă făcută de el, de cartofi, e bună... 

- Nu acum, parcă nu mi-e foame! Vine ea şi vremea asta,  cum este starea 

poetului la bucătărie printre pătrunjel şi piper? zâmbesc pentru că e mă gândeam la un 

alt poet care a făcut din viaţa cotidiană poezie, de fapt se poate face din orice poemul, de 

aceea poezia nu poate fi controlată politic, sau religios…  

- Eram oarecum în lanul acela de in înflorit şi deopotrivă în interiorul sferic al 

textului, zâmbeşte şi el, ştiu că a mai dat drumul la un vers… 

-  Dumnezeu lucrează cu fiecare scriitor în parte! Ai curajul de a-ţi asuma o 

sarcină adâncă pentru cititorii tăi, adică purtarea rănilor de fiecare zi şi mereu pentru 

altul. Este un curaj în acest gest, un curaj cum numai la bătrâneţe un poet poate avea,  un 

curaj pe care poetul în fiinţa sa îl plăteşte cu greu, chemând asupra sa povara vieţii 

altora… 

- Sensul acesta va trebui modificat pentru că de fapt, port şi rănile tale şi ale 

altora, de reţinut că e nevoie aici de pus cuvântul şi... 

- Da, ai dreptate, dar atingi punctul de tensiune maximă a scrierii tale, şi parcă 

nu mai poate fi pus ceva în plus, ai făcut ceea ce trebuia... 

- Fac ce pot şi eu…  

- De multe ori eşti singur, i-am spus, de ce nu îl rogi pe fratele tău poetul să te 

ajute, scrie bine, are talent, numele lui are greutate… 

- L-am rugat, a intervenit cu iuţeală, dar totdeauna este nemulţumit, nu ştiu de 

unde ideea că sunt prea multe greşeli în revistă şi că el nu mai suportă, dar nici nu mă 

ajută, nu corectează, nu prea mai dă materiale, e ceva cu el, dar treaba lui, la un moment 

dat s-a dus la o altă revistă cu materialele sale, cu scrierile, nu ştiu de ce, nu-l înţeleg, e o 

ruptură… 

- Doar sunteţi fraţi… 

- Fraţi sunt cei care merg în aceeaşi direcţie… era un fel de tristeţe în spusele 

sale, un fel de căderea Romei, ceva care îl durea, îl măcina… 

A mai pus un strop de cafea în ceaşcă, s-a uitat la mine, a vrut să mai zică ceva, dar a 

schimbat subiectul… 

- Ai adunat în volum temele profunde ale stării tale de har, temele care te-au 

marcat întreaga existenţă: apropierea de Cel de Sus, asumarea vieţii pregătite de 

Dumnezeu în locul vieţii făcute la polizor de om, apropierea de natură ca mod de lipire, 

creaţie şi dragoste, starea empatiei divine, jocul, sentimentul etern al omului de ratare a 

ţintei, apoi Ardealul, altarul neamului, muntele, Brâncuşi, tot ceea ce este pecete pentru 

românii din zona aceasta de ţară, tot ceea ce este dor pentru românii de altundeva, purtaţi 

de valurile vremurilor…   

- Stai ! Nu-ţi da drumul, parcă faci o cronică, scrii un eseu, zău… 

- Te laşi lucrat de sentimentul apropierii morţii… 

- De sentimentul sunetului de final în trupul acesta supus putrezirii... E un mister 

dar şi o acceptare plină de durere, o suferinţă de peste suferinţa… 

-  Pot să spun, dragul meu, că este un dor de veşnicie în poeme, trăit la cea mai 

înaltă tensiune... 

- O, da, ai dreptate totul începe cu pasul morţii pentru lumea din jur, este 

experienţa întâlnirii cu  omul din oglindă… 
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Deşi se simte timpul de dincolo de pome, poetul renunţă la jocul de-a poezia pentru a 

se juca de-a poetul cu adevărat şi atunci se îmbracă în rănile altora, iar la final descoperă 

că în această viaţă se şi moare, în mare tăcere, uneori pentru altul şi celălalt nu o ştie, 

mai mult, este revoltat de imixtiunea în viaţa sa… Erau gânduri care mă fulgerau, dar nu      

le-am spus cu voce tare, am preferat să tac, să mă ascund după perdeaua trupului meu... 

- Ce face, doar tac, scriu şi scrisul e terapia pentru rana aproapelui… 

- Da, cred că scrisul e un fel de ritual care de multe ori înseamnă mai mult, e 

mod de a intra în Templu, toţi avem nevoie de lumină, uneori nu o mai vedem, asta din 

vina noastră, este acolo... M-a privit nervos, aşa cum făcea el mereu, nerăbdător, parcă 

nu le putea spune pe toate, mai rămâneau idei, nu mi-a dat replica de data aceasta.  

Simţeam că refuzul lumii pentru poet este un fel de tentaţie a morţii, dar poezia este 

şansa învierii prin cuvântul pus la dispoziţie de divinitate, o şansă pe care nu o ratează, 

ci o caută, cu responsabilitatea celui care ştie şi care, parcă, a mai trăit cândva toate 

acestea.  

- O, da, fiecărui poem care strigă spre Dumnezeu, cu sângele din cuvinte, i-am 

spus cu glas tare... De ce ai pus la început  poemul fratelui tău, parcă ar fi umbra…  

- Pentru că se defineşte prin titlu - “Neantul ca stare“, este un fel de introducere 

la… “Arta poetică“, la experienţa iubirii şi a iertării, pentru că fratele de sânge este 

simbolul aproapelui care refuză chemarea spiritului, căutând chemarea cărnii, mi-a 

răspuns aproape cu duşmănie, sau numai mi s-a părut...   

M-am oprit din acest dialog, a stat şi el, parcă trebuia să ne revenim din ceva dureros. 

Apoi m-a rugat să îi arăt ceva la calculator, avea unul mai vechi, dar îl folosea cu mult 

folos, scria pe el totul, erau acolo numerele din  revistă, aşa cum au fost fixate în timp   

şi-n memoria sa, pentru că toate revistele îi aparţineau într-un fel, avea şi un fel egoist 

asupra revistei, considera că el este adevăratul editor, deşi de cele de mai multe ori nu 

avea bani să le editeze, dar găsea soluţii, era aproape un mister cum de putea să facă rost 

de bani.  

- Fiul meu are unul mai performant, primesc pe el mesaje prin Internet, nu prea 

le am cu Internetul, dar mă ajută el, din punctul acesta de vedere sunt mulţumit, ce păcat 

că nu e şi Maria acasă… 

- Stai liniştit… 

-  Mi-au plăcut versurile: „Urme de păsări, scriere nomadă/ A înnoirii lumii, prin 

zăpadă“, îi spun brusc… 

-  Sunt satele simple, adevărate tipare, unde Dumnezeu se plimbă prin pomii în 

floare :  Ciulpăz, Nandru, Vâlcelele Bune, malul Cernii, Streiul, Munţii Carpaţi, 

Ardealul, Hunedoara - adică „mon-amour”, restul este tăcere, acolo eşti invitat să te 

descalţi pentru că nu poţi duce în astfel de locuri praful marilor oraşe sau mândria 

alaiului care moare râzând, ar fi şi o profanare, ar fi alungarea din rai, pentru că totul 

pare sfinţit de la început, pentru clipa eternă, de totdeauna… 

- Te retragi de multe ori la ţară, brusc şi fără să dai de veste! 

- Când nu mai pot asta fac, mă încarc cu energie acolo, apoi reiau totul de la 

început, mă zbat cu toţi pe aici... 

-  Cititorul marilor oraşe nu va putea suferi poemele acestea în care trebuie să 

umbli desculţ pentru că ar trebui să –şi recunoască porţia de  moarte zilnică… îi spun şi 

aş fi vrut să continui, dar mă opresc, mă reîntorc la măsuţa aceea, mai sorb un strop de 

cafea, privesc cărţile, tablourile, mă gândesc la faptul că e totuşi prea târziu, ar trebui să 

mă întorc acasă, am destul de mult de făcut, am intrat în partea a doua a zilei, e deja 

grabă în lume… 

- N-am înţeles de ce în final te joci de-a “dâmbovitul mişto“, în ultimele poeme 

ale volumului,  dar această parte este în gri, poate orice să se petreacă în zona aceea a 
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volumului, dar parcă a fost ruptă din alt volum, din alt poet, din alt timp, e o rupere de 

ritm atipică ce poluează prin “lila indigo“, nu trebuia să schimbi macazul, ci doar să 

păstrezi raiul pe care l-ai adus în volumul acesta…  

-  Tu nu vezi că e un război pretutindeni, de alţii jucat, este ceva străin şi în om 

deghizat, trebuia să mă descarc, să zic şi eu că prea le duc în spate, îmi topesc oasele 

cuvintele acestea nescrise, deşi partea aceasta este mai întunecoasă, a încercat să 

motiveze… 

- Lasă acum, vreau să mă retrag… 

- Poţi să mai stai, revin-o dacă te hotărăşti să pleci, vezi sunt destul de singur… 

M-am retras, la ieşire mi-a dat o servietă de ziare şi reviste primite din toată ţara, mi-a 

spus că le-a citit şi că e bine să-mi fac timp să mai citesc câte ceva. Eram încărcat, dar 

parcă eram şi uşor, ceva m-a limpezit, aveam să revin. Deşi era târziu în ziua aceea, am 

avut noroc, am prins un prieten la ocazie şi am ajuns la timp, parcă nu se observase că 

am întârziat la prietenul meu poetul…  
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Epistola 

 

 

 

 

 

Am primit textul de mai sus, îl cunoşteam pe cel care îl scrisese, dar nu prea de 

aproape. Mi s-a părut tulburător şi am fost şocat de povestea aceea, de visul pe care l-a 

avut, cumva ireal. Ceea ce a fost mai trist era că nu a semnat cele scrise, păreau de la un 

anonim, dar nu era aşa. Stilul spune multe, era vecinul meu, aproapele… După ce am 

citit hârtiile acelea am fost intrigat că m-a ales pe mine Ilie Roman, da, vecinul, 

aproapele. Visul său m-a tulburat, poate era ceva real în el, poate a fost doar o coală albă 

în memoria sa, o coală pătată de sânge, un sânge care s-a evaporat, s-a dus, au rămas 

semnele… 

De fapt, autorul lor dispăruse în toamna aceea, poate a fost răpit, sau a fugit undeva, 

în munţi, la o mănăstire, sau într-un sat cu garduri de lemn, ţărăneşti. Unii au lansat 

zvonul că a fost asasinat pentru a i se preleva organele, în marile oraşe se face aşa ceva, 

sau a fost un accident, el nu avusese actele la el, era obosit şi, cumva, rătăcit, nu l-au mai 

putut identifica, sau birocraţia nu permitea aflarea rezultatului căutărilor. Cea mai 

afectată a fost soţia lui, a suferit mult şi suferă, speră că se va reîntoarce. L-a căutat în 

toate modurile posibile, a sacrificat mult pentru a-l regăsi. Dacă textul a ajuns la mine 

înseamnă că mai trăieşte, sau, cine ştie... Eu trăiesc, Ilie Roman cel real şi cel din vis fac 

într-un fel legătura… 

Îmi este frică uneori…  

Am încercat să îi vizitez pe cei pe care i-a descris în text, să înţeleg simbolurile din 

numele lor, dar mi-a fost greu să fac o astfel de vizită. Treptat am înţeles că fiecare 

reprezenta o literă dintr-o limbă veche şi că era în joc un cuvânt, un mesaj, poate, pentru 

că literele apropiate, după cum oamenii se apropie în viaţă, pot forma un cuvânt, exact 

ca în prietenia dintre ei, legătura lor era secretul. M-am documentat puţin şi am înţeles 

că literele erau din proto-sinaitic, apoi am descoperit că e cam greu să afli câte ceva din 

toate acestea, trebuie să fii iniţiat. Eram şi eu o literă, încercam să înţeleg, un semn, o 

valoare, o semnificaţie. Trebuia să fac legăturile posibile, textul îmi oferea un culoar, 

aveam o deschidere, cumva. Ar fi trebuit să încerc, va trebui să încerc. Sper doar că se 

va reîntoarce într-o zi şi atunci se va dezlega misterul. Prezenţa unui om înseamnă ceva.  

Într-o zi se va reîntoarce! Va veni simplu, va deschide uşa şi soţia sa va simţi o 

fericire intensă, iar noi vom putea afla mesajul acesta complicat, pentru că ne va spune 

cum se leagă oamenii, în final şi care va fi cuvântul, sau cuvintele.  

Am obosit brusc, secretul acesta era greu de purtat…  

Apoi am înţeles că fiecare literă semnifica ceva la început, un bou, o casă, 

bumerangul, peştele, un om cu braţele ridicate, o proptea, o armă, un gard, palma 

mânii, toiagul, apa, şarpele, peştele, ochii, gura, o plantă, o maimuţă, cap, arc, semnul 

crucii. Acum semnele acestea pot fi la fel, chiar dacă aud cuvintele într-o manieră 

ciudată. Nu mi-au plăcut limbile vechi când eram şcolar, elev, student, dar, brusc, am 

început să înţeleg să nu înţeleg şi că e o boală undeva în mine, în lume… 

Dar exista antidotul… 

Mi-am propus să îmi schimb viaţa în urma acestui text, să mă retrag undeva la ţară, 

într-o căsuţă modestă, cu o grădină plină de pomi, cu fântână în curte, să îmi cultiv 
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singur alimentele, verdeţurile… Şi nu era greu, pe apartamentul din centru voi încasa o 

sumă bună, o casă la ţară era mult mai ieftină, cu mult mai ieftină… 

 

„Dar care este preţul cu adevărat?”  

  

Constantin Stancu  

2006,  primăvara – vara. 
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Despre carte 

 

Această ediţie este o ediţie nouă, variantă pentru publicaţie electronică online şi 

apare la iniţiativa autorului. 

Cartea a apărut în august 2011 sub titlul Pe masa de operaţie,în cadrul proiectului 

„Scriitori râmniceni pentru literatura română” iniţiat de Asociaţia „Renaşterea 

râmniceană” (Preşedinte Constantin Marafet) cu sprijinul financiar al Consiliului 

Municipal Râmnicu Sărat şi al Asociaţiei.  

I s-a acordat Premiul „Octavian Moşescu” al Festivalului Internaţional „Titel 

Constantinescu”, ediţia a IV-a, Râmnicu Sărat, 2011. Editura Rafet, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Despre carte au scris următorii:  

 

 

- Adrian Botez 
 

OUROBOROS-UL, DE PE „DRUMUL 

TOIAGULUI”: „Pe masa de operaţie”, de 

CONSTANTIN STANCU 
De mulţi ani, admiram (aproape extatic – pentru că autorul este un şlefuitor 

desăvârşit al Verbului Orfic...precum Spinoza, care şlefuia lentile, pentru Re-iniţierea 

Orbilor Lumii!) scânteierile lirice din poemele lui Constantin Stancu...: Fructul oprit, 

Păsările plâng cu aripi, A privi cu ochiul inimii, Pomul cu scribi... 

...Când am primit, de la Haţeg, o carte de proză (cu aspect de roman) din partea 

domniei sale, autorul sus-zis – prejudecăţile mele (cu totul ruşinoase!) au şi scos 

capul, obraznice, degrabă, la suprafaţă (mai ales că eu fac alergie la cam toate cărţile 

premiate, din ultima vreme... – ...pentru că, zdrobitoarea lor majoritate, reflectă gradul 

de rudenie sau amiciţie al autorului, cu vreo autoritate municipală, ceea ce n-are nimic 

de-a face cu esteticul!): „Eh, nu poate atinge, nici măcar râvni – Desăvârşirea, 

umblând după doi iepuri, deodată...!” 

...Tot ce pot să vă mărturisesc este că, după ce am deschis volumul „Pe masa de 

operaţie” (Editura Rafet, 2011 – premiul „Octavian Moşoiu”, al Festivalului 

Internaţional „Titel Constantinescu”, ediţia a IV-a, Rm. Sărat, 2011 – acordat de 

Asociaţia „Renaşterea râmniceană” – preşedinte Constantin Marafet, cu sprijinul 

financiar al Consiliului Municipal Rm. Sărat şi al Asociaţiei) – nu l-am mai lăsat..., 

până când n-am întors pagina şi-am văzut scris: Cuprins...Nici nu am cuvinte (şi nici 

nu cred că există, în vreo limbă a lumii!) să exprim dezamăgirea că „s-a terminat” 

cartea...cât am regretat că jocul dramatic al ideilor, „montat” în Teatrul Cosmic – 

încetase... 
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...Titlul nu pare deloc îmbietor, pentru cine se opreşte la copertă... – şi nici titlurile 

celor 12 capitole nu sunt prea îmbietoare... – ...cel mult, ciudate: Boala nevăzută, 

Moartea ca un fel de naştere, Ghimel, Dalet, Misterul frigului, Het, Pâinea cea de 

toate zilele, Visul, Lamed, Toiagul, Tau, Epistola... 

...Dar, iată: Nichita Stănescu – Măreţia Frigului...Deja, începea să se întrevadă 

„fântâna” dintre lumi! Interesant, zguduitor - dar...nu suficient, încă, pentru interesul 

Omului Viu. Omului Care Se Caută...întru Veşnicie! 

...Noroc că, într-o vară de tare demult, începusem să descifrez tainele fascinante 

ale limbii ebraice vechi/veterotestamentare (nici până azi nu am lămurit sumedenie de 

simboluri...) şi studiasem, cu nesaţ, „Cheilor majore şi Pantaclul lui Solomon”, de 

Eliphas Lévi.  

Apoi, pe măsură ce parcurgeam primele (dintre cele 105) pagini ale cărţii (care, 

de la început, vorbea despre un om care se pregătea, spiritual, să înfrunte o operaţie de 

extirpare (?!) a unui neoplasm, fixat la un rinichi – şi, parcă era Hristos, încărcat de 

toate păcatele şi durerile Lumii, înainte de CRUCIFICARE!), mi-am adus aminte de 

Mircea Eliade şi a lui nuvelă despre „cancer”: Les Trois Grâces...Şi, abia atunci, am 

avut, deodată, Revelaţia... – ...şi m-am dezlănţuit, cu mintea şi sufletul deschise, 

asupra cărţii lui Constantin Stancu... 

... “Dumnezeu n-a putut distruge propria sa creaţie(...). În corpul omenesc totul s-

a păstrat, părinte, deci s-a păstrat şi taina vieţii veşnice, cu care fusese dăruit Adam... 

(…)Păcatul originar n-a putut distruge mecanismul regenerării, ci numai l-a 

modificat, în aşa fel încât să nu mai poată fi recunoscut. Mai mult, l-a camuflat în 

nişte procese fiziologice care, aparent, indică exact contrarul regenerării, l-a 

camuflat în anumite maladii şi mai ales în cea mai primejdioasă afecţiune organică: 

proliferarea celulelor, neoplasma” (n.n.: tumoarea canceroasă) – spunea Aurelian 

Tătaru, din nuvela eliadescă. 

…Iată cheia! Se întâlneau, de fapt: 

1- Omul/POETUL-RE-ARMONIZATOR DE LUMI 

(Suprafiinţa/Supra-Eul Spiritual, MAGUL INVIZIBIL, multiplicat în 

ecouri/magi, al “Crăciunului” solstiţial!), cu  

2- Dumnezeul Demiurg şi Mântuitor – dar şi cu… 

3- ”Cancerul”/probă iniţiatică, Taină Mistică, prin care străbaţi tot 

infernul, spre a răzbi în Paradis. “Masa de Operaţie” este Cosmosul 

Fiinţial, în/pe care “operează” Dumnezeu. Supremul 

Taumaturg/MEDICULCOSMIC/MÂNTUITORUL! Poate fi Masa Cinei 

Celei de Taină -  Poate fi Suprema Masă Resurecţională – CRUCEA! 

“Cancerul”, deci, devine Răul cu faţă dublă (precum orice simbol al Marii 

Tradiţii Terestro-Paradisiace): este puroiul păcatelor noastre: “Îţi indic să te 

operezi cât mai repede, să scoţi mizeria de acolo, de la rinichi…” – dar şi şansa de a 

te mântui, prin suferinţă, prin lacrimi lustraţionale, care “curg în sus”, prin 

misteriul “comunicării mistice” – IUBIREA SUPREMĂ/EROS AGAPÉ: “Aş scrie 

sau aş plânge poeţii, ei sunt aici, nu-i vedem pentru că sunt sub val, dar lacrimile lor 

ajung la noi, sunt lacrimi care curg în sus. Ceea ce-i face însemnaţi este durerea lor 

de a nu ajunge cuvintele lor până la noi” – cf. Boala nevăzută, p. 9. 

…Şi de ce, neapărat, “rinichii” sunt canceraţi? Rinichii, care parcă sunt doi 

foetuşi, faţă în faţă, unul către altul privind, curioşi…încă stagnând în uterul 

paradisiac…! Sau…numai unul ŞTIE? – iar celuilalt îi este frică, încă, să afle că 

se află, s-a aflat, mereu, TOTDEAUNA, logic şi legic, în Paradis (cum afirmă şi 

personajul Orbului Borges – Paracelsus, din “Roza lui Paracelsus”, adresându-se 

potenţialului ucenic: “- Şi în care alt loc ne aflăm atunci? Crezi, oare, că divinitatea 
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ar putea să creeze un spaţiu care să nu fie Paradisul ? Crezi, oare, că prăbuşirea 

constă în altceva decât în a ignora tocmai faptul că ne aflăm în Paradis ?)! 

Iată ce-i zicea Durckheim – eminentei psihoterapeute şi scriitoare, Annick de 

Souzenelle (cf. Simbolismul corpului uman, Amarcord, Timişoara, 1999) : “Noi 

evocăm descrierea biblică a corpului <<Fiului Omului>>,  în care rinichii formează 

o evidentă frontieră între două etaje ale fiinţei. Şi atunci Durckheim izbucneşte de o 

nouă profunzime din el şi, luând prima hârtie care îi vine la îndemână, trasează 

desenul pe care l-am păstrat mereu cu religiozitate şi pe care îl transmit pentru prima 

dată în aceste pagini: el plasează omul aşezat în hara lui, în postura de lotus şi îmi 

spune: <<Dedesubtul rinichilor, Annick, nu se petrece încă mare lucru. Aceasta 

trebuie repede integrat. Dar deasupra, da, totul se petrece; şi acolo, la nivelul inimii, 

acolo numai, ÎL întâlnim, pe Celălalt!>>” 

Acum abia înţeleg şi simbolistica desenului de pe Coperta I a cărţii lui 

Constantin Stancu – un porumbel...cu imaginea dublată-reflectată! Este 

imaginea întâlnirii ego-urilor – „deasupra”, îl întâlnim, totdeauna, pe „Celălalt”! 

...Evident, e cazul să organizăm, de-acum, discuţia despre cartea „cu cheie” a 

lui Constantin Stancu.  

Un ORB misterios (şi la fel de misterios, VINDECAT DE CĂTRE 

MARTORII CERULUI!), Ilie Roman (care îşi aminteşte, trudnic, terapeutico-

magic şi soteriologic, originea divină a NUMELUI PARADISIAC/”NUMA”, deci 

şi a Formei Iniţiale/”RUPA”!: “Mi-am propus ca la durere, în loc să ţip (…) să mă 

rog, să strig spre Dumnezeu, gândul meu era astfel spre Cel Prea Înalt, Cel Care Stă 

Pe Un Munte Înalt, adică – şi mă întrebam cum suna numele acesta, în limba veche, 

făceam un efort să-mi amintesc, era important pentru mine. (…) până la urmă am 

realizat că numele era în mine – ELI ELION” – cf. Moartea ca un fel de naştere, p. 

14), lasă un text/”epistolă”, unui novice (după modelul borgesian…sperând 

măcar într-UN ucenic destoinic semantic!) – şi, apoi, dispare în necunoscut (sau, 

poate, se “transplantează” în… “CELĂLALT”/Cititorul Epistolei 

Sacre/Mesajului Mântuitor?): “De fapt, autorul lor (n.n.: al semnelor de pe “o 

coală pătată cu sânge, un sânge care nu s-a evaporate…”) dispăruse în toamna 

aceea, sau a fugit undeva, în munţi, la o mânăstire (n.n.: manolic-cosmică!), sau 

într-un sat cu garduri de lemn, ţărăneşti (n.n.: Paradisul) (…) Dacă textul a ajuns la 

mine, înseamnă că mai trăiesc, sau, cine ştie…Eu trăiesc, Ilie Roman cel real şi cel 

din vis fac, într-un fel, legătura…Îmi este frică, uneori…” (cf. Epistola, p. 101).  

Şi, prin infiltrarea „Celuilalt” (cel din Scrisul/Hieroglifa Omului şi Lumii-

Epistolă!), novicele, căutând oameni, într-o veritabilă „questă” a Sfântului GRAAL -  

află cine este, prin ceilalţi  – află, întru frica Sinelui, cine este SINEA! - deci, cine 

SUNTEM: „Am încercat să-i vizitez pe cei pe care i-a descris în text, să înţeleg 

simbolurile din numele lor, dar mi-a fost greu să fac o astfel de vizită. Treptat, am 

înţeles că fiecare reprezenta o literă dintr-o limbă veche şi că era în joc un cuvânt, 

un mesaj, poate, pentru că literele apropiate, după cum oamenii se apropie de viaţă, 

pot forma un cuvânt, exact ca în prietenia dintre ei, legătura lor era secretul” – cf. 

Epistola, p. 102. 

Fraza Divină a Lumii, revelată prin IUBIREA-TEXT, produce metanoia 

(schimbare şi/sau transformare /restructurare de personalitate)! Re-centrarea/Re-

orientarea Fiinţei, spre Eul Divin. Prin „kenoză”! (Gr. Kenosis: deşertare, smerire, 

umilire.  Starea de "deşertare" sau de "golire", pe care Fiul lui Dumnezeu o asumă în 

Întruparea Sa, ca act de ascultare, faţă de Dumnezeu-Tatăl). Sau, una prin cealaltă…! 

“Mi-am propus să-mi schimb viaţa, în urma acestui text, să mă retrag undeva la 

ţară, într-o căsuţă modestă, cu o grădină plină de pomi, cu fântână în curte (…). Şi 
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nu era greu, pe apartamentul din centru voi încasa o sumă bună, o casă la ţară era 

mult mai ieftină, cu mult mai ieftină…Dar care este preţul cu adevărat?” – cf. 

Epistola, p. 103. 

“Preţul” Paradisului este însăşi Metanoia/Kenoza. “Aparatamentul” Cărnii – să 

ne lepădăm de el…pentru că nesfârşirea o întrezărim prin “culoarul” dintre lumi 

(Fântâna/Styx, plătită cu “parola” AUM/OM!!!) – până la Grădina Merelor de 

Aur/Hesperidelor/Akes Samenos. 

…De ce a orbit…ORBUL? Din pricina Cuvântului Radioactiv (şi dez-dumnezeit, 

ieşit din Logos-ul/Rânduiala Sacră, întru “praful” eminescian: “Toate-s praf... 

Lumea-i cum este... şi ca dânsa suntem noi!”) - al Arhivei/Bibliotecii Babilonice-

Cosmos Borgesian…: “Praful era mult şi arhiva neîngrijită (…) se pare că de la 

praf i s-a tras, era praf de minereuri şi asta vine din toată lumea…” – cf. 

Visul/Pietre preţioase, p. 64.  

Dar ORBIREA (…ca revelare a V.I.T.R.I.O.L.-ului – Otrava METANOIEI, 

întru Revelarea PIETREI FILOSOFALE!)  înseamnă, de fapt, INIŢIEREA întru 

REVELAŢIA LUMII “DE DINCOLO”…! 

...Şi cum se numeau oamenii/semenii, Slove ale Frazei Divine a Lumii – dacă 

ştii să iubeşti, la modul mistico-hristic?  

...GHIMEL (p. 17): TERNARUL-MAMA GENERATOARE-GENERAREA – 

Împărăteasa/APA: „Era mândru de lucrurile rare şi valoroase din casa sa (...) 

erau acolo adunate tablouri, vase vechi, ceasuri, medalioane, BUMERANGUL (...). 

Mi-a arătat un ceas vechi (...) dintr-un sat uitat de lume, dar nu şi de Dumnezeu”  

şi „subiectul lui era Femeia” – adică, APA! – cf. p. 17)!!! Primul Număr Sacru, 

Triunghiul lui Jehovah. Mercurul Înţelepţilor: „Vezi, când Dumnezeu are musafiri, le 

pune muzica aceasta, ca să-i îmblânzească pe oameni, care au nevoie să fie 

schimbaţi şi muzica poate face minuni...”  

...Şi cu Cine nunteşte „GHIMEL” (APA)? Cu Cine – decât cu 

DALETH/FOCUL? Cuaternarul-Cvadratura. Numele Cercului Perfect. Crucea 

filosofică. Focul Elementar al Înţelepţilor: „Dalet (...) călător prin lume după 

jumătatea care dă sens, care rotunjeşte viaţa” (cf. Dalet, p. 22) – o „rotunjeşte” până 

la OUROBOROS COSMIC...Şarpele Care-şi Înghite Coada, echivalent, în Cosmos, 

cu Fulgerul Care Uneşte Contrariile, aduce Revelaţia: „...adolescent la aproape 

cincizeci de ani...(...) Uneori am senzaţia că el mai trece pe străzile oraşului, strâns 

lângă femeia iubită, două umbre ireale (...) şi nimeni nu pricepe de ce toate acestea 

trec ca un fulger scurt întere O ZI şi ALTĂ ZI, o lumină ce nu există decât în ochii 

PRINŢULUI”! (cf. Dalet, p. 26).  

...Şi unde se întâlnesc „Ghimel” şi „Daleth”? Altfel decât întru Echilibru, întru 

Desăvârşirea ARMONIEI/DEZ-ÎMPREJMUIRE ( ...pentru a re-ctitori 

DIZARMONIA/RE-ÎMPREJMUIREA ... –  totul, adică ceea ce ne-a revelat 

Coloana Infinitului Brâncuşiană... -  până la DE-PERSONALIZARE!) - NU SE 

POATE!  

Deci, CHET! Echilibrul Universal/JUSTIŢIA. Tetragrama cu reflactarea sa. 

Dublul Stauros (n.n.: STAVROS=CRUCEA!). Cuaternarul multiplicat de binar: 

„...avea un vers ca un cântec şi un cântec ca un poem (...) părea că le are pe toate 

(...) dincolo de aparenţe era drama. (...) Era  hăituit, nu o spunea, dar o arăta (...). 

Iar noi înconjuraţi de gard stăm într-o lume care nu ne mai aparţine de mult. 

Gardul ne înconjoară, deşi credem că versul ne-a eliberat...”(cf. Het, p. 35). 

...Până unde, TOTUL? Pe Axa Lumii/FIRUL DE BUSUIOC, ni se revelează, 

dincolo de Orb şi Ne-Orb – dincolo de persoana civilă Ilie Roman, sunt Martorii DOI, 

care-l atenţionează pe Om că nu-i locul lui „aici”, ci în 
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„Biserică”/”ACOLO”/”VISUL SACRU” („De ce stai aici? Stai degeaba, nici nu 

intri, nici nu părăseşti locul, mai bine ai fi intrat în Biserică” – cf. Martorii, p. 

53)... Taumaturgii/STRĂINII Divini, care „croiesc” existenţial Coloana/Spirala 

Infinită, nu sunt, de fapt, ci...EXISTĂ ESENŢIAL/TRANSSUBSTANŢIAL: „Dar 

cei doi au fost uitaţi, parcă, nu mai contau, străinii păreau a nu fi din cercul 

oamenilor, ci erau parcă în plus. Ilie a observat asta într-un fel ciudat, umbrele 

care stăteau prinse în plasa unei iluzii, aşa erau străinii” – cf. Visul, p. 55).   

 Este/EXISTĂ, deci, Depersonalizatul Final şi Demiurg... - ...ELI ELION! 

...Orbul devine, acum, Cel din IZVORUL /REVELAŢIA 

LUMII/FEREASTRA CERULUI TERESTRU, Cel care VEDE CU INIMA: 

„FEREASTRA (...) pentru că de aici s-a relevat Planul Lui Dumnezeu pentru om, prin 

Adam şi Eva, pentru cunoaşterea şi stăpânirea Pământului” – cf. Visul, p. 60. 

...Dar nu fără de Suferinţa Izbăvitoare/LACRIMA: „Ioan i-a adus aminte că 

are un loc în Biserică, unul special pentru el...O lacrimă i-a apărut în ochi...parcă 

plutea...” – ...ca în Crăiasa Zăpezii, când Lacrima i-a redat lui Kay iubirea pentru 

Gerda...! – ajungând la TOIAGUL/Axa Lumii, la COPACUL 

PARADISIAC...mereu, însă, cu „toporul”  lângă RĂDĂCINĂ, „toporul-FULGER 

al lui THOR” fiind, de fapt, NOUA RĂDĂCINĂ...adică, Satana-Spirală va însoţi 

toate „demiurgiile” Sinelui, devenit SINE...!  - şi, prin LAMED/Spânzuratul 

(Desăvârşirea. Sacrificiul. Trecerea. Crucificarea. Spiritul care se separă se materie) – 

se ajunge la TAU (numărul 21/22, ultima literă a Lumii: Cheia Tarotului Lumii, de 

TREI ori ŞAPTE. ABSOLUTUL. Rezumatul întregii ŞTIINŢE 

UNIVERSALE...). 

...Nu. Nu e bine ce-am făcut....O carte iniţiatică este 

DESCOPERITĂ/REVELATĂ, iar nu...povestită/explicată! Dar...ce-am făcut e, de-

acum, bine (sau foarte prost!) făcut! 

...Această greşeală a mea, însă, sper să nu-i împiedice pe cititorii cărţii să-şi 

reveleze, mult mai departe decât a reuşit entuziasmul meu...”MESAJUL DIVIN”, 

simbolurile/litere/semne, către  ELI ELION. 

...Fără să ne dăm seama, am uitat de Călăuză...adică, de Autorul Constantin 

STANCU! Da, aceasta este „Condiţia BUNEI/AUTENTICEI CĂLĂUZE”: să fie 

uitată, atunci când a condus bine, exact, „corect”... -  ...către Grădină, prin 

Labirintul-Fântână, vărsând LACRIMA SOTERIOLOGICĂ, pe Drumul 

Toiagului, până la Rădăcina Copacului-cu-Topor-la-Rădăcină...!  

...Ouroboros-ul-Romanul Iniţiatic (şi Eternă Spirală!), care tentează 

Labirintul Perfecţiunii...! Prin LACRIMA OGLINDIRII  EULUI  DIVIN... - 

adică, a...”Celuilalt”...! – pe care eu eram gata să-l alung din Oglinda Mântuirii 

mele...atât de prostesc ignorant şi suficient ajunge să devină omul, în lumea asta 

jalnic-cezarică”!!! 
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- Radu Igna 

 

 

A FI ÎN SITUAŢIA DE A NU MAI FI… 

 

 

Constantin Stancu ( n. 1954), poet trăitor în Haţeg, membru al USR, Filiala Alba-

Hunedoara, este absolvent al Facultăţii de Ştiinţe Juridice a Universităţii din Cluj-

Napoca şi al unui curs postuniversitar 

de economie. A debutat concomitent cu poezie ( 1988) în revistele Orizont şi 

Braşovul literar şi artistic. Până în prezent a publicat volumele de versuri Păsările 

plâng cu aripi, Pomul cu scribi, A privi cu ochii inimii, eseurile Poetul la castel 

(pretexte critice şi eseuri la opera lui Eugen Evu ), Abisul de lângă noi, De la Neantia 

la Vâltoarea sufletelor (operele unor scriitori din Haţeg ). Este prezent cu poezie şi 

articole de critică literară în numeroase ziare şi reviste din ţară. Ultima sa carte, 

romanul Pe masa de operaţie, (editura „Rafet”, Râmnicu Sărat, 2011, premiat la 

Festivalul internaţional ”Titel Constantinescu”, ediţia a IV-a) „abordează, precizează 

autorul într-un articol publicat, tematica bolilor personale pe fundalul bolilor spirituale 

ale lumii, cu accent pe valoarea          fiecărui om şi pune în lumină destinul special al 

poetului într-o vreme a căderilor.” 

Personajul narator, un anonim bolnav de cancer este operat cu succes într-un 

spital de prima mână. În scurte secvenţe din carte se configurează atmosfera din acel 

mediu al suferinţei şi vindecării, prin câteva detalii, cum sunt revenirea pacienţilor din 

adormire după operaţie, vizita permanentă a medicului, a asistentelor.  

În planul real al cărţii aflăm că rinichiul afectat de cancer i-a fost eliminat, 

operaţia a decurs bine, a reuşit, şi că soţia şi-a revenit din starea sa de disperare. 

Planul spiritual, unde povestirea se împleteşte cu meditaţia, visul şi dragoste, este 

realizat prin rememorarea unor secvenţe din viaţa personajului narator, adevărate 

poeme în proză, căruia autorul nu-i menţionează numele în ideea că acesta ar putea fi 

oricine. 

Puţine fapte din biografia naratorului aflăm pe parcursul lecturii. Astfel, vedem că 

nu este un om obişnuit, ci un autor de apreciate volume de versuri şi că a trebuit să-şi 

părăsească neînsemnatul său oraş transilvănean pentru a se stabili împreună cu soţia în 

capitală unde i s-a oferit un loc de muncă. Naratorul insistă mai mult asupra destinului 

său ca poet. Atunci când a citit poeziile lui Nichita Stănescu şi alţi scriitori a simţit că 

va deveni poet. „Gândisem toate acestea pe patul de spital în 

noaptea ceea, le rememoram, încercam să uit, erau câteva ore în care puteam zbura, 

doream să înving moartea prin poezie; în Evanghelie este scris că la început a fost 

logosul, Cuvântul şi cuvântul este Dumnezeu”. Pe patul de spital, prin mintea sa se 

derulează cu intermitenţe un lung film ale cărui personaje sunt maeştrii poeziei care i-

au marcat existenţa. Numele sunt simbolice, sugerează ceva anume pe care cititorul 

este îndemnat să le descopere. 

Ghimel, un subtil descendent al liricii romantice, îşi retrăieşte drama într-o 

garsonieră înconjurat de obiecte şi cărţi vechi, ascultând muzică clasică şi 

transpunându-şi stările sufleteşti în poezie. 

Subiectul său predilect „era femeia pe care o iubise, care l-a trădat pentru altul 

mai tânăr”... 
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Poezia însă l-a salvat, a putut rezista datorită versurilor, datorită marilor poeţi. 

„Pentru că, spune naratorul, era o vreme pe care o regreta, în care şi-a pierdut 

tinereţea, 

dar când o carte costă puţin, cât o pâine a săracului şi puteai citi, te puteai refugia 

undeva, în peisajul acesta abstract al iluziilor şi al cuvintelor vii”.  

Un alt maestru al poeziei care i-a influenţat creaţia se numeşte Het, ins prezent prin 

revistele literare, nevoit, pentru a-şi asigura existenţa, să presteze diferite munci, care 

nu au legătură cu poezia. Acesta, mărturiseşte naratorul, „a intuit şi mi-a dat drumul în 

lume, mi-a propus publicarea în revista de literatură şi a scris destul de exact despre 

poemele mele. Cuvintele acelea au rămas şi pentru mine a însemnat confirmarea a 

ceea ce era pus în mine”. 

Lamed, evocat în final prin redarea amănunţită a unui dialog la o cafea, evocă, cu 

accente dramatice, momente din viaţa sa în anii comunismului, cum, urmărit şi 

tracasat de securitate, oamenii puterii i-au distrus familia. Acum, când altfel de 

oprelişti îi stau în faţă, nu cele ideologice şi politice, scoate cu mari sacrificii o revistă 

apreciată de confraţi. 

„Aş scrie sau aş plânge poeţii, ei sunt aici, nu-i vedem pentru că sunt sub val, dar 

lacrimile lor ajung la noi, sunt lacrimi care curg în sus. Ceea ce-i face însemnaţi este 

durerea lor de a nu ajunge cuvintele lor până la noi. Mereu îşi fac planuri că vor veni 

marii bogaţi ai lumii să le publice versurile, adesea, săraci, rămân cu visele, privesc 

lumea, citesc cărţi pe care le iubesc şi le urăsc în acelaşi timp, iar seara târziu, când 

oboseala le roade fiinţa, scriu despre limitele umane, despre ţări pe care nu le-au văzut 

dar care par mai reale decât cele vizitate de preşedinţi, de regi, de mesageri”. 

Trupul bolnavului „începe să prindă o nouă stare”. Se obişnuia cu simetria fiinţei. 

Are sentimentul că operaţia încă nu s-a încheiat, altfel de medici îi fac acum altfel 

de operaţie, cea spirituală. Apoi l-a cuprins un vis „în norul lui spiritual”. Visul 

telepatic ne transpune în lumea imaginară ceea ce presupune viziune, un anume nivel 

al conştiinţei în fiinţa umană. În salon este adus un orb, Ilie Roman. Cei din familie au 

convenit că este bine să-l aşeze aproape de biserică. Acolo oamenii sunt mai miloşi. 

Orbul este un inginer fost şef într-o uzină. Văzuse cândva, avea amintiri 

despre oameni, lucruri, case, oraşul. Oamenii care treceau stau de vorbă cu el şi-l 

miluiau. Într-o zi, doi străini îi spun că „Celui de Sus nu-i este ascuns”. Asemenea 

apostolilor, ei îi redau vederea. Scena pare scoasă din Biblie. Mulţimea priveşte şi 

comentează minunea. Cei doi au fost uitaţi, păreau a nu fi din lumea oamenilor. 

Pentru Ilie a fost o altă naştere şi se mira „ce capacitatea are creierul uman de a putea 

să refacă prima zi din viaţa sa”. 

Refăcut, poetul înţelege acum cum „Dumnezeu Îşi rescria numele în interiorul 

nostru încă de la facerea lumii”. 

Povestea lui Ilie Roman este o parabolă din care trebuie să înţelegem altceva 

decât ceea ce ni se spune. Faptul că el a primit textul cu povestea operatului de rinichi, 

un anonim, şi că acesta a dispărut fără urmă ascunde o altă poveste. Ilie Roman ar 

putea fi un alter ego al autorului readus la viaţă. Ilie cel real, orbul care şi-a recăpătat 

vederea, înţelege că numele poeţilor reprezintă ceva, poate o literă 

dintr-o limbă veche, poate un cuvânt, sau un mesaj al puterii divine care i-a arătat ce 

este şi cine este cu adevărat. Drept urmare îşi propune să-ş schimbe viaţa. 

Ceea ce face valoarea acestui text, 103 pagini, este subtextul care oferă multe 

posibilităţi de interpretare în plan religios.  

În primul rând credinţa în Cel de Sus, tămăduitorul atotputernic. „Dumnezeu este 

cel care cercetează omul, inima lui şi rinichii, mă gândeam la acest lucru, ce puteam 

face pe un pat de spital, ceilalţi nu prea vorbeau, erau marcaţi de eveniment şi eu eram 
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aproape copleşit, dar a vorbi cu El însemnă mult, durerea nu mai avea puterea, sau 

puterea ei era mult umbrită, aşteptam mângâierea în toate acestea, trupul părea că nu-

mi mai aparţine, era al altuia, dar unde putea locui decât acolo, în carnea aceea slabă 

şi totuşi care rezistă, durea şi poate căuta la ea în orbirea ei de carene ceva care s-o 

facă mai altfel…”. 

Poetul Constantin Stancu se dovedeşte a fi şi un prozator original. Un suflu al 

poeziei moderne înviorează momentele de tristeţe din această proză. Inspiraţia sa vine 

din direcţia lui J.L. Boges, legendarul scriitor argentinian, ori din semnele desenate de 

Umerto Ecco în literatura universală şi din textele creştine vechi, unde simbolurile dau 

măsura valorii vieţii. 
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Ladislau DARADICI 

 

JOCUL CREAŢIEI ŞI AL CREDINŢEI ÎN LABIRINTUL NEBĂNUIT AL VIEŢII 

 

(sau o tripla parabolă a existenţei umane) 

 

Constantin Stancu – Pe masa de 

operaţie (roman) 

Editura RAFAET, Râmnicu Sărat, 2011 

 

Romanul lui Constantin Stancu, Pe masa de operaţie, a apărut la Editura RAFAET 

(2011), obţinând Premiul „Octavian Moşescu” la a IV-a ediţie a Festivalului Internaţional 

„Titel Constantinescu”. Lucrarea a fost editată în cadrul proiectului „Scriitori râmniceni 

pentru literatura română”, iniţiat de Asociaţia „Renaşterea râmniceană”. 

Se întrepătrund, în acest roman, trei poveşti existenţiale înţelepte şi cuminţi, ca trei ape 

line prelingându-se spre matca aceluiaşi fluviu al (pe)trecerii omului în această lume, cititorul 

descoperind o triplă parabolă a rostului şi sensului devenirii noastre. Sunt poveşti 

semnificative şi alese despre viaţă şi moarte, despre redescoperirea credinţei şi, implicit, 

despre iluzia izbăvirii prin artă şi ratare. 

Cea dintâi surprinde impactul unei boli trupeşti în existenţa individului – personaj 

anonim, putând fi oricare dintre noi - descoperirea unei tumori deviind cursul (aparent) firesc 

al unei vieţi, răvăşind destine. Semnificaţia este clară: răul există în noi, în fiecare. Poate 

invizibil, poate doar ascuns. Purtăm în permanenţă în noi, cu noi, în trupul nostru fragil şi 

vremelnic, posibile „erori” genetice ori „pietre” (la fiere, la rinichi), „vestigii” din istoria 

noastră „nevăzută”. Iar când ni se aduce la cunoştinţă că da, răul se află şi în noi, reacţia 

noastră e întotdeauna aceeaşi: ”părea că nu vorbeşte despre mine, ci despre o altă persoană”, 

mărturiseşte naratorul-personaj, „credeam că era o eroare, poate o confuzie, ceva, o greşeală 

în univers”. 

În esenţa sa, povestea devine, astfel, un act prin excelenţă experienţial, iar faptele sunt 

relatate, în cronologia lor, cu naturaleţe şi resemnare. Toate secvenţele acestui plan epic 

(Boala nevăzută, Moartea ca un fel de naştere, Misterul frigului, Pâinea cea de toate zilele) 

sunt structurate pe o schemă narativă clasică, convingând prin onestitatea rostirii, 

înţelepciunea abordării şi o sensibilă „poezie” a trăirilor. 

Pacientul este un bărbat matur, inteligent şi cult şi, în ciuda acceptării senine realităţii, 

nu-şi pierde nici o clipă speranţa. În plus, nu este singur, soţia fiindu-i în permanenţă alături. 

Este o întâmplare aproape banală, pentru noi, cei bombardaţi zi de zi, pe toate canalele, de 

tone de dezastre/ nenorociri, însă devastatoare pentru un cuplu de oameni liniştiţi şi care n-au 

greşit cu nimic nimănui. 

Valoarea acestei confesiuni constă în sinceritatea dezarmantă a relatării, în adevărurile 

general umane pe care le transmite şi care sunt, de fapt, şi ale noastre. Simbolistica 

secvenţelor este complexă şi profundă. După operaţie, de pildă, acceptându-şi noua stare, în 

încercarea de a se obişnui cu „asimetria fiinţei” (pierde un rinichi), prima dorinţă a pacientului 

este de a bea apă de la fântână (obsedat de imaginea oamenilor simpli din Ardeal aplecându-

se peste marginea fântânii, ridicând găleata). Soţia va fi cea care îi va aduce apa „pură” de 

fântână (apa vieţii pentru un trup bolnav, dar şi a speranţei, pentru un suflet îndoit). 

Cea de-a doua poveste constă în relatarea unui vis de către acelaşi pacient (pe cale de 

vindecare): „visul m-a cuprins ca norul”; „era cald în visul meu...” Prin intermediul visului, îl 

vom cunoaşte pe Ilie Roman, un inginer care şi-a pierdut vederea, acum cerşind, duminică de 

duminică, în apropierea bisericii (adus acolo de familie). O poveste „rotundă”, în zece părţi, la 
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fel de bogată în simboluri, până şi titlurile secvenţelor fiind elocvente în acest sens: Mila, 

Păcatul, Firul de busuioc, Martorii etc. 

„Apropierea” orbului de biserică devine o parabolă a vindecării omului prin credinţă, 

dincolo de miracolul propriu-zis săvârşit de cei doi străini, contând apropierea – lăuntrică, de 

această dată – de Dumnezeu. Pentru că va rămâne la latitudinea sa dacă va înţelege 

semnificaţia „darului” primit ori va rata şi acest prilej, aşa cum a mai făcut-o, probabil, şi 

altădată. În ultima secvenţă, intitulată Copacul, imaginea arborelui (zărit într-o grădină, în 

drum spre noul său loc de muncă) este relevantă: „pe jumătate uscat, pe jumătate plin de rod 

şi frunze, fructele aproape coapte, mari şi ireale, fără pete, parcă simţeai gustul lor, iar 

frunzele păreau că pot vindeca prin strălucirea lor, proaspătă şi persistentă”, în acelaşi timp, 

jos, lângă rădăcini, zăcând „un topor, metalul ascuţit strălucea în lumina zilei, parcă a fost un 

zâmbet sinistru, dar toate erau trecătoare, gândi o clipă, sunt trecătoare...” 

A treia poveste conţine amintirile naratorului privind întâlnirile sale cu poeţii, cu 

prilejul unor vizite amicale. Este un plan narativ constituit, la rându-i, din alte patru-cinci 

secvenţe. 

Romanul fiind autobiografic, portretele sunt reale, lucru care le face cu atât mai 

reprezentative/ semnificative pentru condiţia artistului în societatea noastră de la sfârşitul 

secolului XX şi începutul celui de-al XXI-lea. Ne sunt prezentate, cu amărăciune şi 

resemnare, destinele în derivă ale unor poeţi (deveniţi acum personaje), împărtăşind soarta 

lucrurilor „nenecesare” pe care le colecţionaseră de-a lungul anilor, parcă obsesiv, în casele 

lor. 

În roman poeţii poartă, simbolic, numele unor litere din protosinaic (gimmel, daleth, 

heth, lamedh), iar „portretele” lor inspiră singurătate şi disperare. Simţim acest lucru chiar în 

atitudinea naratorului: „aş scrie sau aş plânge poeţii...”, mărturiseşte el, aceşti oameni speciali 

care „sunt sub val, dar lacrimile lor ajung la noi, sunt lacrimi care curg în sus”. 

Scriitorii evocaţi sunt, aproape fără excepţie, oameni dificili, săraci, aşteptând – cu 

naivitate şi umilinţă - ajutorul celor bogaţi. „Bolnavi de boli reale şi imaginare”, par de-a 

dreptul depăşiţi de problemele existenţiale (destrămarea familiei, soarta copiilor, intransigenţa 

fraţilor, trădarea prietenilor). Îşi iubesc cu disperare femeile, care, în realitate, îi consideră 

insuportabili, în cele din urmă părăsindu-i. Citesc cărţi pe care le iubesc şi le urăsc în acelaşi 

timp şi răspund la scrisori „care nu le-au parvenit niciodată”. Rataţi profesional, îşi irosesc 

viaţa prin locuri pe care nu şi le-au dorit, fiind „cântăreţi de bal, ospătari la marile sărbători 

ale naţiei, muncitori în port sau la câmp, cu mâini delicate precum versul lucrează şi îşi 

câştigă greu pâinea”. Nu se suportă nici măcar între ei şi, „după cum versurile în poem, se 

urăsc, se iubesc...” 

Cu Ghimel, naratorul bea ceai: e în vârstă, însă îi vorbeşte despre femeia pe care o 

iubise (şi care l-a trădat). Casa lui e un muzeu de lucruri inutile „într-o lume de derută”. Şi-a 

vândut garsoniera şi un tablou, cumpărând o casă în care locuieşte cu prietena („femeia sa pe 

vreme de tristeţe”). Cândva băuse mult, căzând prin şanţuri, salvându-se prin poezie. Trăieşte 

cu nostalgia anilor tinereţii, „când o carte costa puţin, cât o pâine a săracului şi puteai citi, te 

puteai refugia undeva, în peisajul acesta abstract al iluziilor şi al cuvintelor vii”. Merge cu 

bicicleta după apă, dar de la o vreme „îl îmbată” doar tristeţea. Pedalând, îi vin cuvintele, „le 

dictează aerul, orele, lumina”. Apoi le uită. La despărţire, îi spune naratorului: „Va ninge, 

poate unul din fulgi va purta chipul lui dumnezeu...” 

Dalet este poetul cu aer de nobleţe. „Se născuse pentru a fi poet, un poet sensibil, fragil, 

trăind până la extrem visul sau himera că poetul este altceva, făcut din alt material decât 

ceilalţi, călător prin lume după jumătatea care dă sens, care rotunjeşte viaţa, după femeia 

partener în toate şi parte din poem”. Se îndrăgosteşte de o „artistă a sexului”, el are de-acum 

50 de ani, însă „himera care îmbracă un poet este una a deşertului în care trăim”. Deşi 

prevenit de prieteni, „era dispus să zboare până ce aripile i se frâng” (ceea ce s-a şi întâmplat, 

desigur)... 

Cu Het naratorul discută „pe trepte”, poetul pregătea un roman („avea un vers ca un 

cântec şi un cântec ca un poem, scria bine, cu har şi cânta cu bucurie, părea că le are pe toate, 

dar nu era aşa, ceva îl trăgea în jos, dincolo de aparenţe era drama...” Divorţează, acuzat de 

fapte „care nu erau ale lui”, îşi creşte fiul, cărându-l pe la nunţi (unde el e lăutar), îşi îngrijeşte 
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mama, fraţii revendicându-şi partea după moartea ei. Trăieşte cu soţia altui poet şi nu-şi mai 

termină romanul... Stând pe trepte „în acea zi, o zi unică în felul ei, am avut senzaţia la un 

moment dat că trăim amândoi o iarnă stranie”, notează naratorul. Iar finalul, pe cât e de 

superb, pe atât e de dureros: „iar noi, înconjuraţi de gard, stăm într-o lume care nu ne mai 

aparţine de mult. Gardul ne înconjoară, deşi credem că versul ne-a eliberat...” 

Cu Lamed, naratorul stă de vorbă în balcon. Poetul îi face o cafea, apoi „se dezbracă de 

omul de peste zi”, redevenind artist. Îşi duce viaţa într-o „singurătate populată de epistole” 

(„era un fel de veghetor într-o ţară pe care numai el o cunoştea”). Capitolul care i se rezervă 

este cel mai consistent (aproape o cincime din roman), e o adevărată nuvelă (Constantin 

Stancu foloseşte cu succes atât tehnica inserţiei şi a înlănţuirii, cât şi cea a naraţiunii „în 

ramă”). Lamed are o personalitate complexă. După ce a practicat o duzină de meserii, acum e 

pensionar „cu obligaţii faţă de cetate, mai mereu în pierdere”, „ezită la ideea unei antologii, 

parcă îl încurcă, îl reţine ceva, deşi admite că a venit vremea uneia, aşa ca rod şi ca expresie 

de uitare, poate gândeşte că antologia este un fel de testament şi schimbă ideea...” „A închis 

uşa după mine ca după un străin”, mărturiseşte, în final, naratorul. 

Remarcabil este, în cazul romanului Pe masa de operaţie, rotunjimea şi relativa 

autonomie a părţilor, dincolo de cele trei planuri narative (şi care nu pot fi separate), 

secvenţele care compun istoricul bolii, povestea orbului Ilie sau destinul dramatic al celor 

cinci scriitori fiind foarte bine conturate. Prozatorul evită poetizările inutile şi nu-şi propune 

nici o clipă să fie, cu tot dinadinsul, un stilist. Luciditatea ideilor şi sinceritatea simţirii fac din 

aceste frumoase poveşti o triplă parabolă existenţială. 

La o primă apreciere, Constantin Stancu ar putea părea un pesimist. Poate prea 

resemnat în ceea ce priveşte viaţa, moartea, destinul nostru, al tuturor. Eroul operat de 

tumoare acceptă relativ uşor ceea ce i se întâmplă, nefiind un luptător. La fel pare să fi 

acceptat şi Ilie orbirea sa. Doar poeţii se zbat, cu neputinţă, inutil, ca peştii pe uscat - poate 

din pricina asta îi considerase Carl Sandburg nişte animale marine silite să trăiască pe uscat şi 

râvnind să zboare în văzduh... 

Interesant este că atât povestea pacientului, cât şi cea a orbului au un final deschis: 

fiecare dintre ei mai primind o şansă, rămânându-le, amândurora, speranţa. Doar destinele 

poeţilor par marcate definitiv de zădărnicie şi singurătate, deveniţi prizonieri ai propriilor 

obsesii, perdanţi la jocul de ruletă al destinului. Doar lor nu li se mai deschide nici o uşă... 

Pentru că poet eşti sau nu eşti. Şi dacă nu eşti, trebuie să accepţi acest lucru. Nu are sens să 

jertfeşti totul pentru o himeră. Altfel rişti să-ţi petreci viaţa în dezamăgire şi eşecuri, 

sacrificându-i şi pe cei pe care i-ai fi putut iubi şi care te-ar fi putut iubi la rândul lor. Pentru 

că, în rest, ce ne mai rămâne? 

Este ceea ce am înţeles eu din romanul lui Constantin Stancu. Dacă ai ratat şansa să 

devii un geniu, încearcă măcar să-ţi păstrezi calitatea de om. La urma urmei, nimeni nu-ţi 

poate pretinde, pe lumea asta, mai mult de atât... Fiecare dintre noi este, în permanenţă, un 

pacient, un orb şi un poet deopotrivă, „masa de operaţie” din roman, putând deveni, oricând, 

şi a noastră... 
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Ştefan Nemecsek 

Suferinţa între artă şi eliberare 

  

Scriitorul Constantin Stancu revine, surprinzător, în peisajul literar cu roman Pe masa 

de operaţie, după volumele de poezie sau critică literară publicate. 

Romanul a apărut la Editura „Rafet”, Râmnicu Sărat – 2011 şi a fost premiat la 

Festivalul Internaţional „Titel Constantinescu”, ediţia a IV-a, sub atenta organizare a 

omului de cultură Constantin Marafet. 

Cartea abordează tematica bolilor personale pe fundalul bolilor spirituale ale lumii, cu 

accent pe valoarea fiecărui om şi punerea în lumină a destinului special al poetului 

într-o vreme a căderilor. Autorul a recurs la soluţia romanului modern, scurt, sugestiv, 

tragic, cu elemente de cultură implicită, tehnica literară folosită sugerând valorile 

creştine, puterea credinţei, drama personală imposibil de evitat într-o epocă agitată. 

Eroul principal, în esenţă, nu are nume, îşi prezintă un fragment din viaţă la limita 

dintre a fi şi a nu fi, eroul poate fi oricine, până la urmă, pentru că boala nu poate fi 

evitată, face parte din logica ultimă a condiţiei umane, masa de operaţie este limita 

suportabilităţii durerii… 

Romanul prezintă destinul pe mai multe planuri, unul real, unul spiritual, povestirea 

împletindu-se cu visul şi dragostea. 

În concluzie, Constantin Stancu nu scrie nimic despre crime, dar prezintă faţa morţii, 

evită erotismul, punând accentul pe dragoste, simplu, ca relaţie necesară, nimic despre 

complotul organizaţiilor secrete, totul despre boala nevăzută şi durere… 

Un roman aparent simplu, dar cu un mesaj pătrunzător, Dumnezeu mai vindecă 

oameni, acolo unde limitele civilizaţiei sunt evidente, metalimbajul mesajului fiind 

evident.   

Operaţia este una fizică şi una spirituală, de fapt ţinta fiind operaţia spirituală, iar 

suferinţa este şcoala prin care trece individul în vremurile din urmă. Deşi scriitorul 

atinge drama poeţilor în lumea modernă, de fapt totul e o metaforă, poetul este cel 

care iubeşte viaţa, dar numai în oglinda morţii înţelege valoarea supremă: viaţa este 

un dar care merită apreciat la adevărata valoare… 
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Câteva cuvinte despre autor 

 

 
 

- Numele : Stancu 

- Prenumele: Constantin 

- Data şi locul naşterii: 02 noiembrie 1954 

- Domiciliul: Haţeg, Judeţul Hunedoara, România. 

- Studii: Facultatea de drept Cluj Napoca, 1988 

- Starea civila: căsătorit cu Rodica Stancu 

- Ocupaţia actuală : consilier juridic. Vechime în muncă peste 40 de ani. 

- Membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara din anul 2009. 

- Redactor al revistei „Nova Provincia Corvina” – Hunedoara în perioada 2001 – iunie 

2010. 

- Redactor al revistei „Contraatac” – Adjud, redactor şef: Adrian Botez. 

- Activitate literara:  

- Debutul publicistic: septembrie 1981. Genul : poezie. Publicaţia: „Braşovul literar şi 

artistic „ , 1981, şi Revista „Orizont” – Timişoara, cu o prezentare de scriitorul I.V. 

Martinovici. 

- Debutul editorial: Editura Facla, Timişoara, 1988 – editor d-ul Eugen Dorcescu, cu 

volumul  Fructul din fruct – poezie,  în antologia  Argonauţii. 

- Colaborările literare: „România Literară„; „Transilvania”; „ Luceafărul”; „Orizont”; 

„Vatra”; „Orient Latin”; ”Provincia Corvina”; „Ardealul Literar şi Artistic”; 

„Semne”; „Arca”; „Opinii Culturale”; „Obiectiv”; „Observator”– 

Munchen;”Cariatide”; „Reflex”; „Unu”; ”Viaţa de pretutindeni”;„Citadela”- Satu 

Mare; „Discobolul”; „Contraatac”; „Vatra Veche”; „Algoritm Literar”; „Viaţa 

Românească” etc., Revista electronică „Agero „ – Germania, redactor Lucian Hetco. 

Revista electronică „Reţeaua Literară”. Revista „Ex Libris” – Biblioteca Judeţeană 

„Ovid Densuşianu” Deva, etc. 

CĂRŢILE SCRISE DE CONSTANTIN STANCU, MEMBRU AL U.S.R., pe suport de 

hârtie  

1. Fructul din fruct – în Antologia „Argonauţii”, Editura Facla – 1988, redactor şef 

Eugen Dorcescu – debut.  

2.  Păsările plâng cu aripi – poezie, 1988, Editura Helicon- Timişoara, editor Ioan I. 

Iancu, antologie personală incluzând volumele: „Crini de nisip”; „Păsările plâng cu 

aripi„; „Dincolo de retina apei”- 122 de poeme.  

3.  A privi cu ochii inimii ( Poemele roadelor ) -  Editura Polidava - 2002, Colecţia 

revistei „Provincia Corvina „ - redactor de carte Eugen Evu, poezie creştină.  

4. Pseudo-Imobiliaria, -  Afacerile lui Dumnezeu cu omul, Ed. Carpathia Press - 

Bucureşti, 2005, eseu.  

5.  Pomul cu scrib – Editura Eubeea – Timişoara – 2006 antologie de versuri perioada 

1983 – 2006, peste 100 poeme, coordonator editorial  d-na Nina Ceranu.   
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6. Ecou de psalm – secţiune în cartea de antologie de poezie creştină Harfele Harului, 

Editura Corvin„  – Deva,  2007, redactori Eugen Evu şi Ion Urda, în colecţiile 

Biblioteca „Provincia Corvina”.  

7. Poetul la castel -  cronică, eseu despre opera poetului Eugen Evu –Editura Realitatea 

Românească – Vulcan, 2010, consilier editorial Ştefan Nemecsek.  

8. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor - antologie neterminată 

despre operele scriitorilor din Haţeg, sau care au scris despre Haţeg -Editura 

Realitatea Românească – Vulcan, 2010, redactor de carte scriitorul Radu Igna, Haţeg.  

9. Pe masa de operaţie , roman,  Editura Rafet – Râmnicu Sărat, 2011, director 

Constantin Marafet.  

10.  Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, evocare, Editura Măiastra – Târgu Jiu, 

2012. 

11. Greutatea gândului nerostit, poezie, Editura Realitatea Românească – Vulcan, 2012. 

CĂRŢI ÎN FORMAT ELECTRONIC  

1. O călătorie cu Dumitru Hurubă în ţinutul zăpăciţilor de tranziţie (Lecturi de umor în 

vremuri triste), iulie, 2010, cronică, eseu despre opera scriitorului Dumitru Hurubă, 

ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

2. Lecţia discretă de umor şi viaţă în scrierile lui Radu Igna din Haţeg, iulie, 2010, 

ebook –  pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

3. Arhivele de la Haţeg: de la Neantia la Vâltoarea Sufletelor, o antologie neterminată 

despre operele scriitorilor din Haţeg, sau care au scris despre Haţeg – ebook, 

septembrie, 2010, pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com .  

4. Epistolă cu pană de înger din ţinutul Hunedoarei – scurtă antologie neterminată 

despre operele scriitorilor din judeţul Hunedoara – ebook, decembrie, 2010, pe 

internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

5. Apocalipsa poate începe pe strada Ciprian Porumbescu ( ziceri despre operele 

cărturarului Artur Silvestri) – ebook, aprilie 2011, pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com.  

6.  Abisul de lângă noi sau O călătorie iniţiatică alături de Eugen Dorcescu, mai, 2010, 

cronică, eseu despre opera poetului Eugen Dorcescu – pe internet la www.scribd.com, 

sau www.costyconsult.wordpress.com . 

7. Poet de bunăvoie, ebook, august, 2010, cronică, eseu, despre opera poetului Ioan Evu, 

ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com . 

8. Dictatura toleranţei la Ştefan Nemecsek, noiembrie,2010, cronici, note literare despre 

opera lui Ştefan Nemecsek, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com . 

9. Cucerirea labirintului, noiembrie, 2011, cronici, note literare despre scriitori români 

sau străini, texte de ieri pentru mâine, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com.  

10. Aventura unui provincial pe cerul patriei: Constantin Marafet, mai 2011, cronică, 

note literare, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau 

www.costyconsult.wordpress.com.  

11. Ceasurile vechi bat mereu ura unu  (Adrian Botez şi literatura exilului în patria sa, 

limba română), cronici, note literare, texte despre opera lui Adrian Botez, octombrie 

2011, ebook – pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

12. Dimineaţa unui poet din oficiu – Note literare la scrierile poetului Ioan Barb, ebook – 

pe internet la www.scribd.com, sau www.costyconsult.wordpress.com.  

- Redactor  revista electronică de cultură, literatură şi teme practice:  

„costyabc- hatzegworld, câteva cuvinte ca semn” , pe www.costyconsult.wordpress.com.  
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Referinţe critice: 

- Eugen Dorcescu - Revista „Reflex” nr. 1-6 /2010 – Reşiţa 

„Poezia lui Constantin Stancu, bine reprezentată, în întregul ei, de volumul antologic Pomul 

cu scribi, Editura Eubeea, Timişoara, 2006, are, drept strat semnificativ şi generativ bazal, 

transfigurarea, în accepţiunea biblică, nou-testamentară, a termenului. Lumea, în întregul ei, 

de la minerale la fiinţele vii, de la un orizont la celălalt şi de la cer la pământ, este, pentru 

ochiul inimii, pentru ochiul poetului (şi devine, pentru cititor, la contactul atent cu textul) 

altfel decât pare a fi, la prima vedere, continuând să fie, pentru simţuri, afect şi raţiune, ceea 

ce este ea în aparenţă. Această uimitoare şi minunată schimbare la faţă se petrece, desigur, sub 

puterea şi lucrarea tainică a harului, care, în fond, dezvăluie profunzimile existentului, 

transformând ceea ce este imediat perceptibil (lumea fizică) în semnificant al marelui şi 

misteriosului semnificat metafizic…” 

 

- Prof. doctor Adrian Botez - În scrieri despre prieteni, Revista electronică Agero – 

Germania, februarie 2008 şi revista Nova Provincia Corvina, 2009. 

„ Ceea ce înlumină cu frumuseţe versul lui Constantin Stancu, din acest nou volum, este 

„seninătatea în patimă”: este evident că Poetul trăieşte nişte experienţe spirituale de mare 

anvergură (precum Marii Orbi-Proroci ai Vechiului Testament) şi, deci, de mare pătimire 

interioară – dar lecţia/implicita poruncă divină a înţeles-o: CALMUL SENIN este slăvire a 

Lui Dumnezeu – iar MÂHNIREA – păcat! Deci, un întreg volum, 168 de pagini – este un 

Întreg Munte de Nemâhnire Vizionară, de Scrisoare întru Dragoste, sub tălpile Lui 

Dumnezeu, tinzând/tânjind, neobosit, spre/după Dumnezeu: „acolo, în Retezat, poţi scrie o 

scrisoare de dragoste/direct pe tălpile lui Dumnezeu”(cf. p. 93), „mă prind cu ambele mâini de 

marginea cuvântului/şi urc spre răsuflarea ta, Doamne...”(cf. p. 70).  

 

- Ioan Evu – „Provincia Corvina” nr. 8, 1999. 

„Trăind în spaţiul mirific al Tării Haţegului, acest poet cu chipul sculptat într-o stâncă a 

Retezatului are în privire ceva din transparenţa adâncă a lacurilor montane. Poezia sa este o 

acvilă ale cărei aripi cuprind hotarele nevăzute ale unei patrii imponderabile, iar poetul este 

singurul ei locuitor legitim”. 

 

 

- Dumitru Hurubă – Orient Latin, nr. 3, decembrie 1999.   

„ … poezia lui Constantin Stancu este una în universul căreia nu se pătrunde uşor, mai de 

grabă aş spune că avem de a face cu o creaţie modernist – filozofică ceva mai greu accesibilă, 

însă o dată descoperit codul, satisfacţia întâlnirii cu adevărata poezie o simţim ca pe o victorie 

prefect compensatoare”.  

 

- Ladislau Daradici – epistolă de prieten pentru revista „Orient Latin” – 2012. 

„Remarcabil este, în cazul romanului Pe masa de operaţie, rotunjimea şi relativa autonomie a 

părţilor, dincolo de cele trei planuri narative (şi care nu pot fi separate), secvenţele care 

compun istoricul bolii, povestea orbului Ilie sau destinul dramatic al celor cinci scriitori fiind 

foarte bine conturate. Prozatorul evită poetizările inutile şi nu-şi propune nici o clipă să fie, cu 

tot dinadinsul, un stilist. Luciditatea ideilor şi sinceritatea simţirii fac din aceste frumoase 

poveşti o triplă parabolă existenţială”. 

 

- Maria-Daniela Pănăzan în „POEZIA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ. Analize şi 

comentarii estetice” – Editura „CronoLogia” – Sibiu, 2013. Pp 381-391. 

 

„Volumul Pomul cu scribi (dedicat soţiei) este o capodoperă a genului. Revenind la studiul lui 

Eugen Dorcescu despre poezia religioasă pe care l-am evocat în această carte, volumele 

poetului Constantin Stancu se pretează interpretării evidente despre poetica dedicată  Celui ce 

este Lumina lumii… Începând de la acest volum apărut la Editura Eubeea în 2006 şi până 

astăzi (în 2012), drumul poetic a lui Constantin Stancu e propriu şi fără nicio tăgadă – profund 

religios”.  
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- Dumitru Hurubă, Revista „Vox Libri” - editor Biblioteca Judeţeană „Ovid 

Densuşianu” Hunedoara – Deva nr. 1/2010.  

 

„Cu conştiinţa împăcată spun că încă un poet român a fost nedreptăţit de timp şi de 

conjunctura politico-comunistă, când valorile se cerneau prin sita unei cenzuri mânuite cu 

destulă abilitate de indivizi care, eventual,erau apreciaţi activişti de partid, dar nici într-un 

caz pricepuţi într-ale literaturii. Având „origine sănătoasă”sau profesii paralele cu creaţia 

artistică, acei diriguitori-călăi ai culturii, de fapt, au hotărât printr-o simplă semnătură – 

deseori cam hieroglifică – soarta multor oameni-creatori. 

 Că poetul Constantin Stancu a fost, din acest punct de vedere, o victimă este mai presus de 

orice îndoială, iar acest prim volum de versuri cu un titlu-metaforă: ( Păsările plâng cu aripi, 

Editura Helicon, Timişoara, 1999) poate dovedi oricând şi oricui că autorul cărţii vine să 

adauge grupării de poeţi hunedoreni încă un nume care nu poate fi şi nu trebuie ignorat…” 
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Cuprins 

 

OPERAŢIA 

Boala nevăzută 

Moartea ca un fel de naştere 

Ghimel 

Dalet 

Misterul frigului 

Het 

Pâinea cea de toate zilele 

 

Visul 

1. Mila 

2. Păcatul  

3. Firul de busuioc 

4. Martorii  

5. Fereastra 

6. Pietre preţioase  

7. Vederea cu inima  

8. Speranţa 

9. Lacrima 

10. Copacul  

 

Lamed 

Toiagul  

Tau 

 

Epistola 

 

 

Despre carte  

 

 Adrian Botez - OUROBOROS-UL, DE PE „DRUMUL TOIAGULUI”: „Pe masa 

de operaţie”, de CONSTANTIN STANCU 

 

 Radu Igna - A FI ÎN SITUAŢIA DE A NU MAI FI… 
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 Ladislau DARADICI - JOCUL CREAŢIEI ŞI AL CREDINŢEI ÎN LABIRINTUL 

NEBĂNUIT AL VIEŢII  (sau o tripla parabolă a existenţei umane) 

 

 Ştefan Nemecsek - Suferinţa între artă şi eliberare 

 

Câteva cuvinte despre autor 

 


