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Scriitorul a fost, este şi va fi mereu un supravieţuitor

În perioada asta în care am fost chiar mai
ocupat decît de obicei, am fost invitat să
răspund anchetei unei reviste de literatură

pe o temă extrem de atractivă – dacă scriito-
rul este un supravieţuitor. N-am reuşit să răs-
pund anchetei, dar tema mi-a rămas în minte. 

Încerc s-o rezolv aici! Da, eu cred că
scriitorul a fost, este şi va fi mereu un supra-
vieţuitor! Şi asta, vorba admirabilului Rim-
baud, „literalmente şi în toate sensurile”.  În
primul rînd, scriitorul este un  supravieţuitor
la modul elementar, pur si simplu fizic. 

Cum arareori poate trăi exclusiv din
scrisul său – cel puţin dacă nu scrie şi altceva
decît literatură, presă de pildă sau texte pen-
tru industria publicităţii etc –, e limpede că
trebuie să facă şi altceva necesar vieţii de zi cu zi. Timpul care îi mai rămîne, e un
timp „furat” obligaţiilor sociale necesare şi doar în acel interval supravieţuieşte
scriitorul din el. Chiar şi în condiţiile în care „se închină” unui mecena, indiferent
dacă acesta este individual sau instituţional, avînd astfel asigurată existenţa fi-
zică, uneori chiar una îmbelşugată, ceea ce cîştigă în ordinea vieţii pierde în cea
a libertăţii de creaţie, chiar dacă mecenatul cu pricina nu prevede explicit servituţi. 

Chiar fără să vrea, scriitorul se va simţi „dator”, mă rog, cu excepţia cazu-
rilor în care e puţin nebun sau complet nesimţit. Nu trebuie să se vîndă neapărat
unui tiran sau unui regim tiranic, acelaşi lucru se va întîmpla şi în cazul unui me-
cena democrat şi binevoitor. Scriitorul este un supravieţuitor însă şi prin simplul
fapt că, prin opera sa – şi aproape indiferent de valoarea acesteia! –, îşi supravie-
ţuişte lui însuşi ca persoană, adaugă vieţii sale, firesc limitate, un fel de nelimitare
de principiu. 

Scriitorul, ca şi toţi ceilalţi artişti şi creatori din orice domeniu, sînt nu doar
figurativ, ci în sensul propriu al cuvîntului, nişte nemuritori. În sfîrşit, scriitorul nu
doar că supravieţuişte, în timpul vieţii şi, de asemenea, în postumitate, dar  asi-
gură şi supravieţuirea lumii sale. Opera sa, indiferent dacă realistă sau fantastă,
este un concentrat al lumii sale, un tezaur, un fel de Aleph borgesian diacronic şi
păstrează în ea memoria vremii sale şi, prin asta, a tuturor vremurilor, de la înce-
putul pînă la sfîrşitul eternităţii.

Liviu Antonesei 

Editorial
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“Învăţase asta chiar
din primele zile de la sosi-
rea aici că nu e bine să în-
trebi. Dacă aşa a hotărât
comenduirea, înseamnă
că aşa trebuie să fac îşi
spuse în barbă, mai mult
molfăind cuvintele şi, în-
cepu să tăbârcească
sacul cu puţinele lui lu-
cruri spre camioneta cu
şenile. Piaţa centrală din
satul-lagăr se umplu iute
de oameni cu bagajele
pregătite. Părea că le au
pregătite chiar din prima
zi a sosirii lor acolo.
Uneori, în zilele de repaos
le împrospătau cu unele
lucruri obținute între
timp. Scoteau ceea ce le
rămăsese, din ce în ce
mai puțin, și le așezau pe
stinghii, în casă, la uscat
și la aerisit. “ 

Emilian MARCu

Tobele muTe 

(Fragment de roman)

X
X            X

Ca o lupoaică în călduri privi Katiușa Vasilievna,
bucătăreasa care târa după ea o ladă de lemn, grea și bine
legată cu sfori groase ca de plasă de pescuit somni, spre

Alia care se apropie  în urma lui Ion Alnimănui de poarta din
spate, pe acolo pe unde plecau la muncă prizonierii, mai ales iarna
să nu mai înconjoare întregul așezământ. Niște fulgere scurte, lu-
minând până în sufletul Aliei, trimitea cu atâta răceală că ar fi
înghețat până în afund și apele râului. Tăcerea Aliei o înfurie și
mai mult. I se părea că o sfidează. Își trăia amintirile cu Ion
Alnimănui cu o anume furie, pe care nu o putea spune. Trifanov
ar fi fost capabil să o lase acolo, în mĳlocul curții, cu lada aceea de
lemn, mai grea decât un munte și să plece cu primul camion spre
lumea largă. Nici  prin gând nu-i trecea să riște așa ceva deși...
Alia, cu fruntea sus, părea că alunecă în urma soțului, fără să
înțeleagă nici fulgerele femeii și nici hărmălaia care pusese
stăpânire pe  satul-lagăr. Ar fi vrut să-l întrebe pe Ion despre ce se
întâmplă, dar decise că nu e cazul să-l împovăreze cu întrebările
ei de femeie tânără și neștiutoare.

Katiușa Vasilievna o mai urmări un timp apoi se repezi
spre primul camion să-și arunce lada grea de la cât burdușise în
ea. Era secretul ei pe care nu-l știa nici Trifanov. Și dacă ar fi fost
singurul ei secret și tot ar fi fost prea mult. Așa i se părea.

Ce o fi târând cu atâta zel după ea? aruncă în gând o între-
bare Trifanov care stătea în tocul ușii și o urmărea prin fumul gros
de la țigara răsucită dintr-un ziar vechi. Din ziarul acela tătuca
zâmbea șters, pe sub mustață, iar privirile lui erau ațintite undeva
peste capetele celor care îl priveau. Prin fumul gros, figura femeii
apărea schimonosită, rece, aproape hidoasă. Alia se aşeză pe o
coajă mare de lemn, care sub greutatea ei trosni făcând-o să se
sperie. Îl căută din ochi pe Ion. Foiala aceea de omenire nu-i per-
mitea să-l descopere.

- Ufff, a dracului situație pufni ca din senin Katiușa
Vasilievna. A dracului de tot. Târâi după mine averea aceasta care
am să o mănânc cu Trifanov cine știe prin ce alt colț al Măreței
noastre Uniuni. Nu mi-am găsit şi eu unul mai ca lumea. Parcă s-
au terminat bărbații.

Şi asta chiar aşa era. Toți cei pe care-i ştia, ori erau mult
prea tineri, nişte copii, sau cu câte o şubrezenie cu care venise de
pe front. Cu şoferii de pe camioane nici că se punea problema să
se căsătorească. Aceştia o voiau doar ca saltea pentru o noapte, în
cel mai fericit caz. Şi ea se mulțumea şi cu atât. După ce apăruse
în viața ei Trifanov nici măcar această bucurie nu o mai putea
avea. Se dusese pe copcă totul aşa dintr-odată. Cu Ion Alnimănui
lucrurile stătuseră cu totul altcumva. Profită că toți erau plecați şi
îl ademeni acolo în magazie. Aburul cărnii umpluse până în tavan
încăperea ca o ceață groasă. Trăgându-l de mână, poticnit,
ajunsese acolo pe saci unde se lăsă încet în genunchi în fața lui.
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Mâinile ei, nerăbdătoare îl prinseseră ca într-o
menghină. Pantalonii copilului căzură repede
lăsând să se vadă picioarele subțiri şi diforme. Dar
ea nu era interesată de cum arăta el. Urmărea,  cu
multă atenție dar şi o poftă nebună,membrul lui
devenit deodată şi mai mare.

Măiculiță,mamă reuşi să rostească
printre dinți.

Nu ştia dacă să se bucure sau să se sperie.
Se bucură de ceea ce vedea şi deja simțea că este
doar numai al ei acolo pe sacii de carne caldă de
cal.

X
X            X

Câte doi, arareori câte trei sau mai mulți, oamenii
se aliniau, tăcuți, doar nişte umbre şi aşteptau să
fie strigați de  Serghei Sergheievici Aliluevici,
starşânaiul lor de până mai acum câteva ore, să-şi
primească foile de drum şi rația de alimente. Cele
câteva bucăți de pâine, de cele mai multe ori
colțuri, şi bucățile de peşte afumat, învelite în
săculeți de pânză, pregătiți parcă anume, din timp,
se pierdeau ca într-o tainiță lăsând o dâră de
fărâmituri ca un şirag de mărgele.

Luați-vă toate merindele pe care le aveți să vă
ajungă pe drum până când veți ajunge pe la casele
voastre îi indemnă comandantul, parcă mai mult
să se facă auzită pentru ultima dată vocea lui. Ştia
că toate merindele lor vor fi aşezate cu grĳă printre
lucrurile de preț, în boccelele care aşteptau gata
pregătite,aliniate şi ele ca nişte soldați ascultători.

Grupurile de oameni care aşteptau
începură să se rărească. Fiecare primi foile de drum
şi câteva produse de mâncare pentru drum. Ploua
mărunt, o ploaie rece aproape înghețată cădea
peste ei. Se retraseră. Se făcuse aproape brusc
linişte. Tobele amuțiră demult iar harmalaia din
curtea mare se potoli. Undeva în adâncul pădurii
câteva camioane mormăiau, torcând uşor parcă se
luau la întrecere cu ploaia aceasta deasă.

Luminițe mici, abia vizibile, se iviră
deodată pe la toate ferestrele caselor din satul-
lagăr. Bluza subțire se lipise de trupul Aliei
strângând-o ca într-o menghină. Începu să tremure.
Gândurile îi alergară spre Ivanovca şi părea că se
întreabă ce a o fi căutând în această forfotă?

X
X            X

Aşa deodată, lui Ion Alnimănui i se făcu un dor

nebun de… De ce i se făcuse dor oare lui? De cine?
Nu putu să-i spună cu precizie Aliei. Ea ar fi trebuit
să fie dorul lui. Dar oare putea ea să înțeleagă de
cine i se făcuse brusc dor lui? Şi totuşi… Un foşnet
de aripă de înger se cuibărise în sufletul lui. 
La început bicisnic, abia de putea fi pipăit cu
pleoapa, abia simțit, ca un izvoraş de munte, în care
apa doar de-i putea înveli picioruşele de copil,
dorul acela nebun de nişte locuri pe care nu le
văzuse îl cuprinse pe furiş. Simți bătaia aceea de
aripă în inimă încă din pădure când stătuse sub co-
pacul acela înalt şi privea cerul înstelat.

O stea se făcea a-l duce pe întinsul oceanu-
lui acela undeva în amintirile păstrate în memoria
părinților lui. La gura sobei, prin căldura flăcării,
abia pâlpâind, privea vorbele părinților cum şiruie
calm, ploaie măruntă de amintiri. Discutau despre
ceva ce lui îi era total necunoscut. O altă lume. Am-
intirile lor alunecau spre un trecut îndepărtat de
care el nu se putea prea mult apropia. Ei scor-
moneau în jarul din vatră şi păreau că îşi ațâță dur-
erea. Oftau şi, pe furiş, îşi ştergeau lacrimile. El nu
înțelegea de ce din povestirile lor trebuie să curgă
atâtea lacrimi. Nu ştia şi mai ales nu înțelegea. Ei
nu-i spuneau mai mult decât ce putea el să
înțeleagă. Focul se întețea şi le lumina fețele aspre,
arse de gerul puternic.

I se făcu brusc frig şi dor. Spre ce meleaguri
oare alerga dorul lui?

Alia se strânsese şi mai mult în bluza ei subțire,
cu flori de câmp pe piept ca și cum s-ar fi protejat
de cine știe ce. 
Ca o viperă mă priveşte  femeia aceasta, ca o viperă
de prin văgăunele pădurii, spusese ea şi o urmări,
cu o uşoară teamă pe Katiuşa Vasilievna care părea
că se fixase deodată cu picioarele în pământul
lutos. Se gândi pentru câteva clipe să plece înapoi
în Ivanovca. Ştia bine drumul deşi nu fusese decât
de câteva ori până în satul-lagăr. Odată venise cu
Saşa Ilici şi cu Nastasia Vavilov, nu mult după ce
se desprimăvărase. Încă mai erau troiene pe mar-
ginea drumului dar şi pe lângă pădure. Asta îi
plăcu mult de tot Aliei. Căluțul lui Saşa Ilici părea
că pluteşte peste zăpezile cu sfârcuri de noroi.
Din când în când câte un iepure speriat sau câte o
vulpe argintie ce abia se putea vedea din albul
scânteietor al zăpezii se arătau spre a se afunda
apoi în inima pădurii. 
Alia ştia drumul ca şi cum l-ar fi făcut de o mie de
ori. Altădată venise doar cu Nastasia Vavilov. Tre-
buiau să vină cu motocicleta lui Trifonov dar acesta
motivă că nu are suficientă benzină să mai facă un
asemenea drum. De fapt îşi făcuse aprovizionarea
cu o zi înainte din satul-lagăr şi n-ar fi vrut să se
mai arate acolo din cauza unor datorii nerezolvate.
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Cele două nu ştiau toate ascunzişurile lui Trifonov.
Nastasia Vavilov trebuia să-i aducă niscaiva

lucruri Ostiei Aliluievna, soția comandantului. Era
o promisiune făcută cu mult timp înainte dar şi o
posibilitate de a mai discuta cu comandantul de-
spre serbarea ce urma să aibă loc la sfârşitul anului
când preotul cel nou, Mitea Zaim, trebuia să vină,
special din oraşul-port, la ei în sat.  Urma să țină o
slujbă cu totul specială de sfințire a clopotului cel
nou, adus de Saşa Ilici de pe unul din şlepuri. 
Făcuse Trifonov ce făcuse şi mai ales cum şi reuşi
să-l convingă să vină. Mitea Zaim nu-l avea deloc
la ficați pe Serafim Terapont dar asta nu-l împiedică
să vină în acea zi de sărbătoare în Ivanovca, în
hainele, destul de ponosite, dar purtând semnele
sfințeniei. După mult timp i se îngăduise de comis-
arul şef din oraşul-port să le poarte, cu toată
mârâiala comisarului cel tânăr.

Despre acest sat din taiga auzise destule pe
unde umblase. Lumea, mai ales şoferii, vorbea de
toate. Cuvintele se rostogoleau ca bulgării mari de
zăpadă.
Mitea Zaim ştia să aleagă grâul de neghină iar vor-
bele bune de bârfe.
Învățase multe în atâta vreme cât trecuse de când
se preoțise. Erau de fapt provocări puse la cale de
cei de la comisariatul poporului din oraşul-port sau
poate chiar de la Moscova, din inima Mamei Noas-
tre Rusia, cum spuneau la fiecare frază comisarii
poporului și își treceau palma peste tocul pistolului
de la care parcă făcură bătături pe șolduri.

Dar oare se ocupa Moscova de soarta unui
preot din îndepărtata Rusie? Ştia bine că nu. Zelul
celor de la comisariat, de multe ori, depăşea or-
dinele de la centru.

Cum altfel s-ar fi putut impune în fața
şefilor? Şi şefi erau cu nemiluita, gata să se remarce
şi ei.
Serafim Terapont îl avertiză de toate acestea atunci
când îl preoțise.

Fusese un ritual scurt. Mitea Zaim ştia slu-
jbele de pe front, acolo unde era gata să spună o
rugăciune sumară când trupurile celor căzuți erau
îngropate la repezeală.

La moara urechilor lui se măcinau mai
mereu fel de fel de vorbe. Unele de bine altele doar
bârfe.

X
X            X

Alia, Alia mea se auzi ea strigată în acea hărmălaie
de Ion Alnimănui. Şi brusc ea simți loviturile
fătului în baierele burții sale. Era primul semn că
va fi mamă, că duce în burta sa o nouă viața. Se

lumină la față când simți loviturile acelea dureros
de apropiate, dureros de împlinite. Tise că un mira-
col se împlinise. Ştia că viața îi dă târcoale ca o haită
de lupi. Nu mărturisise nici chiar Nastasiei Vavilov
asta. Să fi fost un păcat? Nu ştia. Lui Ion Alnimănui
nici că se gândi să-i mărturisească. Nu ştia cum o
să reacționeze, mai ales acum când toată lumea din
preajmă se pregătea de marea plecare. 
Camioanele continuau să toarcă încet, ca nişte bon-
dari uriaşi. Şoferii, cu haine groase pe ei, foindu-se
ca urşii în bârlog, se adunară la sfat. O şedință
spontană. Îşi schimbară brusc planurile. Trebuiau
să încarce lemnul, ca de obicei şi apoi să oprească,
măcar o noapte în Ivanovca. Visau cu ochii deschişi
la pelmenii fierbinți. Parcă le şi vedeau pe femeile
din sat cum se foiesc, să le facă pe plac. Planurile
lor se năruiră brusc. Serioja, cel care părea să fie îm-
puternicit ca şef al coloanei, gesticula spre ceilalți
cu gesturi scurte şi hotărâte, schițând o hartă a dru-
mului prin pădure. Era un drum mai nou. Nu-l
parcurgeau de obicei atunci când duceau lemne în
port.

Primise de la şefi, odată cu plicul şi
instrucțiuni clare unde să se îndrepte cu coloana.
Cele două şlepuri mari erau trase la malul apei
mult mai jos de oraşul-port. Aşa decisese comisarul
şef şi el nu putea să facă altfel. Nu ştia nimic despre
cum este drumul până acolo. Trifanov căută pe
unul dintre deținuții care cunoştea pe unde ar
putea să ajungă până la şlepuri.
E destul de greoi drumul îl avertiză acesta. Nu s-a
mai mers pe acel drum de multă vreme. Nu au mai
fost tăieri pe acolo şi s-a pustiit.
Ei, vom ajunge cumva se lăsă convins celălalt. 
Făcu un semn spre ceilalți şi-l căută din ochi pe cel
cu camionul cu şenile, chemându-l lângă el. 
Tu vei merge în față, să rupi cărare îl sfătui  acesta
pe şoferul de pe camionul cu şenile.  Noi vom veni
după urmele tale.Aşa poate va fi mai uşor. 
Cel căutat dădu afirmativ din cap şi porni spre
maşina cu care urma să se aşeze în fața coloanei.
Era o camionetă pe șenile, cu care trăgea, cel mai
adesea, mestecenii căzuți prin râpe de unde nu
puteau fi scoși altfel și care împiedicau astfel
camioanele să treacă spre depozit. El tăia drum
printre bușteni și părea chiar un înaintemergător
cum îl numise, mai mult în glumă, Mitea  Zaim,
atunci când îl va mirui, să-și amintească de locurile
copilăriei, de clipele când mergea, la sărbători cu ai
lui la bisericuța din sat.

Urma să-l ia cu el și pe cel care cunoştea
drumul direct, până la şlepuri. Omul, un caucaz-
ian, cu fața măslinie, adus de umeri îşi făcuse baga-
jul imediat ce primi foaia de drum şi rația de
alimente din mâna starşânaiului Aliluievici.
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Rămăsese demult timp singur şi bagajul lui
era sărăcăcios. Privi un timp foaia de drum care îi
flutura între degete. Desluşi ruta trecută acolo dar
nu pricepu mare lucru. De ce până la Moscova şi
apoi înapoi până în sătucul lui care doar la câteva
sute de kilometri de satul-lagăr? Nu reuşi să-şi dea
un răspuns, dar nici nu întrebă pe cineva. Ştia că
fiecare întrebare poate însemna încă un an sau
chiar mai mulți de detenție. Acum casa lui, satul lui
păreau foarte aproape.

Învățase asta chiar din primele zile de la
sosirea aici că nu e bine să întrebi. 
Dacă aşa a hotărât comenduirea, înseamnă că aşa
trebuie să fac îşi spuse în barbă, mai mult molfăind
cuvintele şi, începu să tăbârcească sacul cu puținele
lui lucruri spre camioneta cu şenile. Piața centrală
din satul-lagăr se umplu iute de oameni cu bagajele
pregătite. Părea că le au pregătite chiar din prima
zi a sosirii lor acolo. Uneori, în zilele de repaos le
împrospătau cu unele lucruri obținute între timp.
Scoteau ceea ce le rămăsese, din ce în ce mai puțin,
și le așezau pe stinghii, în casă, la uscat și la aerisit.
La unele case stinghiile deveniseră demult inutile
aceste stinghii.

Doar Katiușa Vasilievna își sporea de la o
lună la alta agoniseala pe care nu i-o știa nimeni.
Fiecare sosire a șoferilor dar și a lui Trifonov făcea
să sporească averea ei.
Acuma, târa bagajul, transpirată, din cap până în

picioare, să se agațe de primul camion.
De Trifanov aproape că nici nu-și mai aminti. Îl

văzu în preajma unui camion gesticulând în fața
unui șofer mustăcios, cu ochii mici, aproape lipiți.
Era un mongol rotofei care îi tot explica ceva, într-
o limbă pe care acesta nu prea o înțelegea.
Rusește rupea foarte puțin. Atâta cât să poată să se
descurce atunci când primea indicațiile de la
comisarul șef sau de la unul dintre colegi. În rest
boscorodea, calm, fără să se precipite, în limba lui
din pustă. Era limba strămoșilor lui care cândva
călcaseră în picioarele cailor aceste întinderi fără de
sfârșit. Acum el le călca doar cu roțile camionului
lui pe care îl primise ca pe un dar de la Dumnezeu. 

Asta îi plăcu lui Trifanov.
Înseamnă că nu-l va întreba prea multe de-

spre bagajele sale. Voia să se asigure doar că
înțelesese unde să tragă anume camionul. Nu ar fi
vrut să se afișeze, cu toate bagajele, prin fața mulți-
mii și, mai ales, prin fața lui Aliluievici.
S-au adunat atâtea spuse Trifanov, s-au adunat cu
timpul de mama focului și privi spre celălalt, con-
vins că nu înțelege nimic deși, era sigur că de pri-
ceput pricepea chiar mai mult de cât și-ar fi dorit.
Șoferul se îndreptă spre cabină, cu picioarele ușor
desfăcute. Așa era obișnuit încă din copilărie de la

mersul călare. Nu putea să se dezvețe de asta. Prea
îi intrase în sânge ceea ce făcuse, cu atâta bucurie,
în copilărie.
Chiar că s-au adunat o groază de lucruri spuse
acesta când ajunse în fața casei lui Trifanov. 
Cum oare le va tăbârci pe toate pe șlep?
Dar această întrebare nu o rosti nici măcar în gând. 
Se va descurca el cumva că prea e uns cu toate ali-
fiile. 
Trifanov era singurul din satul-lagăr care știa că va
pleca de aici cât mai curând. Știa asta de mult timp
și avusese suficient timp să se pregătească. Nu fus-
ese luat prin surprindere. Ba, chiar crezu că plicul
acela albăstrui îi va anunța doar plecarea lui.

Lădoaiele lui se orânduiau ca niște mici
sicrie în care zac neștiute comori. Și, chiar niște
adevărate comori păreau a fi.

Aliluievici privi pe sub sprâncenele stu-
foase tactica de furișare a lui Trifanov dar nu spuse
nimic. Ar fi vrut și el să știe ce cară acolo. 
Acum ordinele lui păreau a nu mai avea efectul de
altădată. Trecuse vremurile acelea și puterea i se
subție așa cum subțire era plicul din mâinile lui
după ce scosese la iveală ordinul de eliberare. Era
și el un eliberat și atât.
Cine să-i mai asculte ordinele în acea hărmălaie?

Femeile, mai ales, alergau de colo, colo, prin curtea
care, deodată, devenise prea mică.

Trifanov nu excelase niciodată prin al as-
culta pe Aliluievici pe care, într-un anume fel, fără
să-i spună, îl trata de sus.

Mereu avea să-i reproșeze câte  ceva, să
pufnească și să mestece în gând fel de fel de lucruri
care nu corespundeau cu regulamentul lagărului
pe care el îl pusese la punct în toți acești ani,
perfecționându-l, în funcție de situația nou-creată.
Trudise nopți la rând la acest regulament de ordine
interioară. Ținuse cont și de regulile stricte impuse
de la comisariatul poporului și transmise prin câte
un șofer, din când în când. Ordinele păreau legi
sfinte dar el le aranja în acest regulament așa cum
i se părea că e mai bine.
Trifanov afișa un aer de superioritate pentru că

fusese pe front și era unul dintre eroii  Marelui
Război de Eliberare, cum îi plăcea lui să sublinieze
atunci când voia să nu țină cont de Regulamentul
lui Aliluievici. 
Ordinele lui Aliluievici își pierdeau orice efect când
venea vorba de Trifanov. Asta începuse demult să
nu-l mai supere. Ar fi putut să se plângă comisaru-
lui șef, dar nu o făcu. Nu-i plăcea să ducă gunoiul
din curtea lui altundeva.
Ce se putea întâmpla cu Trifanov dacă el îl  raporta
șefilor? Unde să-l mai ducă? Aici e capătul lumii și
pentru el dar și pentru adjunctul lui.
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“Parcă presimțisem
că nu va dura mult situația
mea de nabab. Asta era.
Îmi era însă necaz că nu
pusesem mîna pe un
șomoiog de euroi. Păcat,
și-așa se duceau pe apa
sîmbetei și nimeni nu știa
probabil cîți au fost
înghesuiți acolo. Făcusem
o greșeală copilărească,
numai că nici prin cap nu
mi-a trecut că lucrurile vor
evolua astfel. Părea totuși
cam tîrziu să manifest re-
grete. Mi-am luat locul în
capul grupului și am por-
nit spre locul comorii. Tre-
cînd pe lîngă terenul de
tenis, am sesizat că fîșiile
din nailon de pe gardul de
sîrmă parcă nu mai fîlfîiau
atît de zgomotos. Marea
mi s-a părut însă mai tul-
bure ca ieri dimineață.

“ 

Constantin ARCu

Pe aPa sÂmbeTei 

(Fragment din romanul Legiunea română, în lucru)

Cînd am deschis ochii, prin fereastră se ghicea roșeața zo-
rilor de zi. Reușisem să dorm cîteva ore. M-am ridicat din
pat dintr-un salt. Printre arbuști, se distingea la orizont o

dîră albastră, peste care pluteau pete roz. Era momentul potrivit.
La ora asta macaronarii dorm neîntorși și dacă vrei să sustragi o
ladă cu bere, un utilaj de asfaltat drumul sau chiar vreo insulă,
să zicem, acum e momentul. Pentru început poți pune ochii pe
Lipari, Vulcano sau Lampione, o insulă mai mică, orișicît. Așa,
de antrenament. Numai o înșfaci și ți-o arunci pe spinare și, pînă
să se trezească ei, tu ești cu… insula, hăt, departe. Nu-mi
schițasem nici un plan, însă știam ce-i de făcut. Mergeam pe mîna
inspirației, mă simțeam ca purtat de o voință străină.

Cutia de lemn nu mai putea fi folosită. Avea balamalele
rupte, încurca mai mult. Am aruncat-o într-un colț, lîngă un re-
cipient pentru gunoi. Cercetînd plasa din rafie, mi-am dat seama
că era împletită suficient de strîns și nu-ți dădeai seama ce-i
înăuntru. În rucsac am dat peste două pungi din plastic în care
purtasem schimburile. Mai era o pungă cu resturi uscate de pîine.
Pe rînd, le-am umplut cu bani. Înghesuiam șomoioage de banc-
note și deasupra așezam straturi de mărunțiș, tasîndu-le. Am
băgat pungile în plasă, întrebîndu-mă cum era mai bine de pro-
cedat. Exista o variantă ceva mai sigură la prima vedere. Asta
însemna să păstrez banii asupra mea. Nu trebuia decît să pun
plasa în rucsac și să-l iau la spinare. Însă gîndul de-a mă cocoșa
zile în șir sub movila de bani începu să mă descurajeze. Cum
naiba să umbli cu sacul de bani după tine? 

Nu era o variantă bună. Trebuia să procedez așa cum au
procedat oamenii dintotdeauna: și-au ascuns comorile în pămînt.
Nu știam cît timp voi fi nevoit să port grĳa acestor bani, și de ce
să-mi leg un pietroi de gît? Pitindu-i undeva, aș fi putut hotărî pe
îndelete cum să procedez. Amuzîndu-mă, îmi spuneam că nu-i
ușor nici să fii bogat. Mă pricopsisem din senin cu o mulțime de
grĳi. Cu atenție și puțin efort, speram să mă debarasez de o parte
din ele într-o jumătate de oră. Pentru orice eventualitate, mi-a tre-
cut prin cap să așez deocamdată plasa în rucsac. Dacă m-aș fi în-
tîlnit cu maramureșeanul sau cu vreun macaronar de pe-aici,
puteam pretinde că am ieșit să admir zorii pe malul Mediteranei.
Plouă, ninge, indiferent, eu mă dau în vînt după răsărituri de
soare pe plajă.  

Parcă fusesem pocit la gură, cum se spune; din cameră am
pătruns într-un frig apăsător. Bătea un vînt umed și rece din
stînga. Nu știam dacă iarna ninge sau nu pe acolo, însă vremea
părea să devină cîinească. Probabil în țară erau deja troiene. Nu
apucasem s-o întreb pe Katy despre vreme, pentru că s-a între-
rupt legătura pe internet. Îmi planificasem să reiau azi contactul
și să facem un plan de bătaie. În Ardea, nu puteam mișca un
deget. Parcă mă priponisem la capătul lumii. Era vremea să tre-
cem la treabă, dacă n-aveam de gînd să lîncezesc aici toată iarna.     

Lăsînd să pară că fac o plimbare la prima oră, am pornit
agale pe trotuar și imediat am pătruns printre boscheții și arbuștii
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ornamentali. Mă îndreptam spre terenul de tenis
care se afla lîngă plajă. Cu rucsacul pe umărul
drept, ușor aplecat într-o parte, m-am strecurat pe
lîngă gardul de sîrmă împletită pe care fluturau
fășii din nailon, ca niște pînze sfîșiate de corabie.
Terenul era răvășit; se zăreau un rest de fileu pu-
tred și cîteva hîrtii sau cartoane cafenii. Am luat-o
pe plajă în partea din care bătea vîntul. Ra-
portîndu-mă după direcția din care se arătau sem-
nele răsăritului de soare, mă îndreptam spre nord.
Din spate se auzea fîlfîitul uscat al naylonului; în
dreapta, marea se zbătea în spume, tulbure și
mînioasă. Dacă nu întorceam capul, puteam să-mi
închipui că mă aflam pe malul Styxului.
Circumstanțele păreau favorabile pentru a săvîrși
fapte la marginea legii. Sau chiar dincolo de ea.         

Scrutam împrejurimile în căutarea unui loc
potrivit. Porțiunea de plajă pe care mă aflam
aparținea hotelului și fusese curățată de scaieți și
mărăcini. Am continuat să merg pînă la gardul din
sîrmă împletită ce delimita sectorul hotelului. Era
nevoie să-mi stabilesc repere sigure pentru a nu
căuta mai tîrziu pe bîjbîite prin nisip, cum fac
veverițele distrate ca să-și găsească alunele ascunse
în pămînt. Deși lumina era difuză și dinspre mare
se rostogoleau fuioare de ceață, m-am hotărît
dintr-o ochire. Locul potrivit mi s-a părut a fi la îm-
binarea dintre cele două plase de sîrmă ce delimi-
tau spre nord plaja. Puteam găsi punctul cu ochii
închiși, în puterea nopții. Iar reperul era stabil, nu
exista vreo posibilitate să dispară peste noapte.
(Acum, cînd scriu aceste note, îmi dau seama că
eram exagerat de optimist. Cu atîția țigani prin
Italia, care aveau mîna lungă din naștere și
experiență beton la strîns fier vechi, nu puteai fi
sigur de nimic.)  

Mă simțeam cuprins de o ușoară agitație, la
gîndul că m-ar fi putut surprinde careva în toiul
distracției. La urma urmelor nu trebuia să dau cont
la nimeni, puteam face orice cu banii mei. Eram un
bătrîn lup de mare ascunzîndu-și comoara. Păcat
că nu o băgasem într-un sipet. Nu pomenisem de
vreo comoară îngropată într-o plasă din rafie
împletită într-un cătun din Moldova. Iar dacă aș fi
avut o sticluță cu rom din care să trag cîte o dușcă
din cînd în cînd, ar fi fost grozav. Chestiile astea
dau tabloului mai multă autenticitate. Mă vedeam
silit să improvizez și decorul sumbru, pe fondul
mării agitate, mi se părea OK. Mai departe, sarcina
de a juca rolul corsarului îmi revenea exclusiv.   

Mi-am lăsat rucsacul lîngă gard și am fixat
cu privirea locul cam la jumătate de metru. Nu era
necesar să fac vreun plan și am început să scor-
monesc nisipul cu degetele. Din păcate, imaginea

mea despre săpatul gropilor pe plajă era
deformată. Chiar și țîncii în puța goală au cîte o
lopățică de care se ajută, nu își înfig numai
degetele. Popîndăii ăia mititei sînt echipați cu
jucărele și, în plus, au antrenament la scobit. Ei fac
zilnic treaba asta, pe cînd eu îngrop destul de rar
comori. Eram însă nevoit să mă grăbesc. Îndată se
făcea de ziuă și mi-ar fi venit ajutoare cu duiumul,
probabil și vreun echipaj de carabinieri. Numai că
degetele începuseră să mă usture și simțeam că mi
se duce tot cheful de a mă da drept corsar. Meseria
de pirat e tentantă prin filme și cărți de aventuri,
în viața de zi cu zi presupune însă destule
neplăceri și privațiuni. Începusem să pricep cum
stau lucrurile.

Însă eu nu eram un pirat de duzină, un
bețiv ticălos, numai bun de pus în ștreang. Încă
puteam ține sus capul. Mulți mi-ar fi dat referințe
bune probabil, socoteam eu, deși e sănătos să ai
unele îndoieli cînd nu mai ești ceea ce ai fost. Oa-
menii au memorie scurtă și tocmai cei pe care i-ai
ajutat uită cel mai repede. Așa e de cînd lumea.
Însă eu aveam alături un aliat de nădejde. Îl
simțisem dîndu-mi tîrcoale și am crezut că-și face
gimnastica de înviorare sau tremură de frig.
Numai că el se afla la datorie, pîlpîind din
luminițele divine. Și de îndată mi-am amintit că în
buzunarul rucsacului se afla cuțitul de care nu mă
despărțeam în peregrinările din ultima vreme,
mersi Flash! L-am găsit la locul lui și, după ce i-am
scos lama, mi-am reluat cu entuziasm săpăturile.

Cuțitașul nu-i tocmai o cazma, din cîte se
știe, însă mi-a ușurat oarecum munca. Cînd m-am
apucat de scormonit nisipul cu lama cuțitului, am
avut senzația că nimic nu mă va putea opri pînă să
ajung în măruntaiele pămîntului și apoi să ies la
suprafața, hăt, la celălalt capăt al lumii. Numai să
dau peste niște omuleți galbeni, care să se zgîiască
la mine cu ochi alungiți, e-te-te!, de unde-o mai
apărut și sucitul ăsta cu sacul lui de bani? Precis
îndărătnicul sapă invers și vrea să-și îngroape
banii în cer, dacă a luat-o atît de pornit în sus,
bănuiam eu că vor presupune. Văzîndu-mă
apărînd din adîncurile pămîntului cu o plasă plină
cu bani, asiaticii ar putea crede că eram vreun
trimis al lui Budha sau nu știu ce alt spirit există în
credința chinezilor sau la japonezi.

Destul de repede m-am lămurit că Japonia
e departe și, în ritmul în care pătrundeam în
pămînt, mi-ar fi trebuit miliarde de ani să ajung
dincolo. Aș fi apărut probabil la lumină dincolo
exact cînd Universul s-ar fi pregătit să facă Bang
Big, restrîngîndu-se fîsîind într-un punct din care
a plecat cu miliarde de ani în urmă. Și ce să faci cu
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banii din plasă, cînd oamenilor numai la bani nu
le-ar sta capul. Personal cred că o singură întrebare
va fi în mintea oamenilor acelor timpuri, chiar
teșiți cum sînt asiaticii, și anume: cum să se înghe-
suie atâția indivizi într-un singur punct? 

Revenind la situația în care mă aflam, mi-
am dat seama că voi avea serios de lucru, chiar
dacă mă ajutam de briceag. Scormoneam nisipul
cu lama și-l evacuam în căușul palmelor. Dar ce să
faci cu un biet cuțitaș? Nu cred că aveam mai mult
spor la săpat decît o cîrtiță cu laba beteagă. Curînd
am început să transpir și mi-am dat seama că
uitasem de precauțiile pe care orice bun gropar de
comori și le ia. Ceva nefast se petrece în mintea
omului, cînd mînuiește atîția bani. Nici emoții nu
mai aveam. Parcă aș fi ascuns acolo o movilă de fa-
sole, nu o grămadă de bănet. Înfierbîntat, mi-am
scos hanoracul și l-am agățat într-un cîrcel de
sîrmă dintre plase. Am scanat din priviri împre-
jurimile și n-am sesizat nimic suspect. Îmi puteam
vedea liniștit de treabă.  

Nu țin să retrăiesc tortura de atunci,
povestind în detaliu efortul și sudorile ce m-au tre-
cut pînă am isprăvit groapa. Se făcuse deja ziua
cînd eu netezeam nisipul deasupra. Mîinile
înghețate și roșii, umflate ca niște gogoașe, mă us-
turau. Am încercat să le scutur de nisip frecîndu-

le una de alta, însă îmi erau amorțite bocnă. Mi-am
îmbrăcat hanoracul de teamă să nu mă pătrundă
vîntul tăios. Marea părea la fel de furioasă, iar pe
cer se buluceau nori grei, plumburii. Se anunța o

zi cît se poate de urîtă. Chestiunea vremii nu era
totuși importantă, socotind că n-aveam puse în
plan plimbări și excursii prin împrejurimi. Mi-am
recuperat cuțitul rămas în nisip și am săltat pe
umăr rucsacul gol. Scăpasem de bani, în sfîrșit. Mă
simțeam liber și ușor ca pasărea cerului.

Făcînd drumul înapoi, mi-am dat seama că
mi se făcuse strașnic de foame. Și gîndul că ești
stăpîn peste o comoară a piraților bine ascunsă nu
ține de saț. N-am mers totuși spre clădirea în care
se aflau recepția hotelului și sala de mese. Din cîte
reținusem, micul dejun se servea de la șapte și nu
știam cît era ora. În plus, firele aspre de nisip îmi
produceau usturime și abia așteptam să-mi spăl
mîinile cu apă caldă. Eram cazat în prima cameră
dintr-o clădire cu un singur nivel, camerele
înșiruindu-se una după alta. Am descuiat ușa,
avînd senzația că eram singurul client. Nu
văzusem turiști și nici nu părea locul în care să se
practice turismul pe o asemenea vreme. Probabil
veneau vara la plajă, altminteri ținutul părea lipsit
de orice atracție.

Am aruncat rucsacul pe pat și mi-am scos
hanoracul, avînd senzația lucrului făcut cu
temeinicie. Rămăseseră prin cameră niște monede
împrăștiate pe podea și o bancnotă mototolită. Mi-
am propus să le fac dispărute, însă era timp să mă
ocup de asta. Am intrat în baie și mi-am băgat
mîinile sub jetul căldicel de apă care, surprinzător,
s-a înfierbîntat după cîteva minute. Scăpat de
nisipul agasant, m-am șters îndelung pe mîini. Nu
era nimic de mîncare în cameră, nu avea rost să
mai scotocesc prin puținele bagaje. Ceasul de pe
mobil arăta că trecuse de șapte jumătate și puteam
merge la masă. Deși nu mă dădeam în vînt după
micul dejun pe care-l serveau italienii, nu era mo-
mentul să fac mofturi. Mi se făcuse o foame de lup
și aș fi mîncat orice. De cînd nu mai fumam, nici
în ruptul capului nu puteam sări peste micul
dejun.    

N-am mai încuiat ușa, gîndindu-mă că din
restaurant se putea ține sub observație intrarea. De
altfel, nici nu știu ce mi-ar fi putut fura un eventual
răufăcător. Am străbătut în viteză cei aproape o
sută de metri pînă la recepție, biciuit de rafale fine
și reci de ploaie. Sesizasem la bar o prezență
femeiască și am salutat aruncînd un buon giorno,
în timp ce iscodeam din priviri terenul. N-am de-
scoperit nici un bufet suedez și mi-am întors
atenția spre tejghea. Dincolo de bariera de lemn
furniruit se afla o tînără șatenă, cu figura rotundă,
comună. Nu-mi aminteam s-o mai fi văzut acolo.
Am repetat salutul în direcția ei și femeia a schițat
un zîmbet profesional. Probabil în extrasezon era
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recepționeră, barman, bucătar și femeie de servi-
ciu, toate la un loc. Spunînd ceva într-o italiană
repezită, mi-a făcut semn să intru în sala de alături. 

Mai servisem micul dejun acolo și,
cunoscînd obiceiurile casei, m-am așezat la singura
masă pregătită. Pe o farfurie se aflau două
pachețele cu unt, o grămăjoară de gem de caise,
cîteva felii subțiri de pîine și un croissant turtit.
Barmana a apărut cu un recipient și mi-a turnat
cafea. M-a întrebat ceva de te și am încuviințat fără
reținere. S-a întors curînd și dintr-un termos mare
a umplut cu apă fierbinte o altă ceașcă. Lîngă
șervețelele îndoite am descoperit farfurioara cu un
pachețel Lipton și mi-am preparat ceaiul la iuțeală.
În cîteva minute am isprăvit micul dejun, deși aș
mai fi înfulecat pe puțin două porții din alea. 

Dezamăgit, am plecat din local fără să mai
trec pe la bar. I-am făcut tinerei un semn prin fer-
eastra de lîngă intrare și m-am grăbit spre cameră.
Simțeam că mîinile mă ustură încă după săpăturile
din zorii zilei. Mi-am pregătit laptopul pe pervazul
ferestrei și l-am deschis, nereușind să-mi limpezesc
gîndurile. Fără să vreau gîndul îmi zbura suveică
de la doamna Gina la grămada de bani și înapoi la
doamna. Nu mă hotărîsem cum voi proceda mai
departe, așteptam să văd ce se mai întîmplă. Eram
cuprins de ușoară exaltare, gîndindu-mă că do-
sisem bine comoara de ochii și poftele celorlalți.
Dădusem dovadă de ingeniozitate cînd am decis
că acolo era locul nimerit. Nici mintea cea mai
iscusită n-ar fi ales plaja hotelului. Comorile se as-
cund de obicei prin munți și păduri, la rădăcina
unor arbori seculari etc. Or eu încălcasem cu totul
tradiția, încît nici spiritul comorilor nu i-ar mirosi
urma.

Am reușit rapid conexiunea la rețeaua
Wireless, fără să scap de senzația că vremea părea
potrivnică oricăror legături. In Inbox se aflau cîteva
mesaje și, ca de obicei, am reținut mesajele de la
Katy și Anca, singurele care știau cît de cît ce se pe-
trecea cu mine. Mai erau cîteva de la vechi amici
sau de la foști studenți, cu bancuri și fetițe
dezbrăcate, care mă interesau mai puțin în
împrejurările alea. Anca îmi descria exact situația
din țară. Avea mulți prieteni și legăturile ei reușeau
s-o informeze despre ce se întîmpla în țară, dar și
în București. Acolo se afla totuși miezul eveni-
mentelor. Presiunea demonstranților crește con-
tinuu. Zi de zi prin piețe se strigă: „Demisia!
Demisia! Demisia!” În ultimul timp, demonstranții
și-au schimbat sloganul. Numai ce auzi strigîndu-
se mult mai tranșant: „Marș afară, javră ordinară!”
Javra ordinară nu ieșea afară, pentru că viscolea
continuu și era ger criță. Nici în țări mai calde nu

voia să plece, deși protestatarii i-o cereau insistent.
Destul a trimis și el pe alții. Dar nu se întîmplă
nimic spectaculos. Cad capete în jur, numai balau-
rul rezistă, îmi spunea Anca. Bea zdravăn whisky
și citește Fanarul, cum face de ani buni. În urmă cu
numai cîteva zile, un alt consilier și-a dat demisia.
Treaba asta a surprins pe mulți. Șobolanii presimt
cutremurul și-și iau tălpășița. 

Lucrurile mergeau bine, însă nu știam ce se
întîmplă în tîrg. Mă întrebam cum reacționa
Coloneleasa Taifun la evenimente și dacă n-o
lăsase mai moale cu amenințările. Dacă mă în-
torceam acum, existau șanse să nu mă înșface de
grumaz cerberii ei? Deocamdată nu aveam pus la
punct vreun plan concret și stăteam în așteptare.
Oamenii pe care mă bizuiam se aflau internați în
spital la Roma, iar banii erau băgați în pămînt. Ex-
istau destule necunoscute pe care încercam să le
rezolv și cu ajutorul celor din țară. Mi-am dat
seama că Anca nu se mai interesa de cîți banii mai
dispuneam, probabil și ea se gîndea la o posibilă
întoarcere. 

I-am răspuns rapid printr-un tir de
întrebări despre situația locală. N-am adus nici eu
vorba de bani, deocamdată eram în regulă. Nu m-
am abținut totuși să dau de înțeles că îmi lipsește
ceva esențial. M-am învîrtit puțin în jurul cozii ca
s-o fac să înțeleagă că îmi este dor de tîrgul ăla de
rahat. Mi se părea o copilărie să scriu bazaconiile
alea, însă mi-a fost peste puteri să mă abțin. Puțin
îmi păsa dacă Anca mă crede ridicol, treaba asta
mă depășea pur și simplu. Eram însă convins că va
înțelege fără explicații penibile. Am dat send pe
răspunsul meu aiurit, spunîndu-mi că Anca e fată
isteață. Mi se părea că-i fac un compliment, deși n-
am scris nimic de felul acesta în e-mail. 

Mesajul de la Katy însă m-a năucit de-a
binelea. Bătrîna îmi făcea o mărturisire, ceea ce nu-
i prea stătea în caracter, cum că se afla pe urmele
lui Matei de mai mult timp. Treaba asta o știam,
deși nu discutasem vreodată despre ea, cum nu
discutam și despre alte lucruri sensibile. Nu venea
cu nici o noutate. Știam că îl considera pe Matei ca
pe propriul ei fiu sau nepot, deși îi despărțea o
prăpastie de peste o sută de ani. Angajase în taină
o agenție de detectivi pentru a afla unde dispăruse
Matei și acum se pare că aveau vești. Asta era
partea bună a noutății. Stupefiantă părea bănuiala
că Matei se afla în tabăra Colonelesei. I se dăduse
de urmă într-un așezămînt din munți, la vreo sută
de kilometri de oraș, unde erau pregătiți indivizii
din aripa tînără a Frontului Prooccidental al
Democrației și Libertății (FPDL). Detectivii aveau
dubii cu privire la modul de racolare. Își puneau
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problema dacă Matei intrase de bună voie în miz-
eria aia sau dacă nu cumva fusese silit, drogat sau
șantajat, cum procedau uneori nemernicii ăia. Katy
se plîngea că nu reușește să ia legătura cu el și se
întreba dacă n-aș face mai bine să mă întorc. 

Nu-mi venea să cred. Matei crescuse alături
de mine, îl consideram fiul sau fratele meu. Deși
nu i-o arătasem deschis, țineam la el. Și mi se părea
imposibil să-l descopăr acum alături de cel mai vir-
ulent vrăjmaș al meu. (Un dușman care nu re-
specta cele mai elementare reguli ale luptei și pe
care-l detestam fără reținere.) Puteam admite că i
s-a întîmplat ceva rău sau chiar că a murit, cum ac-
ceptasem la cîțiva ani de la dispariția lui fără urmă,
fiecare în sinea sa, eu și Katy. Dar nu că s-a dat cu
dușmanul. Chestia asta depășea puterea mea de
înțelegere. Dacă într-adevăr Matei se afla în tabăra
nemernicilor, așa cum credeau detectivii, faptul se
întîmpla cu siguranță împotriva voinței lui. Era o
premiză pe care n-o puteam abandona.   Dintr-
odată apăruse un nou motiv să mă gîndesc serios
la plecare. Dacă nu reușea să-l contacteze Katy de
acolo, eu nu aveam cum stabili de aici vreo
legătura cu el. Nici pomeneală de telefon, de multă
vreme numărul nu mai era valid. Dacă-l formai, o
cucoană îți atrăgea atenția că numărul nu mai este
alocat sau nu știu ce alte bazaconii. Nici la adresa
electronică n-a mai răspuns imediat după
dispariție și am presupus că nu mai era utilizată.
Cum trebuia să procedez? Nu mă mai gîndeam la
banii din nisip, însă dintr-odată mi-am dat seama
că nici Katy nu pomenise ceva de bani. Parcă eram
victima unei conspirații.

Nu știam ce să răspund bătrînei mele și am
abandonat laptopul. Mă plimbam prin cameră
cuprins de agitație, cînd mi-am amintit de chiloții
și șosetele din baie. Dacă n-aveam de gînd să le
pun la murat, era timpul să mă delectez cu rufele
lăsate acolo din seara trecută. Speram ca exercițiul
fizic să-mi limpezească gîndurile. Am fost nevoit
să mimez spălatul rufelor, pentru că n-am găsit
decît o coajă subțire de săpun. Le-am clătit însă
bine și apoi le-am întins pe calorifer și pe ușa de la
baie. Treaba asta m-a ajutat să scap puțin de pre-
siunea gîndurilor, însă tot n-aveam soluții.
Simțeam că mă sufoc în cameră. 

Mi-am îmbrăcat la iuțeală hanoracul și,
după ce am închis laptopul, am ieșit într-un potop
de apă. Ploua apăsat, așa că mi-am tras gluga pe
cap. Am părăsit curtea hotelului fără teama că îl
voi întîlni pe Milu cu fiara lui. Cui să-i mai ardă
acum de plimbare? Există o vorbă, cum că pe o
vreme ca asta nu-ți vine să dai nici cîinele afară.
Am pornit întins pe marginea șoselei, printr-o

perdea deasă de apă. Chiar și traficul mașinilor de-
venise parcă mult mai rar. 

***
Mă deprimă să fiu trezit de zgomote puter-

nice în ușă, mai ales cînd nu știu pe lume sînt de
mahmureală. Cuprins de neliniște și bîntuit de rele
presimțiri, m-am ridicat cu greu din pat. Simțeam
că pot să cad oricînd din picioare, atît de tare
tremuram. Nu-mi dădeam seama ce se petrece,
însă printr-un colț de fereastră am zărit o ciotcă de
indivizi fistichii și o cucoană grasă înfofolită într-
un balonzaid. N-aveam nici o tragere de inimă să
deschid, gîndindu-mă că trebuie să fie o greșeală,
numai că hărmălaia creștea și bătăile în ușă păreau
să devină tot mai insistente. Nu-mi doream nimic
altceva pe lume decît un pat pe care să mă întind.
Nici vorbă, dintr-odată mi-am dat seama că femeia
în balonzaid e doamnă Gina. Nici o confuzie. Am
simțit cum mă invadează alt val de negre
presimțiri.

Nu înțelegeam ce se petrece. Știam că mă
aflu în hotel și mă dureau groaznic tîmplele. Mi-
am amintit că, printr-o ploaie cîinească, fusesem la
supermarket. Rețineam că și acolo era pustiu. Am
cumpărat pîine, unt și cașcaval, niște felii de salam
și cîteva roșii. Am adăugat în coș și o sticlă cu
grappa. Părea o băutură puturoasă la început, însă
după cîteva țoiuri te relaxa și nu-ți mai venea să-i
cauți nod în papură. Nu mă zgîrcisem la bani,
încredințat că oricînd puteam să scot ceva din
ascunzătoare. Mi-am dat seama că trebuia să fie
ceva legat de banii ăia nenorociți, pentru ce altceva
să fie doamna Gina aici?   

Cînd am răsucit cheia în ușă, au încetat
izbiturile. Nu erau dotați cu berbeci din stejar ca
străbunii lor romani pentru a dărîma porți solide,
ferecate, însă loveau zdravăn cu pumnii. Am de-
schis și prima figură de care am dat cu ochii a fost
un brunet subțirel, arțăgos, cu mustață ascuțită în
colțuri, coada rîndunicii. În spatele său se aflau trei
sau patru indivizi îmbrăcați în uniforme de cara-
binieri bleumarin cu niște dungi roșii la guler și
berete bleu cu insigne. Unul avea caschetă și m-am
întrebat de ce n-au toți aceeași uniformă. N-am
înțeles ce spunea arțăgosul cu voce pițigăiată, însă
din spate a intervenit un alt individ care încerca
să-l potolească. Vechea poveste cu polițistul rău și
bun, de parcă aș fi fost fraierul lor. 

Atunci l-am observat și pe maramureșeanul
pe care-l cunoscusem încă de la prima mea escală.
Se ținea la distanță, ca și cum abia atunci mă vedea.
Dîndu-și seama de importanța misiunii ce i se
încredințase, începu să traducă mesajul transmis
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pe cele două voci de carabinieri. Nu știu de ce, dar
parcă bănuiam ceva, ceva. Era vorba de o plasă cu
bani pe care mi-ar fi dat-o doamna s-o păstrez,
spuse omul, cu accent. Mă enerva figura lui
roșcovană de băutor de palincă și cu nas borcănat,
pentru că îmi vorbea la plural și își dădea
importanță. Puteam crede că el conducea ancheta.
În opinia sa, aș face bine să scot de îndată banii,
carabinierii nu glumesc. Cît de tare mă durea
capul, însă pricepeam că mă aflu la mîna lui și nu-
i puteam trimite un scuipat în meclă. 

Nu mă interesa opinia lui și tot căutam
spre doamna Gina. Cineva o împinse și femeia s-a
apropiat. Cuprinsă de jenă, îmi spuse că polițiștii
ăia vor plasa pe care mi-o dăduse s-o păstrez. Îmi
venea să rîd ca un turbat. Iată ce înseamnă bogăția.
Acum ai saci de bani și ești bogat, în clipa
următoare vîntul îți spulberă comoara și devii
sărac lipit pămîntului. Nu știu de ce, m-am uitat
spre cer. Ploaia încetase, însă vremea se menținea
închisă. Era o zi tulbure și habar n-aveam cît e ora.
Dar măcar nu bătea vîntul, ha, ha, ha!   

M-am mirat singur că aveam chef de
glume. Plasa? Sigur că da. Numai să-mi trag pan-
talonii pe mine și să beau puțină apă pentru că mi
se uscase gura de sete. M-am întors în cameră și
carabinierul care căuta ceartă a pătruns în urma
mea. Am băut două pahare cu apă, fără să-mi dau
seama de ce aceste gesturi puteau stîrni zîmbete
pe o figură de macaronar. Apoi m-am îmbrăcat cu
pantalonii și mi-am tras o flanelă peste tricoul cu
care dormisem. Din mers, am apucat hanoracul ce
rămăsese pe brațul unui scaun din nuiele și am
ieșit.

Parcă presimțisem că nu va dura mult
situația mea de nabab. Asta era. Îmi era însă necaz
că nu pusesem mîna pe un șomoiog de euroi.
Păcat, și-așa se duceau pe apa sîmbetei și nimeni
nu știa probabil cîți au fost înghesuiți acolo.
Făcusem o greșeală copilărească, numai că nici
prin cap nu mi-a trecut că lucrurile vor evolua ast-
fel. Părea totuși cam tîrziu să manifest regrete. Mi-
am luat locul în capul grupului și am pornit spre
locul comorii. Trecînd pe lîngă terenul de tenis, am
sesizat că fîșiile din nailon de pe gardul de sîrmă
parcă nu mai fîlfîiau atît de zgomotos. Marea mi s-
a părut însă mai tulbure ca ieri dimineață. 

Din colțul terenului am pornit pe plajă spre
nord. Probabil ne aflam la vreo cincizeci de metri
de gardul ce delimita plaja hotelului, cînd am avut
senzația că ceva nu era în regulă. Încercînd să lo-
calizez din priviri punctul în care îngropasem co-
moara, mi-am dat seama că nisipul nu era neted ca
pe restul plajei. Îl tasasem bine, însă acum se ob-

serva o denivelare, părînd o pată de nunață mai
închisă. Probabil mă schimbasem la față, pentru că
toți indivizii ăia se uitau spre mine. Doamna Gina
bîigui ceva, însă n-am priceput nimic. Mi s-a părut
că zîmbește strîmb, neînțelegînd dacă trebuie să
bocească sau să se bucure. 

Nici eu nu-mi dădeam seama. M-am oprit
la vreo doi metri holbîndu-mă la plasa goală,
înțepenită într-un colț în nisip, absurdă și inutilă,
cu gura hidoasă desfăcută spre marea agitată. Pe
nisip se zăreau cîteva monede de mărimi diferite,
formînd un fel de cărare pînă la marginea apei.
Puțin mai tîrziu, unul dintre carabinieri a de-
scoperit o bancnotă agățată în ochiurile de sîrmă.
Nu trebuia să fi crescut pe malul mării ca să-mi
dau seama că mareele mă lăsaseră cu fundul gol.
Continuam să cred, nu știu de ce, că eu fusesem
păgubitul. Stăteam acolo cu toții uitîndu-ne în gol,
ca și cum ne-am fi recules în fața unui mormînt.
Dacă mi-ar fi povestit cineva de o treabă ca asta, n-
aș fi crezut în veci. 

Întîmplarea păru să-i deruteze pe cara-
binieri. Ieșiseră de pe linia procedurii standard pe
care ar fi urmat-o dacă am fi dezgropat punga cu
bani. Nu s-ar fi produs nici un fel de încurcături.
Numai că bănișorii fuseseră înhățați de marea
nesățioasă. O hoață parșivă care nu lăsa să-i scape
nimic. După o clipă de derută, băieții și-au revenit
şi s-au apucat de treabă, demonstrînd că știu

meserie. Au făcut rapid niște măsurători, apoi au
preluat plasa de rafie în care se mai aflau cîțiva
bănuți și au introdus-o într-o pungă din plastic.
Discutau aprins în italiană, însă n-am înțeles mare
lucru și nici maramureșeanul nu s-a mai obosit să-
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mi traducă.   După ce și-au isprăvit munca, am
pornit în sens invers. Parcă presimțeam ceva
neplăcut și în apropiere de hotel m-am întrebat ce
au de gînd cu mine. Nu mă simțeam vinovat, însă
pentru un polițist manoperele de a îngropa în nisip
o grămadă de bani însemnau probabil o crimă.
Mergeam în grup compact ca niște buni prieteni.
Numai doamna Gina se afla ceva mai în spate și
plîngea pe rupte. Precis mă credea individul cel
mai cretin care se născuse vreodată pe pămînt,
dacă fusesem în stare de așa stupizenie. Numai că
degeaba își făcea inimă rea. Orice aș fi făcut, tot nu
i-ar fi folosit la nimic. Dacă nu-i înghițea marea,
oricum banii ar fi intrat pe mîna carabinierilor și
într-o mie de ani n-ar fi reușit cucoana să probeze
că sînt bani munciți.   

Lîngă hotel am intenționat s-o fac scurt la
dreapta, însă de carabinieri nu te lepezi cu una, cu
două. Ei doreau să mai stăm împreună, să mai
discutăm probabil, iar maramureșeanul mi-a
transmis că doreau să merg la secție să dau nu știu
ce declarații. Eu nu înțelegeam bunele lor intenții
și insistam să intru în cameră. Ca să fiu sincer, abia
așteptam să trag un gît de grappa, în speranța că
îmi voi reveni din mahmureală. Numai că
broscarii nu prea știu de glumă. Cînd am tras din
nou spre dreapta, unul m-a înșfăcat de mîna stîngă
și un altul mi-a prins un șut în fluierul piciorului.
A fost o lovitură rapidă, prin învăluire, și precis
doamna Gina sau maramureșeanul n-au observat-
o. Mi-am dat seama că n-am încotro și ne-am con-
tinuat drumul la braț. Chestia asta nu-mi plăcea
deloc și aveam de gînd s-o transform într-un scan-
dal internațional. Dacă scăpam cu bine din
încurcătură, intenționam să-i tîrîi la Curtea
Internațională de Justiție și prin alte tribunale
internaționale. Să se învețe minte și să nu mai
lovească oamenii nevinovați.  În treacăt, am obser-
vat că în pragul hotelului se afla acum blonda cu
figură ascuțită și aspră și cu buze mov, care îmi
dăduse camera la venire. Carabinierul arțăgos își
arătă fasolele pătate de la tutun, iar blonda îi
răspunse zîmbind galeș. Se punea de-o idilă sub
nasul meu, în vreme ce mă tîrau de ici-acolo ca pe
ultimul hoț. Toți au salutat-o înfoindu-se ca niște
curcani, iar tipa se topea de plăcere. Numai să
vadă uniforma de caraliu și, gata, se uda toată.  

Atunci am observat în parcarea din dreapta
hotelului două autoturisme de culoare albastru în-
chis, cu dungi roșii și girofaruri, pe care scria
CARABINIERI. Lîngă prima mașină se aflau doi
jandarmi care umblau în portbagaj, iar lîngă
cealaltă mașină erau altul care discuta cu doi civili
sprĳiniți de capotă. Toți militarii erau îmbrăcați în

uniforme bleumarin, iar civilii purtau geci vișinii
din fîș. I-am recunoscut pe Dragoș și pe nașu’
Cristi, încătușați unul de altul. Cristi mi-a aruncat
o privire fugară, parcă ușor amuzată, însă Dragoș
nu mă băgă în seamă. Ochii săi se învîrteau
căutînd ceva în mîinile carabinierilor. Avea
privirea sumbră, urîtă, pe care și-o purta agitată de
la unul la altul. Nu descoperi ceea ce-l interesa atît
de mult și căutătura sa se opri pe fața doamnei
Gina. Femeia încerca să-i evite privirea rămînînd
în spatele carabinierilor. Manevra îi reuși foarte
puțin, pentru că Dragoș aruncă peste capetele
celorlalți: „E-hei, a bătrînă! Fă-te-‘ncoa!” Din nou
mi-am dat seama cu strîngere de inimă că fiziono-
mia lui Dragoș suferise o schimbare profundă în
numai cîțiva ani. În locul luminițelor din ochi, de-
scopereai acum ură. 

Oricît s-ar fi codit, doamna Gina știa că nu
are cum să evite răspunsul. În cîțiva ani, Dragoș
reușise să transforme ascendentul pe care un
părinte îl are asupra copilului său într-un perpetuu
șantaj, mizînd pe sentimentele sale materne. Cînd
ceva nu ieșea pe placul lui, o lua la întrebări
reproșîndu-i că l-a născut și o amenința cu sinu-
ciderea. Femeia încerca să ascundă față de ceilalți
faptul evident că singurul ei copil apucase pe căi
greșite, amăgindu-se că va fi bine. Șantajul su-
fletesc la care era supusă i se părea o toană
copilărească și aștepta să se producă o minune. În
schimb, domnul Costan, deși cunoștea
preocupările fiului său, nu făcea obiecții. Treaba
asta îl ridica de la condiția de umil faianțar, cum
fusese toată viața, la rang de mafiot respectabil.
Toți știau că este tatăl unui cap al facției locale și
își scoteau pălăria în fața lui.

Carabinierii păreau preocupați de ceva și
discutau zgomotos, făcînd abstracție de români.
Parcă tot încercau să-și așeze ținutele neglĳente și
centurile cu pistoale Beretta de la șold. Mi-am dat
seama că n-au carabine, cum îi recomanda numele,
și am presupus că or fi în mașini. N-am înțeles ce
dezbăteau cu atîta aprindere, părînd că se ceartă
în toată legea, și o clipă am avut senzația că vor să-
i dea răgaz lui Dragoș să transmită maică-si ce
avea de transmis. Sau era o stratagemă prin care îl
lăsau să-și dea drumul la gură, pentru a afla mai
tîrziu de la maramureșean ce ultime dispoziții a
dat mamei sale. Numai că Dragoș se interesă de
bani, nu transmitea nimic. Doamna nu mai avea
unde să se ferească și se văzu nevoită să se apropie.
„Ce vrei, uăi?”, spuse îmbufnată. „I-am dat lu’
domnu’ să-i țină și el i-o îngropat în nisip,”
adăugă, arătînd spre mine. „Bun, și?!”, se interesă
Dragoș, cu îndreptățire, de altfel. „Cum și?”,
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ripostă doamna. „Unde-i, cucoană cutia cu bani?”,
se răsti acela. „I-o luat apa, ce știu eu?!”, se scutură
doamna. Dragoș se holba la maică-sa fără să-i vină
a crede. „Cum, Cristoșii mă-tii, i-o luat apa, curvă
nebună?!”, izbucni Dragoș, părînd că se sufocă de
nervi.

Doamna Gina începu să plîngă și se trase
mai la o parte. „Îs mama ta, măi, copchile, cum poți
vorbi așa?! Eu te-am crescut cu mîinile astea și te-
am șters la cur și ț-am făcut tăti vrerile și tu mă faci
curvă?!”, îi reproșă printre sughițuri și accese de
plâns. „Dumnezeii mă-ti de vacă!”, îi aruncă
Dragoș pe lîngă jandarmi. „Uite-așa te-aș strivi sub
talpă, ploșniță ce ești!”, adăugă el, izbind cu pi-
ciorul în pietriș. Nașu’ Cristi încercă să-l potolescă,
asigurîndu-l că în felul ăsta nu rezolvă nimic. Dar
Dragoș simțea nevoia să se răcorească pînă la
capăt. Sau bănuia că eu joc la cacealma și vreau să
pun mîna pe bani. „Și lu’ care domn spui că i-ai
dat, tîmpito?!”, întrebă, vînăt de nervi. „Că-l
mănînc cu tăt cu căcat!”

Presupun că doamna Gina a arătat spre
mine sau Dragoș a dedus că numai eu trebuie să
fiu ilustrul domn care îngroapă comori în nisip. „Și
alt domn n-ai găsit? La ce-ai dat atîția bani pe mîna
la un dobitoc?!”, izbucni iar. Din capul locului
simțisem simpatia pe care mi-o purta Dragoș, însă
acum precis m-ar fi sugrumat cu mare plăcere. „Te-
aude, domnu’, Dragoș!”, spuse, cuprinsă de un val
de neputință. „Mă doare-n cur de domnu’, proasta
dracului!”, i-o reteză el, într-un acces de nebunie.
„Cristoșii mă-tii, cu tot neamu’ vostru de tîmpiți!”
Înțelegeam că vrea să se răcorească, dar numai nu
reușea. Știam un remediu eficient împotriva
crizelor de nervi, însă mi-ar fi trebuit un bici
zdravăn, cum avea chinezul care mă croise pe
mine. Cu unul din ăla ți l-aș fi calmat la urgență.   

Doamna Gina își clătina capul, nevenindu-
i să creadă. Îmi dădeam seama că îi venea să intre
în pămînt de rușine. Toată minciuna despre fiul ei
descurcăreț și bine crescut se dusese pe apa sîm-
betei, mai ceva ca plasa cu bani. Se afla în fața
adevărului gol-goluț și existau martori cum nu și-
ar fi dorit în veci. 

Încercă să-l îmbuneze, amintindu-i că
bunicii pe care-i înjura atît de urît l-au legănat și
purtat în brațe. Numai că efectul fu altul decît la
care s-a așteptat doamna. Fața lui Dragoș se
învineți iar și începu să urle, scuipînd înjurături
peste înjurături. Nu știu ce avea cu părinții ei, care
erau oale și ulcele, din cîte se părea. Doamna Gina
tot îi reproșa că sînt părinții mei, nebunule, nu-ți
dai seama?! Atunci Dragoș se opri din turuială și
spuse răspicat: „Mă piș pe mormîntu’ părinților

tăi, tîmpita dracu’!”
Și atunci s-a petrecut un fapt memorabil.

Doamna și-a ridicat capul și toți am văzut că
fizionomia i s-a schimbat dintr-odată. Își privi fiul
cu o răceală înspăimîntătoare, de început de lume.
În ochii ei se instalase o temperatură cumplită. Pe
fața albă ca varul se întipărise o expresie
cadaverică. Tremura din tot trupul și am crezut că
se va prăbuși în parcare. Carabinierii și-au dat
seama că se întîmplă ceva și unul s-a apropiat,
încercînd s-o sprĳine. Alertată de strigăte, apăru în
viteză blonda de la hotel și o apucă de braț. Părea
să știe exact ce-i de făcut.

Dragoș privi în urma lor contrariat, derutat.
Nu recunoștea expresia de pe fața mamei sale și
nici nu putea concepe o răzvrătire de felul acesta.
Maică-sa avea menirea precisă de a-i face toate
voile și de a-l proteja de răul din jur. Era
paratrăsnetul care prelua revărsările de nervi și
toate pretențiile lui. În capul ei turnase găleți de
lături, fără să întîmpine opoziții. Și dintr-odată
înțelese că și-a ucis mama pe acest țărm, la mii de
kilometri de locul în care ea îl născuse. O clipă avu
senzația că trăiește un vis urît și din străfundurile
lui simți ridicîndu-se un val de împotrivire. Numai
că rapid își dădu seama că o pierduse pentru tot-
deauna și răul nu mai putea fi reparat. Strigă ceva
nedeslușit în urma ei și începu să plîngă în hohote. 

Credeam că jandarmii au de gînd să se
așeze iar la taclale, însă după puțin timp l-au
chemat pe maramureșean și i-au transmis cîteva
ordine. Omul tot dădea din cap, si, si! Simțeam că
îmi vine rău și nu mai rezist să stau în picioare,
cînd acela s-a apropiat să-mi transmită ceva. Se
pare că știau exact ce se întîmplă în zonă și că eu
n-aveam decît o legătură tangențială cu toată
povestea. Nu mă duceau acum la secție, însă tre-
buia să rămîn la dispoziția lor pentru o declarație.
Nu aveam voie să părăsesc localitatea, mi s-a trans-
mis. S-au interesat pentru cît timp plătisem la
hotel. Am răspuns că pentru încă o zi și li s-a părut
a fi în ordine. 

În timp ce urcau în autoturisme, Dragoș mi-
a aruncat o privire cumplită. Probabil n-ar fi avut
plăcere mai mare decît să fiu lîngă el. Nu-i știam
intențiile, însă nu mi-ar fi fost moale. M-ar fi gîtuit
chiar dacă ar fi fost toți carabinierii alături. Eu
eram principalul răspunzător al pierderii banilor
și continua să mă urmărească din mașină cu priviri
urîte. Simțeam nevoia să trag o dușcă zdravănă de
grappa și să mă întind numaidecît în pat. În rest,
aducîndu-mi aminte de ce s-a întîmplat adineauri,
îmi venea să vomit și mațele din mine și să mă piș
pe toate comorile lor.
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“Ştiinţa e polul pozitiv
al civilizaţiei umane, arta e
negativul, totdeauna pă-
rându-ne în exces. Fiecare
geniu intuieşte negativul
după legea stilului său. Am
văzut cazul lui Dosto-
ievski, cel care ne-a des-
chis ochii pentru tenebrele
subteranei şi pentru tirania
Marelui Inchizitor întrupat
abia în secolul al XX-lea în
Stalin sau în Hitler, ca să-i
numesc doar pe ei. Cineva
observa că în romanele lui
Dostoievski e mai mult rău
decât în realitate. Evident,
altfel Dostoievski ar fi fost
un scriitor de duzină. El
are revelaţia negativului
stilistic, adică a răului în
exces. Şi această intuiţie
care ţine de infern iar nu
de paradis s-a dovedit sin-
gura realistă pentru seco-
lul care i-a urmat.“ 

theodor CODREANu

KAFKA şI NEGAtIVuL StILIStIC 

Franz Kafka apare, din mărturiile celor care l-au cunoscut,
ca un om de o mare delicatețe şi de o sensibilitate în exces.
„Sensibilitate exacerbată”, scriu unii. Scriitorul praghez reia

obsedant acelaşi tip de personaj descins din subterana dostoiev-
skiană: Josef K., K., Gregor Samsa, Georg Bendemann, Karl Ros-
smann etc. Totuşi, în pofida „sensibilității exacerbate”,
personajele sale sunt întruchiparea morții sensibilității. Inşi terni,
simple mecanisme cu instincte umane aproape inexistente, o
lume coborâtă pe treptele gregare ale biologiei în ciuda solitudinii
eroilor, fiindcă până şi singurătatea le este falsă. Singurătatea au-
tentică este exces de luciditate. Nimic din trufia raționalistă la
eroii lui Kafka, departe de a se considera centrul universului. 

Personajele acestea trăiesc pentru a nu trăi, acționează
pentru a nu acționa. Toate demersurile lui K. nu țintesc ajungerea
la Castel, ci pentru a nu ajunge cu adevărat. În acest sens, se poate
spune că eroii lui Kafka se realizează pe deplin, într-o libertate
totală, urmată cu o perseverență radicală. Cărțile lui Kafka încep
cu personaje deja lecuite de orice dorință metafizică şi se sfârşesc
cu începutul – moartea eroior. Din estetica tradițională, Kafka
pare să ia un singur element – finalurile, pe care le umflă ca pe
nişte baloane de săpun până plesnesc: în urmă, nu rămân decât
golul şi tăcerea. Între romancierii din generația lui, Kafka este cel
mai sărac şi mai chinuit de neîmplinire. În atare privință, André
Gide este un mic copil. Sau să-l comparăm pe Gregor Samsa cu
omul subteranei. 

Personajul lui Dostoievski este o gânganie cu conştiința
neîmpăcată a solitudinii: urlă, se zbate, se izbeşte de zid, rânjeşte,
e cinic, reexaminează legile existenței, e vulgar şi nefericit, e tică-
los şi zeu, chiar dacă se recunoaşte înfrânt fără ieşire; pătrunde
acum în subterana kafkiană – vei găsi gângania retrasă, resem-
nată, dar şi complet liberă în esența ei de gânganie sortită morții,
omul subteranei devenit ceea ce nu fusese în stare să devină – o
muscă evoluată în miriapod. 

La omul subteranei există o durere a neîmplinirii măcar
într-o biată muscă; gângania lui Kafka trăieşte într-un soi de vo-
luptate amorfă, hiperbolizându-şi dimensiunile, ascunzându-se
de ceilalți în semn de sfidare. Nu cunosc răzbunare mai teribilă
împotriva legii, împotriva faimoasei formule din subterană „doi
ori doi fac patru”. Pângărirea iubirii Lizei cu cele cinci ruble s-ar
recunoaşte umilită de către omul subteranei față cu răzbunarea
adresată de Gregor Samsa familiei care-l iubeşte şi, prin aceasta,
legii. Metamorfoza este opera unui estet autocenzurat până la ul-
timele consecințe, sub aparența unei paradoxale autoanulări. În-
semnările din subterană relevă expresia unei genialități pure care
simte luciditatea ca infern. Epilepsia trecută în metafizic răbuf-
neşte debordant, inepuizabil; tuberculoza, boală înşelătoare, as-
cunsă se mistuie în iubirea introvertitului, ea cere o maximă
dozare a efortului pentru a ajunge la capăt. Mai toate geniile
atinse de tuberculoză devin poeți, combustia internă se realizează
pe spații mici. Kafka  lasă adesea proiectele în suspensie, operele
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capitale rămân neterminate, nu depăşesc 300 de
pagini. 

Desigur, opera sa nu se explică prin tuber-
culoză, la fel cum aceea a lui Proust nu se explică
prin astm sau prin epilepsie, la Dostoievski. Dim-
potrivă, aceste boli îşi au rădăcinile în natura pro-
fundă a geniului fiecăruia din ei, prin acea taină a
vieții care scapă legilor biologiei. Se ştie că autorul
Procesului practica înotul, adică un sport favorabil
funcționării bune a plămânilor. Şi totuşi boala s-a
instalat chiar acolo, stimulându-i hipersensibilita-
tea. 

Kafka a fost un veşnic logodnic care şi-a
visat un cămin şi pe care nu l-a avut niciodată. Nu
e cazul să psihanalizăm nici aici. Ca artist însă
Kafka îşi domină sentimentalitatea simulând „nor-
malul”. Agrimensorul K, Josef K. şi ceilalți iubesc
„normal”, epidermic, efemer, superficial, adică
exact cum nu iubeşte autorul. Fondul erotic primar
se sublimează în proză, în ciuda faptului că scrii-
torul avea o acută conştiință estetică de poet, arta
fiind, după el, o necurmată rugă. În cazul lui
Kafka, autocenzura a funcționat excesiv, anulând
importanța sexualității printr-un realism miniatu-
ral şi pătruns de vulgaritatea cotidiană. 

Un mare poet care s-a refuzat ca atare. Re-
nunță la complexificarea vieții, concentrându-se în
vederea unei rezistențe în contra constituției fra-
gile, hipersensibile. Nimeni nu se simte mai ame-
nințat decât cel ce pariază pe propria-i viață
interioară. Reduce atât de mult totul la ceea ce
simte, încât îşi face din aceasta o morală supremă.
Dacă faptul ar fi fost posibil social, arta ar fi deve-
nit pentru el inutilă şi ar fi ales eticul. Dar el se
simte somat din adâncuri, se vede silit să aleagă
arta. E diferența dintre artistul mediocru şi geniu:
primul alege arta în deplină libertate, stându-i la
îndemână să opteze pentru orice îl slujeşte; dim-
potrivă, geniul alege arta fiindcă e silit, fiindcă nu
cunoaşte alternativa opțiunii. Artistul adevărat ştie
că nu e liber: între bine şi rău, el este destinat rău-
lui, între frumos şi urât – se opreşte la cel din urmă.
Nu e artist acela care între sănătate şi boală alege
sănătatea, între viață şi moarte alege viața. Între fe-
ricirea cotidiană şi nebunie, Eminescu n-a avut de
ales; între bogăția sensibilității proprii şi legea care
o anulează, Kafka a trebuit să se plece în fața legii.
Nu poți cunoaşte infernul alegând paradisul. Ceea
ce e departe de a fi defetism. Defetismul se în-
dreaptă către cel mediocru, care se crede liber să
aleagă. Arta e confundată cu o profesie, cu un soi
de birocrație, în afara dialecticii stilului. Cum nu
poți ieşi din tine decât prin mască, aşa nu poți ieşi
din stil decât prin manieră.

Kafka a pariat, desigur, pe ethosul unei iu-

biri profunde, aşa cum Dostoievski pariase pe
milă. Un zid nevăzut însă a spulberat totul de la
primul contact cu viața. Geniul său se dovedea a
fi altceva decât sentimentalitate. Calea iubirii nu
duce la iubire, ci la inexistența ei. Întunericul este
acela care ne trezeşte sentimentul luminii – iată
legea stilului. Realismul îngust, festivist nu reu-
şeşte să înțeleagă simplitatea dezarmantă a acestui
adevăr. „Toți elegiacii sunt nişte canalii”, spunea
Baudelaire şi s-a crezut că e o simplă bravadă ci-
nică. Operele mari sunt sumbre şi înfricoşătoare. E
o veşnică ironie că sunt luate întotdeauna ceea ce
nu sunt: nişte ideologii. Nici o capodoperă n-a scă-
pat, astfel, de acuzația că ar fi pesimistă sau reac-
ționară. Esteții, aceşti falşi duşmani ai ideologiilor,
cad într-o eroare şi mai vulgară – reduc arta la
formă. Judecată în sine, forma este, mutatis mutan-
dis, o ideologie de semn întors, deci element stri-
dent extraestetic. Singur stilul rămâne adevăratul
obiect al esteticii. Iar Kafka este un stil.

Orice stil cu adevărat nou este o anticipare
a evoluției omenescului. Se spune că geniile sunt
ființe precoce. Această precocitate nu este de ordin
ontogenetic, cât filogenetic. Geniul este un salt în
totalitatea ființei-ca-ființare. El ridică propriul
arheu la rang de nouă specie. Geniul artistic de-
vine centrul uman experimental, un fel de stație-
pilot menită a investiga nu progresele omenirii, ale
civilizației, ci, dimpotrivă, regresele fundamentale
ce ne aşteaptă, aflate în germen în ființa creatoru-
lui. 

Ştiința e polul pozitiv al civilizației umane,
arta e negativul, totdeauna părându-ne în exces.
Fiecare geniu intuieşte negativul după legea stilu-
lui său. Am văzut cazul lui Dostoievski, cel care
ne-a deschis ochii pentru tenebrele subteranei şi
pentru tirania Marelui Inchizitor întrupat abia în
secolul al XX-lea în Stalin sau în Hitler, ca să-i nu-
mesc doar pe ei. Cineva observa că în romanele lui
Dostoievski e mai mult rău decât în realitate. Evi-
dent, altfel Dostoievski ar fi fost un scriitor de du-
zină. El are revelația negativului stilistic, adică a
răului în exces. Şi această intuiție care ține de in-
fern iar nu de paradis s-a dovedit singura realistă
pentru secolul care i-a urmat.

Din instinct stilistic, Kafka urmează o cale
asemănătoare. Biografii au subliniat că scriitorul a
avut parte de experiența ghetoului evreiesc din
Praga. Kafka trăieşte izolarea minorității evreieşti
în sânul unei minorități germane pragheze.
Această minoritate în minoritate constituie împre-
jurarea, nu cauza geniului său. Hipersensibilitatea
introvertitului ultralucid e un mediu excelent de
precocitate genială. Instinctul de autoconservare e
anihilat în înfundătura zidurilor. Kafka înțelege că
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sănătatea nu-i mai poate folosi la nimic. 
Toate energiile i se concentrează asupra

răului – cauza izolării. Şi el crede a fi descoperit
cheia cu care Satan închide porțile infernului, ne-
lăsând cale de întoarcere din Labirint. Această
cheie pare smulsă din arsenalul Marelui Inchizitor
dostoievskian – Legea. Dacă Iisus s-ar reîntoarce
printre noi, zice Dostoievski, el ar găsi în loc de iu-
bire, Legea Marelui Inchizitor care păzeşte Ordi-
nea. Dacă Franz Kafka a recurs la prădarea lui
Dostoievski, el asta i-a luat, Legea, rămânându-i
străină calea creştină.. Kafka i-a uimit pe exegeți
cu câtă simplitate i se manifestă geniul. Erau ine-
vitabile „sărăcia” vieții şi „lipsa de sens”. Şi totuşi
a fost simțit imediat profetul sumbru. Numai aşa
se explică bogăția interpretărilor, revendicările din
multiple puncte de vedere. Ar fi fost firesc ca un
introvertit să urmeze calea lui Proust. Autorul lui
Swann este de o bogăție interioară extraordinară.
Dar Proust e prea individualist, prea patriarhal în
complexitatea operei, pe când Kafka e acut social
până la impersonalizare. Lumina cade uniform,
difuz din acelaşi punct fix, obsedant; pasta e cenu-
şie, banală, ternă. Frazele se înlănțuie fără zvâcnire,
ca frunzele ruginite într-o toamnă întunecată şi
monotonă. 

Exegeți ca Helmut Richter au surprins cu
justețe importanța acordată de Kafka legii şi deri-
vatului ei, birocrația. Nu a sesizat însă că prozato-
rul ridică acest concept la rang de pol stilistic,
arheu al stilului. Pe o anumită treaptă existențială
fiecare dintre noi suntem în „proces”, ne ciocnim
de misterul „castelului” şi devenim miriapod. Za-
darnic ne vor combate responsabilii cu ordinea fes-
tivistă, încărcând numai păcatele lumii lui Kafka.
Ba chiar Castelul poate fi gulagul comunist mai
mult decât ghetoul evreiesc din Praga. Experiența
„minorității în minoritate” se repetă cotidian pe
toate meridianele globu-lui. Kafka n-a făcut decât
să ridice starea de „proces” la rang de conştiință
de sine. A făcut-o fără menajamente. 

Cangrena n-o ungi cu parfum de roze, ci o
arzi cu fierul roşu. Metodele raționale, optimiste
n-au lecuit sufletul de angoasă. Ceea ce nu în-
seamnă că Franz Kafka a „individualizat” o idee,
cum pretinde estetica marxistă. El ar fi căzut în te-
zism. A transforma fragmentul în tot, ciobul de
existență în univers existențial – iată calea stilului.
Geniul ridică accidentul individual la rang de ar-
hetip. Kafka era pe deplin conştient de sarcina
avută. Aflat cu Janouch la Praga, la salonul primei
expoziții Picasso, îi răspunde prietenului său care
afirmase că Picasso este „un deformator deliberat”:
„Nu cred, doar deformările care n-au pătruns încă
în câmpul conştiinței noastre. Arta este o oglindă

care «grăbeşte» ca un ceas, câteodată”.
Kafka întăreşte afirmația că artistul este un

„anticipator”: obiectul artei nu este frumosul, ci
deformarea ca punere în mişcare a formei consa-
crate ca dogmă. Istoria artei este una a deformări-
lor : de la Venus din Milo la monştrii lui Goya şi la
sculpturile lui Henry Moore; de la Ahile şi de la
Elena din Troia la posedații lui Dostoievski şi la ri-
nocerii lui Ionescu.

Kafka ne atrage atenția că orice om poate să
intre într-o stare perpetuă de arest. Procesul nu e
decât consemnarea exactă, rece a stării de arest.
Josef K. descoperă că este cel dintâi vinovat pentru
arestarea lui: „Dacă m-aş fi dat jos din pat imediat
ce m-am trezit, fără să mă las amăgit de lipsa
Annei, dacă aş fi pornit să vă caut (eroul se adre-
sează d-nei Grubach, n.n.) fără să mă sinchisesc de
ce mi-a ieşit în cale, dacă mi-aş fi luat micul dejun
de data aceasta în bucătărie, dacă aş fi lăsat să-mi
aduceți dumneavoastră hainele din cameră, într-
un cuvânt dacă aş fi acționat rațional, nu s-ar fi în-
tâmplat nimic şi totul ar fi fost înăbuşit încă din
faşă”(Franz Kafka, Procesul, E.L.U., Bucureşti,
1965, p. 58, trad. Gellu Naum). 

Este evident că nu e vorba de un proces
stricto sensu, ci doar de trezirea conştiinței că te
afli în proces, că arestul tău e metafizic, după cum
epilepsia dostoievskiană devine metafizică. Perso-
najul însuşi o spune judecătorului la primul inte-
rogatoriu: „procedeele dumneavoastră nu
constituiesc o procedură decât dacă eu le recunosc
ca atare”. (p. 79). Un comportament „rațional” ar
fi anulat conştiința de arestat. Dar ce înseamnă un
comportament „rațional”? Unul care urmează cu
strictețe ordinea impusă de Marele Inchizitor în
numele lui Iisus, dar în care Iisus nu mai are loc.
Eşti, altfel spus, o gânganie tolerată atâta timp cât
nu ştii că eşti o gânganie. Între Josef K. şi Gregor
Samsa transformat în miriapod nu există nici o de-
osebire: unul se trezeşte arestat, celălalt, într-o di-
mineață, gânganie. Ambii sunt în condiția de
arestat iremediabil. Unul la nivelul marii familii,
celălalt la nivelul micii familii. Sentimentul vino-
văției la Gregor Samsa devine acut şi el alege sinu-
ciderea prin înfometare. Josef K. e un vinovat de
lux, îşi permite să cerceteze adevărul, mai respectă
eticheta socială, rămâne cu un dram de „demni-
tate” şi de aceea păstrează vechiul chip, continuă
să mănânce, să se îmbrace cu gust, să facă „dra-
goste”, să se prezinte la serviciu şi la proces. 

Mai mult, el nu-şi alege moartea, ci o lasă
pe seama societății, a celor doi călăi amabili. Gre-
gor Samsa nu cunoaşte asemenea favoruri. „Iubi-
rea familiei” e o invitație la sinucidere, „iubirea
societății” la asasinat. Fiecare dintre ei este un in-
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trus, un element de discordie, de distrugere a feri-
cirii celor care respectă legea. Să ne amintim cât de
mult suferă cei din familie la apariția miriapodu-
lui; să ne amintim de neplăcerile pe care le pro-
voacă Josef K. oriunde ajunge: la birou, neglĳează
clienții; Willem şi Franz, cei doi paznici din dimi-
neața arestului, sunt pedepsiți din pricina lui, un-
chiul are neplăceri etc.

Starea de arest e starea conştiinței de sine.
Momentul declanşator are un substrat erotic, un
fel de deviere sexuală, nesesizat de comentatori
decât în cazul Metamorfozei. Devierea propriu-
zisă e a celorlalți, dar cu ecou iremediabil în eroul
trezit. Gregor Samsa descoperă lipsa de iubire a fa-
miliei în plină manifestare „formală” a acesteia. O
experiență trăită de Kafka însuşi. Procesul aduce
mai multă lumină în acest sens. Iubirea ucisă de
tatăl inabordabil, sub semnul căreia stă Metamor-
foza, este înlocuită aici de iubirea pentru domni-
şoara Bürstner. Deşi autorul ne previne că
„domnişoara Bürstner n-avea nici o legătură cu
procesul” (p. 137), faptul nu e decât o încercare a
stilistului de a masca un adevăr spre a-i spori mis-
terul. Este o coincidență deloc întâmplătoare că in-
spectorul alege camera domnişoarei Bürstner spre
a-l anunța pe Josef K. de arestare. Aşadar, vestea
arestului vine din camera acestei femei. Domni-
şoara Bürstner a lipsit din cameră până târziu,
către miezul nopții. Josef K. o aşteaptă până la so-
sire pentru o ultimă încercare de a realiza comuni-
carea cu acest suflet care, descoperă, i se refuză,
deşi formal lucrurile stăteau altfel. 

Aşteptarea femeii este cea mai dramatică
scenă a romanului, în care Josef K. joacă ultima
carte. Ceea ce urmează nu mai e nimic, nu e decât
mimarea fantomatică a cercetărilor, absurditatea
oricărei supra-viețuiri, căci Josef K. este un mânat
de absolut pentru care absolutul nu mai există nici
ca proiect. Kafka nu şi-a văzut nici o iubire împli-
nită, el care era făcut din iubire. Drumul procesu-
lui de la domnişoara Bürstner spre Leni, femeia
comună, senzuală, efemeră. Eşecul e atât de trans-
figurat stilistic, încât experiența se înfige profund
din individual în metafizic, într-o imensitate mută
a absconsului, lăsând câmp liber celor mai diverse
speculații.

Eşecul total în iubire îl aruncă pe Josef K.
spre poarta legii, păzită perfect de un sistem biro-
crațional intangibil. Legea este ridicată la rang de
lege universală. Dacă Nietzsche se năpustise cu o
energie teribilă asupra legii, prin faimoasa diatribă
a lui Zarathustra contra statului, Kafka ştie că o
atare întreprindere este zadarnică şi ineficace. Ati-
tudinea lui față de lege este profund negatoare,
însă Kafka nu o mai face ca filosof, ci ca artist. Ge-

niul ideologului respinge legea, o detestă cu toate
fibrele, dar, în acelaşi timp, instinctul creator o ri-
dică la rang de mister metafizic, încât se uimeşte
în fața porților ce duc spre lege. Acest mister tro-
nează întreaga simbolistică a Castelului. E lesne să
ridiculizezi prostia, dar e imposibil s-o stârpeşti.
Se poate invoca crunta ironie a lui Einstein că de
infinitatea universului se îndoieşte, dar de a pro-
stiei nu. Statul prusac n-a fost spulberat de critica

acerbă a lui Nietzsche – dimpotrivă, pare că i-a sti-
mulat ascensiunea. 

Geniul artistic al lui Kafka pare să fi înțeles
acest mecanism uimitor şi de aceea procedează in-
vers: ridică legea la rang de divinitate. Aici stă
marea lui izbândă. Nici o ideologie statală nu va
avea curajul să şi-l revendice pe Kafka; vulgariza-
rea negației sale este anulată de facto prin imposi-
bilitatea de a admite absurdul ca principiu de
guvernare. Legea e biruită în esența ei de mit. Sa-
cralitatea se numeşte birocrație. E detestabilă şi de
neînvins. A i te sustrage, a o înşela înseamnă a o
perpetua. Nu poți înşela legea decât supunându-
i-te, creând aparențe. Altminteri, îți semnezi actul
condamnării. A fi arestat înseamnă a şti că, în afara
morții, nu mai există nici o cale pentru tine. Bizarul
pictor Titorelli ştie că: „…totul purcede de la justi-
ție” (p. 189), că până şi fetițele aparțin justiției, o
justiție absolută, care „nu admite probe în fața tri-
bunalului”. 

Există trei posibilități în ciocnirea cu legea:
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„achitarea reală, achitarea aparentă şi tărăgănarea
la infinit” (p. 191). Achitarea reală legea nu o cu-
noaşte. Ea depinde în întregime de acuzat. Deşi Ti-
torelli n-o spune, probabil că achitarea reală nu e
asasinatul, ci sinuciderea, de vreme ce ea depinde
în întregime de acuzat. Altfel cazi inevitabil sub in-
cidența legii, fiindcă e imposibil să supraviețuieşti
de unul singur. Drumul supraviețuirii e pactul în
vederea amânării sentinței. Ea se realizează prin
„achitarea aparentă”, efemeră, sau prin „tărăgăna-
rea la infinit”. Gregor Samsa încearcă să obțină
achitarea din partea familiei. De fapt, e o „achitare
aparentă” căreia protagonistul nu-i poate supra-
viețui şi alege „achitarea reală”, sinuciderea prin
înfometare. Prin sinucidere, el se recunoaşte vino-
vat față de lege, dar e liber şi achitat față de sine. E
ceva aici din filosofia sinuciderii lui Kirilov.

Josef K., refuzând sinuciderea, nu mai
crede într-o achitare reală. „Un singur călău – con-
stată el – ar putea înlocui tot tribunalul” (p. 192).
Pictorul îi pune în față alternativa achitării provi-
zorii, arestul în libertate. Achitarea reală nu e po-
sibilă fiindcă ar echivala cu distrugerea birocrației,
anularea legii. Singura biruință reală, sugerează
Kafka, ar fi neantizarea monstrului sacru. Legea
Marelui Inchizitor a înlocuit legea lui Hristos, care
a venit tocmai să distrugă legea veche şi să pună
capăt victimizării. Kafka, prin condiția lui de
evreu, nu a putut vedea nici o salvare, dar se află
în preajma ei, intuind că există şi o „achitare reală”
dincolo de sinucidere. Ghetoul său seamănă, în
consecință, cu ghetoul gulagului comunist sau na-
zist. Legea declarată divină nu e legea divină. De
aceea, pentru o achitare reală, toate actele proce-
sului ar trebui distruse, eliminate din arhivele tri-
bunalului: „e distrus totul, nu numai actul de
acuzare, ci şi celelalte piese ale procesului, până la
actul de achitare. Nimic nu rămâne”. (p. 197). Ti-
torelli răspunde: „Privind dinafară, poți să-ți închi-
pui uneori că totul a fost uitat, că actele s-au
pierdut şi că achitarea e definitivă; dar cei inițiați
ştiu bine că nu-i aşa. Nu există hârtie care să se
piardă, iar justiția nu uită niciodată. Şi într-o bună
zi – când nimeni nu se mai aşteaptă – un judecător
oarecare priveşte cu multă atenție actul de acuzare,
vede că nu şi-a pierdut valabilitatea, şi ordonă ime-
diat arestarea”. (p. 197).

Obținerea achitării nu e nimic altceva decât
acceptarea compromisului, „adaptarea la noile cir-
cumstanțe”, cum ar spune Titorelli. Dintre cele trei
posibilități enunțate, „tărăgănarea la infinit” de-
vine cea mai avantajoasă, fiind şi expresia desăvâr-
şită a compromisului. „Inculpatul” se simte cel mai
în siguranță şi lasă totul pe seama „apărării”, a
avocatului. Noțiunea de avocat are valoare de pia-

tră unghiulară în sociologia kafkiană. A gândi prin
avocat, a gândi prin altcineva – iată rațiunea de a
exista a legii. A renunța la avocat, cum face în cele
din urmă Josef K., abandonându-l pe Huld, adică
a-ți însuşi responsabilitatea existenței, înseamnă a-
ți asuma sentința execuției, a nu-ți mai face „dato-
ria de inculpat” (199). Achitarea aparentă şi
tărăgănarea la infinit „au comun faptul că împie-
dică condamnarea inculpatului”, dar nu aduc şi
achitarea reală.

S-a acreditat părerea că eroii lui Kafka sunt
pasivi până la absurditate. Comportamentul lor
însă e în deplină concordanță cu universul lui
Kafka. Părăsirea investigațiilor şi renunțarea la ser-
viciile lui Huld nu înseamnă renunțare şi pasivi-
tate, ci maximum de protest şi de sfidare a legii.
Kafka putea fi şi sarcastic într-o proză precum O
dare de seamă pentru Academie. Dar aici el riscă
să părăsească stilul pentru ideologie. În capodo-
pere, prozatorul rafinează energiile primare până
la cea mai subtilă distilare, ca un Brâncuşi al pro-
zei. Epigonii lui au eşuat în parabolizare. Al doilea
moment-cheie de după scena cu domnişoara Bür-
stner este ruperea relațiilor cu Huld. Până atunci,
Josef K. acceptase jocul cu justiția. Viața interioară
corespunzătoare e relația cu Leni, cea care asigură
lui Huld clienții, chiar dacă un negustor ca Block
recurge şi la avocați „de contrabandă”. Devierea
sexuală are corespondent în compromisul cu
legea. Renunțarea la avocat trece prin relația cu
Leni. Femeia face un ultim gest disperat de a-l îm-
piedica să pătrundă la avocat spre a-i anunța re-
nunțarea la servicii. Josef K. găseşte forța unui act
de libertate. Nemaiavând nevoie de avocat, el de-
vine mai puternic decât legea. În schimb, la acelă-
lalt capăt al balanței, Block rămâne mai departe
sclav: „– Sunt în genunchi, avocatul meu! strigă
el”. (p. 234). 

E ciudat că s-a văzut în eroii lui Kafka nişte
înfrânți. Această lectură inadecvată e marea ciudă-
țenie a exegezei lui Kafka. Aparența înfrângerii nu
este înfrângerea. Opacitatea provine din perfecta
mască a negativului stilistic. Libertatea e în nega-
tiv. Asumându-şi libertatea, eroii lui Kafka aleg
moartea. Developați clişeul: totul se va lumina
imediat. Greşeala comentatorilor e de a confunda
clişeul cu fotografia. Kafka a înțeles că fotografia
minte şi a pariat pe clişeu. 

De aceea, lumea îi apare ca un vast oraş car-
bonizat de un şoc electric planetar. O Hiroshimă în
ruine surâzând peste moarte, ca să trimit la imagi-
nea de altădată a poemei lui Jebeleanu. Tragismul
lui Kafka emană din anticamera creştinismului,
condiția metafizică a ghetoului evreiesc.
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“În continuare, ochiul
transcendental emines-
cian respingând multitudi-
nea de vorbe filozofarde
vane despre  înţelesul vie-
ţii şi al morţii, îşi pune
două întrebări opuse de
mare adâncime : pe de o
parte,viaţa noastră, oricât
de neagră o vedem noi, nu
împlineşte vreo solie în
lume  ? Pe de altă parte,
nu cumva unica fiinţare
este cea umană (cum
crede şi Heidegger), iar
omul, prin destinul său,  o
ucide: „Înjunghiem fiinţa
pe-altarul omenirii” (Sein
zum Tode, heideggerian).
Concluzia poetului este că
unica, ideala salvare de o
existenţă a răului şi a mor-
ţii, este visul - o suprafi-
inţă, posibilă în iubirea
absolută.

.“ 

George pOpA

OCHIuL tRANSCENDENtAL

Mergând din creastă în creastă
Empedocle

Eminescu consideră geniul o entitate care nu face parte din
lumea noastră, nu se află în planul creației, astfel că, fiind
„scrieri străine”, Dumnezeu „se împiedică în cifrul său”.

Este gând pur, şi când se va elibera din „trupul cel urât”, în care
a fost captat, geniul va crea o lume a sa, paralelă celei a lui Dum-
nezeu. Aşa cum am mai relevat şi altă dată, este cea mai radicală
concepție despre geniu, neîntrevăzută până la Eminescu. De ase-
menea, în ce priveşte sensul iubirii, autorul Luceafărului are o
concepție cu totul nouă: prin contopire, cei doi refac primordia-
litatea : „Două inimi când se-mbină/ Când confund pe tu cu eu,/
E lumină din lumină./ Dumnezeu din Dumnezeu” ; mai sus încă,
substituie spiritul etern din ajunul creației : transa din contopirea
dragostei este o „jertfă adusă Marelui Spirit”.

Pentru asemenea deschideri spre un dincolo ne mai rele-
vat, este nevoie de un al treilea ochi, un ochi transcendental, fiind
astfel vorba de viziuni unice. Este actul unei supraconştiințe. S-a
vorbit recent de o „conştiință transneuronală”, sau ar avea loc un
impuls din spațiul cuantic accesibil comunicării pentru unele spi-
rite.

Tot cu ochiul transcendental vede Eminescu drumul lui
Hyperion către Demiurg, acel dincolo de dincolo, unicat în lirica
lumii : „Căci unde-ajunge nu-i hotar,/ Nici ochi spre a cunoaşte/
Şi vremea ’ncearcă în zadar/ Din goluri a se naşte.// Nu e nimic
şi totuşi e/ O sete care-l soarbe./E un adânc asemene uitării celei
oarbe”.  Neta deosebire dintre văzul ochiului comun şi al celui
transcendental se observă la prima coborâre  a luceafărului. Emi-
nescu descrie eonul de sus ca fiind „mort de nemurire” - tot von
Unsterblichkeit, după expresia nietzscheană – „Iar umbra feței
străvezii/ E albă ca de ceară/ - Un mort frumos cu ochii vii/ Ce
scânteie ’n afară”: descrie transfigurarea – starea de dincolo a lu-
ceafărului, a lui Hyperion, a geniului - în  raport cu lumea omu-
lui, stare care ia naştere în contactul cu lumea de jos. În schimb,
în contrast, fiicei pământului nu îi este accesibilă această viziune;
ea îl vede pe luceafăr ca fiind un mort : „Străin la vorbă şi la port,/
Luceşti fără de viață,/ Căci eu sunt vie, tu eşti mort,/ Şi ochiul tău
mă ’ngheață”. 

De asemenea, cu al treilea ochi a intuit Eminescu arheii,
care constituie ADN-ul, principiul, identitatea spirituală a fiecă-
rui om, precum şi faptul că muntele, înălțarea, este matricea ori-
ginară a creativității româneşti („Mănăstire-naltă/ Cum n-a mai
fost altă”, zideşte Manole, Brâncuşi construieşte „Coloana Infini-
tului”), şi nu şerpuirea ezitantă din debutul Mioriței, balada
aflându-se în primordialitatea înălțării din cultura noastră, ea
suie perpendicular pământului, către „munții mari” şi „stelele fă-
clii”. 

Ochiul transcendental al intuiției anonime originare a
văzut cu uimitoare revelație adevărurile fundamentale ale Ființei.
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Eternul feminin din Frumoasa fără corp, postuma
eminesciană inspirată de un basm popular, este
lumină, imaterialitate, este puritate absolut – „O
idee ce-i menită etern să stee”. 

Dacă în legenda ebraică omul a pierdut ne-
murirea din cauza „păcatului” cunoaşterii, care îl
făcea egal cu Iehova (în budism, dimpotrivă,  ig-
noranța este păcatul originar : ignorăm faptul că
eul nostru este o iluzie şi suferința este esența lumii
umane), dacă Ghilgameş pierde nemurirea abia
dobândită, printr-o banală neatenție (datorită că-
reia planta nemuririi estet mâncată de un şarpe, -
şarpele intervenind, pe altă cale, şi în legenda Fa-
cerii biblice), în basmul românesc Tinerețe fără bă-
trânețe, viață fără moarte, nemurirea căpătată se
pierde, pentru că omul este rău, ucide – este deci
o cauză mult mai profundă, de ordin etic – crima
antiființă, cauză axiologică de gravitate cosmică,
existențială, şi nu circumstanțială. 

Al treilea ochi al său este evocat de Emi-
nescu în postuma Mureşanu.  „Un ochi e treaz în
noapte”, scrie poetul: este vorba de noaptea de
dincolo de ființă, precum şi de dincolo de gând –
„gândire ne ’nființată”. Ca atare, întâlnim aici o ex-
tremă a văzului transcendental :

În turnul vechi de piatră cu inima de-
aramă

Se sbate miază-noaptea…, iar prin a lumei
vamă

Nici suflete nu intră, nici suflete nu ies :
Şi somnul, frate-al morții, cu ochi plini de

eres
Prin régia gândirii ne ’nființate trece…
Cu gând fără ființă a lumii fruntea-atinge

–
În minte fericirea, mizeria i-o stinge.

În continuare, ochiul transcendental emi-
nescian respingând multitudinea de vorbe filozo-
farde vane despre  înțelesul vieții şi al morții, îşi
pune două întrebări opuse de mare adâncime : pe
de o parte,viața noastră, oricât de neagră o vedem
noi, nu împlineşte vreo solie în lume  ? Pe de altă
parte, nu cumva unica ființare este cea umană
(cum crede şi Heidegger), iar omul, prin destinul
său,  o ucide: „Înjunghiem ființa pe-altarul omeni-
rii” (Sein zum Tode, heideggerian). Concluzia poe-
tului este că unica, ideala salvare de o existență a
răului şi a morții, este visul - o supraființă, posibilă
în iubirea absolută.

Rezumând diversele sale „intuiții metafi-
zice”, cum singur le defineşte, Eminescu introduce
în patrimoniul spiritual al culturii noastre – spiri-

tul hyperionic - simbol şi energie de transmutare
în sublim şi sacru lumea şi totodată transcenderea
spre supremele piscuri ale gândirii.

*
În cele de mai sus este vorba de revelații cu

acel ochi  care vede dincolo, în sfera principiilor
ultime, a unei logici originare şi dincolo de ea, de
înțelegerea noastră, aşa cum are loc în Imnul crea-
ției din Rig Veda. Acesta se termină straniu şi bul-
versant : Cine ştie care este adevărul ? Zeii s-au
născut după naşterea universului. Cum s-a născut
acesta ? „O ştie poate el din care toată firea a luat
început;/ Şi fie că a  făcut-o, fie că nu a făcut-o, el
care sus din ceruri asupra-ne priveşte / El ştie…
Dar poate că el însuşi nu ştie”, traduce Eminescu.
Cât de înalt vede aici ochiul transcendental decan-
tarea cauzelor până se ajunge la cea dintâi, la
Causa sui…neştiutoare de ea însăşi !... 

Şi tot din gândirea hindusă,  ochiul din
Bhagavad-Gîta vede cea mai înaltă etică a faptei în
a o dărui, dar apoi să te desprinzi de ea. „Desparte-
te de jertfa ta”. 

*
Cu un al treilea ochi gânditorii presocratici

au instituit primele deschideri filozofice, au înte-
meiat adevărurile fundamentale ale gândirii - re-
luate apoi de întreaga istorie a filozofiei europene,
începând cu Platon, care efectuează prima lor sin-
teză.  

Câteva exemple. Heraclit afirmă că viața
este o moarte vie, repetată de la clipă la clipă, astfel
că „toți ne trăim propria moarte”, că firea îi este
omului propriul daimon, iar gândurile omului
sunt simple jocuri de copii; de asemenea, că armo-
nia invizibilă este superioară celei vizibile; Platon
reia această idee şi concepe lumea umană a forme-
lor muritoare, ca fiind o copie a unor arhetipuri
eterne din empireu. El inversează astfel sensul
unui proces inițiat încă de omul din începuturi,
care proiectează în ideal modele existențiale su-
preme. 

Empedocle defineşte istoria omului ca
fiind  o luptă între iubire şi ură, fiecare având ciclic
perioade de dominare. Cuvântul lui Eckhart :
„Există o inimă a intelectului” - a fost precedat de
cel al lui Empedocle : „Căci sângele care afluează
în jurul inimii este propriu zis gândirea”. 

Platon (în Ion) împrumută de la Democrit
ideea că inspirația poetului este suflu divin, idee
reluată apoi, între alții,  de Hölderlin, Nietzsche,
Eminescu. Şi tot Democrit este cel dintâi care
afirmă că educația, poetică în primul rând,  creează
omului o a doua natură. Das Ding an sich „(lucrul
în sine”) din Critica rațiunii pure kantiene îşi are
originea în  ideea lui Democrit : „În realitate noi nu
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ştim nimic, pentru că adevărul se află în adâncul
abisului”… „Căci naturii îi place să se ferească de
ochii noştri”, afirmase mai înainte Heraclit.

Or, toate aceste  adevăruri prime au fost vă-
zute cu un al treilea ochi de gânditori-poeți, căci,
precum se ştie, presocraticii şi-au scris operele în
versuri, iar stilul, mai ales la Empedocle şi Parme-
nide, are loc în entuziasm ( en teos = a fi în Dum-
nezeu) şi uimire (căci mirarea este începutul
filozofiei, va afirma Platon). 

Tratatul despre sublim a lui Cassius Longi-
nus este o deschidere crucială privind suprema va-
loare estetică. Nici o concepție ulterioară nu a
depăşit  acea viziune primă. Recent s-a afirmat  că
sublimul constituie o energie care ar putea meta-
morfoza ființa umană făcând-o „mai profundă,
mai magnifică”. 

Indienii au aşezat mai sus de Brahma, crea-
torul lumii empirice (în conlucrare cu Maya, des-
tructivă), pe Brahman, pentru a salva principiul
absolutului valoric. De partea Europei, Magister
Eckhart cu ochi transcendental a conceput o supra-
entitate divină - Deitatea (Gottheit), aflată mai sus
de Dumnezeu (Gott), deci care nu se contaminează
de crearea lumii umane cu nereuşitele ei. Şi tot el
afirmă că „omul poate crea pe Dumnezeu” (con-
cepție care va fi reluată la Jakob Böhme). Cum ase-
menea viziune venea în totală contradicție cu
concepția universal admisă privind  raportul om-
Dumnezeu, Eckhart previne: „Cei aleşi vor înțe-
lege, ceilalți vor trebui să creadă”. Această
afirmație ea însăşi este un adevăr esențial, vorbind
despre imposibilitatea ochiului comun de a între-
zări ceea ce vede un al treilea ochi.

Pentru Giordano Bruno libertatea metafi-
zică radicală însemnează zborul infinit al intelec-
tului „eroic”, care nu se opreşte niciodată, pentru
că orice oprire însemnează limitare, însuşi absolu-
tul este oprire. Şi Eminescu afirmă că „absolutul
este frate cu moartea”, aşa încât poetul a fost ne-
mulțumit de finalul din Luceafărul şi intenționa
„să-i înalțe cu mult sfârşitul à la Giordano Bruno”.
Deci în sensul întrevăzut de ochiul transcendental
al filozofului-poet italian.

Cu un ochi transcendental a sculptat auto-
rul reginei Nefertiti, acea expresie transfigurată,
unică în arta tridimensională,  care pare a spune:
„Nimeni nu poate vedea ceea ce văd eu dincolo”;
sau expresia, de asemenea unică,  inimitabilă a
Giocondei: conştiința omului de a fi o taină lăun-
trică în marea taină universală.

Cu un ochi transcendental a văzut Ameno-
fis IV, Akhenaton, că toți oamenii sunt egali în fața
unui Dumnezeu universal unic, transzoomorf.
Prin un al treilea ochi a introdus Socrate rațiunea

în circuitul valorilor supreme, iar Iisus iubirea uni-
versal dăruită.  Ochiul transcendental al lui Bud-
dha a văzut că esența lumii umane - dar şi celei
divine - este suferința şi că mântuirea de suferință
trebuie să fie scopul omului.

Cu un ochi transcendental a intuit autorul
anonim al baladei Miorița moartea ca pe o nuntă
de înveşnicire cu întreaga natură, o apoteoză fee-
rică transvaluată mitic.

Omar Khayyam, după ce în majoritatea ro-
baiyatelor vorbeşte despre adevăruri cunoscute de
toți privind  iluzia existențială şi deşertăciunea
universale, în unele catrene văzul său transcenden-
tal trece dincolo :

La cei răi nu-mi voi spune, nici celor buni se-
cretul,

A gândului esență în verb sărac ar fi. 
Eu văd un loc mirific, dar nimănui nu-ncredu-

l
O taină am pe care n-o pot dezvălui.

Iar Hafiz atrage atenția că pentru a-i înțe-
lege gazelurile, care par uşor accesibile receptării,
precizează : „Nu-ți pune istețimea să descifrezi ce-
am spus,/ Căci pana-mi are-o taină şi scrie cu nes-
pus.” Or, taina de dezlegat aici este următoarea :
„desăvârşirea este o sclavie, dar este cea mai
pură”. Pentru că armonia este o finitudine, dar iu-
birea o transmută în sacralitate şi inefabil. Prin ur-
mare, Hafiz postulează un adevăr fundamental :
pentru a înțelege ceea ce creează un văz transcen-
dental este nevoie de un ochi cu deschidere afină.  

Poemele lui Hölderlin se află pe crestele
gândirii pe care nu le părăseşte niciodată. Prin ex-
celență, tot ce el a scris - sub semnul sublimului -
la cea mai înaltă tensiune a intelectului, a fost
văzut cu un ochi transcendental. Cel de „al treilea
ochi” atribuit de poet lui Oedip în finalul poemul
In lieblicher Blaue,  este de fapt ochiul lui Hölder-
lin. Cu ochiul său transempiric a văzut Hölderlin
„o lumină filozofică” la fereastra sa. Că viziunea
autorului Imnurilor se află pe un plan de transcen-
dalitate dificil de întrevăzut, se reflectă în afirmația
lui Heidegger potrivit căreia, după două veacuri,
germanii nu sunt încă pregătiți să-l înțeleagă pe
Hölderlin. Analog, nici românii, nu sunt pregătiți
să-l înțelegem integral pe Eminescu. Dovadă criti-
cile aberante sau confuze, până la negare. 

Există însă trei nume de excepție ale căror
studii eminesciene se disting prin revelații făcute
cu ochiul transcendental al marilor  vizionari : Du-
mitru Caracostea - Arta cuvântului la Eminescu
(1938) şi Creativitatea eminesciană (1943), Rosa del
Conte  - Eminescu o del’ Assoluto (1961), Svetlana
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Paleologu Matta -  Eminescu şi abisul ontologic
(1988).

După o lungă istorie de filozofie „sistema-
tică”, Nietzsche face „filozofie cu ciocanul”, spăr-
gând formulele şi gândind aforistic şi poetic,
supremele idei ale ochiului său revelator fiind Su-
praomul şi Eterna Întoarcere - menită celor care au
crezut în viață şi au sacralizat-o. 

Cu un ochi care priveşte într-un dincolo al
lucrurilor eterne au compus înainte de toate Bach,
Mozart, Beethoven. Această triadă a văzut că –
aparent paradoxal - armonia, finitudinea cea mai
perfectă, dezvoltă puterea magică de a elibera spre
infinit sufletul, spiritul:  un infinit al armonizării
cosmice prin dizolvarea în inefabil.  Motivul des-
tinului (sol-sol-sol mi) din simfonia V-a beethove-
niană, moartea Isoldei wagneriană, Simfonia
neterminată a lui Schubert constituie culminații ale
privilegiatului al treilea văz. În lipsa acestui văz stă
ineficiența eliberatoare a muzicii „moderno-mo-
derniste” - producții componistice ale disonanțe-
lor, ale stridențelor, care închid sufletul într-o
țesătură sonoră confuză inextricabilă. Miracolul
muzicii este unul din cele mai dificil de înțeles.

*
Se observă că marile mutații în istoria spi-

rituală şi socială sunt efectuate de asemenea vizio-
nari. Şi se mai observă că acei care au efectuat
asemenea mutații sunt uneori eliminați fie de către
iraționalitatea oamenilor, precum Akhenaton, So-
crate, Iisus, Giordano Bruno, fie, ceea ce pare foarte
straniu, de către „iraționalitatea” naturii, aşa cum
s-a întâmplat cu Hölderlin, Eminescu, Nietzsche.
Natura jertfeşte?

Dar oare „nebunia” unor asemenea genii
este chiar închidere ? Explicații medicale s-au im-
aginat şi se mai  pot imagina multe, mai largi ori
mai strâmte, mai verosimile, mai aberante. 
Se poate însă gândi şi altfel, plecând de la o reali-
tate fundamentală : Hölderlin, Eminescu, Nietzs-
che s-au mişcat în zona extremă a simțirii şi
cugetării – in extasis mentis. Tensiunea demăsu-
rată a unui intelect eroic, de care vorbea Giordano
Bruno, acele „fulgurații intelectuale” din viziunea
lui Eminescu, au suit atât de înalt, atât de departe,
încât este ca şi cum a fost pierdut drumul înapoi ?
Sau, cunoscând starea ultimă, acea “nelume” din-
colo de a fi şi a nu fi, intuită de Eminescu, ființa
empirică s-a dizolvat în ea, în transa revelațiilor ?
Ori, ca să  împăcăm şi medicina, efortul-limită al
minții a depăşit capacitățile biologice ale substan-
ței cerebrale ? 
Jaspers afirmă că "nebunia" lui Hölderlin "deschi-

dea fereastra spre Absolut"- un dincolo indefinisa-
bil.  Betina von Arnim scria despre unele din poe-
ziile sale din acea perioadă:´"Au ceva bulversant,
adevărul inimii şi al poeziei care străpunge ceața
rațiunii asemenea soarelui toamna." Vedeau din-
colo de raționalitate. Pentru că, afirmă Rimbaud,
“Palida noastă rațiune ne ascunde infinitul.” Tâm-
plarul Zimmer spunea despre Hölderlin, pe care l-
a găzduit pe malul Neckarului timp de 37 de ani
de penumbră a minții:  „nu  e nebun, ştie prea
multe”. De altfel,  poeziile din acea perioadă sunt
de o profunzime uneori greu de pătruns. Poetul în-
suşi o spune în misterioase fragmente : „Din Dum-
nezeu iese opera mea…  Atotputernicie e ceea ce
creează Fiul nopții”. 
Şi iată această extraordinară „definiție” a naturii
transmundane, de neatins,  a poetului :

Totul este lăuntric
Asta separă
Aşa este  apărat poetul

Temerarule ! ai vrea  față în față
Să-i vezi sufletul -

Te-ai ruina în flăcări.

*
Dacă mutațiile decisive din istoria omenirii

au avut loc prin văzul unor aleşi, dincolo de apa-
rența cotidiană accesibilă ochiului comun, actual-
mente nici o ruptură de nivel nu se mai produce,
nici o radicală deschidere valorică. Dimpotrivă, de
un secol se succed cu mare rapiditate o avalanşă
de „isme” gălăgioase care se pretind inovatoare. În
realitate, nu este vorba de viziuni ale unor noi des-
chideri creatoare, afirmatoare ale omului, ale exis-
tenței pe planuri superioare neîntrevăzute încă, ci
o luptă acerbă a destructivului în sine împotriva
aşezărilor armonioase ale vieții şi ale culturii.
Epocă a confuziei, a fragmentarismului şi disolu-
ției - desfigurativul a năpădit nu numai pictura şi
sculptura, dar şi muzica, literatura, filozofia – în-
treaga cultură. 

Numai că, aşa cum s-a întâmplat cu marile
schimbări din istoria omului, un asemenea gol,
asemenea stare negativă, cu cât se accentuează, cu
atât devine o mai puternică energie care cheamă
prin contrast comutarea axiologică : izbucnirea
unei afirmații, a unei pozitivități a vieții, a existen-
ței în general, o reînnoire superioară radicală, al
cărei chip nu-l putem prevedea. Există logica unei
cauze neidentificabile care cheamă un ochi trans-
cendental.



SuFERINțA MâNtuItOARE – MOtIV StAtORNIC
îN OpERA LuI F.M.DOStOIEVSKI

Cititorii lui Dostoievski nicicând nu se pot lăuda că i-au
epuizat opera: mereu rămâne câte ceva ascuns, mereu se
deschid noi și noi unghiuri de proiecție asupra operei ge-

nialului rus. Și e firesc să fie așa, date fiind sursele de inspirație,
respectiv de frământare artistică și dezbatere metafizică ale scrii-
torului: pe de o parte Biblia, inepuizabila Carte a Cărților, pe de
altă parte nesfârșita carte a poporului rus, pe care artistul a citit-o
și răscitit-o cu venerație și pasiune pe întreaga durată a vieții sale
de martir genial.

De aici imensul său respect pentru înaintașii-ziditori ai li-
teraturii ruse. Pe Pușkin îl iubea și-l socotea – pe bună dreptate –
chintesența lirică a sufletului rus, iar despre Gogol mărturisea că
”noi toți ne tragem din «Mantaua» lui.” Dar dragostea și
admirația sa se îndrepta cu aceeași sinceritate spre titanii litera-
turii universale: Shakespeare, Goethe, Schiller (multe din perso-
najele lui sunt schilleri cu suflet de Quasimodo) sau Cervantes, a
cărui capodoperă o definea drept romanul cel mai profund al
omenirii, dar și cel mai trist. (Merită subliniată înrâurirea exerci-
tată asupra lui Dostoievski de pictura lui Rafael și Rembrandt, dar
și de alți maeștri italieni ori flamanzi!)

În egală măsură, prețuirea sa dreaptă și avizată s-a îndrep-
tat spre marii lui contemporani: Nekrasov, a cărui moarte prema-
tură a deplâns-o în cuvinte de mare simțire artistică (Jurnalul unui
scriitor), Turgheniev – autoexilatul la Paris, care-l fermeca prin
operă și stil, cu toate că omul Turgheniev îl nemulțumea prin în-
depărtarea de problematica rusă, dar mai ales spre incomparabilul
Lev Tolstoi. O, despre cei doi titani ai literaturii ruse se pot scrie
lucruri uluitoare! Cine știe, poate c-o voi face cândva... 

Unul (Tolstoi) apolinic, celălalt (Dostoievski) dionisiac;
unul olimpian și armonios, celălalt așezat pe un pisc geamăn, însă
la capătul unui drum extenuant, prăpăstios și bolovănos; unul
rebel în problematica socială și criza sa religioasă, celălalt profund
ortodox, dar etern neliniștit în varietatea temelor psiho-sociale și
filosofice abordate, în pofida crizelor de epilepsie ce-l secătuiau
de puteri.

Deși contemporani (Dostoievski născut în anul 1822, după
cum el însuși precizeză în Jurnalul unui scriitor, de fapt în 1821,
Tolstoi în 1828), cei doi n-au avut șansa și plăcerea să se întâl-
nească în timpul vieții. Oare ce imbolduri artistice ar fi generat în-
tâlnirea lor?!...

Cert este că s-au apreciat imens, fapt confirmat de Anna
Grigorievna Dostoievskaia, cea de-a doua soție a lui Feodor Mi-
hailovici. În jurnalul său cu amintiri legate de viața și activitatea
genialului ei soț, Anna Grigorievna descrie vizita făcută lui Tolstoi
după moartea lui Dostoievski. Contele și-a exprimat regretul de-
a nu fi stat de vorbă cu marele dispărut și, printr-o suită de dovezi
de-o incontestabilă sinceritate, a asigurat-o pe musafiră de
considerația statornică acordată operei lui Feodor Mihailovici.

Nici nu era cu putință altfel! Ambii au dat umanității ca-
podopere de-o inestimabilă valoare artistică, ambii erau

“Întâlnim în literatura
marelui artist o continuă
întretăiere de planuri și
destine, un amestec de
oameni bolnavi (demență,
ftizie, epilepsie) și de oa-
meni pe cale de-a se îm-
bolnăvi, de adolescenți
care țin morțiș să pară
maturi și de bătrîni care
fac pe cocoșii (bătrânul
Karamazov se luptă pe
viață și pe moarte cu fiul
lui Mitea pentru dobândi-
rea favorurilor
Grușenkăi), respectiv de
măscărici laolaltă cu
reprezentanți ai lumii sus-
puse. Pe scurt, un magis-
tral ghiveci social, pe
care scriitorul îl elaboreză
cu migală și ni-l servește
în chip magistral.“ 

George pEtROVAI
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preocupați și angajați în problematica socială și
moral-intelectuală a vremii, ambii – fiecare în felul
său – erau credincioși (unul ortodox fără poticnire,
celălalt tolstoian), călăuziți în viață și operă de pil-
dele Mântuitorului întru eradicarea grozăviilor ce
măcinau Rusia și-i abrutizau pe locuitori.

A, că mai erau unii care-l atacau și-l huleau
pe Dostoievski! Dar el însuși citează un semnifica-
tiv proverb turcesc, unde se spune că cel pornit
spre un țel, nu trebuie să se tot oprească și să
arunce cu pietre în câinii care latră la el, pentru că
atunci nu-și va atinge niciodată țelul!...

Iar țelul lui Dostoievski a fost să efectueze
radiografia epocii contemporane lui (este prin
excelență scriitor al prezentului), cu uimitoare son-
dări ale sufletului uman, totodată să creeze adevă-
rate prototipuri de declasați, care - totuși - izbutesc
să se salveze prin suferință, smerenie, iubire și
credință în Hristos. 

Și l-a atins acest țel? Noi, cei care-i citim și
recitim opera, spunem că da; el, cu o mulțime de
proiecte înaintea morții survenită în plină maturi-
tate artistică, pesemne că s-a săvârșit din viață cu
amărăciunea lucrului neîmplinit. Dar la mistuitoa-
rea lui dăruire, putem avea convingerea că acest
admirabil om tracasat de nevoi și creditori și per-
manent în febra scrisului pentru ca astfel să-și
poată achita datoriile lui și ale altora (mai ales ale
fiului din prima căsătorie), un asemenea om rar,
zic, precis s-ar fi declarat nemulțumit, chiar dacă
și-ar fi realizat în întregime proiectele. Și asta
numai și numai pentru a-i putea mulțumi pe alții...

Acesta fiind omul Dostoievski, era cu
neputință ca artistul să nu-și înzestreze personajele
cu calități remarcabile, chiar dacă unele dintre ele
apar ca exaltate, paradoxale ori bicisnice. Cele mai
declasate ființe – criminali, bețivi și prostituate
(multe dintre ele având ca model realitatea), găsesc
la scriitor o pilduitoare compasiune și, după o ne-
cesară etapă de purgare prin chinuri morale și
sufletești, sunt luate de mână de el și îndrumate
înspre singura cale a salvării – cea a ispășirii pro-
priilor păcate (situată în vecinătatea culpabilizării
generale), adică a ”topirii” în armata smeriților și
pocăiților, ce se străduiesc din răsputeri să apuce
o felie cât mai mare din ”tortul” acestui gen de fe-
ricire.

”Poate că pământul a fost creat numai pen-
tru a permite nașterea Omului!”, exclamă un per-
sonaj. Nu aceasta-i calea spre care este îndrumat
Rodion Raskolnikov de către blânda și inimoasa
Sonia Marmeladova? Și, Doamne, de ce fericire
este inundat sufletul lui mult chinuit, îndată după
autodenunțarea dublului asasinat comis! Suferința
îndurată l-a apropiat de Iisus, iar ocna va fi pentru

el o perioadă propice de purificare și extaz divin:
A pierdut libertatea exterioară, dar a câștigat in-
comparabil mai mult prin apropierea de cuvântul
lui Dumnezeu și prin dragostea Soniei ce nu ezită
să-l însoțească în Siberia, anume și-a recâștigat
liniștea și pacea interioară.

De altfel, afirmă un personaj din Amintiri
din casa morților, ”și în pușcărie poți să-ți folosești
timpul fără a fi copleșit de singurătate...” Iată,
așadar, suportul permanent al echilibrului uman
și chezășia faptelor sale bune: legătura eficientă și
neîntreruptă cu Dumnezeu prin credință, umilință
și iubire!

Pentru că în creștinism nu există deșeuri
bio-sociale, nu le întâlnim nici în opera dostoiev-
skiană. Cele mai abjecte ființe-personaje găsesc în
cenușa sentimentelor lor suficiente resurse pentru
umilință și căință, adică pentru îndreptare.
Excepție face doar Piotr Verhovenski, o monstruo-
zitate incurabilă chiar și în mĳlocul ”demonilor”
din romanul cu acest nume, singurul căruia auto-
rul îi refuză fericirea pedepsei, fie și sub chipul si-
nuciderii.

Frenezia și exaltarea sunt trăsături aproape
nelipsite la personajele dostoievskiene, căci o pu-
tere mai covârșitoare decât aroganța și teama de
ridicol – puterea schimbării prin căință sinceră -, le
face pe cele mai mândre dintre ele să cadă în ge-
nunchi și să îmbrățișeze picioare (aluzie la spălatul
picioarelor ucenicilor de către Învățător), într-un
cuvânt să se umilească până la răstignire. Există,
am putea spune, la aceste personaje aparte o vo-
luptate a umilinței și o dragoste a suferinței, pre-
cum isteria simțămintelor antipodale (ba dragoste,
ba ură)  pe care le cunoaște mândra și imprevizi-
bila Katerina Ivanovna față de Mitea Karamazov,
netrebnicul ei logodnic.

După cum alte memorabile personaje dos-
toievskiene simt o stranie voluptate să se bălă-
cească în noroi (bufonul tragic Marmeladov din
Crimă și pedeapsă, respectiv Mitea Karamazov).

Chiar dacă cel mai adesea voluptatea sme-
reniei este rodul exaltării, totuși, uneori ea se ma-
nifestă spontan, ca un gest fie încărcat de profunde
semnificații morale, fie de presentimentul unor
cumplite fapte viitoare: Nastasia Filippovna, pen-
tru a scoate în evidență uriașa distanță morală din-
tre ea și inocentul prinț Mîșkin, se pune în
genunchi în fața acestuia, iar starețul Zosima la
rândul lui îngenunchează în fața lui Dmitri Kara-
mazov, pentru ca în acest mod să-i atragă atenția
asupra nenorocirilor care-l pândesc din pricina firii
sale pătimașe, recte karamazoviană.

Dar există vreun personaj dostoievskian
absolvit de patimă? Până și nevinovatul prinț
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Mîșkin este stăpânit în așa măsură de patima com-
pasiunii, încât în final aceasta se dovedește ucigă-
toare pentru Nastasia Filippovna! ”Nu mai simt
dragoste pentru ea (Nastasia Filippovna, nota mea,
G.P.), se apăra prințul. Doar milă și groază!” ”Da,
dar pârdalnica ta de milă este mai puternică decât
dragostea mea”, îi răspunde cu năduf rivalul său
Rogojin.

Poate că cel mai pur personaj al lui Dosto-
ievski (l-am numit pe prințul Mâșkin), el care își
imagina că lumea poate fi salvată prin frumusețe
și curățenie spirituală, sfârșește într-un mod la-
mentabil: se idiotizează complet după orele petre-
cute alături de Rogojin, asasinul Nastasiei
Filippovna, și este retrimis la spitalul de alienați
mentali din Elveția, adică acolo de unde a purces
la începutul romanului. Ce putea să facă mai mult
bietul prinț, el, care sub aparența de idiot, ascun-
dea nu doar ingenuitate, ci și o inimă atât de
simțitoare, încât deseori izbutea să pă-
trundă până în miezul lucrurilor?!...

Nu se cheamă utopie a aștepta o
reală schimbare a lumii supusă păcatu-
lui prin forța binelui, milei și simțirii?
Nu, răspunde scriitorul, căci mai impor-
tantă decât victoria este calea care te
duce la victorie, cu toate eforturile și sa-
crificiile pe care le incumbă. Iată de ce
sacrificiul prințului nu este inutil, ci ne-
cesar și perfect îndreptățit din punct de
vedere moral: Semințele binelui trebuie se-
mănate pretutindeni, chiar dacă multe din-
tre ele vor cădea între mărăcini sau pe sol
nefertil, deoarece vor da rod când nu te
aștepți. Că doar lucrarea lui Hristos a arătat
uriașa forță a binelui înveșmântat în iubire
sinceră și atotcuprinzătoare...

*
Poate că cele mai zguduitoare pagini din

opera sa, Dostoievski le-a dedicat copiilor. Un cre-
dincios de talia lui nu se putea să nu fie profund
marcat de cuvintele Mântuitorului: ”De aceea, ori-
cine se va smeri ca acest copilaș, va fi cel mai mare
în Împărăția Cerurilor. Și oricine va primi un
copilaș ca acesta în numele Meu, Mă primește pe
Mine (Matei 18/4-5)”.  

Pesemne că de aici decurge insistența scrii-
torului de a descoperi la unii maturi calități speci-
fice copiilor: inocență, căldură, iertare, bucurie
sinceră și spontană. Prințul Mîșkin, un matur in-
ocent, nu se supără când medicul îi spune că are
minte de copil și că așa va rămâne toată viața. Dim-
potrivă, el însuși mărturisește cu candoare că cel
mai bine se simte în compania copiilor, pe care-i
iubește și cărora știe cum să le vorbească, și că so-

cietatea maturilor îl obosește, motiv pentru care ar
pleca undeva unde nu e nimeni…

Tot așa, Alexei Karamazov, ”fratele” mai
mic al prințului, caută cu insistență și bucurie so-
cietatea copiilor, chiar dacă unii dintre ei (Iliușa
Sneghirev, de exemplu) îl întâmpină la început cu
multă ostilitate.

Dar și alte personaje dostoievskiene au
unele manifestări de copii, deși în cea mai mare
parte a timpului se poartă cu o autoritate aproape
tiranică. Generăleasa Lizaveta Prokofievna Epan-
cina, de pildă, simte o mare bucurie atunci când
prințul Mîșkin afirmă ritos că ea nu poate fi rea, în-
trucât posedă un suflet de copil. Tot așa boieroaica
Antonida Vasilievna Taraseviceva din Jucătorul,
autoritară și temută, nu ascunde de fapt un suflet
ca de copil?...

Există la Dostoievski o categorie de
adolescenți extrem de înzestrați, așa ca Ippolit Te-
rentiev, capabili să dezbată grave probleme filoso-
fice și sociale. Prin asta, autorul parcă ar vrea să
demonstreze că-i mai lesne să-ți însușești

înțelepciunea lumii decât să-ți menții in-
genuitatea, ori – lucru cu mult mai greu –

să revii la ea.
Cu siguranță că cele mai

oribile personaje din întrega creație
dostoievskiană o constituie ticăloșii
ce chinuie cu sadism copiii, crimă
de-o abjecțiune fără egal după opi-
nia scriitorului (și a noastră). 

B ă t r â n u l
Feodor Pavlovici

Karamazov –
bețiv, afeme-
iat și linge

blide, este un
măscărici atâta timp

cât nu luăm aminte la in-
calificabila lui comportare față de

cele două neveste, cu un plus de dramatism în ceea
ce privește raporturile lui cu ”apucata”, precum și
față de copiii proveniți din cele două căsnicii:
Mitea, Ivan și Aleoșa.

Dar cu toată indiferența de pomină arătată
orfanilor, el nu coboară până la criminala
abjecțiune a lui Svidrigailov, a lui Nikolai Stavro-
ghin ori la cea a generalului dement din relatarea
lui Ivan Karamazov, acel scelerat de moșier care
pune câinii să sfârtece un biet copilaș, drept pe-
deapsă că acesta, în joacă, i-a rănit la un picior câi-
nele de vânătoare favorit.

Duioșia lui Dostoievski îmbracă haina dra-
gostei ocrotitoare și compătimitoare, iar înjosirea,
degradarea fizică (sufletele lor își păstrează puri-
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tatea!) și chinurile rafinate la care sunt spuse micile
victime de către odioșii lor călăi, capătă note pate-
tice prin destăinuirile complete ale vinovaților și
prin canonul (nu doar moral!) la care-i supune au-
torul. Astfel, demonul Nikolai Stavroghin (poate
că numele provine de la grecescul stauros, având
sensul de cruce) relatează în Spovedania sa adre-
sată călugărului Tihon cum a împins cu bună
știință la sinucidere o biată fetiță, fiica gazdei sale,
de care pretindea că nu se atinsese.

Dar, cu îndreptățită indignare, Dostoievski
nu lasă nepedepsite atari fărădelegi izvodite de
mințile și instinctele respingătoare ale unor
degenerați: Svidrigailov, sătul de-atâtea
blestemății, își curmă zilele cu un pistol, scârbitul
Stavroghin de toți și de toate se spînzură, Smer-
deakov – fiul nelegitim al bătrânului Karamazov,
se sinucide după ce-și omoară părintele și-l
jefuiește, iar Ivan Karamazov, autorul moral al asa-
sinatului comis de feciorul Smerdeakov, sfârșește
prin a-și pierde mințile.

Spovedania este modalitatea artistică cea

mai îndrăgită, drept urmare cea mai des
întrebuințată de scriitorul nostru. Aproape toate
personajele sale – grave sau comice, distinse sau
grosolane – caută (și până la urmă chiar găsesc!)
împrejurarea propice pentru despovărarea inimii
prin spovedire. E mare nevoie de așa ceva, având
în vedere plaja largă de pendulare a moralei din
opera dostoievskiană – între hipercerebral și hiper-

fecal, zonă în care orice este cu putință, dar nimic
nu-i la întâmplare.

Cu această ocazie, Dostoievski îi pune
chiar pe eroii săi, cu o ținută atât de neeroică, să-și
cotrobăie prin tainițele cele mai ascunse ale sufle-
telor, căci este șansa (chiar cu prețul accentelor is-
terizante de autoacuzare!) ieșirii din subterana
izolării, totodată este nevoia imperioasă a ruperii
tăcerii și a (re)stabilirii legăturilor cu Creatorul și
cu unii dintre semeni.

Chiar asta se urmărește în Spovedania lui
Nikolai Stavroghin și cea a lui Ippolit Terentiev, ni-
hilistul din Idiotul, ambii – desigur, la scară dife-
rită – fiind extrași din lumea tenebrelor și, în final,
redați ei.

La o adică, nu tot o lungă spovedanie este
trista relatare a personajului-povestitor din Umiliți
și obidiți, romanul de tinerețe al lui Dostoievski?
La fel, nu tot o lungă și dureroasă spovedanie, de
data asta chiar a scriitorului, este romanul-jurnal
Amintiri din casa morților, care relatează cumplita
sa experiență din ocnă, cu scene de coșmar parcă
decupate din Infernul lui Dante? Iar Mitea și Ivan
nu i se spovedesc fratelui mai mic Aleoșa, primul
pentru a-și descărca preaplinul inimii sale arză-
toare, celălalt pentru a-și despovăra mintea bân-
tuită de demonii înfumurării și ai necredinței?...

Iată o mostră sui-generis din încercările de
purificare la care artistul își supune unele perso-
naje: În casa Nastasiei Filippovna sunt ”înghesuiți”
o parte consistentă din eroii romanului Idiotul.
Este ziua de naștere a gazdei, atmosfera e încor-
dată ca în orice fază ce premerge declanșarea lovi-
turilor de teatru, și, la un moment dat, pentru
destindere și amuzament pe seama unora dintre
invitați, ”bufonul” Ferdîșcenko propune demara-
rea unui joc de societate în care fiecare să-și istori-
sească, cu curaj și sinceritate, cea mai urâtă faptă
din viața sa...

Dar Însemnări din subterană – cheia de
boltă a viitoarelor capodopere dostoievskiene -, ori
splendida nuvelă Smerita, nu sunt ele de fapt zgu-
duitoarele spovedanii ale unor suflete mediocre,
care-și procură delicii din torturarea semenilor
(unul o biată fată, celălalt soția) cu manifestările
lor maladive, iscate dintr-o tentație irepresibilă de
despicare a firului în patru și duse până la absurd?

Toată creația dostoievskiană este străbătută
ca un fir roșu de problematica omului în dezbatere
existențialistă, un existențialism creștin preluat de
la Pascal, ”împărțit” cu Kirkegaard și apoi trans-
mis existențialiștilor din secolele următoare.

A, că scriitorul rus era ortodox! Ei, da. Cum
rezultă cu claritate din Jurnalul unui scriitor, Dos-
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toievski era animat la acea vreme de un ortodo-
xism atotmistuitor și pătimaș (iată că nici mai târ-
ziu n-a scăpat de patimă, după ce cu greu reușise
să se lecuiască de patima alcoolului și a jocului la
ruletă), un ortodoxism panslav, adică pus sub
sceptrul țarului (chestiune serios rumegată de ruși
încă din vremea țarinei Ecaterina a II-a), care orto-
doxism – credea el – va cuceri lumea cu forța sa și
va determina falimentul catolicismului apusean,
după părerea tuturor panslaviștilor, catolicismul
fiind vinovat de ateism, socialism și nihilism.

Iar prăbușirea catolicismului potrivit
raționamentului panslaviștilor, trebuia să ducă cu
necesitate și la dispariția protestantismului activ și
meticulos, acesta apărând în istoria creștinismului
ca o reacție împotriva abuzurilor comise de prelații
catolici (vânzarea de indulgențe, lux, destrăbălare).
Ori nemaiexistând obiectul protestului, e limpede
pentru oricine că și protestul va înceta, prin ur-
mare, credincioșii Apusului vor fi definitiv
câștigați la dreapta credință în expansiune.

Opoziția dintre Rusia și Occident, în plan
intern dintre partidul slavofililor și cel al
occidentaliștilor, este tranșată de Dostoievski în fa-
voarea primilor. Autorul chiar se arată indignat de
multe dintre cele văzute de el însuși în timpul pe-
regrinărilor prin Apus, opinie întărită printre altele
de afirmația depreciativă a generălesei Lizaveta
Epancina la adresa produselor occidentale: ”Nici
măcar pîinea nu știu să o coacă cum se cuvine!...”

Este uluitoare această naivitate a artistului
în probleme de credință, de regulă el fiind dotat cu
tact, simț al măsurii și profunzime în analizele în-
treprinse! Dar poate fi acuzat de rea intenție ori de
tendințe de învrăjbire? Nici pomeneală. Un om
care a suportat ani de ocnă pentru triumful ideilor
generoase ale tinereții, ajunge ca tocmai datorită
chinurilor îndurate să cunoască frumusețea lăun-
trică zămislită de credință și iubire, ceea ce în-
seamnă că toată viața lui de om liber și-o va dedica
binelui și dreptății sociale. Și asta în pofida faptu-
lui că omul Dostoievski n-a rămas până la sfârșitul
vieții credincios acelor idei generoase ale tinereții,
a căror susținere și promovare era cât pe-aci să-i
aducă moartea pe eșafod, dacă în ultimul moment
pedeapsa cu moartea nu i-ar fi fost comutată în de-
portare și ani grei de ocnă. Doar cu câțiva ani în-
ainte de-a trece la cele veșnice, adică atunci când a
gustat din glorie, el și-a atins un alt țel al vieții –
acela de-a aduce omagii țarului său, la curtea că-
ruia, de altminteri, era apreciat și bine primit.

Cine altul dacă nu Dostoievski pune che-
stiunea ”firului de ceapă”, a acelui bine infim făcut
aici pe pământ, fir ce mai apoi (la intervenția înge-

rului păzitor) se dovedește aproape salvator chiar
și pentru zgripțuroaica ajunsă în iad?

Mântuirea omului fiind problema centrală
a dezbaterii dostoievskiene, nu surprinde pe ni-
meni că subtilul artist abordează tranșant în Frații
Karamazov raportul dintre rai și iad.

(În paranteză fie spus, acest roman are o
atare însemnătate pentru scriitorul Evgheni
Evtușenko, încât în încântătorul lui roman Dulce
ținut al poamelor, el îi împarte pe muritori în trei
categorii: cei care au citit Frații Karamazov, cei care
nu l-au citit încă și cei care nu-l vor citi niciodată.
E drept că puțin mai jos, întrucât este scriitor al
epocii cinematografiei și televiziunii, Evtușenko
admite și categoria auxiliară a oamenilor care au
vizionat filmul turnat după celebrul roman al lui
Dostoievski...)

Nicăieri în literatura și cultura universală
nu am întâlnit o atât de fină distincție între rai și
iad ca în acest faimos roman dostoievskian. În
fond, totul se reduce la canonul moral generat de
imensa libertate cu care oamenii au fost investiți
prin jertfa lui Iisus. (Jean-Paul Sartre,
existențialistul ateu de mai târziu, va fi de părere
că oamenii sunt condamnați la libertate!) Oamenii,
ne asigură Dostoievski, care în această viață au ig-
norat porunca divină de-a iubi, în viața de dincolo
se vor chinui nemaiputând să iubească, iar tortura
lor va atinge cote de neimaginat atunci când acest
dar de preț al Creatorului le va fi prezent sub ochi
prin înfățișarea fericită a celor ce iubesc, în fond
continuarea firească și binemeritată a strădaniei lor
pământești.

Prin urmare, nu mai este cazul să se răs-
pundă la întrebarea dacă ”iadul are tavan sau nu”,
atâta timp cât el este prezent în noi. Dar tot în oa-
meni este prezent și raiul, adică mĳlocul eficace de
neutralizare a răului și de promovare a binelui.

Cunoscând prea bine firea paradoxală a
omului, Dostoievski și-a înzestrat personajele cu
trăsături angelice și demonice. Iar ele nu se simt
câtuși de puțin incomodate de coexistența dragos-
tei și a urii față de aceeași persoană (cazul Kateri-
nei Ivanovna), ba chiar de iubirea născută din ură.
Semnificativ în acest sens este ceea ce la un mo-
ment dat îi spune Lizei eroul fără nume din scrie-
rea Însemnări din subterană: ”Te și uram fiindcă
te-am mințit!” Și mai departe: ”Eu, ca să nu fiu tul-
burat de nimeni, aș vinde lumea-ntreagă pe doi
bănuți, făr-a sta pe gânduri. Dacă-i de ales: să se
dărâme lumea ori să-mi beau ceaiul, eu spun că
mai bine s-ar dărâma lumea, numai să-mi pot bea
ceaiul”.

Dacă Lev Tolstoi rămâne apolinic în creația
sa până și atunci când ne prezintă drama și în final
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sinuciderea Annei Karenina, linia artistică a lui
Dostoievski este una eminamente dionisiacă. De
fapt nu este constantă, necum progresivă, nici va-
loarea romanelor realizate în perioada deplinei
sale maturități scriitoricești (ultima perioadă a
creației). Romanul Adolescentul, de pildă, este de-
parte de ceea ce l-a impus pe Dostoievski în litera-
tura universală și în conștiința lumii: Crimă și
pedeapsă, Idiotul și Demonii, pentru ca în Frații
Karamazov, ultima mare realizare, el să izbutească
deodată o sinteză și o splendidă încoronare a în-
tregii sale creații.

Întâlnim în literatura marelui artist o con-
tinuă întretăiere de planuri și destine, un amestec
de oameni bolnavi (demență, ftizie, epilepsie) și de
oameni pe cale de-a se îmbolnăvi, de adolescenți
care țin morțiș să pară maturi și de bătrîni care fac
pe cocoșii (bătrânul Karamazov se luptă pe viață
și pe moarte cu fiul lui Mitea pentru dobândirea
favorurilor Grușenkăi), respectiv de măscărici lao-
laltă cu reprezentanți ai lumii sus-puse. Pe scurt,
un magistral ghiveci social, pe care scriitorul îl ela-
boreză cu migală și ni-l servește în chip magistral.

Crimele și suspansul adiacent sunt pre-
zente în marile romane dostoievskiene. Cu
excepția amplului roman Demonii, care
”păcătuiește” prin numărul mare de crime și sinu-
cideri, sumbră prevestire a hecatombelor secolului
20, acțiunea celorlalte romane mari (Crimă și pe-
deapsă, Idiotul, Frații Karamazov) se construiește
cu abilitate în jurul unei crime, care fie că deja s-a
înfăptuit și partea cea mai consistentă a romanului
se ocupă de procesele psihice ce-l torturează fără
milă pe criminal până la autodenunțare (Crimă și
pedeapsă), fie că asasinatul plutește în aer taman
de la intrarea pe scenă a unor personaje precum
Rogojin și Mitea Karamazov. 

Dar dacă în privința lui Rogojin nimeni nu
se îndoiește că-i capabil s-o ucidă pe frumoasa
Nastasia Filippovna (pe care o iubea cu patima
descreieratului), și asta deoarece ”îi ardeau ochii
ca de febră”, Frații Karamazov, prin măiestria cu
care se țese intriga și se strânge plasa acuzațiilor
împotriva lui Mitea, se constituie într-un impecabil
roman polițist, strălucită replică dată palpitantelor
scrieri de acest gen ale lui Edgar Allan Poe.

Desigur, cazul nevinovatului Mitea, găsit
vinovat și condamnat să-și ispășească pedeapsa la
ocnă, este inspirat din realitatea vremii, dacă avem
în vedere erorile judiciare la care Dostoievski face
referire în Jurnalul unui scriitor, erori datorate ex-
cesului de zel al magistraților, ca și grabei cu care
aceștia, cu concursul juraților, pronunțau sentințe
nedrepte, în dorința de-a scăpa de cazurile respec-

tive. Citim în Jurnal cum scriitorul, revoltat la
culme de această stare de lucruri, a luptat din răs-
puteri până la stabilirea adevărului și corectarea
unora dintre erorile judiciare.

Și iată cum Mitea cade victimă firii sale
pătimașe de natură karamazoviană, iar previziu-
nea starețului Zosima se împlinește. Scriitorul ne
lasă pe noi cititorii să dezlegăm enigma: este vino-
vat de crimă Ivan Karamazov, autorul moral, ori
brațul mârșav care a înfătuit-o – bastardul Smer-

deakov?!...
Epilepsia, boala de care a suferit însuși

Dostoievski, este prezentă în multe dintre roma-
nele sale:Umiliți și obidiți (micuța Nelli), Idiotul
(prințul Mîșkin), Demonii (inginerul Kirillov, teo-
reticianul și făptuitorul sinuciderii), Frații Karama-
zov (Smerdeakov). Dar cu câtă precizie a descris
scriitorul rus nu doar crizele de epilepsie, ci și alte
afecțiuni ce măcinau fără milă societatea timpului
său, ca de pildă frecventa și neiertătoarea ftizie! De
subliniat că autorul carții Personalități accentuate
în viață și literatură, profesorul și medicul psihia-
tru german Karl Leonhard, îl citează foarte despe
F.M.Dostoievski pentru uimitoarea precizie cu care
a descris unele tulburări psihice. De de mirare cum
acest om, scriind doar în intervalul dintre două
crize succesive de epilepsie, a putut elabora o
operă atât de importantă pentru cultura și gândi-
rea universală. Un miracol? Mai degrabă o dovadă
evidentă și pilduitoare de om adevărat, care prin
credința sa statornică în Dumnezeu și în valorile
umane, a izbutit să-și poarte crucea până pe Gol-
gota creației artistice, așezând-o cu iubire la picioa-
rele Mântuitorului.

Și astfel a devenit nemuritor!
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“Oamenii pot avea di-
verse motive pentru a-şi
schimba părerile, ideile,
funcţie de experienţele
dobândite, de adaptare la
noile condiţii de viaţă, de
dorinţa de a îndrepta anu-
mite greşeli. A-ţi schimba
părerile nu denotă neapă-
rat un caracter urât.
Există însă şi oameni cu
caractere urâte determi-
nate de dorinţa de parve-
nire, orgoliu exacerbat
sau labilitate psihică.
Când intervin anumite
evenimente, ele pot
schimba viziunea unor
oameni, fără a-i face pe
ceilalţi din jur să consi-
dere că a făcut ceva gre-
şit, ci chiar să le fie
apreciate noile viziuni şi
noile acţiuni, fără a le de-
făima caracterul...“ 

Vavila pOpOVICI (uSA)

pOLItICA şI COMpROMISuL

„Omul s-a născut liber şi este pretutindeni în lanțuri”
Jean Jacques Rousseau

Omul se află continuu în procesul evoluției; el nu se opreşte
într-un punct, ci tinde mereu spre perfecționare, întotdeauna,
cum se spune, este loc şi de mai bine. Experiența vieții face

ca fiecare dintre noi să devină mai mult decât este.   
Viața omului e un întreg proces spiritual al cărui sfârşit nu

poate fi prevăzut. În laboratorul ființei se amestecă o mulțime de sub-
stanțe, sunt adăugați o mulțime de reactivi, uneori catalizatori care
măresc vitezele reacțiilor, dar niciodată un putem fi siguri de ceea ce
se va obține. Presupunem doar, ghidându-ne după rezultatele expe-
riențelor asemănătoare. Deducem sau intuim. Deducem implicând
simțurile dar şi gândirea - judecata, raționamentul; intuim, adică în-
cercăm să ne imaginăm viitorul, bazându-ne pe cunoştințe şi expe-
riențe acumulate. Unii consideră intuiția a fi irațională, în opoziție cu
simțirea şi gândirea, dar ea este mult ajutătoare. C. J. Jung spunea:
„Dacă se speră sau se nutreşte exclusiv convingerea că fiecare conflict
se poate rezolva potrivit legilor rațiunii, există riscul de a se obstacula
o soluționare reală de natură irațională”. Perturbări, reacții imprevi-
zibile  pot fi, aşteptările, de multe ori ne pot fi înşelate. 

Putem deci evalua faptele, valorile trecutului, dar nu le
putem evalua pe cele ale viitorului, nu putem  şti cum vor creşte sau
descreşte. „Ceața” pluteşte în mod infim asupra trecutului, dar este
intensă asupra viitorului. Trecutul are glas, prezentul este asurzitor,
viitorul e mut; viața ne oferă şansa de a atinge măcar, binele şi fru-
musețile ei! Poate de aceea în cutia Pandorei a şi rămas – Speranța. 

Acțiunile din viața omului trebuie să aibă în primul rând motivații
raționale. Fiecare om caută să rezolve problemele vieții în interes
personal, familial şi în armonie cu societatea, adoptă o cale de

luptă pentru atingerea unui scop care include cunoştințe teoretice şi
practice, ia în final anumite decizii, adică face politică. Jean Jaques
Rousseau (1712-1778) considera că fiecare om participă activ la tre-
burilor statului prin deciziile sale şi fiind o ființă morală - în măsura
în care respectă un set de reguli de comportare impuse de normali-
tatea în viața de familie şi în cea de societate -  este obligat a face le-
gătura dintre politică şi morală. Filozoful francez Vincent Descombes
(n. 1943) a făcut distincția dintre politică şi morală, spunând că „po-
ziția morală este poziția spectatorului, poziția politică este cea a ac-
torului”. Da, dar spectatorul este cel ce apreciază, determină valoarea
actorului! 

Dispunem de timp şi de spațiu acordat, în care ne desfăşu-
răm viețile atât de scurte - vai!- şi încercăm să creăm acea armonie
mult dorită, pentru care uneori suntem dispuşi a face compromisuri
– înțelegeri, cedări. Trăim, se pare, o perioadă a compromisurilor, în-
trucât cu toată libertatea avută, se aud deseori zornăituri de lanțuri. 

Persoanele care purced la compromisuri au diferite caractere
- însuşiri psihice-morale - care „se manifestă în modul lor de com-
portare, în ideile şi în acțiunile lor”. Comportamentul pe parcursul
vieții poate fi îmbunătățit, corĳat, omul ajungând a avea opinii, pă-
reri, chiar idei clare. „A gândi nu mai este a contempla, ci a te angaja,
a fi cuprins în ceea ce gândeşti, a fi într-un proces-eveniment drama-
tic al ființei-în lume”, spune filozoful francez Emmanuel Levinas
(1906-1995) în cartea sa „Între noi – încercare de a-l gândi pe celălalt”.
Caracterul unui om poate fi frumos, de admirat sau urât - de neac-
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ceptat. Oamenii pot avea diverse motive pentru a-şi
schimba părerile, ideile, funcție de experiențele do-
bândite, de adaptare la noile condiții de viață, de do-
rința de a îndrepta anumite greşeli. A-ți schimba
părerile nu denotă neapărat un caracter urât. Există
însă şi oameni cu caractere urâte determinate de do-
rința de parvenire, orgoliu exacerbat sau labilitate
psihică. Când intervin anumite evenimente, ele pot
schimba viziunea unor oameni, fără a-i face pe cei-
lalți din jur să considere că a făcut ceva greşit, ci chiar
să le fie apreciate noile viziuni şi noile acțiuni, fără a
le defăima caracterul, acea „putere morală a omului”,
dar numai atunci când schimbarea este făcută în ca-
drul dreptății, sincerității, binelui general.

Unii consideră că a face compromisuri este
o adevărată artă care necesită talent. „Podoaba vieții
este talentul, cununa talentului e caracterul”, spunea
academicianul român Simion Mehedinți. Viața ne-a
demonstrat că unele minți luminate, talente, chiar
genii ale omenirii, nu au avut ceea ce li s-ar fi cerut
în plus – caracter - şi lipsa acestuia i-a împins la gre-
şeli. Mai târziu, ei au fost numiți „monştri umani”
sau „genii ale răului”. 

A existat şi există în deciziile politice aşa nu-
mita morală a compromisului şi chiar una a laşității,
cu efecte pe termen scurt sau pe termen lung. Iată de
ce moralitatea a jucat şi joacă în continuare un rol im-
portant în deciziile politice. Unii consideră că politica
astăzi nu mai are nevoie de morală, dacă interesele
par să convină momentan. Este adevărat că suntem
uneori puşi să alegem între a face un compromis sau
a renunța păstrându-ne principiile pe care le-am avut
până în acest moment şi care au constituit caracterul
nostru. Când facem un compromis, suntem în situa-
ția de a trece granița ființei noastre, renunțăm la ceea
ce până atunci poate fusese un crez, o valoare, pentru
a putea merge mai departe şi a spera în mai bine. Im-
portant este ca deciziile luate, compromisurile făcute
să nu le regretăm mai târziu. Necesare în acel mo-
ment sunt: inteligența şi prevederea. 

Clar este că suntem ființe sociale şi trebuie
să conviețuim, să ne acceptăm şi să încercăm să în-
vățăm unii de la ceilalți. Aceasta presupune o oare-
care situație de compromis, „o reglare a intereselor
contradictorii care dă fiecărui adversar satisfacția de
a crede că a primit ceva ce nu trebuia să aibă şi că nu
a fost privat”. Întrebările esențiale care s-ar pune: În
ce scop se face compromisul? Pentru evitarea unui
haos existent, pentru supraviețuire, pentru progres?
Ce cedezi? Ce dobândeşti? Cât de maleabil trebuie să
fii? Cât de inflexibil? Este moral a face compromisul
respectiv? Este făcut pentru ideea de bine şi de pro-
gres, sau numai de supraviețuire? Se poate face chiar
dacă el este contrar cu convingerile formate sau pe
care tocmai societatea ni le-a impus? Nu poate fi
semn de slăbiciune, sau remediu pentru o cale gre-

şită? Se ia în calcul demnitatea şi sinceritatea în acest
nou demers? Cel ce-şi asumă compromisul, îşi asumă
şi o mare responsabilitate. 

Revin însă la cadrul religios, la italianul -
Sfântul Toma de Aquino  (1225-1274) – călugăr, teo-
log, filozof, doctor al Bisericii, cel care a afirmat că în-
totdeauna viața omului trebuie să fie adecvată la ceea
ce este specific şi constitutiv omului - rațiunea. Binele
omului este în conformitate cu faptul de a fi ființă ra-
țională: „Bonum hominis est secundum rationem
esse”. Conform teoriei lui, omul este ființă morală
prin însăşi condiția umană şi în acelaşi timp este „o
ființă familială, citadină, politică”, cele două însuşiri
mergând împreună: condiția morală şi cea politică.
Filosofia politică a Sfântului Toma pleacă de la con-
diția descoperită de Aristotel - unitatea între morală
şi politică –, el dezvoltând mai amplu condiția mo-
rală, virtuțile morale, nelăsând deoparte condiția po-
litică. În concepția lui Aristotel, politica este o ştiință
care studiază omul ca zoon politikon (animal social),
politikon provenind de la cuvântul polis, „cetate” în
limba greacă. Ideea lui este că „ceea ce face ca un
regim politic să fie bun nu este conformarea sa la o
normă ideală, ci adaptarea la datele concrete ale is-
toriei. Un regim neadaptat la realitate se găseşte în
mod necesar sancționat pe termen lung prin tulbu-
rări sau revoluții.(…) Cetățile fiind diferențiate prin
date geografice, prin populație, prin cultură şi istoria
lor, nu se poate furniza un model universal de cetate
ideală”. Ca atare, inflexibilitatea  nu are rost în poli-
tică, fiindcă aici trebuie avut doar interesul de bine
al poporului care este guvernat. 

Ideea compromisului trebuie şi ea să aibă
un timp de pregătire (spontaneitatea poate fi o miş-
care greşită „pe tabla de şah”), în acest mod existând
un timp de a se convinge de necesitatea compromi-
sului, ca fiind singura soluție viabilă la problema
apărută şi a se împăca cu ideea, spre a nu avea regre-
tul momentului decisiv. Trebuie avută acea virtute
numită răbdare, stăpânire de sine. James Clawell, în
cartea sa „Shogun”, considera că sunt şapte emoții
importante ale omului: „Bucuria, mânia, neliniştea,
adorarea, mâhnirea, teama şi ura. Dacă un om nu se
lasă în voia lor, înseamnă că are răbdare”. Apoi,
odată ce ideea compromisului a fost confirmată, ac-
ceptată, ea devine obişnuință şi uneori chiar resem-
nare, se începe construirea altui „univers”, el
nemaiavând acel principiu existent până atunci. Pen-
tru a nu fi însă un simplu act negustoresc şi pentru a
nu se ajunge la confuzia şi inversarea valorilor, com-
promisul în demersul său trebuie să țină cont şi de
conştiința care nu poate renunța total la principii şi
valori, atâta timp cât omul este moral şi doreşte bi-
nele lui şi al societății în care îşi duce traiul. Iar relația
corectă cu binele, necesară în determinarea compro-
misului, implică relația corectă cu Dumnezeu! 
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CORABIA

Zi de zi am lucrat la corabia cu şapte pânze
ca la o mare construcție.
I-am aşezat cu grĳă prova teuga babordul,
Treceau zilele - prostituate fierbinți
pentru ibovnici de treabă. Tinerețea
aşa a trecut.

Veneau oamenii un fel de Iisuşi astmatici :
„Se spune c-ar înălța o corabie
dar nimic nu se vede - ziceau -
poate că-i doar o corabie de vorbe”.
Zi şi noapte am continuat să lucrez la corabie.
Zi şi noapte imperiul îndoielii am frânt.
I-am aşezat cu grĳă pupa trirema odgoanele
despăturita vatră din suflet gălețile cu rouă.
„Poftiți în corabia cu şapte pânze
vântu-i prielnic şi depărtarea ne-aşteaptă
iat-o cum luminează cu toate rănile sale !"
Dar oamenii întârziau să urce.
„Asta nu e o corabie ca toate corăbiile
ziceau încercând în mâini carcasa de litere
fierbinți
asta e o corabie de silabe 
asta e o corabie umplută cu lacrimi".

GENERAŢIA OBOSItă

Dar cine să mai vadă cele o mie de mirese
dansând în fiecare noapte
la marginea Nilului?
Şi cine cohorta de îngeri şi
vechiul burg dezmierdat de un clopot?
Cu zilele târându-se albe ca arginții trădării
(de care nici Iuda nu mai are nevoie)
într-o cameră - feed-back - 
înțesată cu amintiri şi
păianjeni 
prietenul meu plecat pe-un fir de alcool 
îşi sorbea gloriola 
admonestând deşertul din clepsidră.

EpIStOLă CătRE CAtuLLuS

Dacă voi orbi înseamnă că m-au ales zeii
să măresc întunericul.
Acum din tot ce pot vedea îți spun:
Nimic nou Catullus
aceleaşi stindarde himere deznădejdi utopii
în acelaşi fel orizontul ne minte

iar vremea elegiei a trecut
Nimic nou Catullus
doar aripi moşmolite prin magazii mai bat

înfundat
doar tăcerea vorbind în limbile ei
regi sardonici mai biciuie marea 
ziua de mâine se fardează-n oglindă neruşinată

ca o glorie de trei parale.
Nimic nou Catullus
în fiecare zi un zeu ne reneagă 
şi în fiecare zi un zeu este renegat
jocul cu inima femeilor e ca o dresură de lei 
şi se cunosc tot atâtea feluri de-a rămâne singuri.

ŢăRMuL Cu FOCuRI BENGALE

Ani şi ani am lucrat la aceste lucarne 
prin care sufletul se strecoară afară
şi-acum când încerc să le-nchid
mâna îmi tremură.
Pare senin 
dar ninge-n memoria anilor ‘80
ninge pe creierul pluriform şi ambiguu
unde cuarcii leptonii şi gluonii exultă
şi toate războaiele sfârşesc în baletul haotic
pe un țărm cu focuri bengale.

Acolo
În dulci poliedrice confortabile vorbe
acolo voi strecura celesta otravă.

Daniel CORBu
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George StANCA

ELECtROCARDIOGRAMă

...şi dragostea mea creştea mai mult
dinspre partea de nord
venind odată cu marele crivăț

peste
casa ta ca un seif îmbrăcat în zale
ferecată cu spini de roze 
în care te-ai cuibărit spre a medita
la apucăturile neruşinate
ale peştilor de abis;
păru-ți electrizat
risipea scurtcircuite albastre
ozonizând perna păcatului nostru 
făcându-ne 
să visăm tunuri de frişcă
trăgând 999 de salve în cinstea
a g r e g a t u l u i
înscăunat într-o tranşee de zmeură
unde
fuma trabuce din petale de crin.

ELECtROCARDIOGRAM

... and my love was growing more
from the North side

coming together with the great icy Northern
wind

over
your house like a safe in a mail-clad

hooped in the thorns of roses
where you nestled yourself  to meditate

on insolent behaviours
of all abysmal fishes;
your electrified hair
was dissipating blue short circuits

ozonizing the pillow of our sin
making us
dream of whipped cream towers

and shooting 999 rounds of cannon in honour
of the aggregate
enthroned into a trench of raspberry
where
he used to smoke cigars made out of lily petals.

ACOLO

Acolo unde ninge cu polen de crini
Zăpezile sunt galbene de ceară
Iarna e-adâncă, are în gheață spini
Crivățul suflă uneltind a vară.

Florile mor asfixiind pământul
Mireasma creşte larg în galaxii
Planetele de sloi şi-ascut cuvântul
Polemizând cu crinii în vecii.

Acolo unde ninge cu polen de crini
Nutreşte vântul gânduri de plutire
Să ducă-n pulbere de spini
Şi să ucidă prin îngălbenire.

tHERE

There where it snows with pollen of white lilies
The snows are yellow just like the ice of wax
And winter is all deep and shows the thorns in
ice
And icy Northern wind blows hard foreseeing
summer.

There all flowers die asphyxiating land
While fragrance spreads itself into the galaxies
And frozen hard iced planets do sharpen their
word
Disputing with white lilies into eternity.

There where it snows with pollen of white lilies
The wind indulges into the hopes of floating
To take away into the world the tiny dust of
thorns
And kill all this into the yellow.

Traducere în limba engleză de
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George ROCA (Australia)

EVADAREA

Mi-a ieşit în cale copilăria
dar a trecut pe lângă mine
de parcă nu aş fi avut-o niciodată.
Mulți oameni m-au ocolit
fără să îmi dea bună ziua. 
M-am refugiat la rude,
dar mi-au întors spatele.
Am cerut ajutor prietenilor, 
dar s-au făcut că nu mă cunosc.
Am încercat să mă apropii de tine,
dar ai fugit, 
lăsându-mă şi mai însingurat.
Când m-am întâlnit cu poezia
Aceasta mi-a deschis larg brațele 
Şi m-a mângâiat pe creştet!

tHE ESCApE

I encountered my childhood
but it walked past me
as if I had never had it.

Many people avoided me
without even saying hello.
I sought refuge at relatives
but they turned their backs on me.
I sought the help of friends
but they pretended not to know me.
I tried to get closer to you
but you ran away,
leaving me alone.
When I encountered Poetry,
She opened her arms widely
And stroked my forehead!

LA MuZEu

În spatele panourilor
de sticlă
păsările
sorbeau soarele
precum un fluviu care
se revărsa în gâtlejurile lor
pătrunzând adânc în guşile
lor asemănătoare
cu curbura 
amforelor vechi
din ceramica
zămislită de hiperboreni
şi păstrată pentru noi
în nisipul de aur
al unui fund de mare. 
At tHE MuSEuM

Behind the glass panels

birds
absorbed the sun
like a river
overflowing from their throats
penetrating deep into their crop
resembling
the curves of
the old ceramic amphorae
created by the Hyperboreans
and preserved for us
in the golden sand
of a certain sea bed.

HOŢuL

În camera mea 
nu a intrat 
nici un hoț!

Nu lipseşte nimic!

De ce mă simt 
totuşi
furat de amintiri?

tHE BuRGLAR

In my room,
no burglar
has ever entered!

Nothing is missing!

Why on earth
do I still feel
stolen by the memories?
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theodor DAMIAN (SuA)

Apofaza

Cum vin caii păscând
pe norii cerului
domestici
dar fără de şei
aşa va veni ziua aceea
dies illa
cu întunnericul ascuns în lumină
din care vrei să te adapi
dar nu poți să bei

Norul necunoaşterii
non posse scire
este punctul unde soarele
şi-a-nghițit raza
Ilie mână caii
pe norii cerului
Veniți de luați lumină
apoi întunericul
apofaza

Văzut-am pe Satana ca un fulger

Singuratatea are forma
peşterii
de aceea când ai căzut
în ea
simți că eşti captiv
întunericul şi umezeala
nu contează
doar forma 
te face să stai acolo
cu sau fără motiv

După un timp
captivitatea ți se pare frumoasă
acesta este lucrul cel mai grav
Lazăre vino afară
ți se spune
nu 
tu răspunzi
căci nu ştii că eşti
de moarte bolnav

Singurătatea îl cerne
pe cel slab de cel puternic
aşa cum se cern duhurile
în văzduh
în fața credinței
aşa cum soldații răstignirii
s-au făcut ca nişte morți
în clipa cea mare a învierii
a biruinței

Văzut-am pe Satana
ca un fulger din cer
căzând
spunea proorocul
ca un fulger cade
şi înaintea ta
atunci când mergi spre zorii
zilei a opta
străbătând noaptea aceasta
cu moartea pe moarte călcând
ca atunci când ai curățat
de demoni
pustia
şi-ai adus-o în ea
pe Maria Egipteanca
Maria

Singurătatea pare mult mai frumoasă
nu-i aşa Gellu Dorian
când stai singur în fața lui Dumnezeu
când stai în peşteră
ca Iona în pântecele chitului
şi te întrebi
cine zic oamenii că sunt eu?
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Eugen EVu

tELEpOEMA

Stăm în Mişcare,-ai stigmei culpei prime,
Captive- n rotativa primei crime
Ce nu ne aparține, ştie Nime.

Din remanența teleEmpatiei ?
Ca Matria Ființei, încă viei,
Să ne-o resoarbă Sinea Lumei unde
A îndurării cosmicei secunde,
Fractalic cum pe sine se pătrunde…

Astfel să-nvie ciclic ce se-ascunde
Prin sacrificiu-n operă, fecunde,
Eonice spirale-aici, niciunde.
Fosila moarte, poate, va răspunde.

MIEL AL DuRERII...( variantă)

Miel al durerii ce-ai tăcut prin vârste
Te-aud la înverzirile pascale
Barbar misterul gnozei sincretiste
Atroce-ți pregăteşte magic-triste
Ritualul înjunghierii, sublunare...
Plâns de copil al speciei bătrâne!
Te-aud la înnoirea primăverii
Altoi nevindecat, cereşti suspine,
Logos străpuns ca rit al învierii...

Cuvânt tăiat, căzut din cer, cuțit 
Ca milenara morții preoțime
Zei canibali pretins divinei Crime
Să-ți primenească hramul răsucit   
Miel al iubirii ce din nemurime
Sub stigme-abați vărsările de sânge
Ca indulgențe! ... (nu le-aude Nime!)
Măcel pascal! Tu, inimă, nu-mi plânge
-Plăcute morții jertfele sunt crime.  

Păstorii orbi  ai foamei mâncă turma:
Înjunghie miel-umanul. Rituală...
Întunecita spaimelor cabbală,
Sieşi oculta lege-arhetipală
Esența asuprită-n om o-nşeală  –
Te-aud cum plângi în prunci, damnat tăierii.

Celor Străini plăcută li-i dovadă.
La Moria geloasa dogmă-şi spală
De inocentul sânge-al crimei urma....
Sânge-mproşcat în cartea de zăpadă
Stelara glifă arde şi ne pradă
Prin chiar idolatria învierii.

Fiu din cuvânt născut, ci nu făcut!
Nu plânge-n vis bătrân, Miel al Durerii...

În paradis vor înflori iar merii
Gustând sămânța cu amar ocult,
Cunoaşterii altoiul vindecării
Cel  reprimit ca dar, prinos plăcut,
Se-nfrupte-n noi misteru-mpreunării?

Sinergic pe-a cerului boltă
De duh se reumple, involtă,
Lumina luminii-nnoită.
Tu, inimă-a Inimii toate!
Prin mii de freatice fire
Muşcată dar vie-n iubire
Preaplin dăruindu-se, bate!

AQuA DOLCE

Ulcior sărutat cu aqua dolce-al
Izvoarelor- stelarul roi oglindit -

Băut odată cu inima -
Buze întredeschise sigilul rupt
- al cărnii între rut şi sărut -
în toate limbajele transcende esența
îngândurare a Ființei ce pe sine
se caută se opune celor suicidare
circadice aritmii şi sinapse
ieşit-am din ape
umblet al rădăcinilor
echilibrat vertical de coroane.
Norişor de splendoare
Al sublimaților solzi sidefii...
Ne-am smuls a zbura
Am cântat giga-chakra.
A se-ntoarce acasă
Ecoul ce-şi reface din Sine
Originea.



Vali ZăVOIANu (Spania)

DREptuRI DE AutOR

Sunt autorul vieții mele
O scriu secundă cu secundă
Cuvintele ades cad grele
Şi pana geme furibundă.
Şi scriu cu trudă si migală
Lumină, zâmbet, tulburare
Şi lacrimă, tristeți, greşeală
Cerneala uneori mă doare.
Şi-aş şterge rătăciri păgâne
Aş inventa o radieră
Dar ce-am greşit, greşit rămâne
Pe coala vieții austeră.
Nu-i timp să cântăresc ce vine
Nu-i timp de pauze, regrete
Scriu tot la rând şi rău şi bine
Scriu cu iubire, scriu cu sete.
Mai rătăcesc prin manuscrisul
Ce-adună filă dupa filă
Să retrăiesc aievea visul
De a mai fi din nou copilă.
Dar nemiloasă trece clipa
Şi-mi leg cuvintele cu ață
Să-mpiedic tot mereu risipa
De tot ce reprezintă viață.
Mereu cuvinte mă inundă
Mi-adună sufletul în ele
Şi-aşa, secundă cu secundă
Sunt autorul vieții mele.

MOştENIRE pE-O BuCAtă DE LEMN

în biserică-i gol şi răsună-n zadar

glas de clopot pierdut undeva spre hotar
doar bătrânii rămaşi să-l audă mai pot
şi-apoi curge tăcerea pe toate şi tot.

el mai iese în sat, zăbovind pe la porți
să mai afle ceva despre vii, despre morți
e bătrân şi se simte stingher şi sleit
ani de-a rândul pământul din greu l-a muncit.

satul lui nu mai e cum era altădat"
fiii lui de ani buni la oraş au plecat
sărbătorile vin şi-l găsesc mai sărac
tot ce are i-un ciur de făină-ntr-un sac.

şi pe fruntea lui cern nesfârşite tăceri
e mereu frământat de aceleaşi dureri
îl dor cei care nu mai trăiesc pe la sat
şi de rugi şi pământ parcă toți au uitat.

le-ar lăsa scrise toate-amintirile lui
dar se teme că n-ar folosi nimănui
şi-atunci lasă o rugă şi-al crucii însemn
scrĳelite stângaci pe-o bucată de lemn.

îNCă O REpREZENtAŢIE

S-a-ntunecat. Eşti numai tu cu tine
S-a tras cortina şi-au plecat din nou
Actorii care joac-atât de bine
Reprezentații fără de ecou.

Pe scenă a rămas butaforia
E goală sala, nici un spectator
Azi ai jucat în tragi-comedia
La teatrul unde eşti un biet actor.

S-a învechit afişul la intrare
Ce-ți pasă, eşti în rolul principal
Dar leafa-i mică şi programul mare
Şi textul tău e-atâta de banal.

Întârzii câte-o oră cu machiajul
Să pari mai tânăr şi să minți frumos
De amintiri ți-e încărcat bagajul
C-abia mai poți să-l mai ridici de jos.

Şi-abia aşteaptă tinere talente
Să-ți termini cariera şi să pleci
Laşi în culise vise, sentimente
Ți-e teamă de cortinele prea reci.

S-a-ntunecat, eşti numai tu cu tine
S-a tras cortina, te simți obosit
Te-ntrebi de comedie: Cât mai ține?
Şi cum arată scena de sfârşit?
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Aurel SIBICEANu

Descălecat

Deodată au ajuns pe țărmurile Mării
după ce i-au smerit în văzduh de cuvinte
pe toți :
pe barbari  pe cerşetori şi pe hoți.
Iată cuvintele – morminte, sicrie
pentru absența lor vie!
Adâncu’ lor iată-l: 
a mea şi a ta răsuflare e
şi a celora ce în graiul tristei cărări
pun fructa din glezne,
amarele-i miresme.

Călări, cu săbiile la brâu, au intrat 
în apele mării şi Marea au curs pe săbii…

O pasere îngâna mlădierea ferigei,
un om urca piscul umbrei sale,
un copac rătăcea în calea furnicilor!
Liberă Țară, 
strălucitor chivot cu lacrămi!

Cărămizile din zidul cetății erau
de-acuma scrise încât se vedeau  stelele
în rouă, în gliile palmelor,
în suferința mântuitoare a urmaşilor.
Doamne! Cine prin ochii noştri 
Priveşte Marea, Doamne,
cine vine de pe Marea,
de ne este  frică şi azi ?!

Despre  învinşi

Despre iarbă nu se mai ştie nimic!
În cetate au intrat armate
obosite de rănile învinşilor,
de făptura lor împărțită
la greieri şi adieri.

Netrebnice ar fi ale învinşilor femei
dacă frumusețea lor nu ar scoate
avutul Pustiei din ochiul războinic!

Şi învinşii …
zac în lumina coclită
a unui ban de aramă,
abia cumpărând cu suflarea
o măsură de mei!
Orbul îi aşteaptă-n răscruci
cu labirintul palmei sale,
cu un cântec despre strălucirea armelor
şi a nemaivăzutelor vremuri.   
Ce fel  de oameni vor să fie liberi?

Muri-vom şi fi-vom liberi?
Facă-se voia Ta, Cel din toți vecii
şi în tot locul !

Basm
(1)                 

Trec fiare pe poteci, au răsuflarea mea
în piepturile lor, le-aud suflarea năvălind
pe luna încleştată-n iaz, 
le văd zăporul ochilor curgând şi în icoane, 
adăstând şi în lumina dintre copaci,
de parcă lumina grotă ar fi.

În apa ochilor lor tremură cele văzute
de mine, în balele lor
- giuvaiere ciudate - 
lucesc săgețile trase în vânt.
Cum stau, mursecând între pleoape
imaginea mea, barbare imnuri şi litanii
țesând peste copaci cu răgetul!

Aş întinde arcul şi aşi trage
în aceste fiare ciudate,
le-aş pune-n totem să trudească
cu albastre sudorile lor!

Aş trage dar mă cuprinde sfiala,
mă tem că-n vâlvătaia ochilor lor
e singurul loc în care
mai pot aştepta să răsară un astru,
mă tem că acolo este "locul înfricoşat" 
al morții mele...
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Gheorghe NEAGu

NOpŢILE MELE

Oare din ce furtuni ai pogorât femeie?
Ce parte-a cerului furat
a fost ucisă-n tine
când mi-ai jurat
să-mi fii stăpână, zeu şi viață?
Din care nopți te-ai întrupat…?
Eu nicio noapte nu mai dorm
de dragul de a-mi fi iar dragă.
Şi nu mai am cu mine lumina
ce fulgera cuvântul.
Senin şi trist,
mai scormonesc jăratecul din slove
din care mintea-mi se adapă
iar nopțile-mi sunt grele..

My NIGHtS

From what storms have you descended, woman?
What part of the stolen sky
was killed in you
when you have sworn
to be my master, God and life?
From which nights have you embodied...?
I no longer sleep nights
for the sake of you being dear to me again.
And I don’t have with me the light
that was flashing the word.
Clear and sad,
I still stir the embers of the words
from which my mind drinks
and my nights are difficult...Lacul

pLOAIA

Apa a căzut învinsă  din zborul 
Către înalt. Plouă…
Nicio secundă nu mai poate 
Zbura către înălțimile cerului tău.
Iar ploaia, ca o hienă lichidă,
Strânge sub mânia ei toate 
Gunoaiele străzilor noastre obscure.
În pragul sufletelor lor, oamenii
Îşi lasă porțile, uşile deschise,
Ca o invitație pentru măturătorul lichid
Să le curețe sudorile
Când trudesc să nu facă păcate.
Şi atunci mă întreb:
- De ce nu laşi hiena lichidă
Şi-n sufletul tău?

tHE RAIN

The water fell defeated from the flight
Towards high. It rains...
Not a single second can
Fly to the heights of your sky.
And the rain, like a liquid hyena,
Gathers under its mania
The litter from our obscure streets.
On the souls’ bar, people
Leave their gates, doors open,
As an invitation for liquid sweeper
To clean their sweat
When toil not to sin.
And then I wonder:
- Why don’t you let the liquid hyena
In your soul, too?

SARutuRI

Când gura mea îți sărutase sânii,
Solie de iubire în marginea luminii, 
Se răsfirase vântul în sfârcurile moi,
Îți înflorise ziua în ochii amândoi,
Când ochii mei ca vântul 
Îți sărutară gândul.

KISSES

When my mouth kissed your breasts,
Message of love on the edge of light,
The wind scattered itself in the soft nipples,
The day flourished in your eyes,
When my eyes like the wind
Kissed your thought.

Traducere în limba engleză:Patricia LIDIA



pOEtuL

golit de-orice filosofie – caut
să-mi amintesc cețos cum sună-un flaut
să dau – aşa - din întâmplare – peste
mistici vecini - culegători de creste

nu-s rob oglinzii şi nici serv ideii
cascadele de rouă mă îngroapă
şoptesc lui Iosif al Arimateii
să-mi scurgă în potir sânge şi apă

am plâns destul misterul Învierii
palmele-mi sunt străpunse amândouă
sub coastă simt înțepătura sfânt puterii

roşesc în picuri – la picioare-mi – ouă:
am dat Golgota-ntreagă pe-un poem
şi iar răsare stea la Bethlehem...

LIGHIOANă CVASI-uMANă 
CONtEMpORANă

unii – privind tulburea baltă numită azi
lume  –  se tot întreabă cum există o
lighioană umană
contemporană: dar – dar!

înafară de a
exista – mai face oare
ceva?

cel mult – se poate ca
respirând – să se mai solidarizeze c-un
vânt...

arată uneori c-ar putea eventual fi
ceva – dar imediat se şi opreşte din
a arăta – nu cumva să se închege – printr-o 
nedorită kabală - şi
să-nceapă-a se 
păstra

...aşa că – decât să pierdem timpul
care deja s-a spânzurat de brazi – mai
bine să ne vedem – orbi
pe altădată – care e numele oricărui
azi
***

îNSINGuRARE

prin bogătaşi şi târfe ai pus accente-n lume

nici moartea nu-Ți dezice penibila scandare:

putea-a cadavru - straşnic - până şi-n seri de
glume
înmormântarea însăşi devine depravare

noblețea neființei e decretată nulă
iar templul e o piață de vânzolire-a fierii
...n-am unde pune capul – visând la animulă
degeaba caut bezmetic un clopot al tăcerii

se zvârcolesc şi sfinții – pierduți de-aureole
se vestejesc pe ruguri mii flori cu-arse corole
...stejaru-ncearcă orga – prin crengile-nlunate

e gata să-nfieze – ori crucii s-aibă-şi frate:
doar muntele mai ştie – sub patrafir de umbre
să-mi ierte fericirea singurătății sumbre

uN DOS DE pALMă AL VIEŢII

în cele din urmă – nu
va fi bine – ci
chiar foarte prost – dar
asta e: se numeşte
viață

mai exact – un dos de palmă al vieții – luat peste
botul dinozaurului - care 
începi nu să fii – ci 
să ragi a ființă
***
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Adrian BOtEZ



Virgil COStIuC
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şuBA

Am găsit-o în podul casei
prin mormanul de vechituri
mâncată de molii
mirosind a mucegai 
decolorată de soare şi roasă la mâneci
ca un greabăn de vită tăbăcită
roasă de cureaua genții de scule
cu garnituri de cauciuc
printre  traversele gudronate 
spice de grâu încolțit
ridicau semaforul altui anotimp
în mesadă din blană de oaie
se mai văd coastele toracelui 
despărțite de o coloană vertebrală
şi pe gulerul din mouton dore  
doi ochi – lămpile unui tren
printr-o nesfârşită ceață
un fanion a căzut dintr-o mânecă 
şi dintr-o dată podul casei s-a animat 
umplându-se cu aburi şi zgomot de tampoane
o locomotivă astmatică a şuierat prelung
şi toate rândunelele de sub acoperiş
au pornit în zbor
spre țările calde

BORSALINO

Acolo,
de la etajul trei

a sărit un om. motivul
nimeni nu-l ştie. un timp hainele

au rămas pe speteaza scaunului
până le-a spălat şi cârpit
o vecină miloasă 
ba chiar pălăria  – o Borsalino 
decolorată de soare
s-a bucurat de un tratament special
fiind chiar vopsită – arăta de parcă
chiar şi aşa lângă capul unui mort 
se înclina ceremonios 
la trecerea vreunei femei 
în capot de molton. un profesor cu obiceiuri 
de şcoli franțuzeşti – ba chiar
copiii din ghetoul muncitoresc
îl ironizau: cum să-ți ridici pălăria în fața 
unei femei?

A fost pregătit şi dus la groapă
şi intenționat – vorbesc gurile rele 
au uitat să-i pună în sicriu
ilustra pălărie

VApOARE CONStRuItE Cu NItuRI

Am prins vremurile
când în şantierul naval
se construiau vapoare cu nituri
or mai trăi marangozi
or mai sta ruginite
pontoanele unor poteci printre sălcii
bătute de braconieri
şi de hoții de cai
table la margini suprapuse
gaură la gaură nit lângă nit
o generație în şorțuri tocite
începea să surzească
țipau când vorbeau de iubire
şi lumea nu-i putea potoli
palme bătătorite lovind
nitul scos din mangal
învățau violența din mers
din prima – cu forță
în timp ce se contra c-un bulumac
ce avea drept adâncitură
forma florii de nit
scoteau câte un iuf din plămâni
la fiecare pendulare de varaculă
de trepidații uitau de foame
le picura saliva din buzele crăpate
uitau de neveste şi copii de toți zeii şi ’mnezeii
despre vapoare cu nituri
nu va mai pomeni nimeni – de parcă
toate acestea nici nu ar fi existat
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Atila RACZ

drumul întoarcerilor

de 77 de ori am scris despre acelaşi scaun (pe care
şezu bunicul şezuse  tata frații mai vârstnici)
despre acelaşi pat aceeaşi masă 
despre ferigile crescute în umbră 
şi tot de atâtea ori m-am gândit 
că prea mult stau în casă
prea sunt legat de paingul pe care-l cresc în palma
stângace
prea mult privesc tavanul fumul stors din țigară
gândurile ca nişte păpuşi visătoare

de 77 de ori ziua s-a întunecat
şi tot de atâtea ori în sărăcia mea moartea
a şters lumina din florile de liliac
a muşcat din aripa fluturilor înecați în fericire
doar
înalte picioarele ei scăpate de sub rochia vaporoasă
întinereau ploaia despletită-n ochi 
țepoasă
uneori tandră
doar fratele meu îşi închipuia că acest secol se va
sfârşi
şi ne vom întoarce acasă

colectionarului de efemeride 

de prea multă lumină 
casele se lipesc de trotuar 
trotuarul de pleoape

şi ziua  nu  încape decât în închipuirea
păianjenului
prins în plasele colecționarului de efemeride

pantoful cenuşăresei devine de aur
limba clopotului mireasma femeii devine o floare
de aur
spațiul adunat în amintirea cuvântului de aur
ea
se închide sub pielea  asfințitului
şi 
noaptea se prăpădeşte printre firele ploii
ca o fecioară venită din cer
delicată îşi lasă rochia să cadă
îsi prinde părul cu un fir de tristeți
câteva stele aprinse înnobilează tăcerea

doar
amintirea zilei ca un cuțit îmi despică privirea

sound poetry 

ea a venit 
m-a privit în ochi
şi mi-a spus eeeeşti
eşti învechit

şi aaaatât de tandru
în ochii ei era noapte
noaptea plecase cu ea
ochii mei o priveau
era tristă 
şi atât de multă noapte
ne lega
sufletul meu de 
nisip ca o floare de cactus
purpurie
era
era noapte şi o iubeam
ooooo iubeam 
iubeam 
iuuuubeam
ochii mei o priveau

cineva plângea în ea 
era nebună şi jucăuşă

prea frumoasă 

nu m-aaaa iubit
era tristă atât de fierbinte
când faceam sex mă zgâria

într-o zi mi-a scos ochii

era atât de frumoasă
încât ea a devenit o poveste
oarbă

eu orb

ea era tristă
atât de tristă
când mă iubea



femeie primitoare

cum îți controlezi eşarfa,
cu inelarul rujul de la colțul buzelor,
apoi treci poşeta dintr-o mână în alta,
cât eşti de fragilă 
ar remarca altul cu cinismul dus în aval,
îți treci şi greutatea de pe un picior pe celălalt,
fără să vreau mă gândesc că şi canibalii au mo-
mente de nesiguranță,
că poate le semeni,
nu mă iau după aparențe,
să mă apropii, să nu, 
femeie primitoare,
naşte-mă uşor

berze ninse

dacă sângele și-ar aduna culoarea 
ar fi lângă ciocurile ascunse sub pene,
acolo spre târgu mureș, 
pe stâlpii parcă trași cu frig cu tot de o sârmă
la o întâlnire inexactă, la știutele cuiburi,
au venit prea repede, 
în câinoșenia de peste zi 
și-n cea de ieri, 
și poate zburând li s-a terminat primăvara de pe
aripi,
mai aveam motorină până la prima benzinărie 
și nu știu cât ne-a păsat pe moment,
dimineața sigură ne rula în treaba ei
iar berzele au rămas undeva ninse 

aerul când se rupe

ai alergat în jurul tău şi te-ai găsit
cum după ejaculare te apucă somnul sau foamea,

mai e loc de căscat şi de râs, cu siguranță, iubito –
nu te impacienta, 
de la gura tunelului mai e loc
ca aerul când se rupe 

dacă e în stare

cerul și-a dat cep
și se scurge pe sine
și nu se poate privi fără să se uite înapoi
numai liniștea se aude
dacă e în stare

mâini îndestulătoare

lângă tine
e cum ai picta punctul
din interior,
e cum m-aș scoate dar aș
și rămâne 
să te iubesc întreg, 
întreagă,
punctul meu din al tău 
are mâini îndestulătoare
ca să rostogolească seara 

o apă care se tulbură în ea însăși

după 40 e de văzut ce mănânci,
înghețate, ciocolate,
cică e o treabă de responsabilitate, stop țigările,
spui.

bine, dar sexul nu fumegă calorii și 
bâzâie pulsul?, se agață de cuier o voce.
ăla-i cool, combate deficitul de calciu 
la femei, my dear.
happy-end-ul, o apă care se tulbură în ea însăși. 
se întoarce mucalit: dar ce penis demn 
are ideal să combată osteoporoza?

reciprocitate

gura se închidea şi se deschidea,
şi dacă rupturile solzilor au început să apară
printre pietre, 
nu era nimeni
să-l intereseze, cui
să-i pese de o mreană mică sărită din apă? 
(şi distanța de la drum la mal descurajează)
„o termină aerul şi s-ar cere un gram de tristețe” – 
nu mă rabd să nu scriu,
iar un amic literat îmi spune
că-s cu neuronii sită laxă, şi
bagă apoi din voleu: dar peştii s-au întristat 
când virginia woolf
n-a ieşit din apă
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Alexandru pEtRIA
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StAREA GuNOIDă

Oscenă  urâtă, dată nu de mult pe posturile de televiziune,
nereprezentând însă o noutate pentru lumea în care
trăim, dacă avem în vedere tema pusă în discuție, arăta

cum un tânăr tâmpit din Bucureşti, că din ăştia găseşti peste tot,
e plină lumea noastră, mergând pe trotuar, se repezea cu  picioa-
rele în nişte tomberoane mici, legate de stâlpii de tensiune, pen-
tru a facilita colectarea gunoiului stradal, câți din indivizii acestei
țări mai văd şi o asemenea năzdrăvănie în drumul lor şi nu
aruncă tot ce le este de prisos, la întâmplare, fără  cea mai ele-
mentară  grĳă față de curățenia oraşului. 

De fapt, prostul nu avea în vedere „starea gunoidă” la
care ne referim, ci doar un fapt contrar normelor de conviețuire,
vroia cu tot dinadinsul, să arate cum o face el pe grozavul, ştiind
că în urma lui se aflau camere de luat vederi şi reporteri, iar  în
poziția aceasta  urma  să apară pe ecran, pentru a minuna lumea.
Cum parcă ar fi fost planificat, privea din când în când în urmă
să se încredințeze că „acțiunea” lui este corect regizată de către
operatorii de imagini şi nu e nici o exagerare că prostul de peste
tot, mai curând se uită la pozna aceasta decât la un film sau un
program de muzică. 

Ce era însă mai interesant, era faptul că individul partici-
pase la un alt „eveniment” arhicunoscut şi fusese evacuat de către
organele de ordine, cu puțină vreme în urmă, de pe un stadion,
unde avusese loc un meci de fotbal şi  unde îşi descărcase mai
întâi acolo furia lui patologică, provocată de alcool, de plante et-
nobotanice, dar cu siguranță mai mult de prostie, pe scaunele din
tribunele acestuia, pentru că echipa lui se afla în dificultate, dar
în tot acest timp, nimeni nu putea să-i pună la punct elanurile re-
voluționare, pentru că beneficia de toate drepturile înscrise în ce-
lebra de acum „chartă a drepturilor omului”, acceptată de lume
la nivel universal. 

Libertatea era cuvântul cheie, ideea potrivit căreia putea
face orice şi nimeni nu-l putea opri. Mergea prostul naibii şi strica
tot ceea ce întâlnea în calea lui, pentru că se bucura de ceea ce s-
a spus mai sus, şi credea el că aşa se manifestă  libertatea.

Dacă ar trebui să se vorbească pe aceste meleaguri despre
civilizație, s-ar găsi repede „patrioți”, mai ales din cei care calcă
strâmb, îndreptățiți să vadă în poporul român o adevărată bine-
cuvântare a lui Dumnezeu, că l-a ținut şi-l ține pe lumea asta. Ro-
mânilor, de multă, foarte multă vreme, li s-a inoculat un
sentiment patriotic abstract, fără busolă, de care ei înşişi sunt fă-
loşi şi se justifică într-un fel, în diferite ocazii. Dar ca să vorbim
despre ceva, mai întâi  ar trebui să ne documentăm, mai precis,
să ne întrebăm dacă românul de rând, pricepe înțelesul cuvân-
tului civilizație. Pentru aceasta ar trebui să-l trimitem într-un loc
unde lumea are o grĳă responsabilă de ceea ce se află în jurul ei.

Ar trebui însă să se rețină că indivizii cu pricina au o ade-
vărată fală când este vorba de „noi”, de comportarea noastră. Ex-
periența a arătat şi arată în continuare că un individ de cea mai
proastă condiție, consideră o mândrie proprie dacă poate să
amintească celor cu care intră în discuție, că are o rudă apropiată
foarte importantă, echilibrată, o personalitate  de rang superior,

“Deseori ne întâl-
nim cu expresii sau cu-
vinte simple numind
starea gunoidă. Limba
consemnează o sinoni-
mie bogată şi sugestivă,
de la cele cu sens pro-
priu, la cele cu sens me-
taforic, urâtul neputând
să se arate decât în cate-
goria unei estetici cores-
punzătoare: gunoi,
murdărie, necurăţenie,
slin, jeg, rapăn, mân-
jeală, mânjire, mânjitură,
mozoleală, întinare, pată,
pătare, mâzgălitură, sor-
did, slinos, jegos, răpă-
nos, nespălat, mânjit,
mozolit, mâzgălit etc, la
care se adaugă lunga
serie din aria semantică
a cuvântului  dezordine.
“ 

Ioan BABAN
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doar ca să arate că el nu e individ de ici de colea,
ci unul de care trebuie să se țină seama. Dar nebu-
nul dracului nu se gândeşte o clipă că personalita-
tea invocată de el trăieşte o dramă când îşi
aminteşte de faptul că are un asemenea specimen
în spița lui genetică. Dar nu el reprezintă punctul
central, ci  vinovatul. 
Uneori e justificată întrebarea, de ce vine în față cu
un asemenea argument? Iar ne întoarcem la cuvân-
tul „civilizație” şi se pare că individul invocat mai
înainte, ține neapărat să treacă drept un ins civili-
zat, pentru asta are argumente, trebuie să fie crezut
de cei cu care vine el în contact, nu contează dacă,
nu peste mult timp, o face lată. Noroc de faptul că
lumea nu se interesează de proveniența lui şi nici
nu prea este interesată de ceea ce vede în jurul ei.
Dar să ne întoarcem la contemporanii noştri şi să
vedem dacă trecutul poate mătura gunoiul pe care
urmaşii lui Ştefan cel Mare sau ai lui Mihai Vitea-
zul îl lasă pe unde se întâmplă, chiar şi în fața por-
ții lor, dacă o mai au şi nu a dus-o la fier vechi, dacă
era din metal, ori nu au pus-o pe foc, într-o iarnă,
dacă era din lemn, fără să se gândească într-un fel
că aceasta e starea de mizerie în care se complac.
Mai mult, pretind că statul, o instituție abstracti-
zată la modul absolut de vinovați, trebuie să ia mă-
suri imediate de asigurare a curățeniei, pentru că
statul acesta este obligat s-o facă. 
În lumea noastră, foarte multe lucruri şi fapte con-
crete au căpătat o dimensiune intrată într-o  relație
imaginară,  iar cuvântul stat reprezintă partea in-
vestită cu o responsabilitate fantastică pentru ceea
ce fac toți acei ce aşteaptă să vină factorul autorizat
cu atributul de a  face curat, acolo unde s-a spurcat
el.
Statul a devenit un fel de slujitor al proştilor, al be-
țivilor, al leneşilor, al scandalagiilor şi, nu în ulti-
mul rând, al tuturor borfaşilor născuți în zodia
întunericului şi al minților rătăcite. Nu este însă
nici o exagerare în afirmația că statul a încurajat o
asemenea comportare, a ocrotit-o de fiecare dată,
ori nici măcar nu s-a supărat pe ceea ce vede şi nu
găseşte vinovații; caricatura aceea de stat a luat
naştere după faimoasele evenimente din 1989. De
atunci încoace, statul acesta a devenit o adevărată
binecuvântare pentru mulți proşti şi în special pen-
tru oamenii politici. Ei sunt aceia care au făcut din
stat ceea ce  şi-au dorit, adică o mahala. Ca să se
mențină acolo unde i-a împins dracul, au făcut
nişte compromisuri demne de casa de nebuni. O
sumedenie de prostii au dus într-o adevărată pră-
pastie toate regulile impuse de o existență normală
a indivizilor din societate. De unde comportare ci-
vilizată?

Existența unui stat fără autoritate, cu legi
de o ambiguitate ieşită din comun, serveşte intere-
sele unor potentați, nepreocupați de nimic durabil
şi statornic pe acest teritoriu blestemat, de o bună
bucată de vreme. Se pot spune multe prostii des-
pre dictatură, dar cel puțin atunci era o ordine,
condamnată de unii, că nu puteau face ce pot face
azi. Dar ce facem cu ceilalți oameni, că deja s-a
ajuns la fund, orice ameliorare a situației este im-
posibilă. Mai sunt şi oameni cărora nu le place de-
zordinea, mizeria, gunoiul şi ce mai este. 

Societatea este o aparentă unitate a unei po-
pulații stăpână pe un teritoriu dintr-o oarecare ve-
chime. Indivizii care compun această societate nu
sunt egali dacă îi raportăm la comportare. Nu tre-
buie să se uite că în comportamentul indivizilor
despre care se vorbeşte se constată o anumită evo-
luție raportată, cum este şi firesc, la nivelul de trai,
legat indisolubil de civilizație. Aşa că, în societatea
aceasta se găsesc indivizi care şi-au croit prin
muncă un nivel de trai decent.  În acest timp însă

alții au rămas la stadiul coborârii din copac, trăiesc
de azi pe mâine într-un prezent blestemat, dincolo
de orice gândire logică. Societatea este astfel obli-
gată să gestioneze mizeria lăsată de ei pe unde
apucă, chiar şi prin tomberoane.

Dar să ne întoarcem la ceea ce numim so-
cietate lipsită de cea mai elementară omogenitate
în privința nivelului de trai şi de civilizație. O de-
osebită preocupare a unei bune părți din tagma
acestui neam este distracția, dacă se poate, acom-
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paniată de manele. Sărbătorile, foarte multe în ca-
lendarul nostru ortodox, sunt destinate petreceri-
lor, dacă e vară, la iarbă verde, la grătar, dacă e
iarnă, o iau spre munți,  toată lumea are o deschi-
dere către universul naturii, pentru că numai acolo
poate să „respire” un aer curat. Că acela din loca-
litățile unde îşi au domiciliul şi de unde au plecat,
îl împuțesc în fiecare zi cu toate murdăriile şi, ne-
maiputându-l suporta, o iau la goană spre petre-
cerea în aer liber. Principiul care stă la baza acestei
acțiuni este „dă doamne tot anul sărbători şi o sin-
gură zi de muncă, şi atunci să fie  nuntă”, vorba
marelui Ion Creangă. 

Uneori îți vine să te întrebi, ce va lăsa în
urmă această turmă de orangutani? Ar trebui să se
supere animalele invocate, pentru că în urma lor
nu rămâne atâta mizerie. Apropo de Ion Creangă,
el vedea lumea aşa cum este, ca şi contemporanul
lui mai drastic, I. L. Caragiale, pentru că şi ei se în-
tâlneau cu strămoşii indivizilor de care era vorba
mai sus. Genetic, urmaşii „urcă” aceeaşi scară, fără
prea mare dificultate şi apoi, dacă întâmplarea face
ca unul din aceştia să sară peste puntea năzdră-
vană şi să facă altceva, el constituie un prilej de
mândrie pentru prostimea gata să se urce iar în
copac. 

Din păcate sunt prea mulți din cei care re-
gretă că au coborât de acolo şi nu au posibilitatea
să se bucure de binefacerile naturii. Ce rămâne
însă după o evadare a acestei lumi în mĳlocul na-
turii, e de domeniul fantasticului negativ.  Uneori
chiar celor care calcă pe locurile acelea, nu neapă-
rat în control, nu le vine să creadă că imaginea su-
pusă  vederii este adevărată, că pe acolo nu au
trecut oameni ci a avut loc un fenomen al naturii,
nefavorabil, de a putut provoca „dezastrul” aflat
la vedere, dar când pipăie mai la obiect împrejurul,
trăieşte un sentiment de deznădejde, uitând spița
nobilă din care provine. Nu există nici un autocon-
trol.

Deseori ne întâlnim cu expresii sau cuvinte
simple numind starea gunoidă. Limba consem-
nează o sinonimie bogată şi sugestivă, de la cele cu
sens propriu, la cele cu sens metaforic, urâtul ne-
putând să se arate decât în categoria unei estetici
corespunzătoare: gunoi, murdărie, necurățenie,
slin, jeg, rapăn, mânjeală, mânjire, mânjitură, mo-
zoleală, întinare, pată, pătare, mâzgălitură, sordid,
slinos, jegos, răpănos, nespălat, mânjit, mozolit,
mâzgălit etc, la care se adaugă lunga serie din aria
semantică a cuvântului  dezordine: neorânduială,
harababură, debandadă, haos, babilonie, răvă-
şeală, învălmăşire, îmbulzeală, zăpăceală, nebunie
etc, atribute curente în starea de civilizație pe care

pretindem că o avem. Aşa că un tomberon de
gunoi poate fi  supărător pentru un individ deca-
lasat, într-o lume în stare maladivă, unde gunoiul
e peste tot, fără nici o restricție.   

Dar toate acestea nu au efect asupra celor
pe care „nu-i vede nimeni” atunci când o fac de
oaie. Cele mai multe cazuri din cele enumerate mai
sus, nu se soldează cu nici un fel de urmare, pentru
că trăim într-un spațiu unde lipseşte orice autori-
tate, mai mult, deseori autoritatea este batjocorită
şi „democrația” râde odată cu prostul, pentru că el
a impus-o aşa cum este, adică fără urmare.

Viorica ISpIR

OMuL  -  OGLINDA  uNIVERSuLuI

Lumina cea Divină, în suflet cuibărită,
e forța de gândire, emoția trăită
şi-o sete nesfârşită de-a şti şi de-a cunoaşte
tot ce înseamnă viață, de ce omul se naşte,
şi care este rolul a tot ce ne-nconjoară,
ce energii animă Natura-n primăvară,
cum reuşeşte oare plăpândul fir de iarbă
să spargă chiar şi gheața, lumina s-o absoarbă,
cum după orice noapte mai vine-o dimineață,
de ce „Viul” tot moare şi-apare-o nouă viață,
de ce şi flori şi fluturi şi ce creşte-n grădină,
viața-n orice chip trăieşte cu Lumină? ...

Atâtea întrebări ce-şi caută răspunsul
şi-atât de multe taine ce vin din Necuprinsul...
minunea cea mai mare e Omul în Natură,
lui i s-a dat „Cuvântul” să-l poarte gură-n gură,
la multe încercări, să-i fie sfat gândirea
şi-o inimă Divină, să simtă ce-i iubirea,
căci setea de-a cunoaşte şi de-a trăi fiorul
îi vor deschide calea, să afle adevărul!...

Omul este Oglinda în care cel mai bine
întregul Univers se vede Tot pe sine!...



Omor premeditat

Vecinul meu, Haralambie Gugui, pensionar
cu pensia impozitată-n regulă, nu are al-
tceva de făcut, decât să se uite la televizor.

Şcoala pe care a urmat-o la viața lui îi permite să
tragă şi concluzii, unele chiar mai la obiect şi mai
închegate decât cele scrise de profesori la exame-
nul de titularizare din anul
acesta şi din alți ani postde-
cembrişti. Profesorii aceia
au făcut un liceu şi o fa-
cultate, ceea ce le-a per-
mis ca să ia cu succes
din prima încercare,
note de unu, doi şi în
mod excepțional chiar
trei la examenul respectiv. 

Haralam-
bie Gugui
nu se
poate

mândri decât cu cele patru clase primare terminate
inițial, clase care mai târziu au fost completate
până la opt fiindcă aşa era pe atunci „indicația”.
Este absolvent al şcolii de acari, frânari şi mane-
vranți de vagoane pe care a terminat-o printre pri-
mii (făcuse guturai cu vreo două săptămâni mai
înainte de sfârşitul cursurilor şi când el dăduse
gata guturaiul, ceilalți terminaseră şcoala). Cât a
făcut serviciu se putea mândri că este  scriitor de
vagoane, funcție care deşi este cea mai mică de la
CFR, este o funcție de mare răspundere şi care cere
în mod absolut normal ştiință de carte, fiindcă tre-
buie să scrii inteligibil cu cretă pe vagon linia la
care va fi tras vagonul şi destinatarul mărfii din do-
cumentul de transport.

După pensionare a hotărât că meseria asta
de scriitor i se potriveşte de minune, aşa că Hara-
lambie Gugui scrie despre ceea ce vede la TV. Am
citit ieri o „creație” de a lui, care mie mi s-a părut
destul de interesantă şi parcă mai cursivă decât lu-
crările unora cu facultate. Fiindcă aşa după cum
mă ştiți, eu sunt băiat de gaşcă şi nu vreau să vă
las în ceață, o să v-o transcriu aici şi pentru dum-
neavoastră (bineînțeles cu învoirea lui domnu’ fost
scriitor de vagoane Haralambie Gugui, azi doar
scriitor, punct. Iată ce scrie el: 

„Preşedintele tuturor românilor, chiar şi a
celor din România, s-a pronunțat categoric la tele-

vizor: „Pensionarii sunt cancerul societății româ-
neşti”, deci cu alte cuvinte, să vă ferească Dumne-
zeu românilor să ajungeți pensionari, că dracul v-a
luat, nu mai scăpați cu siguranță de moarte şi în
plus sunteți un fel de povară pe capul preşedinte-
lui şi a primului ministru din dotare. A observat el
onor-preşedintele României, că boala aceasta nu-
mită pensie a devenit tot mai contagioasă şi se ia
destul de uşor, mai ales după ce oamenii au trecut
binişor de 60 de ani. Cum depăşesc acest prag din
viața lor, hop şi boala asta le bate la uşă, iar milosul
preşedinte înconjurat de toți ciracii lui, doctori în
pensionarită, (aşa au denumit ei boala asta) îşi bat
capul zi de zi cum să facă în aşa fel, încât chiar dacă
nu-i pot vindeca definitiv, măcar să le facă viața
atât de amară şi cu atât de multiple tente de impo-
sibilitate a traiului zilnic, încât aceşti bolnavi incu-
rabili de pensionarită, să încerce să se lecuiască
singuri, punându-şi în mod organizat şi creştineşte
ştreangul de gât, un leac garantat, care te vindecă

de toate şi care este recomandat cu căldură
chiar de iubitul nostru preşedinte, nu expli-

cit, ci doar dacă citeşti printre rândurile
cuvântărilor sale. 

Haralambie Gugui a observat
că problema aceasta are rezonanțe

până şi în folclorul românilor. De exemplu un cân-
tec popular sună cam aşa:

Şi iar verde sălcioară
Mărie şi Mărioară
Ia un par de mă omoară
……………………….
Parul să fie de soc
Să nu mă omori de tot
………………………..
De trei zile zac în boală
Şi nu-mi spune nimeni, scoală.

Autorul popular era cu siguranță un pen-
sionar, fiindcă la o analiză mai atentă, vedem exact
ce dorea omul care şi-a vărsat of-ul în aceste ver-
suri. Primul rând al cântecului nu pare a spune
mai nimic, fiind doar aşa pentru inducerea în
eroare a organelor de cenzură discret abilitate, or-
gane care urmăresc foarte atent pe cei care vorbesc
de rău pe ilustrul preşedinte (sic!!!). Dar totuşi,
atenție la folosirea cuvântului „iar”, cuvânt care
presupune o repetare a acțiunii, acțiune ce proba-
bil, la prima aplicare, nu a dat rezultatele scontate.

Urmarea este cu mult mai crâncenă decât
în filmele de acțiune americane, le ştiți dumnea-
voastră, acele filme cu dolari verzi, fete bine dez-
brăcate şi eroi care în general nu numai se
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comportă, ci sunt nişte văcari sadea, numiți de ei
cow-boy, ceea ce pe româneşte oricum ai suci-o, tot
văcari înseamnă. Deci să vedem ce spune prezum-
tivul pensionar mai departe. El îndeamnă două in-
divide, destul de dubioase, numite în acte şi-n
cântec Măria şi Mărioara, ca să se asocieze în ve-
derea comiterii de infracțiuni, fapt incriminat de
Codul penal al României. Şi infracțiunea ce va
urma este cu atât mai gravă, cu cât este vorba de
un omor calificat ce nu este comis de o singură per-
soană, ci de un grup criminal, special constituit în
acest scop.

De abia la versul următor ne dăm seama că
victima agresiunii nu poate să prefigureze decât
un pensionar din epoca pe care o parcurgem, de-
oarece el însuşi stabileşte în mod clar cauza morții
sale, rugând pe cele două individe Măria şi Mă-
rioara, să ia un par ca să-l scape de boala pensio-
naritei, deci, indirect, să urmeze sfatul de lecuire
dat de ditamai preşedintele  tuturor românilor
(sau, mă rog, câți o mi fi rămas dintre ei prin țară).

Vă rog să observați latura perfect ecologică,
potrivit indicațiilor europene al acestui îndemn, nu
a propus ca obiect letal o rachetă de croazieră, un
tun, o mitralieră, o puşcă sau măcar un pistol, cu
sau fără amortizor, ci mult mai ecologicul şi perfect
umanul par, adică un produs natural din pădurile
frumoasei noastre patrii, un produs neaoş din ca-
tegoria reteveiului, ciomagului sau a bâtei, însă cu
mult mai consistent în ceea ce priveşte grosimea şi
greutatea, calități care-i pot conferi un procent de
reuşită a acțiunii cu mult mai mare, studiile de spe-
cialitate demonstrând că procentul este apropiat
de sută la sută.

Inițial, cred că preşedintelui îi scăpase
forma aceasta de vindecare a cancerului societății
româneşti care poartă numele de pensionare, dar
acum sper să-şi ia notițe după cele spuse în acest
cântec şi să îndemne pe toate Măriile şi respectiv,
Mărioarele din țara asta, să pună fiecare mâna pe
par şi între două reprize de bârfă, să-i vindece de-
finitiv pe toți pensionarii, crăpându-le creştineşte
capul.

Mergând mai departe, se pare că pensiona-
rul care a compus versurile acestea mai avea şi el
ceva nepoți, sau chiar fii, care trebuiau ajutați din
minuscula sa pensie, aşa că după îndemnul ferm
de a lua parul şi să-i facă felul, începe să cârco-
tească, să pună unele condiții de îndulcire a sacri-
ficiului, care să-i dea posibilitatea s-o mai ducă aşa
târâş-grăpiş, măcar încă o toamnă.

Astfel, spune el, că doreşte dacă se poate ca
parul să fie de soc, pentru ca să nu-l omoare chiar
de tot, fiind sigur că de restul au grĳă cei de la gu-
vernare, ca să nu-l lase să mai sufle prea mult timp

pe lumea asta şi să consume aerul acesta românesc,
aer care urmează în curând să fie impozitat şi el cu
16%, la care se va adăuga aşa cum se cuvine un
TVA de 24%. Şi ca un adevărat pensionar se mai şi
văicăreşte că de trei zile zace în boală şi nu-i spune
nimeni scoală. 

Ehei, omul acesta a lut-o cam de timpuriu
cu văicăreala şi după de abia trei zile de când a fost
lovit de acest cancer numit de preşedinte, pensie,
deja ar vrea să vină cineva şi să-i spună: „Scoală
băi Gheorghe, Vasile, Grigore, Ioane şi omoară-i cu
pietre pe aceşti netrebnici ajunşi în fruntea țării
prin minciună, fraudă şi sperjur”.

Sperăm (fiindcă atât le-a mi rămas români-
lor, speranța) că va veni până la urmă cineva ca să
le spună tuturor românilor să se scoale cu mic şi
cu mare împotriva acestei societăți strâmbe unde
doar hoții trăiesc bine. Bineînțeles în categoria
celor mai mari hoți se disting, precum măgarii
între oi, în primul rând politicienii, care se îngraşă
şi-şi îngroaşă ceafa pe seama amărăştenilor care
trag din greu la carul acesta cu roți din ce în ce mai
pătrate şi cu osii neunse numit România.

Nu se ştie şi cred că nici n-o să aflăm la Jur-
nalul de la ora 5 (supranumit şi Necrologul de la
ora 5), dacă până la urmă cele două Mării şi-au pus
în practică planul lor criminal, dar se pare că pre-
şedintele o să le-o ia cu mult înainte şi o să rezolve
el definitiv problema pensionarilor, terminându-i
până la unul. Adică vreau să spun că doreşte să ră-
mână până la urmă doar unul de sămânță şi acela
să fie desigur el. Când va ieşi la pensie.”

Aici Haralamb Gugui a pus punct şi cere
părerea dumneavoastră: un scriitor de vagoane
poate fi şi scriitor al necazurilor noastre?

Răspunsul dați-l joi după amiază, la post-
restant! Mulțumesc!

Curat genial, coane Fănică!

Ce m-aş face eu fără bunii mei prieteni, care
toată ziua, bună ziua, stau ciocan cu sfatu-
rile pe mine, ca nu cumva, Doamne fereşte,

băgăreț în multe chestii cum m-a făcut biata mama,
să cad aşa într-o neagră neatenție şi să mă avânt
fără busolă pe ditamai miriştea comunală. 

Nu mai departe decât ieri un asemenea
prieten, mă sfătuia părinteşte, că ar trebui să stau
liniştit în pătrățica mea şi să nu-mi mai dau cu pă-
rerea (crede el!) despre chestii despre care nu am
habar (părerea lui!). O spune el (tipul este atât de
plin de fumuri, încât ar vrea să scriu cuvântul, el,
cu E mare dar nu vreau eu, numai aşa, de-al nai-
bii), care este nu numai tobă, ci şi toboşar la toate
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ălea. 
Şi ca să fie clar mi-a adăugat o listă detaliată

care sunt „sectoarele” în care nu ar trebui să mă
bag, fiindcă el le cunoaşte atât de bine, încât cu in-
tervenția mea aş putea violenta, la modul criminal
şi greu remediabil spiritul său estetic şi înclinația
lui vădită, mai ales în zilele de vineri la prânz spre
o genialitate predilect emergentă (vai, ce genial am
devenit şi eu după ce am dat mâna cu el, observați
numai ce cuvinte elevate au ajuns să-mi iasă şi mie
pe goarnă). 

Zicea el acolo, că ar trebui să mă abțin, a-mi
da cu părerea, bineînțeles în scris, în chestii: lite-
rare, istorice, mistice, filosofice, euharistice, critică
literară şi de film, cultură, politică, drept, artă cu-
linară, creşterea intensivă a vacilor merinos (?!?),
mers pe bicicletă, înot de performanță în cadă, dor-
mitul pe partea stângă, datul în bărci de lăsatul se-
cului… Lista mai continua pe 99 de pagini dar eu

ca băiat de treabă vă scutesc de acestea.
Straşnic şi prevenitor prieten, nu-i aşa?

Dacă doriți, vi-l recomand, dar vă avertizez ca să
nu veniți după aceea la mine cu reclamații, fiindcă
după o săptămână simpaticului meu prieten o să i
se pară că-l priviți cruciş, că-l săpați, că-l înşelați,
că nutriți gânduri ucigaşe asupra lui şi a familiei
sale etc, etc... 

Trebuie să vă şoptesc la ureche un mare se-
cret, un secret pe care nu-l ştie decât tot târgul, in-
dividul este atât de paranoic încât fiți siguri că

uneori, în clipele sale de intensă autoevaluare, se
bănuieşte chiar pe sine de gânduri rele asupra pro-
priei ființe, şi e de mirare că până la ora asta nu s-
a înşfăcat de guler pentru a duce criminalul la
poliție. 

În aceeaşi notă scrisă despre care vorbeam
la început, pe care mi-a trimis-o prin mĳloacele
moderne ale secolului adică prin Messenger mai
era înserată o chestie fără cap şi coadă la prima ve-
dere, dar după ce stăteai cu picioarele în apă rece
trei ore şi jumătate, gândind la cugetarea ceea atât
de adâncă, încât întrece cu mult adâncimea puțu-
lui din fundul curții, îți dădeai seama că a fost
spusă cu mare schepsis. 

Pentru viitorime şi mai ales pentru posteri-
tate, voi însera aici mărețele lui cuvinte, aşa cum
le-a rumegat capul său şi le-a scris cu însuşi, mâna
sa: „Lumea trebuie să fie condusă de cei geniali şi
curați”. Şi cu asta punct. Fiindcă sigur i se termi-
nase benzina din cauza sforțării intelectuale.

Nu-i aşa că omul acesta cugetă adânc? Vă
dați seama domnilor, doamnelor şi domnişoarelor
din România cea hăituită de Europa ce conducere
am avea dacă în guvern ar fi numai personaje care
pot să prezinte la orice oră din zi sau din noapte,
în original, plus două copii de rezervă, certificatul
de genial şi o dovadă legalizată, semnată şi ştam-
pilată la primărie, judecătorie şi neapărat de Sane-
pid, că este „curat”?

Mă gândesc eu că într-un asemenea caz
chiar că nu aş mai avea ce scrie în scrierile acestea
ale mele fiindcă ar însemna numai să laud şi vă rog
să mă credeți că la capitolul cădelniță şi tămâie
stau cât se poate de prost, fiindcă nu mai ştiu pe
unde dracu’ le-am pus, sau dacă le-am avut vreo-
dată. 

Aceasta ar însemna desigur falimentul total
şi iremediabil, al suculentelor subiecte pline de
cele mai savuroase tâmpenii, pe care mi le oferă,
pe gratis, onor dezorientata conducere guverna-
mentală, amețită şi fără nici un orizont cum avem
în timpurile noastre prea pline de praf în ochi. L-
am întrebat totuşi cu o speranță ascunsă pe priete-
nul acesta al meu, unde pot fi găsiți oamenii aceia
„geniali şi curați”. 

A oftat din greu şi mi-a destăinuit, confi-
dențial, că din păcate şi spre imensa lui părere de
rău în afara persoanei sale nu mai cunoaşte pe ni-
meni în lumea aceasta oricât ar fi ea de mare, o per-
soană care să aibă cele două calități alăturate la
modul armonios aşa cum le are doar  el. O spune
ferm, hotărât, şi nu dă drept la replică nimănui. 

Doar de undeva, parcă-l aud pe polițaiul
Pristanda cum mormăie, ca pentru el: „Curat ge-
nial”, coane Fănică. Rezon!  
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“Un portret memora-
bil al gânditorului, după
ce a fost eliberat din puş-
căriile comuniste îl creio-
nează C. Aronescu:
„Uite-l pe Ţuţea! Avea pe
cap o căciulă mare, ţugu-
iată, ţaranească, ce o
purta în felul acelor moţi
din Ţara de Sus, cu vârful
căzut într-o parte. Era
însă îmbrăcat într-un
loden larg, demodat, ce
prindea pe zi ce trecea
alte culori şi pe care îl
ţinea descheiat, lăsând să
se vada pe dedesubt un
pulover gros de lână, ce
aveam să aflu că fusese
al surorii sale de la ţară,
şi pe care aceasta i-l dă-
duse când filosoful ieşise
din închisoare.”“ 

Lucian GRuIA

pEtRE ŢuŢEA îN CONştIINŢA CONtEMpORANILOR
SăI

(Crestomație realizată de Gabriel Stănescu)

Regretatul Gabriel Stănescu a inițiat în cadrul editurii „Cri-
terion publishing” o colecție valoroasă de carte, dedicată
marilor personalități ale culturii noastre, aşa cum au fost

acestea receptate de contemporanii lor. Au văzut lumina tiparului,
în această colecție, asemenea lucrări dedicate lui: Mircea Eliade,
Emil Cioran, Nae Ionescu şi Petre Țuțea (ultima chiar înainte de
moartea inițiatorului şi multiplicată doar în zece exemplare pentru
lansarea la Târgul de carte Gaudeamus, în luna noiembrie 2010). 

PETRE ȚUȚEA ÎN CONŞTIIȚA CONTEMPORANILOR
SĂI cuprinde peste 50 de comentarii semnificative ale celor care l-
au cunoscut şi apreciat. A fost o muncă extraordinar de dificilă pen-
tru selectarea textelor reprezentative care să releveze personalitatea
copleşitoare a gânditorului. Încercăm să conturăm, din aceste co-
mentarii (din păcate nu le putem menționa pe toate, aşa cum s-ar
cuveni), chipul viu al celui care a fost Petre Țuțea, după ce prezen-
tăm câteva date bio-bibliografice alese din prezentarea făcută de
nepotul gânditorului, ing.  Viorel Țuțea.

Petre Țuțea s-a nãscut la 6 octombrie 1902 în comuna Boteni,
județul Muscel. Tatăl preot, mama analfabetă.

După absolvirea Şcolii primare din Boteni, rămas orfan de
tatã, Petre Țuțea pleacă singur, fãrã nici un ajutor material, sã învețe
carte.

În perioada 1913 — 1917 urmează, întreținându-se din me-
ditații, cursurile Liceului „Dinicu Golescu" din Câmpulung Mus-
cel, apoi pleacă la Cluj, unde, întreținut de Regimentul de Cavalerie
al oraşului, ca şi copil de trupă, absolvă, Liceul „Gheorghe Barițiu"
(în anul 1921).

Urmează cursurile Universitãții din Cluj, obținând licența
şi doctoratul în drept (1925).

În timpul studenției la Cluj a fost redactor la publicația „Pa-
tria", iar dupã facultate a colaborat la „Chemarea".

La sfârşitul anilor '30 a venit la Bucureşti, unde a colaborat
la periodicele : „Cuvântul", „Stingã", „Vremea" şi altele, cu articole
de filosofie, drept şi economie.

După studii de economie şi economie politicã, în țarã şi
strãinãtate, lucreazã în Ministerul Economiei Naționale, promo-
vând pânã la funcția de director al Direcției de Studii, unde
elaboreazã şi gireazã lucrãri pentru Economia Civilã şi apoi pentru
Economia de Rãzboi.

În timpul rãzboiului nu-i este aprobatã cererea de încorpo-
rare şi trimitere pe front şi este mobilizat pe loc, în slujba ministe-
rului. 

Dupã rãzboi, refuzând exilul şi orice colaborare cu regimul
comunist instaurat, “este demis, marginalizat, ostracizat, arestat
(în 1947), anchetat în beciurile securitãții şi Ministerului de Interne,
judecat şi condamnat, în douã reprize, la peste 20 de ani muncã
silnicã, din care executã, pânã în 1964, aproape 14 ani în diverse
temnițe comuniste : Jilava, Ocnele Mari, Aiud etc.” (precizează Vio-
rel Țuțea).

Eliberat în 1964, odatã cu ultimii deținuți politici, i s-a in-



Pag. 52 Onyx An 2 - nr 5-iunie 2013                                                                           

terzis posibilitatea de a publica şi de a-şi exercita
profesiunea.

A fost urmãrit permanent, şicanat, anchetat
şi percheziționat de securitate, pânã în 1989. 

La scurt timp de la eliberarea din închisoare,
propune un plan/proiect global, amplu şi realist de
redresare a economiei naționale dar Academia
Românã nu a rãspuns. Publică sub pseudonimul
Petre Boteanu în revista „Familia”: fragmente din
Teatru seminar, Mircea Eliade — profil filozofic, Ari-
slotel şi arta, şi în „Viața Româneascã" 0 întilnire cu
Brâncuşi.

În perioada 1990-1991 apar numeroase inter-
viuri cu Petre Țuțea în presa scrisã şi la radio. Se re-
marcă filmul realizat şi prezentat la Televiziunea
Românã de Gabriel Liiceanu, sub titlul „Dialog la
distanțã" Petre Țuțea — Emil Cioran, Bucureşti —
Paris.

În anul 1991, foarte bolnav, a fost internat în
douã perioade (februarie — septembrie şi noiembrie
— decembrie) în spitalul „Christiana", unde este în-
grĳit cu devoțiune, pînã la stingerea sa, de întreg
personalul medico-sanitar al spitalului (în primul
rând dr. Țenovici,  dr. Buzicã, dr. Soare). Mai mult
de un an de zile, la cãpãtâiul lui, sta de veghe, zi şi
noapte, familia nepotului sãu de frate, ing. Viorel
Țuțea şi Veronica Țuțea.

A murit în ziua de 3 decembrie 1991, convins
cã jertfele individuale se însumeazã în contul
fiecãrui popor, cã fiecare națiune subzistã şi trece
prin vremi numai pe suportul martirilor sãi.

A fost înmormântat, la 6 decembrie 1991,
prin grĳa nepotului său în comuna natalã, Boteni-
Muscel, unde a fost organizatã slujba religioasã, mi-
tingul de doliu şi înmormântarea. 

Date fiind condițiile draconice ce i-au fost
impuse, Petre Țuțea nu a avut satisfacția minimã de
a-şi vedea tipãrit mãcar un singur volum al operei
sale.

Viorel Țuțea face următorul inventar de ma-
nuscrise ale lui Petre Țuțea (unele risipite pe la prie-
teni, sau confiscate de organele de securitate):

1. Teatru  seminar — dialog  filosofic
2. Fragmente — eseu filosofic
3. Mircea El iade — profil filosofic
4. Filosof al Nuanțelor
5.Reflecții religioase asupra cunoaşerii
6. Alchimia
7. O întîlnire cu   Brâncuşi
8. Eros — eseu
9. Bios — eseu
10. Bãtrînețea — eseu
11. Triumful sofistic în lumea modernã

sau caricatura utilã a realului
12. Socrate
13. Întîmplâri obişnuite
14. Aristotel   şi   arta — eseu   estetic
15. Philosophia   perennis — Reflecții

asupra   poziției,   religioase   a lui Aldous. Huxley
16. Despre aria actorului
17.  Tratat  de   antropologic   creştinã
(10 volume; 2 încheiate, 1 început, 2   schițate

şi o planificate) 
—  Vol. I. Problemele, sau cartea

întrebãrilor  general şi etern umane
— Vol. II. Sistemele,   sau   cartea   con-

strucțiilor  de   ansambluri  logice globale
— Vol. III. Stilurile,   sau   cartea   con-

strucțiilor   logico-estetice
— Vol. IV. Disciplinele minții umane,

sau cartea domeniilor gândirii
— Vol. V. Dogmele,  sau  cartea  certi-

tudiniiAndrei Pleşu îl consideră  pe Petre Țuțea un
„țăran imperial” care întruchipa la superlativ virtu-
țile nației, motiv pentru care reprezenta prototipul
dizidentului pentru regimul comunist: „Cu un in-
stinct care nu le lipsea, anchetatorii simteau că Petre
Țuțea este duşmanul absolut, duşmanul în ipostaza
chintesențială: el intruchipa într-un dozaj unic cre-
dința în Dumnezeu, firescul ideilor, hazul enorm al
formulării, pe scurt, tot ce era mai greu de clintit din
sufletul național. De o parte Puterea, nelegitimă,
schimonosită şi schimonositoare, de cealaltă, un
gentilom valah, un Chesterton câmpulungean, un
țăran imperial, fără frică şi fără finețuri psihanali-
tice.”

Un portret memorabil al gânditorului, după
ce a fost eliberat din puşcăriile comuniste îl creio-
nează C. Aronescu: „Uite-l pe Țuțea! Avea pe cap o
căciulă mare, țuguiată, țaranească, ce o purta în felul
acelor moți din Țara de Sus, cu vârful căzut într-o
parte. Era însă îmbrăcat într-un loden larg, demo-
dat, ce prindea pe zi ce trecea alte culori şi pe care îl
ținea descheiat, lăsând să se vada pe dedesubt un
pulover gros de lână, ce aveam să aflu că fusese al
surorii sale de la țară, şi pe care aceasta i-l dăduse
când filosoful ieşise din închisoare.”

Alexandru Surdu demontează afirmația că
Petre Țuțea a fost un fel de Socrate autohton pentru
că Țuțea, spre deosebire de Socrate, a scris, şi încă
destul de mult (i-a fost interzis să publice)  şi apoi,
gânditorul român avea cu totul alt tip de discurs. El
nu"practica dialogul şi nici maieutica. El nu întreba
nimic şi rareori se lăsa întrebat, evitând şi atunci răs-
punsul.

El nu simțea nevoia partenerilor de discuție,
ci nevoia de auditoriu. Petre Țuțea a fost un orator,
în genere, şi un predicator, în mod special. Ceea ce
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n-a fost Socrate.
Dacă evenimentele din decembrie 1989 s-ar

fi petrecut cu cel puțin două decenii mai înainte, am
fi avut un mare orator politic.

Că Petre Țuțea era un maestru al discursului
impresionist este incontestabil. Cei care l-au audiat
o ştiu. Țuțea te impresiona indiferent de subiectul
discursului. Aceasta este şi cauza pentru care, după
o întâlnire cu el, deşi puteai să-l asculți câteva ore şi
asistai la o adevărată jonglerie cu idei, nu prea aveai
ce să-ți notezi, în afară de anecdotică.”

Crăciun Bejan consideră că Petre Tuțea, o fi-
gură legendară a generației sale, nu străluceşte
numai în probleme de economie, în care este specia-
list, ci mai ales prin registrul vast în care discută pro-
blemele filosofiei, literelor, artelor etc. El reprezintă
acel tip de spiritualitate, în care asimilarea culturii
se contopeşte cu proiectul existenței înseşi. 

Aurel I. Brumaru subliniază că pentru Petre
Țuțea, forma pură a ființei religioase o reprezintă
sfîntul, model spre care gânditorul nostru a tins ca
şi Socrate în viziunea sa asupra absolutului. Țuțea
observă, în Reflecții religioase asupra cunoaşterii, că
în viziunea socratică slava terestră, artele, ştiința şi
meşteşugurile pălesc toate în fața Absolutului, în
care se reunesc: adevărul, binele şi frumosul. Abso-
lutul este Binele suprem. Ceea ce-l apropie pe So-
crate de creştinism, conchide Petre Țuțea, este
dominanta mistică, “libertatea şi demnitatea fiind
de neconceput, după Socrate, în afară de  bună-
voința zeilor cîştigată prin respectul față de ei, şi
prin purtarea dreaptă față de oameni”. În Philosop-
hia perennis, Petre Țuțea scrie: “omul imperfect se
mişcă între transcendent şi imanent. Purul este rar
şi îmbracă forma sfințeniei. (…) Spectacolul vremii
noastre ne arată lupta celor două cetăți augusti-
niene. În cea dintîi, cea divină, există adevărul reli-
gios, creştin în esență, în cea terestră domină:
filosofia, ştiința, arta şi tehnica, a căror variabilitate
ne arată că în aceste discipline ale omului autonom
pot exista foloase, plăceri, rătăciri şi nici urmă de
adevăr. Fiindcă adevărul a fost revelat teofanic, tean-
dric şi trinitar. Dacă gîndim creştineşte, omul stupid
al vremii noastre nu este iremediabil pierdut, deoa-
rece, alături de cuceririle ştiinței şi tehnicii, este in-
văluit de mister şi fiindcă misterul este forma
eliberatoare din mărginirea umană. S-ar putea ca
acest mister să-l trezească la înțelegerea limitelor ca-
pacității lui”.

Şi ne mai redă o replică fantastică dată de
Petre Țuțea la întrebarea că ce s-ar întâmpla cu el,
conservatorul, dacă într-o bună dimineață a istoriei
s-ar trezi fără conştiința de român, vorbind o limbă
nouă? Iată răspunsul: „Nu ştiu. Eu consider nega-
tivă o astfel de mutație, dacă pot să-i spun astfel.
Cred, însă, că această transformare bruscă mi-ar

produce impresia unui om beat care nu mai nime-
reşte drumul acasă.”

Într-un interviu acordat publicistului
Vartan Arachelian, la întrebarea dacă a fost ori nu
legionar, Petre Țuțea a răspuns: „N-am fost nicio-
dată. În tinerețea mea, aşa cum am mai spus, am fost
de stânga şi chiar am scos împreună cu Petre Pan-
drea, prin anii treizeci, o revistă care se numea chiar
Stânga”.

Cassian Maria Spiridon, ajutat de formația
sa tehnică, întreprinde o analiză de referință, lim-
pede şi sistematică  a gândirii lui Petre Țuțea (Petre
Țuțea între filosofie şi teologie) pe care nu este cazul
să o prezentăm aici, unde reliefăm aspectele gene-
rale ale persona-
l i t ă ț i i
gânditorului.

M i r c e a
Coloşenco con-
sideră că filoso-
fia lui Petre
Țuțea, desprinsă
dintr-o conşti-
ință națională
originală, se în-
temeiază pe vi-
z i u n e a
religioasă creş-
t in -or todoxă ,
structura lumii
fiind dominantă
de o triada:
Dumnezeu –
Natură – Om, în
care: ”Dumne-
zeu este autorul
creației, Natura
– creația însăşi,
iar Omul – fiu,
partener şi inter-
pret al Naturii,
autor al creatu-
rii, creația fiind
eternă (eternita-
tea însemnând „timpul pur“, la Goethe), iar creatura
– evolutivă”. 

Petre Pandrea (Memoriile mandarinului
valah) îl prezintă astfel pe Petre Țuțea: „Îndeobşte,
Petre Țuțea iubeşte solilocul, acaparează discuția, ni-
miceşte conversația, dă drumul unei orgi năprasnice
şi siderează spectatorii comeseni şi pe amfitrioni cu
spectacolul magnific la unei inteligențe mon-
struoase şi al unei biblioteci, aparent, răsturnate. Ni-
meni nu mai îndrăzneşte să dea replici, fiindcă
Țuțea dă toate replicile, pro şi contra, contra şi pro
sau pro-contra. Ar fi indecent să ții piept raționa-
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mentelor, sofismelor şi fanteziilor lui Țuțea.”
Petre Țuțea a fost acuzat de intenția de răs-

turnare şi uneltire contra regimului, apoi de spionaj
economic în favoarea anglo-americanilor când era
director la Oficiul de studii din Min. Ec. Naționale
şi avocatul Petre Pandrea l-a apărat dovedind un
curaj exemplar.   Cele mai multe informații despre
Petre Țuțea le găsim în Jurnal cu Petre Țuțea, realizat
de Radu Preda, din care spicuim câteva afirmații ale
gânditorului: “Nu må tem de moarte. Må tem de în-
singurare. Eu, care am fost prezent la toate trage-
diile şi victoriile acestei țåri, må simt ca un par în
mĳlocul furtunii. Singura nådejde este cå, om cum
sînt, Dumnezeu må iubeşte şi aşa…” 

“În generația mea, Noica a fost considerat
interesant, dar nu şi inteligent. Ca şi Eliade. Ştii cine
a fost inteligent în generația mea? Cioran. Este un
om extrem de inteligent, aproape vicios. Nu e un în-
țelept, ci un disperat. Disperat, el este, în esențå, an-
ticreştin… Înså despre Nae Ionescu se spunea cå
scuipå inteligențå! Douå mari personalitåți din
epocå s-au detestat: Nae Ionescu şi Blaga. Zicea Nae:
e unul, Blaga!… Eliade era un vorbitor bun. Ținea
cursuri la catedra lui Nae Ionescu. Cu Eliade am
vorbit totdeauna împreunå şi ne am înțeles separat.
El a lansat un lucru ofensator pentru mine: geniul
oralitåții!”; ”Pentru cå om de stat nu am fost, profe-
sor nu am fost, martir nu am fost, scriitor nu am fost,
da’ atunci — ce sînt?” Un mårturisitor, un pedagog.

Iată cum prezintă Radu Preda sfârşitul gân-
ditorului: “Țuțea a murit într o dimineațå, pe cînd
se pregåtea så plece de la Bibliotecå spre Bisericå, a
murit pentru cå era deja în Bisericå, iar Dumnezeu
vroia så-L aibå cu Sine mereu… Învåțåturå prin în-
vecinare, lecție despre cum så te uiți spre cer şi cum
spre påmînt, vecinåtatea cu Petre Țuțea, oricît de
scurtå, reprezintå pentru cine vrea så învețe ceva din
ea un mod de recapitulare a istoriei mîntuirii omu-
lui şi de reafirmare a necesitåții de a intra în Bisericå
şi în ritmul ei liturgic.”

Volumul se deschide cu Argumentul lui Ga-
briel Stănescu, din care redăm: “A fost realmente un
privilegiu pentru mine să-l ascult de câteva ori pe
cel care a fost Petre Țuțea. Abia că nu îndrăzneam
să-l întreb; mi-era teamă să nu fac vreo gafă; să nu
afirm ceva greşit, ceva care să-l enerveze. L-am
văzut (întâlnit e prea mult spus) de câteva ori şi de
fiecare dată am trăit sub emoția cuvintelor sale me-
morabile. În primul an al studenției mele bucureş-
tene am fost cu un coleg de la facultate în cafeneaua
Turn, acolo unde în jurul prânzului apărea Socrate
al nostru însoțit de câțiva discipoli. Când vorbea
Petre Țuțea se făcea dintr-o dată linişte. Toți erau cu
urechile ciulite, cei tineri să mai prindă câte-o vorbă
de duh cu care filosoful persifla sistemul, în timp ce

barmanii şi cei de-ai casei să-l raporteze „organe-
lor”.”

Cartea cuprinde în ADDENDA această
SCRISOARE INEDITÃ CÃTRE EMIL CIORAN, da-
tată Bucureşti 7 iulie 1974, pe care o redăm în între-
gime: 

Dragã Emile,
Te rog sã crezi în nestrãmutata mea priete-

nie. Vorbesc mereu tinerei generații despre tine, în
aceastã vorbire împletindu-se admirația nelimitatã
pentru strãlucirea ta, cu dragostea fraternã. Mi-aduc
aminte de o întâmplare din închisoare. Mi s-a cerut
sã te atac în scris, acest lucru având o deosebitã
importanțã la eliberarea mea. Am refuzat în aceşti
termeni: prefer sã mor în închisoare, decât sã atac
un amic sacru şi ilustru! Am gândit şi simțit ca tine
de-a lungul vieții mele. Deosebirea între mine şi tine
a constat în refuzul meu de a practica sinceritatea
totalã, fiindcã am vrut sã devin legiuitor şi sã mã
bucur de admirația mulțimii stupide. Am procedat
ca acei cabotini care cerşesc aplauze la galerie. Sunt
trist şi neconsolat. Drama fãrã ieşire a timpului nos-
tru se cheamã democratizare. A fost lichidatã barba-
ria. Cirezile din stepa ruseascã s-au îmbolnãvit de
iluminism. Ele aspirã sã citeascã algebric fulgerele.
Au poftã sã negocieze, nu sã distrugã. Şiretenie
primitivã convertitã în mesianism. Neputințã. Ce
greațã! Ce frumos ar arãta şi ce regenerator ar fi un
cuceritor de tipul lui Gengis-Khan, care ar intra în
oraşele din Occident şi dupã fiecare ispravã în stilul
lui s-ar retrage în bivuac. Tu eşti singura imagine
purã în memoria mea, aşa de încãrcatã de erori, de
neputințe şi de înfrângeri. Cea mai sinistrã înfrân-
gere a fost fructul amar al unei confuzii, cãreia i-a
cãzut victimã şi gloriosul bãtrân Iuliu Maniu: am
confundat negustorul occidental şi pe cel american
cu cavalerul de spadã, deşi ar fi ştiut, teoretic, cã
acest negustor a înlocuit onoarea cu creditul. Cior-
chinele de erori din memoria mea mã otrãvesc cu re-
grete inutile. Trecutul încãrcat de impuritãți, de
neputințe şi de eşecuri, şi viitorul purtãtor de
moarte, mi-au revelat un lucru: venim de nicãieri şi
mergem spre nicãieri. Totuşi, n-am reuşit sã mã de-
taşez de murdãria acestei lumi, care, în fond nu
reprezintã nimic. Aş vrea sã te mai vãd o datã, în-
ainte de a muri, într-un pustiu, nu în Occidentul în
care trãieşti tu, fiindcã pute a hoit. Am o rugãminte:
sã-mi trimiți prin amabilul aducãtor al acestei scri-
sori un pachet cu tot ce-ai scris în Franța. Tu ştii, cã
eu sunt un cititor serios. În rest, obosealã şi dezgust.
Sau cum spune inspirat, în „Melancolia" lui, poetul
lacrimogen:

„Asta e tot ce-mi rãmâne:/Silã de ziua de
azi,/ Şi teamã de ziua de mâine."/  Cu aceeaşi dra-
goste şi/  cu nestrãmutatã/ prietenie/Petre Țuțea”.
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“Multă fatalitate aduc
după sine timpurile trăite
fără a cunoaşte bucuria
împlinirii, ca şi cum zaruri
măsluite au fost aruncate
neavând nicio teorie a pro-
babilităţii la îndemână. Aşa
întrevăd eu tema recentu-
lui volum de versuri al
poetului Vlad Scutelnicu .
Frământările unui suflet
liric de excepţie se închid
în piramidă pentru a fi des-
coperite rând pe rând de
cei care iubesc adevărata
poesie. Volumul poartă cu
sine tristeţea, temerile şi
misterul, ca pe o stare de
fapt, asumată dintot-
deauna pentru a fi încoro-
nată cu nimbul veşniciei. “ 

Julieta pENDEFuNDA

DEDuBLAREA SINELuI

Zar e un joc, o coțcă, o iluzie, e inteligență şi înşelătorie,
e destin ascuns în cuvânt, piramida determinând închi-
derea, ascunderea sa în eternitate şi inițiere, fără a fi la

îndemâna oricărui profan. Ka fiind conceptul egiptean de
esență vitală, ceea ce ne face să distingem diferența dintre
viață şi moarte, este efectul dedublării omului între cele două
dimensiuni, lumea aceasta şi cealaltă cu moartea care apare
atunci când organismul şi ka s-au separat. Egiptenii credeau,
în funcție de regiune, că Heket sau Meskhenet a fost creatorul
Ka-ului fiecărei persoane, acesta fiind inspirat la momentul
naşterii lor, ca parte a sufletului. Aceasta explică conceptul de
spirit prezent şi în alte religii.

Combinarea acestor două cuvinte o întâlnim din seco-
lul 20. Ka-Zar este numele a două personaje care trăiesc în jun-
glă (benzi desenate publicate în Statele Unite ale Americii).
Primul (David Rand) a apărut în reviste din anii 1930-1940. A
doua apariție (Kevin Plunder) este un personaj eroic în Comics
Universe Marvel. Primul purta numele de Lord of the Hidden
Jungle (e chiar întruchiparea lui Tarzan - octombrie 1936). În
anii 2000, Tor – dinozaurul ascuns sub Antarctica de extrate-
reştri se alătură leilor şi altor animale ale junglei, lui Tarzan şi
altor personaje îndrăgite precum Spiderman sau zânelor pă-
durii. Să nu uităm că David Rand se născuse în Africa de Sud
(prescurtat ZAR) ceea ce ar putea fi o dedublare a unui spirit
Ka. Centrul Africii pe râul Negru populat de oameni uriaşi şi
reptile amineşte de timpurile valurilor uriaşe din timpul scu-
fundării Atlantidei şi timpurilor de ridicare a piramidelor.
Acum în timpurile conflictelor mondiale radioactive, diversele
mutații crează un un nou univers în care Ka-Zar este Kevin
Reginald, născut în Castelul Plunder, Kentish Town, Anglia.
El este fiul cel mare al unui nobil englez care a descoperit
lumea sălbatică a oamenilor maimuțe În limba lor el poartă
numele de Ka-Zar, ceea ce înseamnă Fiul Tigrului. Personajele
trec între dimensiunile spațiului şi timpului creând o fantas-
magorie de proporții.

Multă fatalitate aduc după sine timpurile trăite fără a
cunoaşte bucuria împlinirii, ca şi cum zaruri măsluite au fost
aruncate neavând nicio teorie a probabilității la îndemână. Aşa
întrevăd eu tema recentului volum de versuri al poetului Vlad
Scutelnicu . Frământările unui suflet liric de excepție se închid
în piramidă pentru a fi descoperite rând pe rând de cei care
iubesc adevărata poesie. Volumul poartă cu sine tristețea, te-
merile şi misterul, ca pe o stare de fapt, asumată dintotdeauna
pentru a fi încoronată cu nimbul veşniciei. De aceea nicolas
grimaldi taie frunze/ lângă adăpostul câinilor/ el se opreşte
trage lacom din pipă/ şi-ți zice/ să nu asculți niciodată sfatul
vântului/ el minte întotdeauna/ i-auzi-l/ fiară de noapte ori
prunc/ nevăzut ca timpul/ dar prezent ca gândul/ şi azi şi ieri
şi mâine (să nu asculți vântul). Chiar dacă în obişnuitul timp
al trăirii sale, poetul se încumetă să amestece visul cu tăcerea
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realității, ne ducem într-o căutare de basm, pen-
tru că realitatea ne covârşeşte, cât de zgrunțu-
roasă poate fi; dar ne împiedecăm de singurătate,
de aşteptare, de dezamăgire: sfârşit de noapte/ o
săpunieră un săpun spațiul plin de găuri de sub
el/ apoi cuva, da cuva trunchi de piramidă în care
se adună/ apa stropii/ şi clăbucii scurşi de pe mâi-
nile ude şi frecate îndeajuns/ de mult pentru spă-
larea celor zilnice// uite un poem pe care nu l-ai
scris/ pe care nu-l vei scrie niciodată. Poetul de-
vine în jocul zarului propria dedublare a eului.
Nu e nici locul şi nici timpul (pe care le înfăți-
şează cu seninătate şi minuzțiozitate) în care ar fi
trebuit să se reîncarneze. De aceea şi poemul nu
e cel care să fi fost creat acum şi aici. Locuirea sa
e un fel de război al nimicului cu necuprinsul...
în pustiul mansardei unde nu e loc pentru la-
crimi. Poetul recunoaşte antiteza sinelui prin

eterna întrebare: ? ce eşti tu  o formă, în timp ce
sensul semantic accedat de gândire se dezvăluie
în labirintul piramidei. Şi îl recunoaştem pe au-
torul volumului conştient de menire, de prezența
lui duală spunând: păşeşti mereu în oglindă doar
cu gândul de a privi spre tine...(!hai pune-ți o că-
maşă). Dar nu ține mult acest miraj, pentru că
poesia în sine este făcută ca la un ordin din neant,
undeva la îndemnul unui plâns rostogolit peste
vreme din naştere până nu se ştie unde: te vei
lecui de iubire când lacrimile/ furnicii vor inunda

pământul/ o arcă nenăscută va pluti prin gându-
rile tale/tu vei fi trist/ vei fi trist şi singur ca o
ploaie/ căzută peste un câmp/ de pietre. Materie
şi ființă, iată filosofia profundă care împlineşte
unul dintre cele mai minunate poeme ale volu-
mului.

Poezia lui Vlad Scutelnicu degajă o melan-
colie suverană, asociată unei fervori extatice de
necontestat. Şi când toți şi-au uitat crucile afară
poetul se închină ka-ului său învârtit de destin ca
într-un joc de țintar cu zaruri, mulțumit doar de
frumusețea adâncului sufletesc. Rezervele sale de
puritate şi de calm hieratic se consumă în direcția
panoramării unor ample geografii imagistice, ai
căror piloni ideatici sunt sacerdoțiul naturist şi
pietismul elanului spiritualizat într-o lume mer-
cantilă, pe deplin îndepărtată de valorile începu-
tului. În mĳlocul zilei tramvaiul opreşte/ adânc
fioros din bielă-manivelă el țipă/ toți călătorii co-
boară şi îngenunche la fel cu vatmanul/ şi-n sta-
rea proaspăt ivită de calm şi de pace/ se-aud
degetele strânse buchet duse la frunte la piept/
cum murmură cruci şi oftează credință// şi toți în-
alță o cruce universală/de sus din piscul cerului
din lună şi stele ori/ din soarele veşnic/ până hăt!
jos departe spre miezul pământului (poem de
spus unei cruci). Astfel frazarea poetică, lipsită de
distorsiuni şi contraste, împărtăşeşte în ambigui-
tatea textelor, îndepărtându-se de vâltoarea cu-
rentelor aşa-zis moderniste, un paradox, tocmai
din aparenta  imprevizibilitate  a discursului liric. 

Vlad Scutelnicu sub imperiul identificării
noului Ka-Zar singularizează obsesiile şi retrac-
tilitățile impetuoase, configurând un mozaic de
imagini (poate de benzi desenate) de o somptuo-
zitate formală invidiabilă. Fundamentele acestui
tip de lirism sunt exultanța inițiatică şi  reveria
marilor căutări, cărora poetul le adaugă mistica
unui patetism expansiv şi reverberant. Lumea lui
Ka-Zar e de fapt Pan-Geea. Ideea numelui unui
prieten Parnival duce cu gândul la Parsival şi cău-
tarea Graalului. De aceea putem asfirma că dacă
în poemele acestui volum, se percepe o domi-
nantă aurorală a contactului cu lumea obişnuită
a noului mileniu, devenită, prin transfigurări suc-
cesive, o simplă paradigmă epifanică a unei rea-
lități interioare, fastuos şi fabulos, sinele îşi
descoperă oglinda. Versurile inițiază o succesiune
de imagini ce copleşesc cititorul şi dau substanță
spiritului. Simt, fără echivoc, că de câteva decenii,
Vlad Scutelnicu urcă sisific, fără a privi înapoi
precum Orfeu, versantul Poesiei.



poveşti în experiment şi metatext

Scriitor parcimonios, robit exclusiv pasiunii de a crea, retras,
la propriu, într-un orăşel la marginea țării – punctul cel mai
sudic pe hartă, şi, la figurat, în lumea de iluzii a fantasmelor

sale, Dan Miron pare că şi-a asumat condiția creatorului în vre-
muri tulburi, alegând să nu se amestece în treburile cetății. Cred
că este şi aceasta o formă de rezistență prin cultură.

La perioade destul de mari de timp (în 1996, câştiga pre-
miul de debut al Editurii Nemira cu Aşteptarea regelui pescar;
în 2006, publica la Polirom, Scândurica; în 2013, Pata violetă), ceea
ce demonstrează o acribie a scrisului, o importanță acordată cu-
vântului scris, stilului, Dan Miron intrând în categoria scriitorilor
de tip laborios, un adevărat constructor al romanului, atent, de-
opotrivă, la poveste şi la discurs, la facerea poveştii, vine la rampă
cu cărți care atrag atenția prin elaborare, densitate de idei, tehnica
scriiturii, fiecare carte publicată marcând un progres față de cea
anterioară, un nou teritoriu epic cucerit şi stăpânit de scriitor. Dan
Miron a experimentat aproape toate tehnicile narative, şi-a „po-
trivit” inspirația pe tipare diverse, dovedind o deplină stăpânire
a formelor de exprimare ficțională.

Noul roman, Pata violetă , este, cred, cea mai bună reali-
zare de până acum. Scriitorul reuşeşte să-şi surprindă cititorul
atât prin seria de poveşti ale omenescului care sunt, totodată, şi
ale ontologicului, cât şi prin tehnicile narative pe care le experi-
mentează cu o reală resimțită voluptate. Modernitatea romanului
rezidă în această capacitate de a se folosi de tehnici diverse pen-
tru a resfira firele narațiunii pe etaje şi niveluri arborescente fără
a împiedica urmărirea epicului, a poveştilor inserate prin tehnici
diverse, obiective şi subiectiv-relativizatoare: povestire în poves-
tire, personaj reflector, tehnică cinematografică. Romanul este,
din acest punct de vedere, limpede, ca un râu care primeşte mulți
afluenți fără a-şi pierde cursul firesc, se citeşte cu reală curiozitate
ca în adolescență, cu sufletul la gură. Are toate ingredientele: dra-
goste, enigmă, mister, suspans, interogații existențiale, proble-
matizarea existenței, mit, deschidere către arta universală,
experiment, metatext.

Dacă urmărim firul narațiunii după personajul-narator,
avem două romane: cel al Luciei Moraru, bloggeriță de succes, şi
cel al misteriosului M. Din aceste principale drumuri narative se
desprind altele, în care urmărim poveşti de familie inserate pe
fondul unei istorii confuze, perioada comunistă în primii ei ani,
poveşti ale individului, şi un roman parabolic proiectat în timpul
mitic al morții şi învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Avem, ast-
fel, un roman de dragoste, un roman politic, religios, intelectual,
livresc, un roman al dosarului critic, un metaroman, Pata violetă
ilustrând, deopotrivă, scriitura aventurii şi aventura scriiturii.

Perspectivele narative se schimbă mereu, intersectând
obiectivitatea naratorului omniscient cu fragmentarismul per-
spectivei subiectiv-relativizatoare a personajului- narator sau a
personajului reflector şi din acest mélange permanent rezultă as-
pectul de puzzle în care doar plăcerea ludică organizează şi
creează coerența narațiunii. Formula jurnalului, a romanului

“Pata violetă introduce
în realitatea cea aievea, în
prezentul frământat şi în is-
toria acestui prezent, dar
se întoarce şi în trecut – un
trecut personal al celor
două familii, un trecut mitic
care constituie mitologia
creştină a noii religii a iubi-
rii. Pe acest fundal com-
plex, în care deschiderile
imaginaţiei creează lumi di-
verse, scriitorul inserează
motive livreşti prin care
realizează alte niveluri ale
naraţiunii. Întâlnirea cu
Lucia, de exemplu, este
mediată de revelaţia ta-
bloului lui Gustav Klimt,
Portretul Adelei Bloch-
Bauer. De altfel, relaţia din-
tre realitate şi ficţiune este
mereu prezentă prin frec-
vente aluzii, sugerând
modul în care spiritul uman
avid de cunoaştere tinde
mereu spre completitu-
dine.“ 

Ana DOBRE
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epistolar, a romanului-parabolă, tehnici clasice şi
moderne, intră în țesătura epică de o mare densi-
tate şi tensiune a ideilor.

Pata violetă introduce în realitatea cea aie-
vea, în prezentul frământat şi în istoria acestui pre-
zent, dar se întoarce şi în trecut – un trecut
personal al celor două familii, un trecut mitic care
constituie mitologia creştină a noii religii a iubirii.
Pe acest fundal complex, în care deschiderile im-
aginației creează lumi diverse, scriitorul inserează
motive livreşti prin care realizează alte niveluri ale
narațiunii. Întâlnirea cu Lucia, de exemplu, este
mediată de revelația tabloului lui Gustav Klimt,
Portretul Adelei Bloch-Bauer. De altfel, relația din-
tre realitate şi ficțiune este mereu prezentă prin
frecvente aluzii, sugerând modul în care spiritul
uman avid de cunoaştere tinde mereu spre com-
pletitudine. Revelația tabloului lui Gustav Klimt

se va prelungi în realitatea cea aievea în momentul
de grație al întâlnirii lui M. cu Lucia. Revelația este,
însă, unilaterală, de aceea, el, misteriosul M., în-
cepe să-i scrie. Este, la început, pentru el o ființă la
granița dintre real şi ireal. Scriindu-i, îi verifică rea-
lul din irealul imaginației. Din poveştile ființei, în-
țelegem că nimic nu este întâmplător, narațiunea
coincizând cu revelațiile succesive de destin. Po-
vestea este dublată de mitul shakespearian al lui
Romeo şi al Julietei, iubirea între indivizi aparți-

nând unor familii care se duşmănesc. Ne  întoar-
cem în timp, în anii ’40, când mica istorie a fami-
liilor Baciu şi Moraru se intersectează cu marea
istorie – ascensiunea şi decăderea legionarilor, in-
stalarea comunismului. Evenimentele marii istorii
au repercusiuni asupra indivizilor din cele două
familii. Destinul lor se scrie în funcție de opțiunile
politice, ceea ce îi integrează când între învinşi,
când între învingători. Omul este o jucărie a soar-
tei, înțelegem. Familia Baciu, din care face parte
misteriosul M., optează pentru comunism, familia
Moraru, familia Luciei, pentru rezistența antico-
munistă.

Problematica existențială bogată creează
un fundal metafizic în care descifrăm relațiile  din-
tre necesitate şi întâmplare, aparență şi esență,
viață şi destin. Timpul are desfăşurări bivalente şi
în aceste falduri înşelătoare, omul trebuie să op-
teze permanent, să treacă prin probe de inițiere, să
trăiască şi să supraviețuiască, urmărind aflarea
adevărului.

În prezentul imediat suntem aduşi de jur-
nalul Luciei, prin care avem un tablou al existenței
pre- şi postdecembriste. O familie „normală”, ba-
nală înainte de 1989, familia Luciei se destramă în
condițiile noii societăți postdecembriste, când tatăl
devine un prosper om de afaceri, divorțează şi se
recăsătoreşte, clădindu-şi o nouă viață. Povestea
capătă uşoare accente satirice şi difuz pamfletare
prin aluzii străvezii la vedete ale prezentului - per-
sistentul miros de oaie, de exemplu, pe care Lucia
îl resimte de fiecare dată când îşi vizitează tatăl la
„palat”. Reversul acestui succes este eşecul. Mama
Luciei, fostă învățătoare, abandonată de soț căci nu
mai corespundea noului statut de arivist, pleacă în
Spania pentru a evada din lumea care a învins-o.

Povestea de familie a lui M. transpune în
metaforă confuzia politică postdecembristă. Buni-
cul Baciu făcuse carieră în comunism, iar acum
aprobă orice încercare de revenire la situația de di-
nainte. Generațiile se separă ca şi narațiunile, de
altfel. În aceste poveşti, se simte vocea autorului,
principiul impersonalizării naratorului este încăl-
cat. M. este un alter ego al lui Dan Miron însuşi. În
opțiunile lui M. ghiceşti opțiunile scriitorului. Ex-
periența probabilă a scriitorului este transferată
personajului. Istoria produce şi aceste tragedii – a
rupt continuitatea de sânge şi de ideal. Nepotul nu
se mai regăseşte în trecutul comunist al bunicului.
De aici, ruptura, aspirația spre o altă lume, un alt
destin. Faptul că a studiat istoria şi că a fost martor
la marile evenimente ale istoriei prezente îl deter-
mină la o dublă perspectivă asupra realității: a pre-
zentului şi a viitorului. El vede lumea ca un istoric,
interesat de perspectivă şi de semnificații.
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La nivelul parabolei, prin romanul mitic
creştin pe care-l creează, Dan Miron poate fi apro-
piat de mari scriitori care au valorificat potențialul
epic şi mitic al acestei perioade: H. Sienkiewicz din
Quo vadis, dar mai ales, de Evanghelia după Iisus
a lui José Saramago şi, binențeles, Codul lui Da
Vinci al lui Dan Brown. Tendința de a rediscuta şi
de a reinterpreta marile momente ale istoriei uma-
nității îl integrează într-o modernitate vizată de
mai toți scriitorii prezentului. Dincolo de senzațio-
nal, însă, regăsim în povestea lui Natanael, fratele
lui Iuda Iscarioteanul, trădătorul lui Iisus, o para-
bolă a prezentului. Alegoria sugerează confuzia
contemporanilor, incapabili să perceapă şi să ac-
cepte schimbarea. În această reconstituire, se re-
levă măiestria scriitorului care reface realitatea
mitică relativizând mereu evenimentele prin per-
sonaje-reflector. Acelaşi moment este redat prin
narațiunea mai multor personaje, în intenția de a
surprinde întregul freamăt de viață al momentu-
lui. Personajele par că evoluează pe o imensă
scenă, având roluri diferite. Ele vin în fața specta-
torilor/cititorilor, pe rând, pentru a lumina prin
propria perspectivă întâmplarea şi pentru a o
epuiza de semnificații. Nu există adevăr, ci adevă-
ruri, înțelegem, viața nu se confundă cu destinul.
Viața devine destin, când din seria de evenimente,
întâmplări, fapte se desprinde un sens. Şi acest
sens vorbeşte despre metafizica vieții, despre pre-
destinare.

Interesant este şi romanul critic într-o eru-
dită punere în scenă care aminteşte de comenta-
riile din subsol ale cărturarilor din epopeea
Țiganiada de Ion Budai-Deleanu. Dan Miron scrie
şi un metaroman, romanul despre roman fiind la
fel de incitant. Amestecul de ficțiune şi nonficțiune
în această dozare aduce un plus de modernitate ro-
manului. Regăsim aici reflecții asupra literaturii
contemporane, a stării de fapt a literaturii, asupra
condiției scriitorului. Pesonajul Marian Cornea,
poetul gigolo, susține nevoia de polemic în consi-
derațiile, de altfel, urbane ale scriitorului. Fără a-
şi propune să ofere soluții, Dan Miron se relevă un
spirit lucid interogativ al prezentului literar, preo-
cupat de marile întrebări fundamentale care valo-
rizează viața şi care constituie puncte de reper
într-o lume care şi-a pierdut reperele.

Planurile narative evoluează paralel în ace-
laşi timp obiectiv, drumurile eroilor se intersec-
tează rar. Marea întâlnire nu se produce. Lucia şi
M. evoluează în acelaşi timp istoric, obiectiv, dar
altul din punct de vedere subiectiv. Fiecare îşi con-
struieşte propria lume din nevoia de a se clarifica
pe sine sau din nevoia de compensație prin evada-

rea din contingent. Există aici şi o dramă a inco-
municării. Cuvântul nu mai apropie, şi-a pierdut
valoarea primordială – aceea de a revela adevărul
şi de a apropia oamenii. Oamenii au devenit sin-
gurătăți care evoluează la întâmplare, ca o frunză
pe apă.

Într-o derulare optimistă, conflictul dintre
cele două familii s-ar fi putut stinge prin iubire

pentru a evita situația shakespeariană a familiilor
Montague şi Capulet care au capitulat în fața ca-
davrelor copiilor lor. Nu doar moartea poate
atinge ura, ci iubirea prin forța ei constructivă.

Dar scriitorul nu este optimist. Cuvântul
nu-i apropie pe cei doi, Lucia şi M., lumile con-
struite de ei rămân ficțiuni singuratice, traducând
efortul omului de a înțelege lumea în care trăieşte
şi de a-şi găsi locul în ea. Absența comunicării, per-
sistența solitudinii îl reduce pe om la stadiul de
pată de culoare. O pată violetă, o fantomă mate-
rială şi anonimă, aşa cum este şi Lucia pentru M.

Mărturisesc că am citit cu nepotolit interes
romanul Pata violetă a lui Dan Miron, excesive pu-
tând să pară doar unele considerații din romanul
istoric.
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“În acele vremuri ro-
mânul care a fost şi este un
specialist desăvârşit în
râsu-plânsu’ şi în a face
haz de necaz, ştia să râdă
şi râdea de tot ce nu era
normal din jurul său înce-
pând cu şeful de atunci a
statului român. Scornea
bancuri şi versuri satirice
care cu cât erau mai şfi-
chiuitoare cu atât mergeau
mai la inimă. Păcat că în
vremurile acestea, din ce în
ce mai dure, cotropite ne-
milos de un capitalism săl-
batic şi apăsător românul a
uitat să mai râdă cu toată
gura, de multe ori nici nu
se ştie dacă râsul său e râs
sau rânjet şi doar scrâşni-
rea din dinţi finală te lămu-
reşte despre adevărata
stare de spirit a celui care
a găsit pentru o clipă con-
diţia în care omul râde însă
acţiunea nu poate fi dusă
până la capăt   

Nicolae IONESCu

Lighioane second  hand

Cine spunea că nu a existat literatură de sertar? Parcă am
auzit pe ici, pe colo ceva şuşoteli în sensul acesta, dar  de
data aceasta umoristul vasluian Ioan Mititelu contrazice

pe toată lumea scoțând  o carte ale cărei texte au fost scrise în
perioada 1978-1982 din care o parte au văzut încă de pe atunci
lumina tiparului în prestigioasa revistă Urzica şi Perpetuum
Comic. În acele vremuri românul care a fost şi este un specialist
desăvârşit în râsu-plânsu’ şi în a face haz de necaz, ştia să râdă
şi râdea de tot ce nu era normal din jurul său începând cu şeful
de atunci a statului român. Scornea bancuri şi versuri satirice
care cu cât erau mai şfichiuitoare cu atât mergeau mai la inimă.
Păcat că în vremurile acestea, din ce în ce mai dure, cotropite
nemilos de un capitalism sălbatic şi apăsător românul a uitat să
mai râdă cu toată gura, de multe ori nici nu se ştie dacă râsul
său e râs sau rânjet şi doar scrâşnirea din dinți finală te lămu-
reşte despre adevărata stare de spirit a celui care a găsit pentru
o clipă condiția în care omul râde însă acțiunea nu poate fi dusă
până la capăt.

De aceea consider că este salutară apariția unei cărți
umoristice din care încă mai răzbate hazul de altă dată, hazul
deceniului opt, un haz cerebral dar contagios prin explozia sa.
Şi poate de aceea foarte sănătos. 

Cartea se numeşte „Animale second hand” apărută în
2011 la editura PIM din Iaşi. Are 111  pagini şi  cuprinde  66 de
fabule prezentate în condiții grafice remarcabile, datorită fru-
moaselor şi inspiratelor caricaturi care aparțin cunoscutului gra-
fician şi caricaturist vasluian, Nicolae Viziteu, născut în aceeaşi
comună,  fosta comună Curseşti (actualmente Pungeşti), din ju-
dețul Vaslui, cu  Ioan Mititelu.

Cuprinde parodii şi fabule în care sunt persiflate vi-
ciile, apucăturile, mentalitățile, semenilor într-o lume anapoda,
aflată în profundă criză economică, plină de clişee şi minciuni
ridicate la rang de adevăruri statale.

Sunt ironizate invidia, corupția, prostia, impostura, in-
diferența, automulțumirea şi alte apucături care, de altfel, le în-
tâlnim şi azi la tot pasul în noua societate postdecembristă ceea
ce dă un caracter de perenitate în timp a fabulelor lui Ioan Mi-
titelu. 

În prima parte a  cărții sunt inserate fabule cu o fină iro-
nie care abordează  o  tematica diversă a condiției umane. Men-
ționăm câteva dintre ele: „ Economie”,” Vorba dulce”,”
Chibritul” „Fabula Prostiei”, „ Neutrul” etc.  În aceste fabule
găsim clişee suculente din fosta „Epocă de aur” uşor recunos-
cute de cei care au trăit acele vremuri. 

De reținut este că fabula „Economie” care prin alegoria
împărțirii a două paie la trei măgari  descrie fără drept de echi-
voc modalitatea de a face economie în acele timpuri. A fost
transmisă prin 1980 la Radio 2 România, cu toate că era atât de
acidă încât Gloria Lăcătuşu de la Radio Iaşi a „explodat” spu-
nând „groaznic de realistă” şi… nu a dat-o pe post.  Această fa-
bulă i-a adus autorului un premiu pentru literatură umoristică
şi a fost inclusă în volumul 2 al Antologiei „Sub zodia comediei”
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, antologie îngrĳită de regretatul Valentin Silvestru
şi care cuprinde umor din literatura românească şi
universală (Mark Twain, Ilf şi Petrov, Jeroma K. Je-
rome, Hasek ş.a.)  

Este interesantă forma atipică a moralei,
care ar putea fi considerată o adevărată invenție în
materie fiindcă unele fabule constituie chiar mo-
rala încheindu-se cu o trimitere asupra celor spuse
anterior ca de exemplu la fabula mai sus amintită
în care după ce un grup de opt experți veterinari
au discutat peste o lună pe bază de scheme şi dia-
grame cum să împartă două paie la trei măgari,
măgarii au murit de foame, experții au motivat că
au murit de boală şi s-au făcut propuneri pentru
premiere pe motiv că prin strădania lor s-au eco-
nomisit cele două paie. Şi ca urmare ți se pare nor-
mal că versul final care ar trebui să fie morala să
sune sarcastic: 

„Mai trebuie cumva şi o MORALĂ?”
În a doua parte a micii cărți sunt cuprinse

Parodii  cu motive interesante preluate din creații
ale unor mari
poeți contempo-
rani cum ar fi :
Adrian Păunescu,
Marin Sorescu,
Ioan Alexandru,
Ioanid Roma-
nescu etc. reuşind
cu o abilitate de-
osebită să se insi-
nueze perfect în
stilul lor însă tema
este vădit umoris-
tică.

A treia
parte a lucrării, in-

titulată Autoparodii, este rezervată unor  probleme
ale  vieții cotidiene, viciilor autorului şi prietenilor,
societății contemporane, cu luminile şi umbrele ei.  

Acest demers satiric  variat   prin conținutul
său, este  menit să ne „descrețească frunțile” într-
o lume agitată, stresantă, lipsită de multe ori de re-
pere.. 

Aşadar, să ne bucurăm de fiecare dată când
apare o carte pe această temă. În totalitatea ei, lu-
crarea este interesantă, incitantă, oportună, inedită
şi onestă în mediul literar contemporan.  Apreciem
strădania autorului în apariția acestei cărți la o edi-
tură de prestigiu din Dealul Copoului, din „dul-
cele târg al Ieşilor”. Coperta este de  excepție, iar
titlul este sugestiv.  

De aceea, o recomandăm călduros, autorul
nefiind la prima apariție editorială.

ROMâNIA- MOLDOVA şi VASLuI, StRuC-
tuRI ADMINIStRAtIV-tERItORIALE,

EVENIMENt EDItORIAL DE REFERINŢă
îN IStORIOGRAFIA LOCALă,

 VOL. IV-V, 
autor ION N. OpREA, Editura pIM, Iaşi,

2013

Aceste două volume recent apărute la pres-
tigioasa editură ieşeană din dealul Copou-
lui, întregesc activitatea neobosită a

cunoscutului gazetar şi scriitor, Ion N. Oprea, per-
sonalitate distinctă în publicistica locală şi nu
numai. Demersul autorului are în vedere preocu-
pările, tot mai numeroase în ultima vreme, de a sur-
prinde prin cercetări asidue, instituțiile
administrativ-teritoriale locale din Moldova, în ge-
neral, şi în zona Vaslui, în special. Ele continuă di-
recțiile de cercetare istoriografică în domeniu,
înscriindu-se între realizările notabile, ale celor care
slujesc prin scris şi talent literar, muza „Clio”.
Cele două volume au peste 770 d pagini şi se des-
chid cu un Cuvânt înainte în care se relevă motiva-
ția apariției cărților, de a întreprinde o incursiune
în evoluția ținutului Vaslui din vremurile medie-
vale până astăzi, când se pune problema unei noi
reorganizări administrativ-teritoriale. Primul
volum (ROMÂNIA-MOLDOVA, VASLUI, structuri
administrativ-teritoriale) cuprinde cinci capitole. În
primul capitol se emit judecăți de valoare bazate pe
cercetările medieviştilor români asupra condițiilor
social-istorice ale dezvoltării administrativ-terito-
riale a zonei Vaslui până în prima jumătate a seco-
lului XIX. În capitolul următor sunt prezentate
structuri de sate, târguri şi oraşe din zonă. Al treilea
este cel mai consistent şi cuprinde o analiză rigu-
roasă a ocoalelor şi ținuturilor Fălciu, Tutova, Va-
slui, Roman, Covurlui, Horincea, completate cu
hărți aferente care ilustrează amploarea procesului
instituțional. Rezultatele se concretizează de mai
multe decenii, într-o uriaşă producție istoriografică.

Capitolul IV cuprinde principalele etape în
evoluția administrativ-teritorială din Moldova de
la 1774 până la Cuza Vodă. Ultimul capitol se în-
cheie cu evoluția administrativ-teritorială din 1864,
până în preajma primului război mondial. Acest
volum se încheie cu unele generalități pertinente şi
Anexe cu privire la Situația administrativ-teritorială
a zonei în 1887 şi în anii 1906-1907.

Volumul al doilea (VASLUI, de la FERDI-
NAND, ÎNTREGITORUL DE ȚARĂ, până în zilele
noastre) are 364 de pagini şi cuprinde evoluția or-
ganizării administrativ-teritorială de la Ferdinand
Întregitorul până în zilele noastre. Se insistă pe im-
portanța reorganizării administrative din 1925,



Pag. 62 Onyx An 2 - nr 5-iunie 2013                                                                           

după Marea Unire şi impactul acesteia asupra spa-
țiului vasluian. Un loc aparte este acordat legislației
fondului funciar şi celui administrativ. Desigur, nu
sunt neglĳate nici reorganizările administrative din
anii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, în regiuni şi ra-
ioane, iar din 1968, în timpul lui Nicolae Ceauşescu,
în județe, municipii, oraşe şi comune. O atenție spe-
cială se acordă evoluției heraldicii, a stemelor mu-
nicipiilor județului Vaslui. Lucrarea se încheie cu o
postfață a autorului şi cu o consistentă bibliografie,
în care un loc special îl au articolele şi studiile au-
torului pe această problematică. 

Acest volum a folosit  cu predilecție Fondu-
rile Prefecturilor Tutova, Vaslui şi Fălciu, ale Primă-
riilor din oraşele reşedință de județ sau presa
vremii, reuşind să reconstituie atmosfera politică a
comunităților din zonă. Documentele, atâtea câte s-
au păstrat, au permis autorului, un „veritabil cău-
tător de comori”, să nominalizeze numeroşii actori
ai comunității, nu numai pe cei de prim rang, de la
nivel național, îndeobşte cunoscuți, ci şi pe cei din
eşaloanele inferioare, pe plan local, al căror rol nu
trebuie nici bagatelizat şi nici dat uitării în restabi-
lirea adevărului, a stării de spirit din rândurile co-
munităților, timp de peste un veac, cu privire la
evenimentele petrecute în Vaslui şi în zonă. Aceşti
actori de rangul doi sau mărunți ai comunităților
au contribuit la comunizarea  societății româneşti
şi au devenit în anii următori o parte din „elita” po-
litică şi intelectuală, atât în timpul dictaturii lui Gh.
Gheorghiu-Dej, cât şi a celei lui Nicolae Ceauşescu.       

În economia celui de-al doilea volum cea
mai mare parte este rezervată perioadei interbelice
şi anilor postbelici, când o lume apunea, cea demo-
crat-burgheză, şi se năştea lumea comunistă, im-

pusă de tancurile sovietice. Se relevă cu pertinență,
în spirit jurnalistic, importanța administrației, miza
pusă în joc, faptul că viza nu numai structura aces-
teia, ci chiar şi tradițiile ei. După 1945, forțele de
stânga sprĳinite de Armata Roşie, dețin treptat  con-
trolul nu numai asupra puterii executive, ci şi a celei
legislative, limitând posibilitățile de acțiune ale Re-
gelui. La 30 decembrie 1947, Mihai I, a fost silit să
abdice, instalându-se „ciuma roşie” timp de peste
40 de ani în România.

Credem că prezentarea jurnalistică, nuan-
țată, a evenimentelor este binevenită, deşi unele
aprecieri sunt, acide sau radicale, proprii gazetaru-
lui, dar oamenii de azi, îndeosebi tinerii, sunt dor-
nici să afle adevărul cu luminile şi umbrele sale. De
altminteri, autorul analizează succint procesul ad-
ministrativ după 1989, subliniind că românii nu au
învățat prea mult din lecțiile istoriei. Lupta politică
sau lipsa consensului social-economic în dezvolta-
rea țării, inclusiv sub aspect administrativ, irespon-
sabilitatea la urna de vot şi desemnarea unor
conducători lipsiți de pregătirea intelectuală nece-
sară, supuşi individualismului, sunt cauze care ne
mențin mult timp în urma majorității statelor Uni-
unii Europene.

Aşadar, să ne bucurăm de fiecare dată când
apare o carte pe această temă. În totalitate, volumele
sunt interesante, incitante, oportune, inedite şi
oneste în mediul istoriografic local şi nu numai. Cu-
noaştem strădania domnului Ion N. Oprea în apa-
riția cărților şi faptul că ele s-au tipărit cu  mĳloace
financiare  proprii. De aceea, le recomandăm căldu-
ros, autorul nefiind la primele apariții editoriale şi
sperăm ca acestea să nu fie şi ultimele.   
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GERMANIZAREA EuROpEI

Chestiunea Germană (1400-) şi Chestiunea Orientală (1774-
1923) sunt vechi, de aceea e firesc ca lumea în criză se în-
trebă: Se germanizează Europa sau se europenizează

Germania? Aparțin greco-ortodocsii de Europa sau de Eurasia?

În Europa/UE  piața neagră e de 50% din activitatea eco-
nomică/PIB, la greco-ortodocşi, 25% la catolici şi 10% la protes-
tanți.  Aceste decalajele de corupție şi monedă unică € agravează
criză, în care fiecare trage spuza pe turtă lui.

Se redeschide Chestiunea Germană, se urmăreşte din nou
distrugerea Europei Centrale, €? Războaiele, de treizeci de ani,
1618-1648, cele napoleoniene, 1799-1815, cele mondiale, 1914-
1945, au reuşit mereu distrugerea Germaniei.

Integrarea RFG în UE a împiedicat reapariția Reich-ului.
Când, cu sprĳinul Rusiei, Germania s-a refăcut brusc, Anglia şi
Franța au fost împotrivă. Numai dizolvarea armatei germane în
NATO şi diluarea DM în € a potolit spiritele.

Slăbiciunea PIIGS au împins însă Germania, cu un export
de 1.000 de miliarde de €/an, în față. Se va degrada Germania, va
disciplina ea Europa? Fără Rusia, Anglia, SUA nu pot prinde în
cleşte, pe două fronturi, Germania, ca în 1914-1945.

Germania încotro? La Atena se arde drapelul german şi
portretul dnei Merkel e împodobit cu svastica nazistă. Londra nu
renunță la industria ei financiară non-UE. Italia şi Spania sunt
depăşite de competitivitatea şi fiscalitatea germană.

Românii stau cu un picior în Europa şi cu celălalt în Eu-
rasia. Şi cum Moscova întârzie refacerea unității creştine, moldo-
venii sunt din ce în ce mai mult asiatici şi nici Bucureştiul n-are
nici un proiect național sau european credibil.

Integrarea românilor în UE/NATO n-a rupt lanțurile grele
ale duhovniciei şi soborniciei moscovite şi constantinopolitane
care blochează emanciparea lor. Formularea e din perioada in-
terbelică, când  ardelenii sperau că moldo-valahii se vor coace.
Dar Stalin lichidează Unirea şi îi integrează pe toți într-o satrapie
eurasiatică, a căror urmări sunt şi astăzi evidente. Mulți şi-o do-
resc din nou!

Moldo-valahii au fapta unirii,1859, 1918, dar ideea e a Şco-
lii Ardelene. De aceea încercarea Partidei ortodoxe, FRN, PMR,
PCR, FSN, PDSR, PSD, PNL, USL, de a-şi însuşi şi ideea națională
e contraproductivă, iar folosirea în dialogul cu vestul a curentelor
culturale, a masoneriei, a dinastiei etc. Este neconvingătoare, nu
pot înlocuii imperativul: Toate drumurile duc la Roma!

Soarta romanilor depinde de meandrele Chestiunii Ger-
mane şi Orientale, cu țeluri diferite. De aceea criza națională se
poate depăşi numai prin dialogului început la Bucureşti de Prea-
fericitul papa Ioan Paul ÎI şi refacerea unității cu Roma.

“Românii stau cu un pi-
cior în Europa şi cu celă-
lalt în Eurasia...
Integrarea românilor în
UE/NATO n-a rupt lanţu-
rile grele ale duhovniciei
şi soborniciei moscovite
şi constantinopolitane
care blochează emanci-
parea lor. Formularea e
din perioada interbelică,
când  ardelenii sperau că
moldo-valahii se vor
coace. Dar Stalin lichi-
dează Unirea şi îi inte-
grează pe toţi într-o
satrapie eurasiatică, a
căror urmări sunt şi as-
tăzi evidente. Mulţi şi-o
doresc din nou!”

Viorel ROMAN
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Luminiţa AMARIE (Anglia)

IuBIREA MEA ALBAStRă

Căci dragostea ce-ți port e ca nebuna,
Geloasă sunt pe tot ce îți atinge mâna!
Pe tot ce tu priveşti, pe tot ce te priveşte 
Doar trupul meu nebun, cu sufletu-ți vorbeşte 

Te vreau aici când tu îmi eşti în brațe
Mi-e frică de lumină să nu mi te înhațe
Pe drumul care pleci, mă pierd prin paşi de lut
Din râvna ce ți-o port îmi fac în lume scut

Mă cert cu vântul, norii, cu cerul ce te vede
Cu gândul tău mă lupt, iubirea când nu-mi crede
Mă lupt cu visele, tânjindu-ți somnul lin
Înnebunesc ştiind că pleci şi eu suspin 

Căci dragostea ce-ți port e ideală,
Plecarea ta mă duce de dor către sminteală!
Geloasă sunt pe noi, chiar pe iubirea noastră 
Iubitul meu frumos, iubirea mea albastră!

SăRutuL

Pulsul aleargă, mâini tremurânde
Paşii de ceară, trupul plutind
Buze de abur, ore flămânde
Părul în vânt, chip înlemnind

Spatele geme, pieptul răcneşte
Palmele ard, pieptul vibrând
Brațele umbre, trupul râvneşte

Coapsele reci, glezne arzând

Gândul răsună, ochii visează 
Umeri tresaltă, vocea e mută
Suflul e rece, pulsul dansează
Glasul se stinge, vrerea-i tăcută 

Tălpile - focul, trupuri zvâcnind
Cântecul dulce, zbor împăcat
Vorbe timide, inimi pulsând
Rostul iubirii ce-am aşteptat

Somnul de veghe, visele cheamă
Vrerile țipă, trupul tăcut
Mâinile zboară, dorul, ce teamă!
Azi suntem unul într-un sărut.

EştI pâINEA, îMI EştI VINuL

Tăcerea ta mi-e strigăt, un fulger fără glas
Prin pielea ta, tămâia, sfințeşte asfințitul
Mirată vin spre tine şi mi te zbați în pas 
În ochii tăi ca cerul privesc eu infinitul.

La slujba nopții calde, când ne îmbrățişăm
Când umerii-mi săruți ai gust de lămâiță
Ne pierdem într-o şoaptă şi tot, pe toți uităm
Şi adormim ca sfinții sub mir de pocăință.

În toiul zilei trupul, căuşul palmei tale
Când picuri de lumină pe trup mi se perindă
Pe chipul meu de ceară pui rozalii petale
Şi rostul vieții scriem în grota aburindă.

Mi te-a adus o rugă, i te-am cerut iubirii
Acum la brațul tău mă-nchin şi te privesc
Ții loc la pâinea coaptă, ai gustul fericirii
Şi tot ce-mi mai rămâne e pâinea să sfințesc.

Atingerea ta blândă pe pielea mea sculptează
Icoane de suspine, pereții sunt brodați
În mine-o odă veche şi-un vers mai trist vibrează
Atât suntem de puri dormind îmbrățişați.

Eşti pâinea mea cu sare, în toamnă îmi eşti vinul
În anotimpul nostru cu dorul ne hrănim
Ne îmbătăm cu-atingeri şi împlinim destinul
Ne închinăm luminii ca-n ea să ne iubim.

Pe un pământ de abur noi învățăm iubirea
Mai rar dar ne încearcă şi toamna cu tristeți
Pe chipul tău, pe frunte, azi scriu eu împlinirea
Iar tu un dans în doi spre viață mă înveți.
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Geo GALEtAR

1.
du-te.
acolo veghează umbra albastră.
ai un râu la picioare, o aripă din care
noaptea muşcă până se aude sângele în trestii.
cu un alfabet învingi distanța,
arunci solilocvii palide peste umăr:
câteva zile în plus,
o moarte în casele oamenilor de departe.

2.se ia la trântă cu extazul, cu tic-tac-ul obscen,
mărturiseşte viețile din alte întâmplări.
o flacără fără voce la picioare,
un crâng de vocale pe acoperiş:
lumină, lumină, câte iluzii
în inelarul sterp al îngerului meu?
am venit, am venit, învingeți-mă.

3.spune până unde se-ntâmplă ceea ce nu este,
până unde se numeşte ochiul cumva.

spune ceva:
abis sau auroră boreală,
ferigă sau fiară,
totuna ți-e şi oricând.
precum  muntele din gând.

4.raza pe muntele de gheață,
trandafirul desfoliat şi sacra neruşinare.
vezi pajiştea care arde: e un murmur
când trec pe sub ploi fetele văzduhului.
trădarea sapă aproape: un cuib
în însoritele inimi. de acolo
începe victoria de care te temi.

5.din două în două morți vine apusul,
vine şi fiara din ecuatorul ochiului.

vai, teama e în lanul ferecat,
acolo petrecem cu anii cei neistoviți.
roua pe acoperişul sonor,
ca un animal văzut în altă climă.
câți îngeri în viețile noastre pierdute?

6.trec prin grădinile de sus

aud un sunet straniu

privirea calcă pe urmele paşilor tăi
ca o constelație a hazardului

nimic nu ne poate opri
nimeni nu moare în noaptea cea lungă

ai vrut să rămâi şi ai rămas

7.împrejurul nostru ei cântă
ei trec prin pajişti prin umbra înaltă

ei cântă cu ochii în cer
veşmintele lor ard ca roua pe creste

cine e vinovat de splendoare 

cine arată calea     cine vânează
animalul strălucitor din inima ta

8.el trece de nori şi se vede aproape
el calcă uşor şi vine spre noi
un suflet zăbovind arar pe colină
ghiceşte lumina o duce cu el
oh, când vorbeşte se face seară
se face noapte când el nu se vede
când el se presimte

9.cântăreşti un suflet care nu e
în jumătatea vieții decât o amintire
a palidei neîncrederi     a aceluiaşi
gest despodobit de rictusul maimuței
pe când încerci să vezi acolo
sau în altă parte un conglomerat straniu
de licurici pe colina învinsă
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Dumitru ICHIM

pARtEA A DOuA A tRANDAFIRuLuI 

- Să ocolim femeia
care coboară spre noi!
Ea a născut pe cel ce a trădat
pe Fiul tău, muşcat
pe rând de cui.
Aşa-i grăi în partea-ntâia
a diatribei,
trandafirul cu toți spinii lui
Prea Milostivei.

Cele două femei
încrucişară drumul.
Cu capul plecat. Amândouă.
Fiecare cu durerea ei,
înmugurită-n rouă,
cum de prea multă lună
se-apleacă ramii înfloriți de tei.

Prea Milostiva Maică,
luând iar firul vorbei lui,
răspunse trandafirului,
cu ghimpii păzitori de vamă: 
- Şi ea e mamă...
Ce contează
cum reflectată
e născuta rază?
Oricărei mame se cuvine
chiar îngerul din cer
să se închine.
Apoi continuă Prea Milostiva,
din ochi ştergîndu-şi roua: 
- Firească e țepuşa şi te doare,
dar nu uita menirea ta de floare.

De vrei ciulină stearpă să nu fii,
la fiecare mamă, în genunchi,
rosteşte-i numai partea-a doua
a psalmului de sus!''

...şi Maica Născătoare
a Bunului Iisus
privea cum trandafiru-şi înflorea
spovada albă şi cerşea iertare.

tHE SECOND pARt OF tHE ROSE 

''Let us avoid the woman
who’s coming down to us.  
She brought to life the one who had betrayed 
your Son, whose nails
in turn 
had bitten Him.’’ 
This was the way in the first part
of diatribe,
that rose with all its thorns
to the All-Merciful had whispered. 

On their way the women
crossed each other
both of them heads down. 
Each one of them with her own pain
bursting in tears,
and of too much of moon light
the blossomed branch of lime-tree
was there to bow down.

The All-Merciful Mother
continuing the whisper’s flow 
an answer gave to rose 
whose first part’s full of thorns:
‘’She is a mother, too…
It really matters 
the way the new born ray
reflected is?
Mothers deserve
even an angel
to kneel in front of them.’’

And then All-Merciful went on 
Wiping the dew from her eyes:
’’The thorn is normal and does pain,
yet, don’t forget – the flower!
If you decide a sterile thistle not to be
In front of every mother bow humbly your knees
You go, and sing only the second part
of rose’s highest psalm!’’ 

… And Jesus’ 
good Mother
was looking how the rose was blooming
in white confession, forgiveness begging.  
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Daniel IONIŢă (Australia)

tHE EARtH IS tHE LORD'S

From whence I came I no longer recall
Now I abide in some place with rocks and waves
Yesterday new not what was doomed for the morrow,
but today appears like a red island
a continent, a world perhaps, or an opinion - 
who remembers vaguely from time to time
of a child from far away, a long time ago,
who was playing with a punctured ball
in the dust of some street
on the outskirts of a far away city
surrounded by a boulevard, a park, 
some drinking fountains
But for a long time now, 
I drive past something that's akin to gum trees,
and where the ocean plants its kisses, 
I dip my toes thinking that maybe during some to-
morrow, 
which does not now of yesterday and its woes, 
and does not care of countries, cities and oceans...
the universe will sprout anew, and God,
appearing finally to collect Her rent,
will stop this nonsense of geography
and history, and stuff...
Of so many confusing oceans, puzzling countries,
in which the children, 
like some cheery trees in cherry orchards, 
cannot think of gum trees;
or perhaps like eucalyptus trees in bushes,
believing it is them alone, 
who kick around a punctured ball, 
who watch the sun over some ocean.
I am myself, a continent here and there,
and then some cities,
Perhaps cherry tree, a eucalyptus, 
a stone somewhere, an ocean shore.
Or maybe several, because
the thought of being just one continent,
or crossing just one ocean, or two, 
of owning just one country
feels like some tight coffin lid nailed in,
And I can't breath - and push and SCREAM!
One country, even two, or three. 
Too few - such a claustrophobic curse.
Why suffer this?
When bards from times of yore, sing:
The earth is the Lord's, and everything on it?*
(*Psalm 24:1)

păMâNtu-NtREG E-A DOMNuLuI MOşIE

Am venit de undeva şi nu mai ştiu
Sunt acum într-un loc cu valuri şi cu stânci
Ziua de ieri nu ştia ce se va-ntampla mâine
Iar astăzi îmi apare ca o insula roşie

Un continet, o lume, o părere -
Ce îşi aduce-aminte vag, din când în când
De un copil din strada Butimanu,
De praful din Intrarea Toporaşi.
Era un tei, un dud, şi-apoi un vişin
Un bulevard, un parc, şi o cişmea -
Dar azi, eucalipții îi salut,
Şi-n buze de ocean îmi scald călcâiul.
Gandesc că poate mâine-n univers
Va aprea, în fine, Dumnezeu
Ca să opreasc-acest nonsens rizibil
A-nchipurilor de geografie şi istorie
A mărilor, şi țărilor confuze
În care copiii se găsesc, unii în duzi,
Alți-n eucalipți, sau arbori de sequoia.
Crezând, ca şi eucalipții, că sunt siguri
Sau ca şi teii, că doar ei există pe pamânt.
O țară şi o mare sunt şi eu
Mai multe chiar, fiindcş pentru mine,
Să fiu cuprins de-un singur continent
E ca şi cum mă-ntinde sub capacul
Care se bate strâns peste sicriu,
Şi nu pot respira, şi-ncep să urlu!!
De aceea eu vă avertizez acum
Că nu pot fi prostit cu un ocean, 
O țară, două, ca la chiori...
Acestea-mi sunt acum
Infime, meschine şi, mai ales, claustrofobe.
Şi-apoi de ce n-aş exista-n acelaş timp
Ca arbore sequoia şi ca teii,
Ca trei-patru oceane, cinci ghețari,
O țara cu castani, una cu vişini,
Şi ca un continent eucaliptic?

Aşa cântau cei barzi, în vremi trecute
„Pamântu-ntreg e-a Domnului moşie..."?*
(*Psalmi, 24:1)
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Victoria StOIAN

Să-ţi spună că iubirea...

Să-ți spună că iubirea nu va muri vreodată,
Eu i-am cules şi dorul de tine iar mă prinde,
Dar mâna ta-i departe şi nu mă mai cuprinde.
Cât te iubesc??? Iubirea-mi, adâncă, învoalată,
Pământul l-ar cuprinde  şi cerul tot cu stele 
Unite-n constelații de Zeul Creator,
Titanică Treime, perpetuu prinsă-n zbor.
Copil al ei sunt Doamne, scotocitor de rele,
Ce-ar  umple Universul cu gânduri răzvrătite,
Îngenunghind când frigul nu muşcă ghiocelul,
Când, infinit-albastrul răsfrânge stânjenelul,
Şi hohotind cuvântul, când dus te ştiu, iubite! 

Un bocet, niciodată, nu aş putea să-nalț,
Alchimică aurire din amalgam cu  malț.

Magul

Sunt doar un mag amnezic, cu tristă detaşare
Mă-nchin adânc la versul ce-a înjugat cuvântul;
Licorna fermecată a suprimat-o vântul,
Virtutea doar în vicii găseşte alinare.
Sunt mag, cred uneori c-am străbătut pustia,
Nu, pentru mine versul nu-i joacă sau pedeapsă,
Nisipul, dus de vântul hoinar, cu pusa capsă,
M-a  binecuvântat şi mi-a întins ostia...
Eşti tu, ce calci nisipul ce l-a călcat Iisus,
Venit din cel Cel Ce Este, hrănit de ei cu fiere, 

De frații lui, în țara cu lapte şi cu miere?
Eu sunt doar mag, prea multe de mine n-am de spus.

Dar uneori, când vântul adie, văd lumina 
Pustia mă primeşte şi-mi iartă toată vina! 

Oglinda 

Oglinda nu mă minte şi nici nu mă-nspăimântă, 
Ne ştim de mult şi trainic ne-am înfrățit privirea,
Rotite anotimpuri  cu ierni ce-n gheață firea,
Cu primăveri ce tenu-mi cu străluriri îl cântă.
Da, îi cunosc capriciul ce-ochii-ncercănează 
Când luna plină-şi varsă lumina peste noapte
Şi, somnul nu-mi adoarme ideile netoate, 
Oglinda, doar ea ştie supliciul cât durează.
Şi iar se-ntâmplă vraja ce ne-a unit  pe viață:
Rarefiat un abur pe fața ei pluteşte,
Un abur ce ascunde lumina şi-o goneşte-
Îmi netezeşte riduri, cu fard pe ochi, pe față

Zăresc duhul oglinzii, flexat în reverans,
Şăgalnic, mă invită în ritualic dans...

De când, de ce, de unde?

Mă-ntorc la punctul zero, când ți-am simțit privi-
rea,
Erau atâția oameni în ziua aceea-n sală,
Sărbătoream ceva, înveşmântați de gală,
De când, de ce, de unde s-a destrămat iubirea?
Mi-am amintit, de parcă aş fi uitat vreodată!
Da, e un timp trecut, prădalnicul „de când”
Eforturi inutile ca să mi-l scot din gând.
„De ce” n-ai spus o vorbă urâtă niciodată?
Puteam, ca Psyche, ziua să-mi țes frumoase vise:
Psidelice poeme cerşeau mereu cuvinte,
-Halucinante franjuri purtau trufaşe ginte-
Mă mângâiai în bezna iubirii înterzise...

„De unde” te-ntorceai, din care lume rea,
Ce numai cu privirea, iubirea murdărea! 

Lavandă

Frânturi dintr-o uitată baladă provensală
M-aruncă într-o lume pe care o iubesc:
Vorbesc o limbă d’oc, război, devin vasală,
Aud cum trubadurii, romanțe plăsmuiesc.
Parfumul de lavandă  îl răspândeşte vântul,
La Avignon sub poduri, iubirea şi aleanul
Se împletesc  cu râul ce poartă-n ape cântul
Departe, către marea ce întâlneşte-oceanul.
O undă aromată se ține scai de mine,
Prin lanuri de lavandă mă plimbă zăbăucă,
Morțiş ar vrea să spun că îmi e dor de tine,
Dar n-o ascult şi pleacă, cum a venit, nălucă!

Doar pentru tine stau, iubite cavaler,
Sub vraja ce m-aruncă în Evul cu mister...!
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Daniel MARIAN

Capăt de lună plină

Vine
hămesitul cal de fluturi
ce-a-nfulecat orbeşte
un neam întreg de îngeri
impecabili.
pe când erau lucrurile gri
Dumnezeu picura cerneala.
fără vântul mărunt, nimic
nu era dinaintea
furtunii.
foamea de aripi
a ținut loc de disperare.
vine, iată-l.
oare şeaua l-ar scoate din minti ?

Arc electric

Inimii tale îi veneam ca o manusă,
mâinii tale îi veneam ca un inel,
ochiului tău ca o lacrimă blânda,
moftului tău nebun, ca o pradă,
era-n zadar, dar eu
ție îti veneam.
inimii mele îi veneai ca o zeghe,
mâinii mele îi veneai ca o catuşe,
ochiului meu, ca o secure de lumină,
înverşunării mele cărunte
un păcătos bumerang.
era-n zadar, căci tu
mie nu îmi mai veneai.
eu, curentat de iubire
aproape inexplicabil –
tu, înger îmbrăcat într-un fulger
pe cerul altui saltimbanc.

încercarea de gumă

Vine pasărea, minune că vine
devreme. o alerg cu-o limbă de ceas.
între zbor şi galop, un mers legănat.
ce greieri, între alba si iulia,
ca între albastru şi drog,
gheare-ntortocheate.
Doamne, cum ne-am trezit
în cârdul de mlaştini

Idee în alb
Iata-ma
sprĳinit într-o altă aripa
ce a uitat sa crească până la capăt
- căci, nu-i aşa, îngeri perfecți nu
puteam să fim, nu –

chiar daca ne-am fi dat peste cap
în loc de a ne naste

Icoana saracă

Poate fi crâşma-n care stăm
din aur,
numai sufletul ni-i podidit cu-arginti.
când se las’ o noapte de balaur,
ne-om duce sa ne poleim în sfinti

încă

În ochiul ce domneste –
mi plânge
chiar lângă anca
e loc de-a
cui matase
pieptana-voi
al cui poem ’l voi strânge –
ea e limpede, curge.
eu înca ma mir de
aratarea ei în cuvinte

Goblen (II)

Vine-un sfânt de ață
într-o lume descusuta
sa-si caute ghem
lumea, cum se naşte
se arunca într-un smoc
se tine lant
ne trezim c-un cap mai sus,
de zmeu, pe nicarelea
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Vasile VECINu

între somnuri

Rămas statuie cu suflet
mă bat cu capul de nevăzute margini 
singur mă lupt cu gândurile care
nu m-au îmbătrânit definitiv,
mă sculptează timpul, dar
lumina nu m-a decolorat definitiv.
Nu mă suprapun umbrele reci
duşmanii mei sinceri!
Nu mă răzbun pe oglinzi
şi nici pe mine poate.
Răbdător iert multe ca mama
Nerăbdarea inimii mă ține treaz
între somnuri netransparent.
Ar trebui să fiu trist, bucuros
ca să pot plânge sincer. Lacrimile
sunt de prisos pentru unii.
Dar până să doară încetineala
frica-iluzie şi durerea-zbucium
n-ar trebui să sperie copilăria:
drumurile rabdă multe.

Meditaţie

Încet coboară cuvintele în  şoaptă
din munții luciferi ai minții.
Cuvântul emotiv e un şes nesfârşit
unde căutările pasc în turmă
pe seceta nebiruită de cunoaştere.
Orizontul mai ascunde umbrele,
dar munții nu vor ajunge la stele.
Odată am să prind şi-am să închid
luna lângă inima mea.
Apele rod din rădăcina timpului.
Inert ecoul îmi imită cuvintele
şi-mi pare rău că le-am rostit
deranjându-mi timpanele.

De-a Baba-Oarba 

Iar plec de acasă să scap de idei.
Umbrele nu-mi dau pace de-o vreme. 
Am avut grĳă
să închid uşa să găsesc totul
cum am lăsat, mai puțin
ceasul care nu tace întors.
Timpul rabdă multe.
Am lăsat jumătate de singurătate
acasă, cealaltă s-a furişat
în umbra îngerului meu păzitor.
Ajuns cu gândurile-afară
sar peste alte grĳi.
De mă  apropii de tine
scapi şi mai greu de mine.

Mă cheamă depărtările în sens.
De ce mă laşi să rătăcesc în spațiu?
Ieşi-mi în cale trează, toată.

Clepsidre
Refren  în  respirări . Preludiu.

Cu zâmbet te salut om bun
să mă ierți ca mama

copilă zâmbind.
In oglindă

văd umbra mea
care nu vorbeşte,nici

ochii  nu   mint   intrările
clipa  sau  cântecul ,  măsura.
Clipa   sau  cântecul,  măsura,

tic-tacul inimii, unduirea
apei, aerul, grĳa mea,

clepsidra, delta
palmei

diagrama inimii,
drumuri-destine, ape.

Se-ntâmplă serioşi să fim.
Răbdare, sincer n-am spus tot.
Dorindu-mă   cântec    mereu

nu  fac  politică   şi    nici
religie. Meditez

statornicind       p o e z i a
din dor de  aripi.  Albindu-mă.

Unde rătăceşti flaşnetar ?
De-acasă plec din nou aiurea.
Luminile se sparg în univers.

Tot îmi va creşte în lipsă
umbra ultimei plecări.

Se-aud demult în mine amintiri,
vise - surprizele planetei.

Ei, flaşnetar-flaşnetar
cu papagalul, biletele, cântecul,

unde mai rătăceşti?
Eu te mai caut, te caut.

Departe m-au dus amintirile.
Ai rămas lumina stelei polare...

Dar atâta timp cât planeta
îmi aparține în univers

cu fiecare cuvintire
întregesc geneza mea stelară.

Copilăria rămâne în mine,
dar jocul nu s-a frânt,

e reluat din neastâmpăr
preludiind sărutul
a nu ştiu cât-a oară.
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Aurel pOp

Cele câteva căderi ale poetului

1.

Călătorim înăuntru
şi privim spre univers
depărtându-ne unii de alții
şi mă-ntreb:
până unde vom suporta 
căderea cuvântului.
El se ridică mereu
şi
iar cade
de fiecare dată în noi
fără vrere
sau 
astfel spus
a fost
întâia cădere

2.

Uneori
mai cad pe gânduri
până noaptea târziu
la cântatul cocoşilor
scriu
la prima sinucidere 
de craca copacului
simt 
a doua cădere 
a poetului.

3.

Îmi amintesc
de fructul oprit
şi mă cuprinde spaima
iar 
tu râzi
de oamenii
ce plutesc în corăbii
în timp 
ce ei strigă:
pământ, pământ...
O pasăre zboară 
cu firul de iarbă în cioc 
vestind a treia cădere
pe loc

4.

Cuget
şi-ntreb:
oare unde

şi când 
vom ajunge-mpreună 
în turn ?
Vom înțelege 
vremurile
când scriam poeme
nocturn
prevestind
cea de-a patra cădere a...

5.

M-am trezit 
la cântatul cocoşilor
lumina se odihnea încă
am călcat peste arginți
ştergându-mi lacrimile
cu toate că nu înțeleg 
prea multe
de aceea nu-mi cere 
să-ți spun – 
despre
a cincea cădere
în care doar poetul plăteşte tribut
în timp ce lumea joacă barbut.

6.

N-am încredere 
în poetul din mine
atâta timp
cât
undeva
se scrie o carte
îi ating semnul
şi mă cutremur
vestindu-le unora plăceri
iar lumii
cea de-a şasea cădere.
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Georgeta REStEMAN

îN SAtuL MIROSIND A pâINE...

Stă liliacul să-nflorească 
în satul cu miros de pâine
foşnesc dorințe-n poala ierbii
când noi păşim încet spre mâine
privind cum se adapă cerbii...
O lacrimă copilărească
pe-obrazul nins cu alb de floare
adastă-n tihnă, limpezită
în roua dulce-a dimineții
Din umbra clipei, hărăzită
nectar să toarne-n cupa vieții,
răzbate-o tainică chemare...
O amintire din pruncie -
naive patimi de Fecioară -
când, hoinărind peste ponoare
mă îmbătam cu primăvară
pândind cuminte-ntre răzoare
ca floarea Paştelui să-nvie...
Crăiasa mândră din frunzar
sfioasă, albă şi gingaşă
din reavăn lut de-abia ivită
dar cu alura pătimaşă
cunună o-mpleteam, smerită,
şi-n Joia Mare, în altar
o aşezam cu sfiiciune...
Îngenuncheau, pe rând, camelii
din clopote curgea amarul
Douăsprezece Evanghelii
citea prelatul în altarul
cu flori plecate-n rugăciune...
Suntem în prag de sărbătoare
ne străduim să fim mai buni

şi-n satul mirosind a pâine,
cum dat ne este din străbuni,
păşim încet, încet spre mâine
căci este Sfânta Joie Mare....

FEERIE DE MAI

În dimineți sfințite cu limpezimi de rouă
Pe brațele tăcerii cu flori de liliac
Iubite-n taina nopții de-un arc de lună nouă
Miresme de petunii te-ntâmpină-n cerdac 

O linişte străpunsă de triluri jucăuşe
Prin ramuri înverzite cântându-şi tanic dor
Şi-un rai de prospețime cu irişi-căldăruşe
Ostrov de lăcrimioare, bujori făcând amor

Cu fluturi albi ce-şi poartă aripile gingaşe
În feciorelnic dans pe jarul din petale...
Sub poale apusene, cu dealuri buclucaşe
Ghirlande de verdeață înalță osanale

Spre Demiurg, stăpânul luminii prin ponoare.
Minuni se scaldă-n ierburi în strai multicolor
Smerit, se-apleacă codrul, miresme-nrobitoare
Plutesc sfindând azurul... şi-n pacea din pridvor

Tresar muşcate-aprinse, purtând iubiri în nuri,
Vise drapate-n linişti ce curg spre noi şuvoi
În nopți de mai cu greieri de-a pururi trubaduri
Şi-un licăr de speranță-n trifoi cu patru foi... 

îNSERARE...

Amurg rodind miresme, amețitoare unde
Despică-n calde umbre oceane de verdeață
Minuni sculptate-n floare de liliac ce-ascunde
În patimi învelite crâmpeie dulci de viață.

Se prăvălesc spre ramuri mirări din cer descinse
Pe tălpi de întuneric plâng doruri răstignite
Se-ntoarnă taine sacre pe pajiştile ninse
Cu puf de păpădie şi lacrimi ostenite

De rouă... Grinzi de floare ce străjuiesc splendoarea
Şi luturi dogorânde sub arşița dorinței
Se năruie-n parfumuri, înveşnicind chemarea
Nălucilor din vise în palma neputinței.

Magnifice vitralii, veghind frânturi de gânduri
Izbesc tăceri arsura din plesnituri de stânci
Se scutură-nserarea pe maci aprinşi în crânguri
Când ațipim la umbra durerilor adânci...
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traian VASILCău (R. Moldova)

Surpările Fiinţei

Văd sunetul, aud lumina,
Am doar un clopot şi o stea,
Psaltire de-ar fi viața mea
Mi-aş fi ferice precum vina
De-a nu te mai putea uita.

Lumina-i sunet şi-i lumină
Tot sunetul nins cu mister,
E-un Ierusalim în cer,
Hai să-l vedem, cînd se închină
Un crin în el – cel mai stingher!

Nu este mare Dumnezeu,
Ci infinit – întinde-i mîna –
E pretutindeni şi mereu –
Vezi sunetul? Auzi lumina?
Surpă-te-n rai. Nu e prea greu

Cînd, pregătit, te ştii ne-nfrînt
Pentru vecia din Cuvînt.

Sfatul cuvintelor

Ochii tăi sunt izvoare de iubire,
Înveşnicesc de tine, Pustiire,
Şi lăcrimînd, spre mine cînd te-ntorci,
Din mare ies în patrafir de scoici.

Ce zi frumoasă umblă pe pămînt,
În care de-ai muri e-o fericire!
O candelă de boltă atîrnînd,
Înveşniceşti de mine, Pustiire

Şi de atîta taină-mpărătească
Cuvintele se-ntrec să mă gîndească.

Alai poetic

Au dat în pîrg icoanele din mine,
Pe țărmul inimii s-a-nseninat,
Soarele săgetează ne-ncetat 
Vecia suferinței din oricine.

Cerescu-acordeon şi-a luat vacanță,
C-un fir de iarbă, înmuiat în stea
Tot scriu orice colnic, orice vîlcea.

Sunt împlinit: La iad n-am vreo restanță,
Dar am un vis etern: rîvnesc mereu
Nemoartea să-mi petrec în Dumnezeu.

***

Cînd te văd pe tine
M-amintesc pe mine.

***
Cu adevărat să mori
Ca să zbori din muritori.

Refiinţare

Cu moartea m-am obişnuit,
Cu viața mi-este tot mai greu,
Sunt plin de lacrimă mereu
Ca marea-n cer – de asfințit.

Pe fața zării lumînări
Spun numele-mi sfințit de boală.
Păcatu-n mine se răscoală,
Sunt cotropit de-nsingurări

Şi în amurg, sub raiuri pline,
Tremură cărțile din mine.

***
Poezia m-a ales pe viață
Să-i fiu soț prădalnic de mirări.
Să prind a-nflori-n ale ei brață
Semănîndu-mi chipul cu iertări.

Pînă într-o zi ori într-o noapte
Cînd mi-o-ntinde scara lui, Iisus,
Şi-am s-o uit în visu-i de nespus
Pentru-un veac sau pentru pururi poate ...

Dar acum surîd, cu Moartea-n față
Şi cu Poezia strînsă-n brață.
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“S-au dus apoi la Va-
leria Sadoveanu. Maes-
trul era suferind după un
atac cerebral. I-au poves-
tit cazul. Le-au răspuns
că dacă maestrul ar fi
fost sănătos, acest lucru
nu s-ar fi întâmplat cu
poetul. Pe Ion Marin Sa-
doveanu, Maniche, cum
îi zicea cel sub arest, l-au
găsit lungit pe o cana-
pea, cu mâna la inimă,
nu se simţea bine. Când
au ajuns la Teatrul Naţio-
nal, la Zaharia Stancu, i-
a primit secretara, a
plâns şi ea şi  le-a comu-
nicat că şeful ei este
foarte afectat, dar nu
poate să-i primească,
nici să facă ceva pentru
doctor. “ 

Ion N. OpREA

VASILE VOICuLESCu şI ACADEMIA DE LA BâRLAD
(continuare din numerele trecute)

IV

Securiştii au năvălit în casa din strada Dr. Staicovici în ziua de
3 august 1958. Eu nu mai stăteam acolo, rămăsese tata, suro-
rile lui mai mari şi fratele meu Ionică. Au intrat în casă şi au

făcut percheziție, au căutat peste tot, au răsturnat totul… tata nu
credea totuşi că va fi arestat. Către dimineața zilei următoare, agen-
ții au sigilat biroul tatei şi au plecat. L-au luat cu ei şi pe tata, fără
pulover, fără nici o haină mai groasă. După câteva zile au venit cu
nişte camioane şi au încărcat tot: cărți, tablouri, icoane şi mobilele
din bibliotecă, spune Gabriela, fiica lui V. Voiculescu într-un inter-
viu publicat în Lumea magazin nr.4, 1997.

-M-am trezit brusc în toiul nopții. În casă domnea o forfotă
continuă. Paşi grei răsunau pe parchet. Venise Securitatea. Printr-
o uşă întredeschisă am văzut în hol un bărbat în haină de piele, cu
automatul agățat de gât. Prin fereastră se vedea o maşină mică, ne-
agră, oprită în fața porții. Ceva mai la vale, în fața locuinței docto-
rului Banu, era o altă maşină. Doctorul Banu avusese însă noroc,
murise de inimă. Cei care scotoceau prin odăi erau şase cu toții,
cel puțin aşa mi-a spus tata. Bunicul era însoțit la baie cu pistolul
în ceafă. Percheziția a durat cam cinci-şase ore. Ore de coşmar. Spre
dimineață, unul dintre securişti ne-a cerut să-i dăm  ciorapi de lână
şi flanele călduroase. Apoi au pus sigiliu pe odaia bunicului, pe
care l-au dus ținându-l strâns de brațe, ca pe un criminal periculos,
spunea Andrei Voiculescu, nepotul poetului, în ziua de 8 aprilie
1985, răspunzând întrebărilor lui Vasile Mănuceanu la Radio „Eu-
ropa liberă”.

Arestarea lui V. Voiculescu era iminentă. Lumea timpului
era în fierbere. În vara lui 1956, în Ungaria dar şi în Polonia lumea
nu numai cea muncitorească, se ştie, se mişcase puternic. Căzuseră
nişte capete, altele se clătinau… Şi într-o parte şi în alta pentru li-
niştirea spiritelor interveniseră ruşii înarmați, cu tancurile… La noi
unii ridicau şi ei capetele. Râdeau în față comuniştilor. Securitatea
şi miliția stăteau la pândă…Tăcerea unor intelectuali dar mai ales
întrunirea lor în grupuri organizate nu erau deloc văzute bine, ci
supravegheate cu temeinicie. Unii dintre studenți erau în anchete
prelungite, parte din ei arestați. Se executase reducerea forțată a
vieții mânăstireşti, mulți trăitori ai lor  îndepărtați, expulzați. Nu
se putea şti niciodată care din oamenii țării sunt  sau nu în vizorul
organelor de stat, a partidului stat, mai ales în cazul celor care frec-
ventau întrunirile şi discuțiile literare. Mai ales că, după cum se
spunea, o vecină a familiei Voiculescu, cu puțin timp înaintea ares-
tării poetului, doamna Bogdan Ivanca, responsabila străzii care era
nu puțin şi informatoarea celor de la securitate, într-o discuție lă-
sase să se înțeleagă că arestarea vecinului nu-i prea departe. Aşa,
deci, poetul se aştepta la orice, dar miza pe obişnuita omenie, pe
vârsta care o avea…

Nu a ținut nimeni seama de vârsta omului ! V. Voiculescu
a primit mandat de arestare pentru 60 de zile, timp în care  a fost
supus tuturor torturilor materiale şi mai ales psihologice. In de-
osebi culpabilizarea inventată, delict de uneltire contra ordinii so-
ciale, dădea câmp larg de investigare şi răzbunare oamenilor
legii…Arată anchetei activitatea duşmănoasă pe care d-ta ai des-
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făşurat-o împotriva regimului democrat popular
din R.P.R !, l-a tutuit de la începutul interogatorului,
desfăşurat în prima zi a arestării, locotenentul
major Mihăilescu Gheorghe, care îi semnase actul
de arestare.

- Eu nu am  desfăşurat nici un fel de
activitate împotriva regimului democrat popular
din R.P.R., a răspuns fără şovăială poetul.

- Răspunsul dumitale nu corespunde
realități deoarece din materialele ce le posedă an-
cheta reiese că ai desfăşurat activitate duşmănoasă
regimului din R.P.R., fapt pentru care ancheta re-
vine şi îți porunceşte: arată adevărul !

- Arătând mai sus că n-am desfăşurat
nici un fel de activitate duşmănoasă regimului din
R.P.R. eu am declarat adevărul, şi-a susținut punc-
tul de vedere cel interogat.

Cum omul anchetat, i se părea ofițerului
un bătrânel mai mult dezorientat şi speriat decât un
personaj periculos ordinii sociale, cu experiența
care o avea în astfel de cazuri, l-a făcut pe poet,
încet-încet,  să admită şi să consemneze: „Recunosc
că am scris şi difuzat poezii. Începând din anul 1947
şi până în prezent eu am scris multe poezii cu con-
ținut religios, de îndemn la o viață duhovnicească,
de rupere de viață, care prin interpretare pot părea
a avea un caracter duşmănos față de regim, aşa cum
este poezia Noul arhitect. Şi altele, aşa cum sunt
poeziile Neagra labă, Cerşetorul şi altele”. 

Față de cele obținute, anchetatorul, chiar
nemulțumit, îl punea pe învinuit să încheie: „Declar
că în afara celor declarate n-am mai desfăşurat altă
activitate duşmănoasă regimului din R.P.R”. Avea
el ce avea cu… activitatea duşmănoasă !

La al doilea interogatoriu anchetatorul a
rămas nevoit să accepte răspunsuri de genul: „La
început între noi – V. Voiculescu şi Alexandru Mi-
ronescu -  au fost simple relații de cunoştințe, apoi
au devenit mai strânse, după 1954-1955 stabilindu-
se legături de prietenie” ; iar cu privire la altcineva:
„în discuțiile ce se purtau Alexandru Teodorescu
zis Sandu Tudor făcea membrilor acestui grup o
educație mistică”.

Pe baza unor asemenea afirmații s-a întoc-
mit Ordonanța de punere sub învinuire, citită scrii-
torului de anchetator în ziua de 24 august 1958, la
circa 20 de zile de la arestare.

După, s-au mai făcut şi alte completări, ne-
relevante cauzei pentru acuzare. Anchetatorii tre-
buiau să-şi dovedească devotamentul, zelul,
salariile…

Concomitent membrii familiei  transpirau,
se sfătuiau  cum să vină în ajutorul celui năpăstuit.
Colaborau  cu avocatul şi adunau probe în apărare.
Sperau la declarații, un gest de la scriitorii cu noto-
rietate care să-şi salveze confratele. Cineva şi-a adus

aminte că atunci când Baruțu a fost arestat pentru
tipografia clandestină şi tipărirea de manifeste an-
ticomuniste Arghezi a venit la ei acasă în strada
Staicovici şi cu lacrimi în ochi s-a sfătuit cu docto-
rul… Hai, deci la Arghezi ! S-a vorbit cu Mitzura că
Arghezi era…la Sinaia. S-a arătat mişcată, a şi plâns.
A vorbit frumos despre doctor. Cineva a alergat la
Sinaia, l-a căutat la Casa scriitorilor, până şi la mili-
ția locală. Nu l-au găsit, probabil făcea poezie la
Mărțişor, au zis sarcastic obositorii…

S-au dus apoi la Valeria Sadoveanu. Maes-
trul era suferind după un atac cerebral. I-au povestit
cazul. Le-au răspuns că dacă maestrul ar fi fost să-
nătos, acest lucru nu s-ar fi întâmplat cu poetul. Pe
Ion Marin Sadoveanu, Maniche, cum îi zicea cel sub
arest, l-au găsit lungit pe o canapea, cu mâna la
inimă, nu se simțea bine. Când au ajuns la Teatrul
Național, la Zaharia Stancu, i-a primit secretara, a
plâns şi ea şi  le-a comunicat că şeful ei este foarte
afectat, dar nu poate să-i primească, nici să facă
ceva pentru doctor. Alfred Margul Sperber, pe care
Voiculescu împreună cu Ion Pillat îl scoseseră dintr-
un lagăr în timpul războiului, a acceptat să le dea o
referință dar imediat şi-a retras promisiunea. Geo
Bogza a invocat starea de sănătate necorespunză-
toare şi i-a refuzat.  Mihai Beniuc ? Mihai Beniuc,
preşedintele Uniunii Scriitorilor, după lungi tergi-
versări, enervat de insistențe, i-a zis lui Radu, fiul
poetului: „Eu, dragă, nu l-am cunoscut bine pe Voi-
culescu şi de câte ori  l-am solicitat nu a vrut să co-
laboreze. Încercați la confrații lui care l-au cunoscut
mai bine”. Confrații lui,  care erau la închisoare !

Pregătit şi bine cosmetizat, după dorința
puterii temătoare de tot ce se întâmpla în țară dar
şi la vecinii de idei şi programe, la care se adăugau
ingredientele Securutății ale cărei slujbaşi veneau
proaspăt şcoliți tocmai de la Moscova, Dosarul cau-
zei  „Rugul Aprins” este judecat la 8 noiembrie 1958
de Colegiul de fond al Tribunalului militar al Re-
giunii a II-a militare.

După ce până şi asistența a fost identificată
cu Buletinul-legitimație şi trecuți om cu om într-un
registru ca prezenți la şedința publică, publicul a
fost lăsat să pătrundă în sală. Instanța, în mod so-
lemn, rece în ceea ce se întâmpla, a făcut apelul
martorilor, i-a privit încruntat pe fiecare şi a intrat
în… deliberare. Imediat apoi a cerut evacuarea sălii.
Motivul ? Secretul  Statului ! S-a aflat mai târziu că
întreg procesul a fost o parodie, în dauna acuzaților.
-Susnumitul este bine cunoscut ca element duşmă-
nos al clasei muncitoare din U.R.S.S. prin scrierile
sale din perioada celui de al doilea război mondial,
în versurile sale a elogiat războiul criminal dus îm-
potriva Țării Sovietice, astăzi prietene ! şi-a început
procurorul acuzarea în cazul poetului V. Voicu-
lescu, după cum tipicul a fost repetat şi în cazul ce-
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lorlalți din boxa acuzării, ca şi cum nu Statul român
ci cel sovietic ar fi fost primejduit de rugăciunile ro-
mânilor.

La pronunțare Voiculescu Vasile a fost con-
damnat la cinci ani temniță grea şi cinci ani degra-
dare civică. S-a dispus confiscarea totală a averii
personale. Când s-a dat ultimul cuvânt acuzatului,
poetul a cerut ca, în conformitate cu legea, să nu i
se confişte unealta de lucru, care pentru el însemna
cărțile şi manuscrisele. Cine să-l asculte ?

Condamnat la temniță grea, Voiculescu,
om la şaptezeci şi patru de ani, deşi legea prevedea
că cel care a împlinit vârsta de 60 de ani nu i se
aplică o astfel de pedeapsă, a cunoscut în chip ne-
mĳlocit, timp de patru ani, rigorile şi asprimea vieții
de puşcăriaş.

Deşi scriitorul nu a prea vorbit familiei sau
cunoscuților despre anii recluziunii informațiile
despre viața lui la închisoare nu au lipsit.

-După arestare, am fost ținut timp de un an
la penitenciarul din Ploieşti. Cred că era pe 11 sau
12 februarie 1959, când am fost scos într-o noapte,

împreună cu alți deținuți, în curtea închisorii. Tre-
buiau transportați undeva, la altă închisoare. În va-
gonul ticsit de trupuri, abia dac-am putut găsi un
loc pe jos. Acolo, printre deținuții care veneau de la
Bucureşti, m-a impresionat figura de Crist a unui
om mai vârstnic, cu care am intrat în vorbă. Stătea
pe banchetă şi văzându-mă atât de chinuit, mi-a
oferit locul lui. Ne-am împrietenit, în cele două zile

şi jumătate, cât a durat drumul până la Aiud, unde
am fost depuşi. Aveam să aflu mai târziu că omul
acela, plin de blândețe şi bunătate, era marele scrii-
tor Vasile Voiculescu, se destăinuia un anume Aris-
tide Dobre, condamnat şi el într-o cauză de
nedreaptă justiție.

Acelaşi, Aristide Dobre, descria primirea la
Aiud: „Eram împinşi din tren şi cădeam ca sacii
lângă linia ferată… Ajunşi pe coridorul de intrare
în penitenciarul Aiud, țin minte, că un preot şi Va-
sile Voiculescu şi-au făcut cruce, mulțumind lui
Dumnezeu că am scăpat cu viață. Văzându-i, un ca-
raliu l-a pălmuit pe preot, iar pe Voiculescu l-a în-
jurat, învinuindu-i pe amândoi: „Vă rugați lui
Dumnezeu să murim noi ?!”

- Să fi fost pe la începutul lunii de-
cembrie 1959, când uşa celulei fu dată în lături şi în-
ăuntru îşi făcură apariția doi deținuți de drept
comun, purtând pe targă o făptură firavă care adu-
cea, prin liniile ascuțite ale pomeților, mai degrabă
cu un sfânt decupat din icoanele neasemuite ale pic-
torilor bizantini. Era aşa de slab, că puteai să vezi
printr-însul şi-l urmăream uluit cum încerca să-şi
strângă zeghea pe el, cu rămăşița unui efort parcă
nepământean. Era frig, tare frig în celulă şi parcă ră-
ceala îți intra în oase când vedeai țurțurii de gheață
care atârnau ca nişte ciorchini pe sub obloanele țin-
tuite ale fiecărei celule. Părintele Apostu – colocatar
şi el al celulei – se făcuse şi mai mic lângă mine şi
abia reuşi să silabisească: „Este poetul Vasile Voicu-
lescu, să-i facem repede rost de un pat, dacă se
poate, la loc mai ferit, că e prăpădit de bolnav”. I-
am oferit patul meu şi eu m-am  cocoțat pe al treilea
pat suprapus, plasat chiar lângă fereastră…, no-
tează Gheorghe Penciu „În surghiun cu Vasile Voi-
culescu”, în vol. „Articole, comunicări, documente
V. Voiculescu”, IV, Biblioteca județeană „V. Voicu-
lescu – Buzău”, Buzău, 1994.

Apoi, tot de Gheorghe Penciu, redă un epi-
sod de interior: Într-o zi deosebit de friguroasă, ci-
neva îi furase lui Voiculescu obielele. Gestul ne-a
indignat pe toți pentru că nu exista unul să nu su-
fere de frig. La o percheziție făcută asupra fiecărui
deținut, au fost descoperite la un fost plutonier
major de jandarmi, Andrei…Poetul însă i le-a lăsat.
„Poate că el are mai multă nevoie de ele”, a zis el,
căutând să îndulcească situația.

Altădată, la baie, pe când deținuții se bu-
curau de apa caldă şi zburdau să se săpunească unii
pe alții, deodată paznicii închisorii au întrerupt apa
fierbinte şi au înlocuit-o cu apă rece-rece, poetul ră-
mânând cu săpunul pe ochi, contactul cu apa rece
aproape tăindu-i respirația…

Sau un alt caz care ține de integritatea mo-
rală a poetului. Într-o zi, un supraveghetor, sergen-
tul de pază, l-a chemat şi i-a zis: „Mă moşule, tu stai
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pe-acolo, printre ei, deținuții, nu auzi ce spun, de
ce nu raportezi ?” La care cel iscodit şi ispitit la rele
i-a răspuns: „Nu ştiu, că eu stau retras, şi-apoi, nici
nu aud bine !” 

Informații despre ce a fost acolo au conti-
nuat să sosească la familie şi mai târziu. Prin 1970,
spunea Gabriela, fata scriitorului, le-a bătut la uşă,
un preot, Iorgu Ionescu, parohul Bisericii din Cre-
menicul Mare, județul Teleorman, colocatar cu Voi-
culescu la Aiud. Se împliniseră şapte ani de când
plecase doctorul la cele veşnice.

- Promisesem lui Voiculescu când
eram închişi împreună că la eliberarea din detenție
voi merge la familia lui să duc veşti despre scriitor,
şi-a motivat el demersul. Şi le-a povestit cum l-a
scos el la aer, la soare, pe Voiculescu. „Părinte, mi-
a zis el, aş ieşi şi eu, să mai văd soarele o dată”.
„Domnule doctor, las-că vă iau eu”, i-am făgăduit.
L-am luat în brațe, l-am dus afară, l-am aşezat jos
în solar şi noi, restul, ne plimbam. Numai că, între
timp, o jigodie de sergent major, s-a dus la el, şi lo-
vindu-l cu cizma, l-am auzit jignindu-l: „Mai tră-
ieşti, mă, mai trăieşti ?” „Mai trăiesc, domnule
sergent major !”, i-a răspuns politicos, cu mult bun
simț, răbdător, omul Vasile Voiculescu, scriitorul.

Vestea eliberării lui V. Voiculescu, Radu
Voiculescu, feciorul, i-a venit telefonic, la 30 aprilie
1962, de la medicul şef al Dispensarului T.B.C.
Turda. Fusese transportat şi lepădat acolo pentru a
fi, eventual, preluat de familie sau…

- L-am găsit pe tata la Dispensar, într-o ca-
meră la etajul I, cu mai mulți foşti deținuți, unii de
drept comun, eliberați. Era lungit în pat, tuns în
cap,cu barba rasă, cu fața mică, ridată. Vorbea foarte
încet, cu teamă. M-a întrebat de familie, de surori,
Maria, Lenuța,  Florica, i-am spus că trăiesc, deşi
tanti Lenuța murise, la care veste, el mi-a răspuns:
„Familia noastră are longevitate şi-o să trăiesc şi eu
până la 90 de ani !”, povesteşte Radu („Anii deten-
ției”, în vol. „V. Voiculescu – contribuții buzoiene”,
Biblioteca județeană „V. Voiculescu – Buzău”,
Buzău, 1993).

Tot Radu relatează că tatăl său nu putea să
meargă, frigul, umezeala, lipsa de lumină hrana
proastă şi insuficientă, 50 de grame de pâine şi 250
de grame turtoi rece, rația zilnică, ca şi vârsta destul
de înaintată, suferința fizică şi morală îl copleşiseră.
Ajutat de nişte ceferişti binevoitori, l-au aşezat jos,
rezemat de zidul gării, iar la sosirea trenului alți oa-
meni l-au urcat, l-au băgat în prima cabină a vago-
nului de dormit, mai aproape de toaletă, poate să
aibă nevoie de ea. După o noapte de călătorie cu tre-
nul, V. Voiculescu era acasă, în strada Dr. Staicovici
nr. 34, Bucureşti.

„La ieşirea din închisoare, spune Gabriela,
tata era îmbrăcat cu un pulover cârpit cu nişte pe-

tice de pătură şi în picioare avea un fel de burlane
de lână. Când l–am întrebat ce erau lucrurile acelea,
mi-a răspuns: „A, săracii băieți, au scos sârme de la
pat, au adunat ce au mai găsit prin curte, şi-au deş-
irat puloverele lor şi mi-au făcut mie haine şi încăl-
țări”.

Acasă, toți l-au aşteptat, ca într-o scenă de
film. După patru ani de detenție era nerăbdător să
se revadă cu cărțile, prietenele sale. A şi pus între-
barea: „Unde e biblioteca mea ?” Când a aflat că în
biroul lui fuseseră băgați chiriaşi, s-a întristat şi mai
mult şi i-au fost auzite vorbele: „A, de-acum pot să
mor !” Aflând că biblioteca îi fusese, totuşi, confis-
cată, durerea lui a fost maximă.

Tot restul vieții sale a fost o permanentă su-
ferință. Conştient că devenise o povară pentru ai
casei a acceptat să se interneze la Spitalul Brânco-
venesc, apoi la Spitalul de specialitate Foişor, cu
aparat de gipsat pentru… Morbul lui Pott. A fost
operat, tratat, căutat, dar boala s-a agravat, poetul
suferind nu numai fizic, ci şi psihic, distrus din
cauza detenției. O infecție urinară, cu sondă ure-
trală şi multe perfuzii, o surzenie completă, l-au
sustras controlului şi ajutorului familiei, a persona-
lului medical…

După ce a refuzat a se mai alimenta, la un
moment dat a solicitat: „Sunt într-o baie de dureri,
nu mai pot, fă-mi ceva ca să sfârşesc !” Când a sosit
preotul să-l împărtăşească a refuzat politicos şi ho-
tărît: „Nu sunt pregătit, părinte !” După care, ca să-
l consoleze pe binevoitor: „Nu am păcate, părinte
!”  Inchisoarea  îl purificase…

Într-o dimineață arăta agitat, tulburat
foarte…”Unde este Ionică ?” a întrebat el despre fe-
ciorul său,  cel mai mic dintre copii. Şi a prins a po-
vesti fapte care şi le inventa dar care păreau reale:
percheziții ale Securității.  În noaptea de 25 spre 26
aprilie 1963 Ionică a fost chemat de cineva: „Scoală
şi vino, Ioane, moare Vasile, tatăl tău !”

„Ionică, eu mor ! Mor!  M-au omorît ! Nu
le dau nimic ! Ai grĳă că sunt mai perverşi decât
crezi tu !” Se referea la Securitate şi perversitatea
acesteia. 

S-a stins imaculat, ca o lacrimă ori ca un
prunc, spune Florentin Popescu în „Viața lui V. Voi-
culescu”, Editura Vestala, Bucureşti, 2008. Şi-a dat
spiritul şi sufletul în seama lui Dumnezeu, în care
a crezut toată viața cu toată puterea inimii lui.

După dorința exprimată, a fost înmormân-
tat în hainele cu care venise de la închisoare, 1884-
1963.

La ceremonia de la Cimitirul Bellu, priete-
nul lui, Adrian Maniu a spus: “Spinarea acestui om,
care nu s-a plecat în fața nimănui, a fost îndoită
doar de boală şi suferință !”  
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“Patul de o persoană
este acum plin de lucru-
rile pe care nu le-a purtat
încă. Adică toate cu ex-
cepţia deux pièces-ului
din viscoza cumpărat se-
cond hand. Din piramida
cu veşminte alege costu-
mul de baie bleu marine
şi prosopul de plajă al-
bastru cu model cu
scoici, nou-nouţe, cum-
părate de la Luceafărul în
ajunul plecării. Le nete-
zeşte şi le pune cu grijă în
geanta de voiaj. Alege din
cele trei rochii noi, pe cea
albastră cu mâneci scurte
şi cordon din piele, că-
maşa de noapte din dan-
telă şi broderie
englezească şi dessourile
din mătase rose bonbon.
Le studiază cu atenţie, le
netezeşte şi le face loc în
geantă. “ 

Mariana ZAVAtI GARDNER (uK)

La gară

- Ce Dumnezeu se întâmplă cu trenul ăsta, Lia? E întârziat din
cale-afară! Omul îşi brăzdează mâna prin pârul rebel şi sur de la
tâmple.

Lia îşi netezeşte cu grĳă crețurile apărute pe fusta de lână
de culoarea vişinei putrede. Vârfurile degetelor ojate se pierd în
culoarea materialului. Arunc-o privire expertă la ceasul Rolex re-
producere cu un zâmbet vag la colțul gurii, cu buzele rujate cu
perfecțiunea unei reclame. Deschide geanta din piele falsă de cro-
codil şi umblă cu degetele printre accesoriile permanente din in-
terior. Extrage rujul Estée Lauder şi-şi admiră reflecția în ochelarii
lui Tim.

- Dă-l încolo de ruj, Lia! Nu acum! Ai văzut ora? Mâna lui
vânjoasă, cu degete marcate de răni vindecate şi cu unghii deco-
lorate, trage cu nădejde de zulufii suri de la tâmple. Fața lui mar-
cată de urme de vărsat apare posacă.

Inflexibilă, Lia îşi linge buzele, îşi face obrajii pungă şi-şi
cercetează minuțios buzele în forma de semilună. Pune o cantitate
potrivită de ruj pe buza de sus, apoi pe cea de jos. Extrage un şer-
vețel din geantă şi-şi presează buzele cu un zâmbet à la Mona
Lisa. Se admiră din nou în ochelarii lui Tim. Ah, da! Perfecte! în-
gână radioasă. Se uită satisfăcută la degetele cu manichiură. Sam
s-a întrecut de astă dată! Le mângâie mândră. Sunt ferme şi roşii
ca vişina putredă. O capodoperă! Numai bine să-i completeze de-
getele de pianistă talentată.

- Trenul de la orele 13, în direcția Londra are întârziere de
o oră. Ne cerem scuze pentru întârziere.

- A naibii treabă! O să ajungem cu întârziere la spectacol.
El smulge telefonul mobil din buzunarul adânc al hainei. Vocea
profundă şi răguşită a lui Tim e în competiție cu anunțurile sosi-
rilor şi plecărilor trenurilor care explodează din megafoanele de
pe peron.

- Domnule Orban, vă rog. Vom întârzia la spectacol, Dom-
nule Orban. Ne cerem scuze. Nu-i din vina noastră. Trenul are
întârziere. Ora. Nu! Nu puteți face aşa ceva! Vă rog mult ... Dom-
nule Orban...

Fața lui Tim trece prin toate nuanțele prunelor care se coc.
- A naibii treabă, Lia, suntem în mare-ncurcătură. Două

contramandări deodată! Domnul Orban, oribilă persoană! Ne-a
anulat contractul! Suntem la ananghie! O să ajungem la forțele de
muncă! Ăsta-i viitorul! Tu îmbătrâneşti pe zi ce trece! Cu reper-
toriul tău învechit, ai pierdut orice direcție!...

Lia priveşte fața buhăită a lui Tim. Fără-un cuvânt, Lia
face-o piruetă pe tocurile cui imitație de crocodil şi iese din gară.

La sfârşit de săptămână

- Mâine mergem la mare. O să-ți placă mult. Îi spune Maximilian
zâmbind până la urechi. Păcat că Liz trebuie să meargă la lucru
mâine. La fiecare sfârşit de săptămână, expediem copiii pachet la
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socrii.
- Ce bine, de abia aştept! îi spune Zenovia.

Cu cel mai bun accent care-i stă în putință. A sosit
săptămâna trecută în Norfolk, la invitația lui Ma-
ximilian, pentru care a tradus şi cu care s-a împrie-
tenit în timpul vizitei acestuia cu ajutoare în oraşul
ei.

Este vacanța de vară şi Zenovia trebuie să
meargă zilnic la biblioteca universității locală ca să
studieze pentru doctoratul pe care-l pregăteşte.

Zilnic, ia autobuzul din fața casei unde lo-
cuieşte Maximilian cu familia lui şi coboară în cen-
trul oraşului. Îşi face drum printre tarabele pieței
cu legume, fructe şi alte bunătăți comestibile, de
unde cumpără negreşit o pungă cu alune, pentru
care are mare slăbiciune şi jumate de kil de roşii
pentru a-şi satisface doza zilnică de vitamine.

Zenovia de abia aşteaptă să meargă la
Marea Nordului, deşi ar fi preferat ca Liz – soția
lui Maximilian, şi o învederată fumătoare, care a
cauzat, mai mult ca sigur, astma copiilor şi atacul
de cord al lui Maximilian cu trei ani în urmă – să-
i fi însoțit. Inima-i sare de emoții ca un poştalion
pe un drum cu bolovani. 

Răscoleşte frenetic îmbrăcămintea pe care
a împachetat-o acasă cu mare grĳă. Patul de o per-
soană este acum plin de lucrurile pe care nu le-a
purtat încă. Adică toate cu excepția deux pièces-
ului din viscoza cumpărat second hand. Din pira-
mida cu veşminte alege costumul de baie bleu
marine şi prosopul de plajă albastru cu model cu
scoici, nou-nouțe, cumpărate de la Luceafărul în
ajunul plecării. Le netezeşte şi le pune cu grĳă în
geanta de voiaj. Alege din cele trei rochii noi, pe
cea albastră cu mâneci scurte şi cordon din piele,
cămaşa de noapte din dantelă şi broderie engle-
zească şi dessourile din mătase rose bonbon. Le
studiază cu atenție, le netezeşte şi le face loc în
geantă. Adaugă articolele de toaletă. 

Este curioasă să vadă cum arată un hotel la
malul mării la englezi. Parcă nu mai are răbdare. 

Adoarme cu greu şi se trezeşte de nenumă-
rate ori ca să se uite la ceasul deşteptător de pe
noptieră. 

Un hotel englezesc la malul Mării Nordu-
lui. Freamătă de emoție şi anticipare.

Aude ciocănituri la uşa şi glasul şoptit al lui
Liz şi-i simte în nări fumul de țigară.

- Te-ai trezit? Zenovia aleargă la baie, dă
drumul la duş, care-i rece ca gheața. Se îmbracă în
grabă şi coboară-n bucătărie, cărând cu oarecare
dificultate geanta de voiaj umflată până la refuz.
Pâinea prăjită-i rămâne în gât. Ia câteva guri din
cafeaua cu lapte.

- Cum ai dormit? Se anunță o zi minunată!

Aude vocea lui Maximilian din partea opusă a
mesei.

Îşi iau rămas bun de la Liz numai, pentru
că cei mici încă mai dorm. 

Sunt acum în maşină. 
- Te duc pe ruta pitorească. Îi spune Maxi-

milian mulțumit. Conduce pe drumuri înguste de
țară, de-a lungul unor câmpuri cu secară şi napi
furajeri. Drumul taie câmpurile şi, de la o intersec-
ție, o ia brusc către sud-est. Miros de scrumbii afu-
mate năvăleşte pe fereastra deschisă. Marea se
zăreşte în depărtare cu silueta unui cargou înfipt
la orizont.

Zenovia îngână din când în când:
- Superb! Într-adevăr! Secolul al XIII-lea!

Medieval. După cum citise într-un atlas AA de
drumuri şi şosele, pe care-l descoperise uitat pe o
poliță în camera de zi a gazdelor sale.

O rețea de magazine rahitice şi obosite fac
drepți de-a lungul drumului. Zenovia citeşte cu
voce tare denumirile crabi, creveți, midii, melci,
vată de zahăr vanilată, înghețată pe băț, peşte cu
cartofi. Observă găleți cu greble şi săpăligi de ju-

cărie, mingi în fel de fel de culori stridente şi cărți
poştale ilustrate.

- Suntem ca şi ajunşi. O asigură Maximilian,
cu vocea răguşită.

Depăşesc şirul de magazine. Depăşesc clă-
diri țepene în stil victorian. Zenovia încearcă să
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ghicească hotelul destinat. Ajung la digurile de la
malul plajei. Are în vizor zeci şi zeci de caravane,
unele mai mici, altele mai mari, aşezate în coloane
perfecte, precum armata din teracotă a primului
împărat chinez, Qin Shi Huangdi.

Castele de nisip presară plaja. Zenovia nu
vede niciun iaht, nicio barcă de plăcere.

- Am ajuns! Îi spune Maximilian cu satisfac-
ție în glas. Opreşte maşina în fața unei caravane
aruncată pe o laterală.

- Straşnic, nu-i aşa? Îi spune Maximilian co-
borând din maşină. Extrage cheile din buzunarul
de la piept şi deschide uşa.

- Trebuie s-o aerisesc un pic şi-i ca şi nouă!
Straşnic! Şi poziția! Cea mai bună de pe coastă!

- Fără discuție! Şi Zenovia dă afirmativ din
cap, fără 

să-şi ascundă un căscat sonor.

Zgomote...

Tocmai m-am întors de la dentist. Mi-a luat
măsura pentru un pod peste trei dinți din metal
prețios. Mi-a explicat costul în detaliu. Am stat în

scaun şi l-am ascultat cu gura căscată. A urmat
după aceea o injecție în gingii, cu scuzele de ri-

goare şi delicatețea de dentist particular speciali-
zat.

- Domnişoară Donahue, se adresă dentistul
asistentei prin masca de pe gură şi cu lumina re-
flectându-i-se în ochelarii de protecție, te rog să te-
lefonezi administratorului, să vezi ce-i cu robinetul
ăsta. Pacienții mei se îneacă-n zgomot.

Ochii mei sunt lipiți de plafon. Ilustrate lo-
cale şi străine sunt amestecate ca-ntr-un cocktail cu
imagini de domnişoare în poziții artistice.

Domnul dentist e deocheat! Gândesc îm-
bâcsită, închizând ochii cu o doză mărită de înțe-
lepciune. Muzică de dans din anii 80 țâşneşte
îndrăzneață din amplificatoarele fixate în perete. 

Domnul dentist bate tactul cu pantofii din
piele pe duşumeaua ultralustruită. Îngână note
muzicale care-s în contratimp cu cele de la ampli-
ficatoare. Sună a măsuri flamboiante de rock and
roll şi motociclete Harley Davidson.

Drip, drip, drip se face auzit glasul metalic
al robinetului, tap, tap, tap se aud pantofii de co-
mandă ai Domnului dentist pe duşumeaua ultra-
lustruită, hum, hum, hum iese din gâtul feței
mascate.

Domnul dentist, cu calități sporite de par-
tidele  săptămânale de golf, înot, antrenament în
circuit şi ciclism, selectează un ac şi-ncepe să gău-
rească într-un molar cu acuratețea unui giuvaer-
giu, direct în os şi în inima mea. 

- Vai! Vai! Vai! Mă aud şi-l înşfac cu nădejde
de mâneca halatului imaculat apretat. 

Drip, drip, drip, tap, tap, tap, hum, hum,
hum...

Domnul dentist face o excavație măiastră în
primul dinte suport şi apoi, o alta şi mai şi în al
doilea molar suport. Pentru a evita contactul cu
materialele vizuale ale Domnului dentist, îmi țin
ochii închişi, deşi nu-i posibil să fac la fel şi cu ure-
chile... hum, hum, hum, tap, tap, tap, drip, drip,
drip...

Satisfăcut cu cele două excavații în dinții
mei de suport, Domnul dentist este acum în ton cu
melodia de pe înregistrare.

După o oră şi jumate, Domnul dentist a ter-
minat în triumf. Îşi scoate masca şi iradiază de
mulțumire. Îmi recuperez capul, pe care-l simt ca
cel al unui călător din timpurile  Restaurației por-
nit în Grand Tour prin Europa, cu poştalionul cu
cai şi zurgălăi.

Domnul dentist, mândru de strădania lui,
mă priveşte, îmi zâmbeşte şi-mi spune ingenuu:

- Asta-i tot momentan. La fel peste două
săptămâni!

Drip, drip, drip, tap, tap, tap, hum, hum.
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“George Bush, Vladi-
mir Putin şi Angela Mer-
kel au jefuit o bancă! Şi
au jejuit-o nu oricum,
fiind echipaţi corespun-
zător, adică „…erau  îm-
brăcaţi în nişte overalluri
albastre cu glugă, şi ţi-
neau în mână câte un pis-
tol.”. Asta se poate citi în
primele pagini ale cărţii
„Clipa adevărului” de  Mi-
chael Cutui-Baetu, apă-
rută la Editura Nico, Tg.
Mureş, 2013. Gândul m-a
dus instantaneu la filmul
„Point Break/La limită ex-
tremă”, din 1991, având în
rolul principal unul dintre
actorii mei preferaţi, Pa-
trick Swayze, mort mult
prea devreme, în 2009, la
57 de ani, de un cancer ”“ 

Răzvan DuCAN

O LECtuRă – „CLIpA ADEVăRuLuI”
 DE MICHAEL CuŢuI-BăEtu

G
eorge Bush, Vladimir Putin şi Angela Merkel au jefuit
o bancă! Şi au jejuit-o nu oricum, fiind echipați cores-
punzător, adică „…erau  îmbrăcați în nişte overalluri

albastre cu glugă, şi țineau în mână câte un pistol.”. Asta se
poate citi în primele pagini ale cărții „Clipa adevărului” de
Michael Cutui-Băetu, apărută la Editura Nico, Tg. Mureş,
2013. Gândul m-a dus instantaneu la filmul „Point Break/La
limită extremă”, din 1991, având în rolul principal unul dintre
actorii mei preferați, Patrick Swayze, mort mult prea devreme,
în 2009, la 57 de ani, de un cancer necruțător. Pe scurt, acolo
era vorba de o bandă de hoți (idem ca în roman), purtând pe
față măştile unor foşti preşedinți ai S.U.A.: Regan, Carter,
Nixon şi Johnson., care, la Los Angeles, au atacat şi jefuit o
bancă.  Pasionați de surf, tinerii îşi asigurau astfel verile, din
punct de vedere financiar, pentru a se dedica pasiunii lor de
pe valurile înspumate. În final, banda este anihilată datorită
înfiltrării în ea a unui tânăr agent F.B.I.

Cartea d-lui Michael Cuțui-Băetu are însă un cu totul alt
subiect, o altă intrigă şi un alt happy-end! În carte, cele trei fi-
gure politice contemporane, poartă sub măşti, figurile a trei ti-
neri: Peter Klass şi Karin (care şi formează un cuplu de
îndrăgostiți), şi, puțin mai „vârstnicul” Johann Hess, care este
fratele lui Karin. Ei iau ostateci personalul  unei mici bănci
dintr-un orăşel aflat undeva prin pădurile din Spessart, în sudul
Germaniei, şi pe cei câțiva clienți existenți atunci în ea, doi din-
tre clienți reuşind să fugă şi să se salveze. Obligă apoi persona-
lul băncii să le deschidă seifele şi iau banii. Datorită unui sistem
de alarmă ingenios existent (şi) în biroul directorului este aler-
tată poliția care, alături de trupele speciale, oficiali de la primă-
rie, etc. înconjoară banca. Tinerii cer 500.000 de euro în bacnote
uzate, o maşină şi un elicopter. 

Printre ostateci se dovedeşte a fi şi  doi tineri, de origine
română, cărora le găseşte în buzunare o hartă a zonei, cu puncte
însemnate unde, conform ştirilor din ziare, s-au dat mai multe
lovituri. Adică, „…ăia care leagă automatele de bani cu cabluri
de oțel, le trag afară  cu perete cu tot şi le iau cu ei...”, numiți
„banda bancomaților”. Până la urmă, cei suspectați de către cei
trei „oameni politici contemporani” de a fi din „bandabanco-
maților”, adică, „omul cu tenişi”, Ion Amariei, şi Veturia Ho-
moştean, sunt ei însăşi prinşi (de fapt, identificați ca posibili
hoți) de alți infractori, care, mai pe nemțeşte, mai cu traducători,
cu ajutor dat de acolo de foşti cetățeni români, acum în Germa-
nia şi S.U.A., (Mihael Tatu, John Rus) îşi dau seama cu cine au
de a face. În diversele intervale de timp, între negocierile tele-
fonice dintre poliție şi cei trei, în bancă sunt mai multe momente
tensionate între atacatori, pe de-o parte, şi ostateci şi personalul
băncii, pe de altă parte, cu imobilizarea acestora din urmă. Mai
e şi un viol, dar şi alte momente de violență fizică, amestecate
cu replici de violență verbală, într-o „supă” a găsirii, din fiecare
parte, de soluții rezonabile de a ieşi din situația periculoasă
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dată. 
În cadrul unei idei inspirate de ultim mo-

ment, Bush, Putin şi Merkel îi trimit pe cei din
bancă în.... lumea viselor, cu „Dormicum”. Le iau
îmbrăcămintea, îmbrăcându-i în schimb cu cea a
lor, într-un plan spontan de scăpare din încercuire,
prin „fuga prin tubul de ventilație şi subsolul teh-
nic”. Desigur, nu cu mâinile goale ci cu banii de
prin seife, dar şi cu cei trimişi de poliție. Aceasta
fără remuşcări fiindcă „banca e oricum asigurată
şi statul le dă oricum miliarde din banii noştri, ca
să nu dea săracii faliment” şi că „...Băncile au scos
tot felul de hârtii, au făcut tot felul de fonduri pe
care le-au vândut pe bani buni, dar care nu aveau
acoperire, într-un cuvânt au vândut aer cu preț de
aur, numai să facă bani, bani şi iarăşi bani”
(pg.190). Pentru derutarea Poliției, Peter „îi puse
masca lui Putin lui Ion în buzunar şi masca lui
Bush lui Mihai în buzunar şi controlă dacă în bu-

zunarul Veturiei era masca lui Merkel”.
Într-un final, Peter şi Karin ies la suprafață

pe „strada gării” (mai puțin Johann, care este rănit
într-o altercație cu unul dintre ostateci şi rămâne
în sediul băncii), ajung, nu fără peripeții, la vila lui
Peter (unde părinții erau plecați), apoi la Zurich,
unde cu ajutorul unei cunoştiințe, îşi fac paşa-
poarte noi. După o încercare de a pune poliția pe
o pistă falsă, cu noile paşapoarte pe numele lui

Peter Schiffer şi Karin Schiffer, cei doi ajung, de pe
aeroportul Charles de Gaulle, în oraşul unde
„Chistos îmbrățişează oraşul”, adică Rio de Ja-
neiro. Acolo, îşi trăiesc viața, fără grĳi materiale,
într-o vilă „construită în stil colonial, aşezată pe o
colină a faimoasei «Atlantic beach coastline», mai
ales că Peter îşi transferase şi nişte bani, de pe cal-
culatorul de acasă, grație cunoştințelor primite în
ani de la părinții lui, care erau funcționari superiori
de... bancă! De fapt, acasă, Peter „avea tot, bani,
mai puțină dragoste, afecțiune!”.

Peste ani, Peter devine Pedro, Karin devine
Dona de la Hoya, e gravidă şi e soția unui bancher
brazilian. (Manuel de la Hoya y Alvarado, soțul
meu şi partenerul tău, m-a rugat..). Concitta, soția
lui Pedro (este braziliancă). Fiul lor care se naşte,
Johann, devine Juan. (Brazilia nu extrădează nicio
persoană, indiferent de cetățenie, indiferent de
fapta comisă şi indiferent de țara care cere extră-
darea, dacă persoana respectivă are un copil
comun cu o persoană care posedă cetățenia brazi-
liană.)  Johann, partenerul lor de jaf, după o sen-
tință de 5 ani şi 4 luni, executată (Acuzatul  a făcut
„uz de la începutul procesului de dreptul său de a
păstra tăcerea”.), este aşteptat, în secret, în Ame-
rica de Sud.

Ca un epilog, tihna şi  „contemplarea” tre-
cutului: „Peter se întinse în hamac privind la cerul
care începuse să aibă nuanțele de violet ce anunțau
înserarea, apoi deschise albumul gros care conți-
nea articole frumos tăiate şi lipite ordonat, din zia-
rul «Bild», din revista «Spiegel», din «New York
Times», din «Paris Match» plus alte publicații pres-
tigioase ale lumii. Adunase cu acribie tot ce se scri-
sese despre acțiunea lor, începând cu aceea zi
ploioasă de noiembrie. Acum ştia cu siguranță că
nu va ajunge niciodată un Ronald Biggs. Johann
respectase înțelegerea.” (pg. 270) Peter şi Karin se
gândesc, în final, şi la o posibilă revedere a Germa-
niei, fiindcă „în 10 ani totul e prescris”.

Este o poveste cu sfârşit fericit, atipică, to-
tuşi, unde nu învinge binele, ci învinge răul.  Prin
ştiința autorului, prin povestirile vieților celor trei,
(dar şi ale unor ostateci), în planuri separate, care
intersectează fericit, epicul din planul principal, cei
trei spărgători, doi dintre ei foarte tineri (Peter-18
ani, Karin-17 ani), devin personaje, cu tot mai
multe circumstanțe atenuante, până la a deveni
chiar agreabile. Acțiunea este tensionată şi impre-
vizibilă, cititorul fiind sedus până la urmă de eroi,
pe care îi transformă „mental” în eroi pozitivi, do-
rindu-le, cu fiecare pagină, să iasă din încurcături.

Autorul stăpâneşte profesionist arta dialo-
gului şi descrierii, replicile dintre personaje sunt
captivante, pline de suculență, forță şi, pe alocuri,
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umor foarte subtil: „...să ne petrecem câțiva ani
buni într-o încăpere (puşcăria-n.m.) de unde cerul
se vede doar în pătrățele mici” (pg.76). Sau „... În
acelaşi moment, se auzi o voce caldă, liniştitoare,
care venea din conserva de ton înregistrată special
pentru cazurile de urgență: „Atențiune, atențiune,
acesta este un comunicat special. Avionul se pre-
găteşte de o aterizare forțată..” (pg. 212).

Michael Cutui-Băetu este, nu numai un
foarte bun psiholog, punând în „cârca” personaje-
lor atitudini şi reacții, conform profilelor psiholo-
gice pe care chiar el le-a inventat, dar este, în
povestire, un mare detailist, care mă face să cred
că este, în viața de toate zilele, un practician, un
mecanic priceput, în general un om cu mâini „de
aur”. Vezi, fără efort, cinematografic, în textele lui,
reprodus cu rafinament, fiecare detaliu al ac-
țiunilor! Autorul posedă o vastă cultură gene-
rală, fiind capabil să descrie în cele mai mici
amănunte lucruri complicate, precum…
modul de preparare a şampaniei (ca un adevă-
rat… sommelier): „Descoperitorul şampaniei
se spune că este Dom Perignon, pivnicerul mâ-
năstirii Hautviilers la Eparny din Franța, care
a trăit cam prin secolul XVII, adică pela 1600…
” (pg.55), sau să vorbească cu dezinvoltură
despre pistoale:”... „Da, era un CZ 75-P01, de
fabricație cehă. Tipul de pistol, care a intrat în
fabricație de serie în 1976, în fosta Republică
Socialistă Cehoslovacă, care şi  la ora actuală
este cel mai răspândit pistol din lume” (pg.
108), sau  posibile „bombe de culoare în pache-
tele cu bani” (pg.147), sau chiar să vorbească
despre „trenul poştal Glasgow-Londra”, jefuit în
„furtul secolului”, din 1963.

Michael Cutui-Băetu se arată subtil şi alu-
ziv, ce denotă a fi un prozator versat, având ştiința
scrisului: „Apoi, deodată, am văzut un punct mic
roşu, care a zburat de pe viaduct, a luat o traiecto-
rie ciudată, întâi în sus, apoi în jos şi a dispărut. Un
muc de țigară, m-am gândit...” (pg.38), sau „Karin
arăta cu capul spre canapeaua din celălalt colț al
camerei unde, în semi întuneric, două ființe bipede
formau un fel de ghem care se mişca încolo şi în-
coace” (pg.64), etc.

Alături de ficțiune, care este în economia
romanului, grosul povestirii, autorul nu se sfieşte
să introducă elemente de realitate, precum eveni-
mentele din 11 septembrie 2001, cu atacurile „Tur-
nurilor Gemene” din New-York, sau fapta
reprobabilă făcută de un concetățean de-al nostru:
„...Mailat, ăsta nu e românul care a omorât-o be-
stial pe femeia aceea, Giovanna, în Italia?” (pg.93).
Multe din părerile personajelor sale, sunt, cred,
propriile păreri: „Bandiții ăştia sunt mai răi decât

pesta porcină, ăştia ne-au stricat renumele în toată
lumea şi, de când pot umbla prin Europa, ne-a
făcut neamul de râs...” (pg.92).

Uneori, părerile sunt mai mult decât atât,
sunt adevăruri triste: „...În România au trăit două
grupări mari de etnici germani... Da, nemți, o parte
din ei au fost vânduți de Ceauşescu...” (pg.28). Nici
momentele politice de dinainte de 1989 nu lipsesc:
„Ion era în celula aceea, celula în care acel Vasile
Arsinie, legat de un scaun, gol goluț, era bătut cu
un sac de nisip, din nou şi din nou…. 

- Aşa trebuie să te porți cu microbii care in-
fecteză țara. Ăştia vor să-i omoare pe binefăcătorii
noştri, Elena şi Nicolae, părinții noştri, cei care ne-
au dat o bucată de pâine…”.

Titlurile capitolelor, borne de timp, sunt in-

spirat denumite, sugerând valoarea acestei dimen-
siuni în curgere, care e timpul. Indiferent dacă sunt
amintiri din țară, de dinainte sau de după Revolu-
ția din 89, de la sârbi, din America sau din Germa-
nia, sau pur şi simplu realități contemporane,
autorul scrie la fel de interesant, chiar palpitant,
putând fi date exemple de scriitură exemplară, de
peste tot din carte. Este, fără doar şi poate, scrisul
unui profesionist al romanelor de gen, Michael
Cuțui-Băetu situându-se undeva între Haralamb
Zincă şi Dan Brown. Situându-se şi nesituându-se,
în acelaşi timp, fiindcă are o latură personală pu-
ternică, cu o amprentă a scrisului aproape de ne-
confundat, ceea ce-i dă originalitate şi specificitate.

Dincolo de autorul atent, cu scrisul său fer-
mecător, văd, sau mai exact, întrevăd aventurierul,
omul care are mereu ceva de descoperit, în ideea
de a se descoperi pe sine! Cartea se citeşte uşor, şi
dacă o iei odată în mână nu o mai laşi jos până nu
o citeşti până la capăt. Cred că ne aflăm în fața
unui scriitor cu un Box-Office* foarte ridicat!
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“ Acest anunţ ne-a
trezit pentru câteva clipe
pe toţi. Am strigat toţi, din
tot din tot sufletul nostru
curat „să trăiască domnul
deputat”, i-am urat să aibă
parte de un nou mandat
pentru că noi oricum o să-
l votăm cu toţii şi i-am
cerut, în cor, domnului Ţoi
să facă un efort patriotic
şi să-şi prelungească ziua
de lucru până mâine dimi-
neaţă… Aş vrea să vă
spun cum s-a terminat în-
tâlnirea, dar cine mai are
chef, după douăzeci şi
patru de ore de politică şi
bună dispoziţie, să mai
vorbească?Aş vrea, to-
tuşi, să reţineţi că la
această întâlnire am vor-
bit despre ţară, despre ne-
voile noastre, ale tuturor,
despre sărăcie şi bogăţie,
despre nemernicia Opozi-
ţiei actuale…“ 

George RIZESCu

îNtâLNIREA

Ziua, locul şi ora au fost respectate. 
Clasele de copii dintr-a şaptea, a opta şi a noua au fost aduse con-
form indicațiilor date de domnul director. 

Cele două rânduri din față au fost ocupate de domnii pro-
fesori îmbrăcați în culoarea domnului deputat… 

Pe marginea sălii, de-o parte şi de alta s-au plantat oamenii
de încredere, îmbrăcați la fel, potrivit evenimentului şi „asortați”
cu materialele necesare unei imagini de sărbătoare: panglici mul-
ticolore, balonaşe umflate pe jumătate şi foarte multe steluțe din
hârtie creponată de culoarea cerului, adică albastre.

Domnii Guță şi Aftimov de la radioul local erau cu căştile
pe urechi şi cu microfoanele de transmisie în gură… 

Doamna Tinca de la magazinul de textile aşezase covoraşe
potrivite pe toată lungimea intrării în sala Căminului cultural,
astfel încât paşii domnului deputat să fie protejați eficient şi mai
ales să aibă efect la public încât impresia generală să fie exact cea
scontată, adică de mare iubire personală şi mai ales încredere în
mintea şi judecata acestui ales al neamului care ne face cinstea
acestei întâlniri. 

Polițiştii apolitici, domnul primar, secretarul şi restul func-
ționarilor din primărie îşi ocupaseră deja locurile conform acelu-
iaşi plan bine studiat de şeful filialei locale a Partidului din care
face parte domnul deputat. 

În fața căminului cultural, aşa cum se obişnuieşte, s-a for-
mat o delegație de primire formată din cadrele de bază ale Parti-
dului şi la o distanță de doi metri s-au aşezat, frumos îmbrăcați
în costume populare din secolul trecut, majoritatea cetățenilor
din urbea noastră, aduşi, aşa cum deja s-a împământenit în zonă
după ce fiecăruia dintre ei li s-a oferit o găletuşă de culoare po-
trivită, două kilograme de zahăr, unul de ulei şi trei kilograme
de ceapă din producția soacrei domnului deputat!

Aici, la ceapa oferită de coana Floarea, ar trebui să mai
spunem că lumea a cam strâmbat din nas, pe bună dreptate, pen-
tru că ceapa aşezată în fiecare găleată mirosea în draci, nu era nici
prea bine curățită de foile inutile şi uşor intrate în putrefacție, ast-
fel că, în incinta locului amenajat pentru întâlnire, mirosea a pu-
tred şi un pic a hoit… 

Maria, femeia de serviciu de la primărie, nu s-a abținut să
nu facă oarecare gălăgie pe acest subiect, spunând că numai nişte
nesimțiți au avut o idee aşa de proastă, cu ceapa asta împuțită la
găleată, dar ştiți şi domniile voastre cum se spune, la calul de dar
să nu te uiți la dinți… 

Am uitat să vă spun că socrul domnului deputat s-a îngri-
jit să aducă de la Piteşti cinci membri ai fanfarei mortuare de la
Cimitirul Sf. Gheorghe pentru a prezenta un fel de program ar-
tistic în fața domnului deputat, plus marşul de intrare şi de ple-
care al acestuia din zona Căminului cultural.

Ultimul care şi-a făcut apariția în programul acestei întâl-
niri fu Părintele Geană, frumos îmbrăcat în odăjdiile sfinte cum-
părate din banii enoriaşilor la început de an, cu Sfânta Icoană a
Maicii Domnului, proaspăt ferecată în argint dintr-o sponsorizare
dată chiar de domnul deputat, în brațe şi cu busuiocul de la Sfin-
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tele Paşte, recent sărbătorite, gata să-l sfințească
la intrare pe domnul deputat

În sfârşit, când toată suflarea urbei noastre
îşi intră în rol, când ceasul arătă deja ora de început
a întâlnirii, nenea Vițică, paznicul de la Primărie,
veni în pas alergător şi gâfâind a moarte să ne
spună că domnul deputat tocmai a intrat „într-o
şedință importantă pentru țară” şi este musai să
întârzie o oră… 

Aici interveni imediat domnul Pacoste, pre-
şedintele filialei locale de partid şi ne rugă pe toți
să fim înțelegători şi să luăm o mică pauză, pentru
că domnul deputat, aşa cum s-a anunțat, are o
„prioritate pentru țară”, dar îşi cere scuze şi precis
o să stea mai mult la întâlnirea cu noi.

Aşa cum se obişnuieşte în astfel de împre-
jurări, mulțimea „s-a rupt”, adică a ieşit din dispo-
zitiv şi pentru că la bufetul domnului Țoi era
deschis, bărbații au ocupat imediat „poziție strate-
gică” la mese, iar femeile s-au dus în magazinul de
textile al doamnei Tinca, pentru „clătirea ochilor”! 

Elevii s-au retras disciplinați spre orele de
curs şi în fața Căminului cultural au rămas la post,
cum se spune, doar şeful filialei locale a Partidului,
domnul primar şi, pe post de „personal de legă-
tură în caz de necesitate”, doamna Maria, femeia
de serviciu de la primărie. Părintele Geană a dat
Icoana spre păstrare paznicului Vițică şi s-a retras
împreună cu enoriaşii în sala plină de mireasma
băuturilor spirtoase a domnului Țoi.

Aşa cum se ştie, timpul trece greu atunci
când nu prea ai ce face… 

Domnul Țoi, om cu experiența momentelor
de campanie electorală, ştie mai bine ca nimeni
altul ce le trebuie oamenilor din urbea noastră şi
fără să mai aştepte „comenzile” a început să umple
mesele cu halbe de bere adânc gulerate şi bine în-
jumătățite cu apa de la spălător conform obiceiului
casei… Cine dorea tărie trebuia să aştepte la rând. 

La bufetul domnului Țoi, tăria încă se mă-
soară cu cinzeaca, aşa că oamenii se văzură obligați
să bea ceea ce le oferea cu toată bunăvoința inimii
domnul Țoi, adică bere adânc gulerată!

Trecu o oră, trecură două, se făcu ceasul
cinci de după-amiază… 

La bufetul domnului Țoi se cântă deja
„Hora unirii”, iar domnul primar cântă singur,
cum îi este felul: „Dă mamă cu biciu-n mine”, o
melodie pe care numai domnia sa ştie s-o cânte aşa
cum o cânta pe vremuri domnul Zavaidoc. 

Alături de bărbații un pic piliți, femeile lor
vorbesc fel de fel, şi care cu cine mai apucă, fără să
se mai audă cine ştie ce idei clare într-o aşa „mare
de consumatori”.

Exact la ora şapte seara, sau nouăsprezece,

cum se mai spune, doamna Maria, femeia de
serviciu de la primărie a intrat în bufet şi a anunțat
cu vocea ei de sperietoare că domnul deputat Paf-
nutie este deja sosit la Căminul cultural şi ne aş-
teaptă pe toți la întâlnire… 

Aici a intervenit domnul primar şi a spus
după cum urmează:

– Fă, Mario, du-te tu la domnul deputat şi
spune-i că noi suntem aici, la datorie! Dacă vrea să
ne spună ceva, să vină aici, în mĳlocul oamenilor,
că noi la Căminul cultural nu mai avem de ce
intra… Facem cultura aici, la domnul Țoi… 

Am râs cu toții. Unii chiar au aplaudat, alții,
probabil cei care nu prea îl au la inimă pe domnul
deputat, au fluierat şi au strigat că „noi de-aicea nu
plecăm, n-ai ce să ne faci, să ne vină deputatul, să
plătească-n draci”… 

Maria, femeie cu simțul datoriei în suflet, a
plecat imediat să ducă mesajul şi în următoarele
cinci minute în bufetul domnului Țoi a intrat şi
domnul deputat Pafnutie.

Ştiu că nu este treaba mea să-mi dau cu pă-
rerea despre o astfel de manifestare, dar să ştiți că
imediat atmosfera specifică unei întâlniri speciale
cu omul puterii şi-a revenit la normal!

Părintele Geană a cerut o halbă de bere ne-
începută şi cu dexteritatea specifică numai sfinției
sale şi-a introdus trei degete în gulerul alb şi din
trei mişcări abia percepute de lumea din interior l-
a şi botezat pe domnul deputat…

– Să ne trăiți, domnule deputat, şi să iertați
momentul, dar aşteptarea ne-a dat prilej de oare-
care sărbătoare, dacă ne înțelegeți, a mai spus pă-
rintele Geană după ce i-a aşezat domnului deputat
spuma de bere pe frunte.

Momentul a fost bine apreciat de toți cei
prezenți, domnul Țoi chiar l-a invitat pe domnul
deputat să ni se alăture şi, dintr-odată, toată câr-
ciuma s-a transformat într-o sală de discuții poli-
tice, pro şi contra guvernului, pro şi contra
partidului din care face parte şi domnul deputat,
pro şi contra tuturor partidelor din țara asta minu-
nată… 

Domnul deputat a dat dovadă de înalt spi-
rit patriotic şi, după al treilea rând de bere, pe care
l-a băut sub directa supraveghere a şefului de cam-
panie electorală, a trecut, aşa cum îi impunea at-
mosfera, la interpretarea unor cântece patriotice,
începând cu obligatoriul „Noi suntem români” şi
continuând tot aşa, până când, domnul primar a
strigat că este momentul să ne liniştim şi să trecem
la afacerile zilei, adică la scopul real al întâlnirii
noastre.

– Bă, nene, zise domnul primar, trezit parcă
la o altă realitate a zilei, bă fratele meu, de ce mama
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dracului ne făcuşi, domnule, să te aşteptăm toată
ziua ca nişte proşti? Poți să ne spui?

Întrebarea era adresată domnului deputat,
numai că domnul deputat nu prea mai ştia sigur
unde se află, aşa că întrebarea domnului primar ră-
mase fără răspuns! 

– Bă, reveni domnul primar, bă, domnule
deputat… 

La această nouă tentativă de limpezire a lu-
crurilor, domnul şef de campanie electorală inter-
veni cu eficiența omului care-şi cunoaşte interesele
şi spuse tare, să fie auzit de toată lumea:

– Pentru că domnul deputat a fost reținut
cu treburi importante pentru țară şi a întârziat la
întâlnire, vă rog să luați act că tot ce s-a consumat
aici şi tot ce se va consuma până la închiderea ba-
rului plăteşte domnul deputat! Are cineva ceva îm-
potrivă? Vreți să supunem la vot?

Acest anunț ne-a trezit pentru câteva clipe
pe toți. Am strigat toți, din tot din tot sufletul nos-
tru curat „să trăiască domnul deputat”, i-am urat
să aibă parte de un nou mandat pentru că noi ori-
cum o să-l votăm cu toții şi i-am cerut, în cor, dom-
nului Țoi să facă un efort patriotic şi să-şi
prelungească ziua de lucru până mâine dimi-

neață… Aş vrea să vă spun cum s-a terminat întâl-
nirea, dar cine mai are chef, după douăzeci şi patru
de ore de politică şi bună dispoziție, să mai vor-
bească?

Aş vrea, totuşi, să rețineți că la această în-
tâlnire am vorbit despre țară, despre nevoile noas-
tre, ale tuturor, despre sărăcie şi bogăție, despre
nemernicia Opoziției actuale… 

Am vorbit despre toate războaiele mon-
diale, despre războaiele lui Mihai Viteazul şi

marea trădare a celor de lângă el! Aici, Maria, fe-
meia de serviciu de la primărie, în calitatea ei de
preşedinte al Filialei Partidului România Mare, a
ținut să precizeze că Mihai Viteazul a fost tăiat de
Markó Béla personal, şi chiar dacă i-am reproşat
noi că aşa ceva nu se putea întâmpla, Maria ne-a
luat la înjurături, după care a supus la vot părerea
ei… 

S-a votat părerea doamnei preşedinte
Maria şi a rezultat fără dubii că Mihai Viteazul a
fost tăiat în bucăți de însuşi Markó Béla, la orele
trei dimineața, când voievodul nu a reuşit să-şi
prindă sabia în mâinile sale făloase! Ştiu că a inter-
venit şi domnul deputat cu ceva păreri contrarii,
dar Maria l-a înfruntat şi i-a spus direct, aşa cum
îi este felul şi credința ei în partid:

– Domnule deputat, ori eşti de acord cu noi,
ori eşti împotriva noastră şi atunci să te duci să te
voteze ungurii… 

Domnul deputat şi-a cerut scuze, a votat cu
noi şi cu Maria, astfel că Markó Béla a devenit de-
finitiv şi irevocabil ucigaşul lui Mihai Viteazul!Am
discutat apoi despre războaiele lui Ştefan cel Mare
şi Sfânt, despre Mircea cel Bătrân şi ne-am oprit la
cutremurele din Japonia şi din Chile…Nu ştim
exact de ce, dar ne-am pomenit imediat plângând
despre dorul morților noştri, de necazul morților
din cutremurele de pământ, de dorul eroilor de la
’77 şi de dorul eroilor din ’44… 

Domnul deputat ne-a ascultat pe toți, a
plâns alături de noi, ne-a pupat pe fiecare pe unde
a apucat şi ne-a promis că dacă-l votăm încă un
mandat, viața noastră o să fie aşa şi numai aşa,
adică o fericire continuă, ca acuma, la bufetul dom-
nului Țoi! 

I-am jurat şi noi credință pe vecie, vot în
unanimitate şi să-l țină Dumnezeu sănătos pentru
că a venit vremea să avem şi noi patrioții noştri
adevărați şi nu ca până acuma, prefăcuți, mişei şi
trădători, care să nu ne uite când ne-o fi mai greu
şi mai greu… 

Nu ştiu exact cum ne-am despărțit, dar ştiu
sigur că după această întâlnire legătura curată şi
chiar sfântă, după cum s-a exprimat Părintele
Geană, dintre noi, alegătorii, şi deputatul nostru,
domnul Pafnutie, s-a cimentat definitiv, astfel că
săptămâna viitoare când vom merge la vot nici nu
se mai pune problema cine o să fie votat! 

Unde mai găsim noi un bărbat ca domnul
deputat Pafnutie, care să ştie să ne asculte, să ne
mângâie pe creştet ca un părinte, să plângă lângă
noi ca un frate, să ne pupe peste tot şi să ne plă-
tească din buzunarul lui toată mâncarea şi băutura
de la bufetul domnului Țoi? Unde?
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“Mersul femeii se-
măna mai mult a plutire.
Zâmbetul ei emana o bu-
nătate care a inundat
brusc încăperea şi am ob-
servat cu claritate cum
florile din ghivece au sim-
ţit prezenţa benefică miş-
cându-şi discret
frunzele... Îmi este greu
să găsesc cuvintele cu
care să-i descriu frumu-
seţea, aici ar trebui un
scriitor profesionist, nu
un amator ca mine, profi-
lat mai mult pe misiuni
speciale decât pe litera-
tură. Lya se mişca un-
duind şi fiecare mişcare
sporea starea de bine
dată de prezenţa ei. Refle-
xii albe si roze îi jucau pe
chip, iar mâinile aveau
frumuseţea sculpturală a
marmurei. .“ 

Cosmin pREDA

LuMINA DIN OCHII MEI

Pentru o anumită misiune, avem nevoie de trei femei blonde, cu
ochii albaştri sau verzi, cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani.
Înscrierile se fac la secretariatul Şcolii pentru misiuni speciale,

până la data de 30 ianuarie.

Am inventat o soluție care, picurată în ochi, face ca ochii
să strălucească puternic. 

Astăzi, am primit-o pe Violeta, prima femeie care s-a în-
scris pentru misiune. Este foarte frumoasă şi dornică de senzații
tari, un amestec ciudat de feminitate şi curaj. Am intuit repede că
este exact ceea ce-mi trebuie. Îşi imagina că misiunea constă în
plantarea de explozibil în vreun loc periculos, greu accesibil, şi a
fost un pic dezamagită când i-am spus că va trebui să joace un rol
de extraterestră. Nu i-am dezvăluit întreaga misiune, trebuia, mai
întâi, să-i testez abilitățile. Asistenta mea i-a picurat în ochi soluția
Q (aşa se numeşte) şi a ajutat-o să îmbrace un veşmânt alb, vapo-
ros. Am fost plăcut surprins şi impresionat de transformarea Vio-
letei. Chiar părea un înger. 

- De unde vii? am întrebat-o ca să-i testez imaginația şi ca-
pacitatea de adaptare rapidă la rol. 

- Din cer! a răspuns cu spontaneitate. Am venit să vă spun
câte ceva despre lumina din ochii mei... 

- Superb, Violeta! Eşti angajată pentru misiune! Începând
cu ziua de astăzi, vei petrece 4 ore pe zi la Şcoala noastră. Dacă te
vei simți bine aici, putem să-ți asigurăm toate condițiile ca să nu
mai mergi acasă. 

- Mulțumesc. Mai întâi vreau să mă familiarizez cu locul şi
apoi iau o decizie. 

- Mi se pare normal, i-am răspuns cu politețe firească, pen-
tru ca ea să se simtă confortabil. 

Dacă ieri am avut surpriza plăcută s-o cunosc pe Violeta,
astăzi am fost extrem de satisfăcut să le cunosc pe Maria şi pe Lya. 

Maria este superbă. Nu locuieşte în oraş, este venită în vi-
zită la o prietenă şi a luat cunoştință întâmplător de anunțul pe
care l-am dat în presă. Este înaltă, are 1,78 m şi un corp statuar,
perfect proporționat. Când asistenta i-a picurat şi ei soluție Q,
ochii i s-au aprins instantaneu, inundând încăperea cu o lumină
verzuie, agonizantă. Ea însăşi a fost un pic năucită privindu-se în
oglindă după ce a îmbrăcat straiul alb şi vaporos, de înger. Dar a
ținut să nu se observe prea mult deruta şi şi-a revenit, afişând con-
ştient un zâmbet de satisfacție. Mi-a plăcut stăpânirea ei de sine,
chiar dacă mai trebuie lucrat cu ea un pic în această privință. 

Lya a venit dintr-un oraş vecin, fiind, după spusele ei, citi-
toare a presei locale. Înainte de a fi adusă în camera de probe, am
avut percepția unor vibrații înalte, benefice, lucru care mi s-a în-
tâmplat foarte rar. Asistenta a perceput şi ea vibrațiile, dar nu le-
a conștientizat. Totuşi eu i-am citit pe chip starea de bine dată de
acestea. 

- Avem privilegiul să fim vizitați de o persoană cu totul de-
osebită, i-am zis. 

Maria a fost condusă într-o cameră în care era aşteptată de
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Violeta, conform protocolului Şcolii noastre. Aici
s-a echipat în ținuta cu care venise şi şi-a pus oche-
lari cu lentile fumurii. Violeta a acceptat să locu-
iască la noi şi a fost instruită să fie o gazdă bună
pentru noile venite. 

Asistenta a deschis uşa şi a invitat-o pe Lya
să intre. Mersul femeii semăna mai mult a plutire.
Zâmbetul ei emana o bunătate care a inundat
brusc încăperea şi am observat cu claritate cum flo-
rile din ghivece au simțit prezența benefică miş-
cându-şi discret frunzele... Îmi este greu să găsesc
cuvintele cu care să-i descriu frumusețea, aici ar
trebui un scriitor profesionist, nu un amator ca
mine, profilat mai mult pe misiuni speciale decât
pe literatură. Lya se mişca unduind şi fiecare miş-
care sporea starea de bine dată de prezența ei. Re-
flexii albe si roze îi jucau pe chip, iar mâinile aveau
frumusețea sculpturală a marmurei. Buclele mari
ale părului blond păreau ireale, fiind, parcă, un joc
al luminii. Ochii albaştri şi foarte mari s-au aprins
înainte ca asistenta să-i picure soluție Q. Derutată,

asistenta mi-a cerut, cu privirea, ajutorul... 
- Ai simțit deja energia soluției mele!... 
- Da, aşa este! a răspuns Lya, cu glas suav. 
- De unde vii? 
- Din cer! 
Asistenta a tresărit, dar zâmbetul meu spe-

cial a liniştit-o, amintindu-i orele de instruire în
care îi sădeam obişnuința de a privi cu calm şi
echilibru întâmplările nefireşti. 

- Te cred, am răspuns Lyei. Eşti mult mai
mult decât ceea ce ne dorim! Te rog să rămâi cu noi
pînă la terminarea misiunii! 

Observam emoția asistentei şi strădania ei
de a se stăpâni. A condus-o pe Lya în camera în
care celelalte două femei recrutate o aşteptau.
Ochelarii fumurii erau necesari pentru a le acoperi
ochii până la dispariția efectului soluției Q. O sin-
gură picătură produce o luminiscență care durează

6 ore, deloc vătămatoare pentru ochi. 
Maria şi Lya au acceptat să locuiască în spa-

țiile Şcolii, alături de Violeta. Avea fiecare camera
ei, dar erau împreună mai tot timpul zilei. Încă din
prima zi a trebuit să intervin din pricina aspectului
celest al Lyei, care ar fi putut să deruteze profund
pe celelalte două. 

- Sunteți trei persoane cu aptitudini deose-
bite, ieşite din comun. În timpul pregătirii, aptitu-
dinile voastre vor fi mult amplificate. Vom face
pregătire individuală cu fiecare din voi, pornind
de la nivelul la care sunteți. Acceptați-vă una alteia
nivelul dotării native, este absolut necesar bunei
desfăşurări a misiunii, căci veți lucra numai îm-
preună. 

După cele 4 ore de pregatire zilnică, femeile
erau libere să iasă în oraş, dacă voiau. Pregatirea a
durat 20 de zile, timp în care au primit tot felul de
instrucțiuni, asupra cărora nu pot da detalii. Pot
doar să spun că a fost o muncă încununată de un
succes neaşteptat. Am realizat fizic si psihic doi în-
geri, căci Lya era deja. După cum m-am aşteptat,
Lya a avut o influență uriaşă asupra celorlate două.
Prezența ei benefică şi atitudinea celestă au mode-
lat în mod cu totul surprinzător felul lor de a fi, să-
dindu-le în suflet o imensă dorință de puritate. Pot
afirma ca Lya a făcut greul muncii pe care trebuia
s-o fac eu. Dacă eu foloseam sugestia ca metodă de
instruire, Lya oferea un exemplu viu şi contami-
nant de puritate sufletească şi morală. După 20 de
zile, ochii li se aprindeau atunci când doreau ele să
li se întâmple asta, şi se stingeau tot la comanda
lor interioară... 

Ei, ce ziceți de asta? 

Ați auzit de Free Hugs Campaign? Adică...
de momentele în care oamenii redescoperă frumu-
sețea cerească a îmbrățişării? Să-i provoci pe oa-
meni să-şi reamintească de faptul că sunt frați,
este, desigur, un act special, foarte îndrăzneț, atât
de mult s-au înstrăinat unul de altul. Pot să apară
clipe magice, când înstrăinarea dintre ei dispare ca
un văl care li se ridică de pe ochii minții. Atunci se
redescoperă buni, frumoşi sufleteşte, dornici să-şi
iubească aproapele. 

Cum vă imaginați ieşirea în stradă a celor
trei îngeri, purtând fiecare câte un afiş pe care scrie
"Îmbrățişări gratis!"? Vă invit la acest exercițiu. 

Era într-o zi de duminică a lunii mai. Pri-
măvara pusese deplin stăpânire peste oraş, adu-
când o infuzie de speranță şi de optimism în
sufletele locuitorilor. Era cam la al 6-lea ceas al zilei
şi străzile erau animate de mulțimea celor ieşiți la
plimbare ori cu diverse treburi. Am considerat că
este oportună ieşirea îngerilor şi începerea campa-
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niei de îmbrățişări. Femeile au coborât discret din
limuzina Şcolii şi au ajuns în clubul în aer liber al
pensionarilor. Aceştia erau deja adunați şi-şi con-
sumau timpul jucând şah sau table, ori discutând
cu pasiune despre chestiuni politice. Apariția fe-
meilor a produs un stop-cadru: jucătorii au rămas
blocați, înțepenindu-şi în aer mâinile în care țineau
piesele de şah ori zarurile, iar cei care discutau
oprindu-şi discursul la jumătatea vreunui cuvânt.
Femeile erau numai zâmbet, iar lumina din ochii
lor le potența originea extraterestră. 

- Bună ziua! Am venit sa vă îmbrățişăm! le-
a zis, cu blândețe, Lya. Să fie deosebită ziua
aceasta! 

Uimiti, pensionarii s-au lasat pradă unei
simțiri înalte şi s-au îmbrățişat, pe rând, extaziați,
cu îngerii trimişi de Dumnezeu să le facă ziua mi-
nunată. Unii, mai sensibili, plângeau... 

- Ziua aceasta, când cerul s-a deschis, este
un dar nemeritat pentru noi! mi s-a adresat unul
cu ochii în lacrimi. 

(Am gândit atunci că puțini oameni ştiu de
ce este în stare o Şcoală pentru misiuni speciale.) 

Când îmbrățişările au încetat, Lya li s-a
adresat din nou: 

- Rămâneți cu bine, oameni buni! Să aveți
zile binecuvântate şi să vă iubiți între voi aşa cum
vă iubeşte Domnul! 

- Domnul să fie slăvit! au răspuns mai mulți
în acelaşi timp, şi corul acesta spontan şi sincer a
făcut ca ochii îngerilor să se aprindă mai tare!... 

Femeile au plecat către parcul mare al ora-
şului, numit Copou. Am mers liniştit în urma lor,
însoțit de câțiva agenți de pază ai Şcolii. I-am lăsat
pe pensionari cu chipurile radioase şi frumoase, cu
sufletele pline de o debordantă bucurie... Trecătorii

de pe stradă au fost uluiți de apariția îngerilor, mai
ales cei care, până atunci, nu crezureră în miracole.
Dar uluirea a lăsat repede loc stării de binecuvân-
tare, simțirii că cerul s-a plecat peste ei. Ciudat, co-
piii micuți nu au experimentat şocul
neobişnuitului, ci au alergat radioşi să se îmbrăți-
şeze cu îngerii... Mi-am amintit atunci cuvintele
Domnului Iisus: "Lăsați copiii să vină la Mine, şi
nu-i opriți, căci Împărăția cerurilor este a celor ca
ei." (Matei 19:14) Ce vrea Domnul să spună aici,
este că omul matur, care descoperă frumusețea co-
muniunii cu El, devine inocent ca un copil, şi se
simte purtat de mână şi ocrotit de Domnul. Mulți
oameni maturi, care experimentează această co-
muniune, mi-au mărturisit asta. 

În Copou, oamenii care erau acolo au trăit
acelaşi şoc al întîlnirii cu supranaturalul şi aceeaşi
beatitudine a îmbrățişării. Şoferul şcolii a adus li-
muzina albă la ieşirea din parc. 

Lya mi s-a adresat atunci când misiunea s-
a încheiat: 

- Sune-mi ce simți şi ce gândeşti! 
- Simt că nu eu am organizat această mi-

siune. Cine sunt eu? Sunt un om mărunt şi nevred-
nic. Undeva, sus, acolo a fost gândită. Simt că nu o
să mergi înapoi, la Şcoală. Simt că nici Violeta şi
nici Maria n-or să meargă înapoi... Dar ştiu că vor
reveni, locul lor este încă aici, pe Pământ. Ştiu că
tu vii de acolo, de sus... Vă rog să veniți în visul
meu, să vă mai văd, simt că o să-mi fie tare dor de
voi! 

Ne-am îmbrățişat şi ele îmi zâmbeau cum
numai îngerii pot zâmbi. Am văzut cum trupurile
lor şi-au pierdut consistența materială, transfor-
mându-se în lumină. Au dispărut zâmbindu-mi şi
făcându-mi cu mâinile semn de bun rămas... 

Ce să mai spun? Câteodată îmi
pare că trăiesc într-o altă realitate, mult
mai frumoasă, mult mai luminoasă
decât cea cotidiană... Să se fi întâmplat
cu adevărat ceea ce v-am povestit, sau
a fost doar un vis? 

Revin pentru a vă spune că am
veşti de la Lya, Maria şi Violeta. Poate
mulți s-au întrebat în ce dimensiune au
plecat ele când au trecut în invizibili-
tate. Ei, bine, pot să vă spun că, atunci,
s-au teleportat în alt loc de pe Pământ,
conform planului de desfăşurare a mi-
siunii lor. Continuă, în diverse oraşe din
diferite țări, campania de îmbrățişări.
Acum sunt în Wiluna, din Australia de
vest.
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DESpRE BuNA VIEŢuIRE DINtRE tRup şI SuFLEt

I
Dar de ce oare trebuie să mă întreb 
în fiecare clipă dacă moartea se plimbă
tocmai pe strada pe care o voi străbate 
peste cîteva clipe? Cîte?
Asemeni mie, toți îşi visează un sfîrşit liniştit 
cu prietenii cei mai dragi în apropiere, 
cu lumînări aprinse de fulger şi amintiri, 
după, frumoase. 
Numai cu prieteni în care nu sălăsluieşte 
niciodată minciuna. Nici invidia. 
Şi nici dezmățul de vorbe. 
Dar, bolnav, sufletul meu va respira 
din ce în ce mai adînc 
un oxigen otrăvit, iar pe măsură ce caut liman
îmi revin din visare. 
Si carnea mea, încă roză şi strălucitoare
precum o mare neinteresată de țărmuri, 
mai soarbe sîngele pe care i-l trimite inima mea 
cerşetoare mereu de iubire. 
Ea încă nu s-a terfelit 
precum sufletul. Ea încă surîde 
la soarele care a răsărit altora mai dragi
şi mai tineri, altora nelumiți
precum cei căzuți în convenții. 
Cei căzuți în alt trup.

II
Cred că nu mă vor mai înduioşa vapoarele 
care vor părăsi țărmul în viitoarele clipe, 
nici în viitoarele nopți, 
poate nici în viitoarele luni, secole sau, 
de ce nu?, nici în viitoarele legende ce se vor scrie. 
Am înțeles, după un timp cauți cu disperare 
să găseşti ceea ce aveai, 
încă cu surplus,  cîndva. 
Dar cine mai are interes
pentru un timp cu  retrospective 
în care melodrama îşi face loc precum apa 
ieşită din matcă? O matcă strîmtă precum ultima oră 

a condamnatului.
Dacă nu mai sînt eu, cel din urmă, 
de ce să declanşăm rafale de amintiri? 
Cine să le devoreze şi cu ce rămăşiță de suflet? 
Oamenii confundă luminile oraşului cu luminile
din sufletul lor. 
Poate e bine, zic eu acum, 
după ce am despărțit marea în două 
cu marile mele iubiri, şi pot gafa precum pruncul 
din icoanele clasice. 
Poate că nici de aceea nu ştiu ce să zic 
atunci cînd trăiesc drama celor despărțiți de trupul
lor. 
Pentru că drama lor e singura care 
nu poate fi înțeleasă de nimeni.     

III

Seara, prin univers, plînge lumina
semn că m-am rătăcit pe căi de pierzanie,
de pierzanie fericită, gravidă şi nesățioasă nicicînd.
Dacă aş cunoaşte unde sînt eu şi unde nu mă găsesc  
m-aş întrupa, cu siguranță, într-un bărbat 
adevărat, întreg şi comod. 
Comod ca o metaforă în care nu mai încape 
nici un alt sens. Un imperiu cuprins de flăcări aş fi
mereu, 
un imperiu de neînvins 
de cei ce nu cunosc această 
maiestuioasă boală şi fascinantă credință, 
nu îl ştiu pe acest în adormire zeu descărnat. 
Pentru că partea carnală a pămîntului e aceeaşi 
în fiecare trup, doar firea lucrurilor o face mai aspră.
Din cînd în cînd e nevoie de făcut curățenie generală
în suflet, chiar dacă răvăşim totul
de nu ne mai regăsim multă vreme
prin strîmtul univers construit în grabă de alții.
Dar acceptat ca pe un dat al destinului,
justificare comodă a nimicniciei noastre
şi a zădărniciei cu care urcăm hotărîți spre-o golgotă
de  pe care au dispărut, de ruşine, 
toate crucile aşteptate de noi.

Dacă m-aş îmbolnăvi de sinceritate
Cu un creion roşu, aprins, am subliniat totul
memoria să-şi facă sublim datoria.
Lîngă inimă un fir perfid de idee,
singur străbate acest deşert nemilos.
Dacă m-aş îmbolnăvi de sinceritate
mi-aş umple stiloul cu lacrimi
şi l-aş lăsa să facă acea dîră memorabilă
pe caietul ce îl voi arunca mîine la coş.
Comunic dintotdeauna cu voi doar prin vise.
Pot fi drept precum o lumînare
ce se deşiră încet o dată cu fumul
dar viciile mă caută mereu. Învățîndu-mă
cum să mă despart de cuvinte.

Nicolae SAVA
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ItINERARIu

Brăzdată de amfibii,
Siaje şi rulii,
Prin albia nopții largă
Trag curgătoarea zi.
Şi duce-mă corabia -
Anghilă şi țipar -
Vânată de pescarii 
Cu sulițe şi pari

Spre mările terestre
Născute fără moaşe
Să le înghit de-o sete
Şi-o foame uriaşe,
Ca luând înfățişarea 
Festinului, postum,
Să-mi descifrați mesajul:
- Prindeți-mă de-acum!

BALCONuL MEu şI pASăREA RăNItă

Balconul meu adună obiecte anonime,
Întregi sau fragmentate,
Ce vin de nicăieri şi se îndreaptă
Către eternitate.
Cineva afirmă că sunt gunoaie
Aruncate de la alte etaje,

Eu mă încăpățânez 
să caut în ele simboluri, mesaje.
Într-o zi, o pasăre veni să-mi moară la picioare,

Avea carton în trupul țeapăn
Şi note mici pe foi liniate
Care-i țineau de aripioare,
Carnet de şcoală, exprimând
(Interpretam cu indulgență)
Dezinteres, inconsecvență,
Sau numai mediocritate.

Bâzâituri de sonerie
Cu dramatism de simfonie 
Mi se dedică la intrare.
Deschid, am multe-ncuietori -
Prind şi finalul cu “cioc-cioc” -
Ca s-o găsesc pe autoare
(Mi-ajunge până la mĳloc),
M-aplec spre dânsa - sunt sever:
- Aveai să spui că l-au luat hoții?
Dar încercându-mă emoții
Mă prind energic de cuier.

- Am plâns pe el… şi îl uscam la soare

Doar din greşeală l-am scăpat!
Din vocea mică, tremurândă
Ieşea… că-aşa s-a şi-întâmplat.
Îi dau carnetul. Mulțumeşte
Ca de-un cadou ce i-a lipsit.
Gândesc: Dar pasărea e moartă,
Căzuse nu doar un etaj,
De ce nu-ncerc s-o resuscit?

- Ai de la mine azi un zece.
Primeşti? - Primesc, dar pentru ce?
- Pentru onoare şi curaj,
Atât de sincer demonstrate,
Pentru că ai sosit

Când mă simțeam mai mulțumit,
Credeam că eu le ştiu pe toate.
Pentru că mi-ai arătat carnetul,
Lasă-mă să-mi deschid şi eu inima, cu încetul,
Am primit un doi, pentru bănuială,
Mai fac şi judecăți de târguială,
Du-te la şcoală, află ce e de făcut,
Altfel o să-ți fie ruşine că m-ai cunoscut.

…Sub coroniță - premiul ei fiind 
(Aştept să cadă?
Jinduiesc să-l prind?)
Decorul din balconul de la stradă,
Ea se va defini inovator:
- Am ajutat un biet neştiutor…

Caterina SCARLEt
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Mă-nghite-o peşteră...

Mă-nghite-o peşteră flămândă,
îmi sfarmă trupul, mă scufundă
în măruntaiele rărite,
în flăcările înverzite,
îmi stoarce zborul din aripă,
mă răstigneşte pe o clipă,
îmi urlă guturaiu-n pleoape
şi mă răstoarnă în hârtoape.
Eu o rugam să-mi curme scara,                                               
să liniştesc mai iute fiara
cu lacrima din osul crucii,
cu rătăcirile răscrucii.
Mi-e peştera galeră sfântă
când timpurile mă frământă,
mi-e peştera silaba vieții
pe apele eternității.

trăiesc în circul vieţii...

Trăiesc în circul vieții temporar,
îmi spumeg frigu-n cer fără hotar,
în lacrimi strig săruturi iertătoare
şi-mi ard veşmintele de-nvingătoare.
Trăiesc în vorba primului minut
mânjit de umbre negre şi de lut
şi mă ascund în ochii lui Iisus
să-mi cânte plopii doruri în apus.
Trăiesc în chip, trăiesc în coastă,
trăiesc în gleznă ca nevastă,
trăiesc în barză şi-n țestoasă,
în firul retezat de coasă.
Trăiesc cu moartea într-o colivie
jucând frenetic până la chindie

sfârşitul gălbenuşului din ou
şi naşterea nimicului din nou.
Trăiesc grăbit sau poate mi se pare
că sunt lumină albă-n depărtare,
că sunt armură roasă, cenuşie,
că sunt o mască vie în pustie.

Mă ghemuiesc...

Mă ghemuiesc pe oase moarte
şi mă ascund în gropi deşarte
ca să-mi adorm firul de iarbă
crescut pe frunte şi pe barbă.
Îmi caut liniştea pierdută
în seva neagră de cucută
şi mă-nvelesc cu umbra vieții
visând la zborul frumuseții.

îmi curg privirile...

Îmi curg privirile în moarte,
în scorburi de ghioc, departe,
mă poticnesc de visul slut
şi-ngenunchez pe pat de lut.
Îmi risipesc uitarea-n tină,
în scurmătura de găină,
mă zgribulesc lângă o cruce
când ochiul negru mă seduce.
Îmi sorb greşelile coclite
de ape verzi şi înăcrite,
m-arunc din vârful unui lac,
în golul vieții sub copac.
Strivesc ce-a mai rămas din mine  
cu cizme de potăi haine,
să mă frământe sub picioare  
himera nopții de lingoare.

Aş vrea să fii.. 

Aş vrea să fii misterul din geneză,
secundă transparentă, în asceză,
un strigăt încolțind singurătatea,
uitare omorând virginitatea.
Aş vrea să fii un somn ce arde-n vânt
tăcerea fumegândului cuvânt
împodobit cu soarele-n amurg,
sau gând rostit de tristul demiurg.
Aş vrea, aş vrea doar chipul tău să fii,
să mă umbreşti în iarba din câmpii,
să-mi fii sărut, în miezul nopții – vis,
iar eu -  veşmânt de zâmbet interzis.   

Mariana Rogoz StRAtuLAt
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ELIBERAREA

Îngenunchează. Pământul înghețat, răscolit cu furie de
groparii nevoiți să lupte cu gerul ce taie de o săptă-
mână, este neaşteptat de negru, accentuând albeața cu

sclipiri diamantine a zăpezii din jur. După ce murmură o
rugăciune scurtă, fiindu-i clar că gestul său – de un marcat
dramatism – nu a scăpat nimănui, Dan se ridică, şterge din
colțul ochiului o lacrimă imaginară şi-şi aranjează atent
paltonul negru, cumpărat din toamnă, la sfatul îmbibat cu
premoniții sumbre al Siminei, tocmai pentru această ocazie
tristă. Realizează că trupul său are prestanța adecvată mo-
mentului, aşa că le face un semn bărbaților cu fețele înro-
şite de frig şi rachiu să înceapă ultima etapă a misiunii lor.
Mâinile mari, cu degetele şi palmele îngroşate de bătături,
mânuiesc cu îndemânare lopețile şi, în numai câteva mi-
nute, golul de deasupra sicriului îngust este umplut, iar
locul de veşnică odihnă al răposatului este acoperit cu flori.

Aproape fiecare dintre cei din asistență s-a simțit
dator să aducă o coroană ori măcar o jerbă împletită din
crengi de brad, de care stau agățate cu sârmă garoafe roşii,
albe şi roz, nefiresc de fragede în gerul Bobotezei. Totuşi,
nimeni nu boceşte, plânsul nu urâțeşte niciun chip. Rând
pe rând, fiecare aruncă o ultimă privire mormântului
proaspăt, luându-şi astfel rămas-bun de la Bătrân. Apoi o
iau la pas grăbit pe deal în jos, către capelă. Acolo este locul
de întâlnire a grupului ce urmează să ia masa de pomană
la un local de lângă cimitir.

Mulțimea compactă ce a urcat în convoi la venire se
împarte în bisericuțe. Cei mai  mulți, cunoscând zgârcenia
patologică a lui Dan, au declinat cu eleganță invitația la
restaurant. Alții au acceptat tocmai din acest motiv să ia
parte  la praznic şi sunt decişi să consume tot ce li se pune
înainte, chiar dacă se cunosc destul de bine spre a şti că, la
vârsta lor, nici stomacul, nici ficatul nu le mai permite să
se îmbuibe.

– Surorile…? Surorile răposatului n-au venit…?, se
aude vocea cuiva ce a rostit întrebarea, din malițiozitate,
mai tare decât s-ar fi cuvenit.

– Sunt prea bătrâne să pornească la drum pe vre-
mea asta crâncenă…, îşi dă cu părerea un amic al deceda-
tului, nonagenar.

N-are de unde şti că femeile, în sătucul lor de la
munte, îşi duc viața ca-n orice altă zi. N-au fost anunțate
că fratele li s-a prăpădit, aşa că nu pot nici măcar rosti o
rugăciune pentru odihna sufletului lui. Dan ar fi vrut să le
împărtăşească trista veste – se temea că absența bătrânelor
de la înhumare va fi interpretată greşit de cârcotaşi –, însă,
în cele din urmă, n-a mai făcut-o: femeile n-au telefon, iar
el n-a avut destulă vreme să meargă până la ele doar pen-
tru asta. A avut atâta alergătură de făcut cu organizarea în-
mormântării acesteia, încât şi de la muncă a fost nevoit să
lipsească, două ceasuri ieri, trei alaltăieri, ca să nu mai vor-
bim de ziua de azi care, iată, e cu totul pierdută pentru afa-
ceri. Când să mai fi făcut şi drumul până-n cătunul

Voichiţa pALACEAN-VEREş

“Ajuns acasă împreună
cu Simina, Dan se simte uşu-
rat. Înaintează cu greu, după
intrarea în apartament, unul
în spatele altuia. Holul, şi aşa
îngust, este de-a dreptul
strangulat: zeci de cutii cu
cărţi şi documente stau clă-
dite lipite de zid. Mâine dimi-
neaţă, la prima oră, va veni
Bistriţanu de la Academie, în-
soţit de nepoţi, să le ridice.
Se va îngriji apoi ca la Arhi-
vele Statului să se creeze un
fond în numele răposatului,
iar peste ani, cine va avea in-
teresul şi răgazul necesar, va
putea valorifica lucrările Bă-
trânului rămase în manuscris
şi documentele ce le-a adu-
nat într-o viaţă”
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surorilor răposatului? Lumea ştie cât de mult
munceşte el, nici nu crede c-ar fi avut cineva astfel
de pretenții. Şi, dacă o fi careva de altă părere nu
contează, întrucât a comandat un meniu îndestu-
lător la restaurant, ca să le închidă gura la toți.

Dan este întreprinzător privat. Dacă stă, îi
stă norocul, conturile din bancă încremenesc, în loc
să se rotunjească, delicat, cu fiecare oră ce trece.
Ce-i drept, Bătrânul i-a lăsat o groază de bani. Însă
banii ăia nu compensează pierderile lui Dan din
zilele astea de doliu, fiindcă, într-un moment de
slăbiciune, el i-a promis Siminei acei bani, iar ea,
motivând că are de cumpărat o sumedenie de lu-
cruşăare pentru „copilul ăsta, săracul“, îi va face
praf pe nerăsuflate, ca şi cum nici n-ar fi fost.

Conştient că mai are de trecut un hop, Dan
o ia cu pas sprinten înaintea participanților la fu-
neralii. Salută smerit pe toată lumea, mulțumeşte
pentru participare şi reînnoieşte invitația la po-
mană fiecărui grup în parte. Văzând perechile ce
s-au răzlețit prin alte părți ale cimitirului, intră în
panică. De unde dimineață îi era teamă că vor veni
prea mulți la masa, în clipa asta îl înspăimântă
gândul că vor fi prea puțini şi va pierde o parte din
avansul achitat ieri.

– Dumnezeu să-l ierte!, salută la despărțire
un cuplu în vârstă.

– Să-l ierte Dumnezeu!, răspunde Dan gră-
bit.

Praznicul s-a terminat cu bine. Mâna de oa-
meni ce a participat la masă s-a simțit bine, toți au
părut mulțumiți de meniu şi de organizare, aşa că,
la plecare, l-au salutat toți cu zâmbetul pe față pe
amfitrion.

Ajuns acasă împreună cu Simina, Dan se
simte uşurat. Înaintează cu greu, după intrarea în
apartament, unul în spatele altuia. Holul, şi aşa în-
gust, este de-a dreptul strangulat: zeci de cutii cu
cărți şi documente stau clădite lipite de zid. Mâine
dimineață, la prima oră, va veni Bistrițanu de la
Academie, însoțit de nepoți, să le ridice. Se va în-
grĳi apoi ca la Arhivele Statului să se creeze un
fond în numele răposatului, iar peste ani, cine va
avea interesul şi răgazul necesar, va putea valori-
fica lucrările Bătrânului rămase în manuscris şi do-
cumentele ce le-a adunat într-o viață.

Dan s-a legat, când a pecetluit înțelegerea
cu Bătrânul, că nu va înstrăina niciodată bunurile
moştenite de la el, dimpotrivă, în calitate de legatar
universal, se va asigura că numele lui va rămâne
viu peste ani. A fost străbătut de un fior pornind
din conştiință, pentru o clipă, şi fusese cât pe ce să
dea înapoi de la decizia de a scăpa de cărțile şi ma-
nuscrisele Bătrânului atât de curând după moartea

sa, când există şanse să vină cineva (surorile răpo-
satului, de pildă) să-i ceară să vadă testamentul şi,
cu prilejul acela, să descopere că n-a respectat
decât ale dorințe ale testatorului care i-au convenit.
Dar, înțelegătoare față de suferința lui, Simina l-a
adus, cu argumente solide, la gândul dintâi:
„Draaaguuuuleee, gândeşte-te: Bătrânul  se simțea
ca acasă la Arhive! Mutându-i lucrurile acolo, nu
le înstrăinezi, ci le duci într-un loc unde el a petre-
cut mai multă vreme decât aici, în cămăruța lui. În
plus, din câte îmi spui, domnul Bistrițanu de la Ar-
hive îl respecta enorm, vedea în el un adevărat ma-
gistru, deci va acționa în interesul Bătrânului, deci
nu va trata cutiile cu materialele lui ca orice alt cer-
cetător, care le-ar studia la rece, ca un străin!
Draaaguuuuleee, ştii că trebuie să golim camera!...
Trebuie să aruncăm toate gunoaiele, să zugrăvim,
să…“

Da, Dan ştia bine toate acestea. Când s-a
mutat, cu mai bine de zece ani în urmă, în casa Bă-
trânului, şi-a aşezat lucrurile din geamantan şi cur-
surile universitare, împreună cu celelalte rechizite,
în camera cea mai mică din apartament şi a avut
grĳă ca instalarea sa în casa văduvului să nu pro-
ducă nicio modificare vizibilă a aranjamentului, ce
dăinuia încă din vremea când domnul Frunză îşi
adusese soția aici, pe la începutul anilor �60.

În urma căsătoriei lui Dan cu Adina, apar-
tamentul Bătrânului  a fost vânturat o revoluție.
Proaspăta mireasă n-ar fi acceptat în ruptul capu-
lui să trăiască între zidurile acelea cu iz de nafta-
lină şi vechituri (cum se-ntâmplase pe vremea cât
încă locuise acolo în calitate de prietenă a lui Dan
şi de chiriaşă fără taxă a proprietarului). Atunci l-
a convins Dan pe Bătrân să-i lase să renoveze. Au
zugrăvit, au redecorat şi remobilat sufrageria, bi-
roul şi bucătăria. Au desființat debaraua de pe hol,
prelungind baia, şi au instalat în noul spațiu o ca-
bină de duş modernă, confortabilă. Cuierul din fier
forjat de pe hol, cu ladă pentru încălțăminte, făcut
la comandă pe vremuri, după dorința răposatei
madam Frunză, l-au înlocuit cu un dressing mas-
cat în perete, iar podeaua întregii locuințe a fost
acoperită cu parchet din bambus negru, lăcuit
oglindă. 

De camera Bătrânului tinerii nu s-au atins
atunci, a rămas cu pereții coşcoviți, acoperiți cu
humă decolorată de trecerea vremii. Totuşi, tinerii
însurăței au intervenit şi aici: au mai înghesuit în
camera lui încă două corpuri de bibliotecă, fiindcă
în birou cărțile sale nu prea mai aveau loc. Nu-i
prea convenise Bătrânului că de abia-i rămăsese
loc să ia o gură de aer în cămăruța lui, dar n-a avut
încotro, a fost nevoit să accepte situația, căci soția
lui Dan a dispus transformarea sufrageriei în dor-
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mitor matrimonial, fostul birou a devenit cameră
de oaspeți, iar bucătăria (în care, oricum, nu se
gătea) a fost dotată cu masă nouă, lungă, preluând
astfel rolul de living al casei şi de sufragerie. 

După vreun an, spre disperarea Bătrânului,
a urmat o altă etapă de modificări în casă: de data
aceasta, constatând că, în ciuda bunăvoinței, chiar
clădind cărțile până la tavan, nu-şi găsesc locul în
casă  toate tomurile cumpărate sau primite în dar
de către domnul Frunză, Dan a decis mutarea unei
părți a bibliotecii pe balcon. Bătrânul ripostase, în-
cercând să-şi păstreze averea în interiorul pereților,
însă Dan a luat în mână un tom îngălbenit, o enci-
clopedie căutată ani în şir prin anticariate, şi apro-
piindu-l de peretele vopsit într-o minunată nuanță
de liliachiu l-a întrebat: „Chiar aveți impresia că s-
ar potrivi pe raft în sufragerie?!“. El nu avusese pu-
terea să mai spună nimic. Şi, dacă tot a tăcut, tinerii
s-au folosit de ocazie să mute placa dreptunghiu-
lară, lată de un metru, inscripționată cu cuvintele
„Fundația Eliza şi Nicolae Frunză“, de deasupra
uşii de acces în apartament (unde-o vedeau toți ve-
cinii, făcându-i pe tinerei să se jeneze), deasupra
uşii de la camera Bătrânului.

Toate aceste schimbări îi picaseră greu Bă-
trânului, însă în timp s-a obişnuit cu noua situație,
mai cu seamă că era mai tot timpul plecat de acasă
– ba în sat, la surorile sale, ba la Bucureşti, la Arhi-
vele Naționale, ba la prieteni, ba la Budapesta ori
Viena, unde studia în săli de bibliotecă sau prin ar-
hive. Era fericit că, încă sănătos, în ciuda vârstei,
are şansa de a descoperi documente noi despre
strămoşii săi cei viteji ce şi-au dat sufletul prin răz-
boaiele Imperiului, aşa că nu îi prea păsa de faptul
că tinerii l-au făcut să se simtă tolerat în casa sa. Îşi
impunea să stea cât mai puțin pe acasă, căci vedea
bine – în pofida teatrului ce-l jucau de față cu el –
că Dan şi Adina nu se înțeleg, iar ceva îi spunea că
el ar fi de vină pentru asta…

După şapte ani, cei doi au divorțat. Şi
aproape imediat după plecarea Adinei, a urmat
mutarea în casă a Siminei şi cea de a doua însură-
toare a lui Dan. Şi iarăşi a bătut vântul schimbării
sub acoperişul Bătrânului. Căci, înainte de-a se re-
căsători, Dan s-a botezat. A renunțat la biserica
unită pentru un cult neoreformat, de dragul logod-
nicei sale, cu aceeaşi uşurință cu care, cu un dece-
niu în urmă, renunțase la religia ortodoxă, în care-l
botezaseră părinții, spre a-l urma pe el, pe Bătrân,
un văduv fără urmaşi, pe calea greco-catolicismu-
lui. Atunci, Dan considerase „reorientarea“ indis-
pensabilă pecetluirii contractului dintre ei, contract
prin care Bătrânul îl desemna moştenitor al său. A
doua oară, botezul l-a considerat necesar spre a o

încredința pe Simina (măritată încă, în acte, cu un
pastor) că este în stare să facă orice pentru ea,
numai să-i devină soție. Îi cumpărase, ce-i drept, o
maşină înainte, însă gestul acela, de a cheltui pen-
tru ea câteva mii de euro, n-o impresionase prea
tare, fiindcă se declara „absolut nematerialistă“.
Din disperare (el îi zicea convingere, descoperire
a credinței adevărate), i-a promis să împărtăşească
şi el credința ei. Iar gestul acesta, al renunțării la
religia strămoşească, l-a distrus pe Bătrân. Pe de-
asupra, vedea bine că Simina, abilă, tandră şi ex-
pertă în arta iubirii carnale, este în stare nu doar
să-l convingă pe Dan să-şi schimbe religia, ci şi să
se folosească de orice mĳloace spre a converti ava-
riția congenitală a alesului ei în exact acea genero-
zitate necesară pentru ca ea să fie transformată în
regina unui nou regat. Regat în care Bătrânul era,
evident, în plus.

Simina suferise destul prin pricina primu-
lui bărbat al ei, ce-o abuzase fizic şi psihic, ani în
şir, până când, sătul de plânsetele şi reproşurile ei
interminabile, hotărâse să plece fără adresă şi s-o
lase în voia sorții. Ajunsă nevastă de patron, Si-
mina nu mai dorea să accepte niciun compromis.
Anii de foame şi umilințe îi ascuțiseră destul sim-
țurile ca să fie capabilă să-l manipuleze pe Dan,
bărbatul ei al doilea, cu atâta diplomație, încât să-
l convingă pe acesta că lui, nu ei, îi aparțin ideile
pe care le discută şi planurile ce le trasează.

Cu ocazia instalării noii stăpâne în casă, au
înțeles toți trei – însurățeii şi Bătrânul – că spațiul
din apartament este mai mult decât insuficient.
Averea Siminei, după un mariaj de un deceniu, în
afară de mobila ce-o dăruise noilor proprietari ai
casei unde stătuse înainte cu chirie, se rezuma la
câteva duzini de CD-uri cu muzică clasică. Le cum-
părase cu mari sacrificii şi n-avea cum renunța la
ele. Prin urmare, s-a impus rânduirea lor pe raftu-
rile din birou, unde mai supraviețuiseră câteva
cărți valoroase ale Bătrânului. Au exilat volumele,
aranjate cu grĳă, pe balcon, îngrămădindu-le pe
nişte rafturi care, pe vremea răposatei neveste a
Bătrânului, îşi avuseseră locul în cămară, unde ge-
meau sub greutatea borcanelor cu dulceață şi mu-
rături. Observând lacrimile din ochii stinşi izvorâte
când şi-a văzut şi cărțile din birou izgonite în bal-
con, Dan, împăciuitor, i-a promis Bătrânului că va
găsi o soluție să protejeze cărțile de ploaie. Şi a
găsit-o: a protejat volumele îndesate în cutii de car-
ton cu folie de plastic, sigilându-le în interiorul raf-
turilor.

Acum, la întoarcerea de la înmorântare a ti-
nerei familii, cărțile Bătrânului – şi cele din fosta
lui cameră, şi cele de pe balcon –  stau cuminți în
hol, aşteptând dimineața, când vor lua drumul Ar-



Pag. 96 Onyx An 2 - nr 5-iunie 2013                                                                           

hivelor Naționale, unde vor fi inventariate şi apoi
depozitate într-un loc unde, probabil, nu le va
mai tulbura nimeni vreodată.

– Vaaaaiii, ce răuuuu mi pare după neee-
neeea…, suspină Simina.

Se uită lung la camera goală în care, până
cu trei zile în urmă, Bătrânul a trăit liniştit, fără
să-i deranjeze cu altceva decât cu câteva vorbe
schimbate dimineața şi seara, când ei îi aduceau
câte-o farfurie de mâncare caldă. El aştepta mi-
nutele acelea când veneau  cu laptele sau supa cu
sufletul la gură. Avea mai mulți bani decât putea
cheltui, le dădea bani tinerilor şi pentru alimente,
şi pentru plata facturilor. Dar n-avea bani destui
pentru a-şi cumpăra sănătate; incapabil să se țină
pe picioare, îşi ducea existența acolo, în cămăruța
aceea tapetată cu rafturi ticsite de cărți şi, în afară
de Dan şi Simina, nu mai întâlnea alt suflet de
om. Ei munceau din zori până-n seară; în absența
lor, n-avea cine deschide uşa, şi de-ar fi venit ci-
neva să-l vadă pe Bătrân. Aşa că atunci când îi
deschideau uşa, profita de cele câteva minute să
turuie, cu glasul lui dogit şi obosit, spre a le îm-
părtăşi la ce s-a mai gândit, ce carte mai vrea să
scrie, dacă l-o ajuta Cel de Sus…

– Dumnezeu să-l ierte pe nenea!, răs-
punde Dan vaietului prelung al Siminei.

– Dumnezeu să-l ierte!
– Adevărul e că…, de-ar mai fi trăit…, nu

ştiu cum ne descurcam aici şi cu el, şi cu copi-
lul!..., murmură Dan, privind cu dragoste burta
țuguiată a soției.

Simina, ruşinată că o parte din ea se bu-
cură că i-a răspuns Cel de Sus rugăciunilor de
taină şi i-a scurtat Bătrânului zilele, lasă să-i
scape o lacrimă.

Pragmatic, Dan îi ignoră bobița de apă de
sub pleapă. Iese din hol, intră în sufragerie,
aduce un taburet de pe balcon şi îl fixează în
dreptul uşii de la încăperea rămasă goală, ce mi-
roase încă a bătrânețe şi boală. Se urcă pe taburet
şi, ajutându-se de cheia din buzunar, introdusă
între placă şi perete, slăbeşte strânsoarea şurubu-
rilor. Îşi vâră degetele între dreptunghiul de plas-
tic şi zid şi smulge dintr-o mişcare placa pe care
scrie mare, cu litere aurii pe fundal negru „Fun-
dația Eliza şi Nicolae Frunză“. Se întinde şi o
aruncă peste cutiile cu cărți cele mai apropiate de
el. Apoi, obosit după atâtea zile de umblătură şi
stres, oftează, îşi şterge un fir imaginar de su-
doare de pe frunte şi exclamă bucuros, cu ochii
în ochii nevestei:

– Am scăpat, în sfârşit! Acum sunt liber cu
adevărat!

Eugen pohonţu

poem cu mustăţi acoladă

m-am trezit într-o cameră plină de nori
mobila era prelinsă până pe stradă
pereți nu erau, doar şoapte în alb şi în negru
culorile în schimb se subțiau prin vitraliul ferestrei
iar timpul se lichefiase în orologiul din turn
noi rămănând cu metaforele nopții
obosind aerul din odaie trecut prin temeri şi vis

cai cu piciore păianjen ințepau nisipul sticlos
femei, saltimbanci, laolaltă desenau absurdul
chipurile se desfăceau fluide închipuind stări
curgeau cu grĳa de-a nu-ți uda paşii răsfrânți

cuvintele nu pot acoperi căderile, materia
clepsidrele cern haos dezmembrând taine
suprarealul ca reverie până la limita delirului
doar Gala, iubire cenzurată de ficțiune 
momentul critic al geniului

de doină

mi-aş, face-mi-aş fiorul,
desfăşurându-mi-aş viorul,
rupându-mi-aş chiar dorul,
murindu-mi-aş durerea,
tăindu-i-aş fuiorul,
plezniți-ar fierea,
doină

de jale

ploua de ieri
plouă de azi
plouă de când a plouat prima oară.
timp nu există, poate doar toamnă târzie.
şi secundele, ele,
aceste nebănuite umbre
tăinuind timpul.
şi secundele
oprite de-o privire,
devin eternitate.
timp nu există
când fugi din calea stelelor ce cad

doar ploile-ncruzesc pământul
de ieri,
sau de astăzi,
sau de cand va fi fost sa fie,
...sunt.
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CăLătORIE 
îN ROMâNIA îMpăRAtuLuI tRAIAN

Îmi este greu să-mi imaginez ceva mai mai complex decât dife-
rențele culturale între țări. Pe de-o parte există mondializarea,
care poate fi înțeleasă ca o reducere, în dificilul context al co-

lapsului istoric care a început să se cultive odată cu modernitatea,
a oricărei bogății culturale a țărilor într-o megacultură a imaginii,
care se arată atotputernică şi imbatibilă. Pe de altă parte există
lupta, în numele unei istorii din ce în ce mai ruinate, pentru diver-
sitate, dusă de entitățile naționale pentru a-şi menține vie identi-
tatea.

Eu am decis, contemplând panorama dezolantă a timpului
prezent, să mă urc în corabia învingătorilor, deci am ales prima op-
țiune. Nu ne putem aştepta de ceva timp, profetizând intuitiv, la o
lume a țărilor ci mai degrabă la o planetă a lumii, care, din mo-
mentul reducerii diferențelor printr-un mecanism de echivalența
universală, reluând binecunoscută expresie a lui Giani Vattimo, nu
va mai depune niciun efort pentru a sublinia importanța anumitor
grupuri linguistice. 

Nu este obiectivul acestui articol acela de a începe o dezba-
tere pe marginea acestor, pe de altă parte, spinoase probleme, dar
ideea ne poate servi ca introducere, pentru a spune că, în paleta
amplă a luptei pentru identitate, România se găseşte astăzi, înainte
de a ajunge la bunăstare şi la calmul ei sterp, într-o fază a revendi-
cărilor. Fiind o țară mică, România îşi doreşte un loc în cultura eu-
ropeană şi discursul opiniei publice, reprezentată de intelectuali,
oameni politici şi analişti, subliniază frecvent importanța culturii
române în spațiul frontierelor Europei. Nu vom intra în detalii, mai
ales pentru că a vorbi de ceva atât de abstract precum cultura unei
țări, ne-ar duce către un discurs interminabil, plin de clişee, ceață
şi sentințe fără valoare. Dar este important de semnalat complexul
țării dacilor în comparație cu alte mari culturi din care românii se
inspiră şi pe care încearcă să le copieze. A vorbi cu uşurință şi fără
criteriu de această manifestare ar însemna, din partea mea, a face
judecăți de valoare de puțină sau nulă valoare.

Este însă cert că România e o țara aflată în căutarea propriei
voci. De multe ori judecată greşit, de multe ori aclamată pentru
muzica, artele, literatura sa, România este fascinantă. Magia ei se
află chiar în marile contraste prin care se defineşte plauzibil.

Țind să cred că această caracteristică a țării, evident, printre
altele, a influențat decisiv orientarea lui Mariano Martín Rodri-
guez, către spațiul românesc. Rodriguez, investigator şi critic lite-
rar, s-a convertit în Occident într-un apostol al literaturii române
de science-fiction. Criticul, îndrăgostit de țara constrastelor şi a ex-
tremelor, reinterpretează pentru necunoscători - în utopia familiei
europene - prin literatură, o imagine a României construită în jurul
intoleranței, hoților, corupției de orice fel, a cerşetorilor, prostitua-
telor şi peştilor.

Criticul readuce cartea „La obra de Trajano (Rumania en un
libro)” a lui Ramón de Basterra, publicată în Spania de editura

“România este fasci-
nantă. Magia ei se află
chiar în marile contraste
prin care se defineşte
plauzibil.Ţind să cred că
această caracteristică a
ţării, evident, printre al-
tele, a influenţat decisiv
orientarea lui Mariano
Martín Rodriguez, către
spaţiul românesc. Rodri-
guez, investigator şi critic
literar, s-a convertit în Oc-
cident într-un apostol al li-
teraturii române de
science-fiction. Criticul,
îndrăgostit de ţara con-
strastelor şi a extremelor,
reinterpretează pentru ne-
cunoscători - în utopia fa-
miliei europene - prin
literatură, o imagine a Ro-
mâniei construită în jurul
intoleranţei, hoţilor, co-
rupţiei de orice fel, a cer-
şetorilor, prostituatelor şi
peştilor..“ 

Fabianni BELEMuSKI 
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Akron, în prim plan cu un comentariu exhaustiv al
operei şi vieții scriitorului pe care îl reabilitează just,
după ce critica spaniolă l-a aşezat în sfera autorilor
franchişti. Opera, scrisă cu ocazia şederii sale în Ro-
mânia, între anii 1918-1920, reprezintă un punct de
plecare în planul mai amplu al criticului de a pre-
zenta literatura română publicului spaniol, deci im-
plicit european. 

Ramón de Basterra, spirit contradictoriu,
este descris de Mariano Martín Rodriguez în com-
plexitatea contextului epocii. Intenția criticului este
de a-l situa pe scriitor în momentul istoric în care-
şi desfăşura activitatea, pentru ca cititorii să-l pri-
vească nu ca pe un autor de dreapta ci ca pe un om
profund implicat în preocupările intelectuale ale
timpului în care a trăit, cu avangardele care cereau
întoarcerea la ordine în Franța sau curentele îngrĳo-
rate de decadența artelor, a literaturii şi a Occiden-

tului în general.

Pare de necrezut că acea intensă frământare
intelectuală a primilor ani ai secolului al XX-lea, cu
toate manifestele, curentele artistice, luptele, idea-
lurile, acuzările şi extremismele caracteristice tim-
pului au fost reduse astăzi la cenuşi călduțe care
amintesc, prin căldura emanată încă de jarul stins,

de ficțiunile neînțelegerilor trecutului. Simulăm din
intenție valori, lupte, idealuri. Ideea că şi critica s-a
transformat într-o simulare generală, exersând nu
de contragreutate în sistem ci fiind o parte inte-
grantă a acestuia, nu este nesăbuită. Dacă ținem
cont de irelevanța puterii societății de a genera
schimbări, într-o lume care proliferează autonom
prin sine însăşi, suntem îndreptățiți să credem că
nimic nu se mai poate schimba printr-un proiect ge-
neral al cărui obiectiv să fie alterarea direcției.

Explicația academică a fenomenului este că,
odată depăşit absolutul şi noțiunile sale aferente
(autenticitate, univocidate, adevăr, etc.), puțina im-
plicare socială în politică sau în idealuri este o reac-
ție de oboseală provocată de însăşi căutarea
absolutului, ceea ce, din punctul meu de vedere, re-
prezintă o încercare în plus de a da sentințe de ca-
racter absolut asupra faptului că absolutul şi
calitățile sale intrinseci nu există.

Situându-l pe Basterra în contexul profun-
delor schimbări ale începutului secolului al XX-
lea, Mariano Martín Rodríguez reuşeşte să atingă
rezultate care a priori nu făceau parte din lista
obiectivelor sale, cum ar fi, spre exemplu, să-l facă
pe cititor să înțeleagă faptul că, în ciuda decaden-
ței - alt concept nostalgic, fără importanță - şi în
ciuda revoltei maselor, valoarea literaturii este
dictată în mare măsură de seriozitatea autorului
şi efortul lui de a produce excelență în lucrările li-
terare. De aceea, aminteşte de includerea lui Bas-
terra în Novecentismul lui Eugeni d´Ors, sau de
cuvintele lui Ortega y Gasset, care admitea meri-
tul scriitorului basc în dezvoltarea culturală a ora-
şului Bilbao, dezvoltare pe care n-o cunoscuse
până atunci nicicând în Spania.

Descrierea circumstanțială a lui Basterra,
dorința lui de a se întoarce la Roma, care continua
să reprezinte pentru scriitor „Oraşul” prin anto-
nomasie, în sensul în care (Oraşul) stabilea clar o
ordine simbolică de forțe a valorilor, imposibil de
străbătut într-o direcție sau alta, este un efort de
clarificare notabil, înfăptuit de Mariano Martín
Rodríguez pentru a ni-l prezenta pe Basterra în-
drăgostit de Traian şi opera lui, România. Cezarul
rămânea pentru scriitorul basc încarnarea unui

ideal al culturii care favoriza majoritatea şi defavo-
riza minoritățile cu intenția de a promova un spațiu
major în care toți să încapă, fără excluderi şi reven-
dicări minoritare. 

Cezarul Traian, originar din Iberia, fapt care
îl făcea pe Basterra să lucreze pentru o reînfrățire
justă a poporului român şi spaniol, reprezenta pen-
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tru el ideea de urbe, după cum semnalează Rodrí-
guez, în contrapoziție cu mişcările iregulare ale tri-
bului, civilizația în defavoarea barbarismului.
Roma a învins „regatul triburilor în continuă miş-
care şi dezagregare”. Cu aceasta, Rodríguez atrage
atenția că în viziunea lui Basterra despre România
şi despre moştenirea Romei, ordinea, unitatea şi
funcționalitatea au învins haosul. Ideea moştenirii
istorice pe care Roma a lăsat-o României, de care
Basterra era convins, nu era în dezacord cu viziunea
lumii şi a lucrurilor, absolut dihotomică, a scriito-
rului din Bilbao. Fiind tranşant, dar contradictoriu,
un pasionat om al contrastelor care credea ferm că
erorile sunt de fapt păcate venite din nerespectarea
moralei, ce alt destin mai bun decât România, țară
a contrastelor şi a paradoxurilor, i s-ar fi potrivit?

Poate că decizia de a călători în țara Dunării
nu a fost decât un punct pe traseul pe care trebuia
să-l urmeze, decizia cea mai nimerită, împlinirea
concretă a plimbării prin meandrele vieții, adică a
da curs chemării destinului. Nu se ştie exact până
unde este capabil un om să ajungă, dar explicația
pe care Mariano Martín Rodríguez o oferă, ne dă
senzația că nu ar fi putut fi altfel, cel puțin nu în
cazul lui Ramón de Basterra.

Odată ajuns în România în 1918, după pri-
mul război mondial, Basterra începe să-şi desfă-
şoare activitățile de mediere între două țări latine,
promovând schimburi culturale ca de exemplu co-
laborarea celor două academii, cea romană şi cea
spaniolă. Munca sa a fost recunoscută şi ulterior
rcompensată de însuşi Regele României, care i-a în-
mânat Crucea Oficială a Ordinului Steaua Româ-
niei. Nicolae Iorga, bun prieten al lui Basterra, a
admis în 1920 că: „Basterra şi-a terminat cartea des-
pre România”, fapt care înseamnă, după Rodríguez:
„că a învățat limba română şi s-a îmbuibat cu isto-
rie, literatură şi cultură”, apoi a scris un eseu întreg
„în mai puțin de doi ani, ceea ce constituie un exce-
lent indiciu despre disciplina şi capacitatea lui de
muncă” 

Mariano Martín Rodríguez remarcă priete-
nia dintre Basterra şi Iorga, care nu s-a îndoit niciun
moment să-l elogieze în cartea sa „Oameni care au
fost”, pentru că scriitorul spaniol a fost un prieten
al României. Nimeni nu e prieten al României dacă
nu are o anumită predilecție pentru absurdul dus
la ultimele sale consecințe, iar această afirmație,
care poate părea deranjantă, este în realitate un
semnal de dragoste pentru anomalie într-o lume
care reuşeşte să egaleze oameni şi voințe într-un
piuré fără gust.

Lucru notabil este documentarea investiga-
torului Mariano Martín Rodríguez care reuşeşte să-
l introducă pe cititor în momentul istoric al decadei

1920, când Ramón de Basterra a scris „La obra de
Trajano”, iar acest fapt dovedeşte într-o mare mă-
sură că şi el, iubind absurdul, se simte paradoxal,
că într-un fel se simte român. În acelaşi timp, tre-
zeşte interesul pentru omul Ramon de Basterra, un
personaj într-adevăr atipic prin contrazicerile sale,
prin paradoxuri şi prin incapacitatea de „a armo-
niza punctele contrare”, după cum indica Ortega y
Gasset.

Meritul cel mai mare al criticului literar Ma-
riano Martín Rodríguez constă în a atrage cititorii
într-o călătorie în timp, prin istoria istoriei, din mo-
ment ce călătoria lui Basterra în România este ea în-
săşi o istorie ce merită povestită. În timp ce scria

istoria Cezarului Traian, Basterra povestea situația
României din anii 20, istorie pe care mulți nu o cu-
nosc astăzi. Avem deci, de-a face cu un document
de prima însemnătate.

Continuarea romană pe pământul lui Za-
molxis este închipuită sublim prin ochii diplomatu-
lui şi scriitorului spaniol, iar citirea acestei cărți şi a
introducerii în privirea lui Basterra, reprezintă în
mod literal, ca în lumile literare ale lui Balzac, la fel
de reale ca realitatea însăşi, o călătorie prin istoria
personajelor trecute în cărți, o minuțioasă descriere
al contextului socio-cultural al marilor oraşe Bucu-
reşti sau Iaşi, cu diferențele de clase, cu frivolitatea
petrecerilor, cu negustorii evrei sau muzicanții ți-
gani; este un periplu prin ipocrizia politică a epocii,
prin carnalitatea unui popor petrecăreț, melancolic,
fals şi poetic.

Dar cartea este în acelaşi timp o invitație
pentru a cunoaşte adevăratul motor, după cum spu-
nea Basterra, al României lui Decebal şi Traian, ță-
ranul, chintesența poporului, obiceiurile lui
străvechi, poezia, arta şi muzica sa. 
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Noapte la praga

Pe Podul Carol se plimbau statui...

Noi beam un vin fiert ieftin la masa unei terase
dintr-o piațetă unde statuia unui rege oarecare
(pentru turiştii care invadaseră oraşul) nu se hotă-
râse încă să coboare de pe soclu. Stătea acolo im-
pozant şi cenuşiu în mantia sa, neînțelegând
agitația din jur, privind cu ochi goi eternitatea rece. 
Luminile oraşului în sărbătoare erau estompate de
ceață şi noapte şi totul părea imaterial, vechile clă-
diri îşi pierdeau contururile şi deveneau parcă
fluide, curgând unele în altele, iar pe o scenă im-
provizată, o formație cânta fals, cu un puternic ac-
cent slav, melodii care ne întorceau în timp – ale
celor de la Boney M sau Beatles.
Dacă impasibilului rege toate acestea îi erau indi-
ferente, statuile baroce ale sfinților erau atrase de
spectacolul oraşului ca de un magnet invizibil. Ast-
fel, una câte una, acestea depăşiră spațiul claus-
trant al  vechiului pod gotic unde timpul le
încarcerase, pornind haihui pe străduțele pitoreşti
ale vechiului centru.
Păşeau, cu tălpi de piatră, dintr-o lume trecută,
eroică, dar sumbră, într-una nouă, strălucitoare şi
veselă în sărbătoarea ei. Şi efemeră, atât de efe-
meră...
Un imens puzzle se compunea şi se descompunea
sub ochii acestora, instantanee decupate parcă pă-
trundeau în inimile lor împietrite în sfințenie, fă-
cându-le să tresară de emoția vieții.
Prin ferestrele clădirilor se vedeau brazi împodo-
biți, iar de la tonetele vânzătorilor stradali se răs-
pândea în aer miros de turtă dulce. Un Ioan local,
aruncat în  apele întunecate ale Vltavei la porunca
unui rege şi devenit apoi sfânt, o zări pe cerşetoa-
rea blondă, cu figură tristă, care stătea zilnic la pi-
cioarele sale (poate şi pentru că oamenii credeau
că el, sfântul, le poartă noroc).  Ținea de mână o fe-
tiță îmbrăcată într-un paltonaş roşu ponosit, care
privea cu uimire o lebădă de gheață  ale cărei aripi
se topeau în vitrina unui restaurant. Făcu asupra
lor semnul crucii şi merse mai departe pe străduța
pe care acum năvăleau, în iureş,  întunecați război-
nici în armuri, pe cai, coborâți din tablourile agă-
țate pe  albii pereți ai  muzeelor. 
Pe o altă străduță, lângă un grup de asiatici însoțit
de un ghid , domnițe şi cavaleri plecați de la Castel
se mişcau grațios în pas de menuet.
Sfântul Norbert îl găsi, la o masă joasă dintr-o ta-
vernă întunecoasă, pe bravul Svejk al lui Hasek,
deja abțiguit în fața unei halbe pline şi a mai mul-
tora goale, în aşteptarea unor tovarăşi de bairam,

iar lângă un turn vechi, cu un ceas pe al cărui ca-
dran timpul aluneca printre cifre, aştri şi semne ale
zodiacului, zări doi îndrăgostiți  care beau şampa-
nie din pahare de cristal, în timp ce, pe cer, explo-
dau artificii.
Chiar manechinele din vitrinele magazinelor de
lux, decapitate, având înfipte, în gâtul din plastic,
tăblițe pe care erau scrise prețuri cu multe zerouri,
soldățeii de plumb şi marionetele din magazinele
cu suveniruri coborâseră în stradă şi se amesteca-
seră prin mulțimea  cosmopolită şi veselă.
Însă, dincolo de acest amalgam de forme, sunete,
culori, sfinții de piatră vedeau cu claritate ceva sur-
prinzător: cum în fiecare om creştea o statuie.
Unele abia se conturau, desprinse parțial din masa
de marmură, piatră, alabastru sau ceară în care oa-
menii le sculptau, altele deveniseră atât de mari
încât trupul în care  se înălțau nu le mai încăpea. 
Descopereau în femei statui cu chipuri limpezi de
madone sau  în ale căror trăsături spiritualizate se
reflectau durerea, mila, înțelegerea; altele, deşi
bogat împodobite cu ornamente, nu  transmiteau
decât indiferența, golul interior sau dorința de a
atrage printr-o imagine atent şlefuită, iar altele în-
truchipau nimfe sau sirene amăgitoare precum
cântecul lor.
În trupuri de bărbați, se conturau statui atletice sau
pline de forță, în atitudini de învingători, dar şi sta-
tui de fauni şi satiri cu rânjete obraznice şi insi-
nuante, de narcişi egocentrici sau de sisifi absurzi
în efortul lor.
Câte din aceste statui pe care oamenii le ridicau în
ei înşişi vor urca pe un piedestal cândva, într-un
parc, într-o piață, pe un pod, pe un munte?!
Greu de găsit răspunsul, chiar şi pentru sfinții de
piatră, care în dimineața lăptoasă, de început de
an, se întorceau pe străduțele pustii în lumea lor
eternă dintr-o lume în care nu se mai năşteau nici
eroi, nici zei ai iubirii, nici măcar îngeri.

Pe Podul Carol adormeau statui..

Mariana DOBRICă



Interviu luat artistului plastic Mircea Lacatus de Gina Goia, directorul revistei Onyx

G.G . Dragă Mircea, privind lucrările tale, mă întrebam de unde te inspiri și
care este exlibrisul tău ca artist născut într-o țară și trăind în alta?

M.L Nu e ușor să răspund la întrebarea ta mai cu seamă că ea incumbă ca
să spun așa, mai multe răs-
punsuri; am să încep prin a-
ți spune că eu nu caut cu
orice preț ideile ci ele mă gă-
sesc pe mine când nu mă
aștept sau când mă aștept
mai puțin și dacă am la înde-
măna un creion să le notez e
bine; dacă nu le salvez le
pierd, le uit definitive; o idee

îți vine o singură dată și oricât te-ai strădui să ți-o
reamintești, să o invoci, ea nu va mai apărea întocmai.E la
fel ca în poezie, dacă nu ți-ai notat versul care ți-a trecut
prin minte e dus; îți amintești doar cât de frumos a fost
dar nu-ți amintești niciun cuvânt și atunci ești și trist ești și netrist /trist pentru ca ți-a scăpat frumusețea
printre degete și netrist pentru că ai aflat încă odată ca ea există si nu-ți rămâne decât sâ te pregătești
pentru o altă străfulgerare... să te primenești și să te faci atrăgător ca o capcană pentru păsări/ ideile sunt
ca fluturii, se așează în locurile curate și pe florile parfumate dar tot ce am spus aici desigur nu e valabil
fără o educație artistică fără o cultură teminică fără o viață duhovnicească ;
și da, m-am născut într-o țară și trăiesc în alta, rădăcinile mele sunt în România dar de florile și de fructele
mele se bucură toată lumea/ dacă-mi dai voie să vorbesc ca un pom.

G.G  Iși păstrează cultura românească amprenta în lucrările tale? Te regăsești uneori, privind o lucrare
de-a ta, exclamand “evrika”?

M.L  Cred că da...sunt născut și crescut în cultura româneasca, în spațiul orthodox; am deopotrivă în
sânge aurul bizantin prin credință si cumpătarea catolică prin cultură, prin educație pe cât sunt de estic

pe atât sunt de vestic și când spun est vorbesc de îndepărta-
tele indii; când spun vest spun de renaștere și reformă, de
baroc și tot ce a urmat dupa el; până la Klimt Klee, Brâncuși
și Celibidache; iată că pe cei doi români i-am trecut la cei din
vest și nu întâmplător, și da, sculptura mea mă împinge mai
aproape de divinitate, mă face prieten cu Dumnezeu pentru
că a fi sculptor este a fi pe jumătate sacerdot de unde și nevoia
de poezie la sculptori .
G.G Care sunt planurile artistului Mircea Lacatus pentru
viitorul apropiat?

M.L Din ianuarie viitor, sunt invitat să predau
sculptura și desenul la o Universitate din Statele 
Unite; cu alte  cuvinte încep să-mi fac bagajul 
și să mă pregătesc  sufletește pentu o 
despărțire mai îndelungată de bătrâna
și splendida Europă
(n.a. acum Mircea Lacatus este deja în SUA) 
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