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Ştefan Mitroi – 60
„La mine totul e făcut din pământul de acasă”

Interviu de RodIca LăzăRescu
Procuror şi doctor în drept căzut sub vraja

cailor verzi pe pereţi, jurnalist, scriitor pentru
cei mari şi pentru cei mici – poet, romancier,
dramaturg –, fin seismograf al vremurilor
prin care trece, îndurerat de toate durerile
lumii, dar şi incurabil visător, vâslind printre
nedumeriri sub aripa îngerului său păzitor,
aşteptând să se pârguiască stelele, Ştefan
Mitroi numără în acest mai şase decenii de
când se tot întreabă, fără a şti răspunde: „De
ce nu m-or fi făcut părinții mei din flori? Că
era vară, înfloriseră toate câmpurile”…

„Eu vin dintr-o lume 
a bucuriilor mici”
– Citesc într-un fel de ghid al zodiilor:

Taurul – nu suportă sfaturile; mândru, greu
de abordat; greu de descifrat! Nu se poate
spune că nu am fost avertizată! Să încercăm
totuşi o „descifrare” a celui care sunteţi,
stimate domnule Ştefan Mitroi!

Pe 5 mai 1956, Prinţesa Ileana a scăpat cu
viaţă dintr-un atentat, în America. În aceeaşi
zi, în altă parte a lumii, Padre Pio, „fratele
stigmatizat”, înfiinţa „Casa de Uşurare a
Suferinţei”. Iar într-o „silişte”, pierdută în
Câmpia Teleormanului, se năştea un pui de
ţăran, Fănică pe numele de alint. Bref, a fost o
zi benefică acest 5 mai 1956?

– Pesemne că da, de vreme ce, din această zi,
am început să exist. S-a întâmplat să văd
lumina zilei noaptea. Cum era noaptea de
Înviere, pot spune c-am venit pe lume văzând
mai mult decât lumina zilei. M-a însoțit peste
tot în viață ceea ce-am văzut atunci. Cred că
asta m-a ajutat să găsesc mereu drumul pe care
trebuia să merg, altminteri, m-aș fi rătăcit de
multe ori. M-aș fi rătăcit poate chiar de tot! 

– Scriaţi în 2015: „singura lume ce-l poate
interesa pe om e acolo unde îi sunt amintirile şi
mormintele”. „Amintirile şi mormintele” dvs.
sunt în ţinutul Teliormanului, zice-se, cuman.
V-aţi născut (la un an după apariţia primului
volum „Moromeţii”), în Siliştea (în
componenţa com. Vităneşti), care nu-i totuna
cu Siliştea Gumeşti, dar nici prea departe de
localitatea lui Preda. Să mai adăugăm că în
Vităneşti a văzut lumina zilei, în 1909,
Constantin Noica. Vă apasă această „zestre” a
locului ivirii în lume? A lăsat ceva în ADN-ul
dvs. spiritual?

– Răspunsul îl aveți chiar în rândurile citate
mai sus. Eu nu pot trăi fără locul în care m-am
născut. D-aia îl și iau peste tot în lume cu mine.
D-aia și sunt aripile cu care zbor de pământ. La
mine totul e făcut din pământul de acasă. Cu
excepția cerului, care e și el tot de acasă. Îl port
și pe acesta cu mine prin lume. N-am niciodată
alt cer deasupra capului. D-aia și pot zbura cu
aripi de pământ. O fac doar atunci când nu mă
vede nimeni. Și știți de ce? Eu vin dintr-o lume
a bucuriilor mici. Cum să te arăți celorlalți c-o
bucurie atât de mare? Aș putea să par un
nerușinat fără seamăn. Mă dau însă de gol
cărțile pe care le scriu. Orice m-aș apuca să
povestesc, ajung la bucuria aceasta și încep să
vorbesc, fără să vreau, despre ea. 

„Cred (…) 
în puterea de seducție 
a cailor verzi de pe pereți”
– Vă propun un exerciţiu de imaginaţie: ce-

ar fi menit, lângă pătuţul lui Fănică, cele trei
Ursitoare? Mai umblă în zilele noastre
ursitoarele pe la casele nou-născuţilor? Sau
comunică pe facebook… ori trimit sms-uri…
(că şi spovedania, mai nou, se face on line)?

– Ce le-aș mai rupe picioarele celor trei
Ursitoare care au venit la patul meu! Mai ales
celei ce mi-a hărăzit să mă doară cam tot ce-o
doare pe lumea asta prin care trec. Dar și celei
care mi-a dat darul păgubos al sincerității. Ce
să faci cu sinceritatea în ziua de azi? Și n-aș
ierta-o nici pe ultima, care m-a înzestrat cu
înclinația spre visare. Visez cu ochii deschiși de
când mă știu. Cred, cu alte cuvinte, în puterea
de seducție a cailor verzi de pe pereți. Și numai

cele trei Ursitoare sunt de vină. Niște
uzurpatoare nenorocite, fiindcă s-au repezit în
locul celor ce-mi pregătiseră o soartă mai bună
decât asta de acum! După informațiile mele,
trebuia să am o mai mare aplecare spre viclenie
și minciună, să nu-mi pese nici cât negru sub
unghie de suferințele celorlalți, iar dintre
puterile ce-i sunt date omului, s-o pot alege
mereu pe cea de-a călca pe cadavre. Este că m-
aș fi potrivit de minune cu aceste vremuri? N-a
fost să fie. Și asta din cauza acelei substituiri de
demult, care n-a fost și n-o să fie niciodată
pedepsită. 

De umblat, mai umblă ursitoarele și azi.
Doar că sunt, cum Dumneavoastră însevă
spuneți, ursitoare on-line. Urmează iubirile
carnale on-line, nou-născuții on-line, viața și
eternitatea on-line.

– Că am ajuns aici: încotro se îndreaptă
(sau cum se destramă) satul românesc ne-o
spuneţi în „Bâlciul de argint”. Dar literatura
de inspiraţie rurală? Sau acum e la modă cea
de inspiraţie… poliţienească (musai de la
rutieră!)? În decurs de câteva luni, au apărut
– or fi fiind mai multe, eu pe-astea le-am citit
– trei „romane” de aceeaşi esenţă:
„Lambretta” de N.D. Fruntelată (Oltenia
natală), „Bâlciul…” dvs. (Teleorman) şi
„Lumina îndepărtată a fluviului” de Ov.
Dunăreanu (Ostrovul dobrogean). E „în
trend”, „se cere” ori e o imperioasă nevoie
lăuntrică a scriitorului de întoarcere la
rădăcini, în lumea de altădată încărcată de
poveşti, de magie, ca reacţie la vremurile sub
care ne aflăm (vorba cronicarului) şi din care
se pare că nu avem puterea de a ne smulge? 

– Habar n-am cum e în cazul altora. Știu cu
foarte mare precizie cum e la mine. Și la mine e
că dau întotdeauna ascultare sentimentelor pe
care mintea le trimite inimii și gândurilor cu
care inima îi răspunde minții. Din această
aproape neîntreruptă corespondență  ia naștere
substanța cărților mele. Pot spune că ele, inima
și mintea, fac totul. Eu doar profit de munca
lor. Așa că n-ați nimerit pe cine trebuie în ce
privește întrebarea cu trendul. Întrebați-le pe
ele!   

– Cu prima ocazie!

„Ferească Dumnezeu să fii taur
și să încapi pe mâna omului!”
– Să revenim! Mai trag cu ochiul la ghidul

pomenit mai sus: Taurului îi plac mult
călătoriile. Vă place să călătoriţi? 

– Oho! Îndeosebi prin țară. Poate unde-mi
place atât de mult România am avut parte de
șansa de a călători prin întreaga lume.
Bucureștii au fost cel mai îndepărtat loc unde a
ajuns mama vreodată, ceea ce înseamnă 80 de
kilometri de satul natal. Tata a ajuns până la
Timișoara doar pentru c-a făcut armata,
altminteri... Nu mi-aș fi închipuit, când eram
copil, c-o să văd vreodată țări precum Japonia,
Filipine, China, Mexic, Venezuela, Statele Unite
ale Americii, Canada, Kuweit, Arabia Saudită și
altele. Pe unele chiar de câteva ori. Bunicii mei
abia dacă ieșeau din sat și eu... Cântărind cât de
mult mi s-a dat în privința aceasta, aproape că-
mi vine să mor de rușine în fața amintirii lor.

– În călătoriile dvs., aţi asistat vreodată la
o coridă? Cu cine aţi ţinut – cu toreadorul sau
cu taurul??

– S-a întâmplat să asist în două rânduri la o
coridă. Ultima oară, anul trecut, în sudul
Franței. Prima oară, în Mexic, am ținut cu
toreadorul, ajutat de faptul că n-a fost nevoie să
moară taurul. În Franța, am fost de partea
taurului. Am văzut acolo un spectacol de o
cruzime greu de descris. Tot ce pot să vă spun e
că am plâns. Ferească Dumnezeu să fii taur și
să încapi pe mâna omului! Barbarie în stare
pură! Dar nu trebuie să ne mirăm. Omul îi face
chiar omului astfel de lucru. Spuneți-i c-a
început pe strada lui un război și o să-l vedeți
cum uită de veacul în care trăiește și iese cu
satârul în mână afară din peșteră!

– Criticii zic multe – sau zic dacă eşti din
bisericuţa care trebuie… În ce relaţii sunteţi cu

criticii (sau invers)? Aţi simţit
vreodată nevoia să vă „închinaţi” în
vreun „lăcaş”?

– Despre partea închinării, însă,
Doamne să ne ierți! Mă închin doar în
fața icoanelor, mai cu seamă a celor
din gând, și mai cu seamă atunci când
mi-L închipui în ele pe Dumnezeu.

„E ca și cam s-ar porni
ploaia și-ar începe să
fulgere cu cuvinte”
– Povesteaţi la o lansare că un

amic, dorind să vă laude
prolificitatea, a declarat că scrieţi
mai mult decât gândiţi… (Halal!)
Scrieţi greu? Depindeţi de muza
numită inspiraţie? Când scrieţi – la furie, la
necaz, de bucurie…? 

– Se întâmplă uneori să vină, întotdeauna de
sus, niște cuvinte spre mine. Nu vin singure, ci
aduse de cineva, care-mi ia mâna dreaptă în
mâna lui dreaptă și-mi spune: pune-le pe
hârtie. Le pun, dar nu oricum, ci într-un fel care
le transformă  într-o poveste. De fapt, așa vin
de acolo de sus, sub formă de poveste. E ca și
cam s-ar porni ploaia și-ar începe să fulgere cu
cuvinte. Mă ia la ochi un astfel de fulger și până
nu mă preface în scrum nu se potolește. Unii îi
spun inspirație unei asemenea întâmplări. Eu îi
zic mâna lui Dumnezeu.

– Aţi simţit, ziceaţi odată, că „îngerul
păzitor al lui José Saramago i-a transmis un
mesaj îngerului păzitor al lui Ştefan Mitroi”.
(Adică şi îngerii ăştia fac trafic de influenţă?!)
Aveţi un înger păzitor, domnule Ştefan Mitroi? 

– Da, am. D-asta și umblu doar cu cerul de
acasă deasupra capului. Acolo locuiește îngerul
de care mă întrebați. E musai să rămân tot
timpul aproape de el. Câteodată, îl chem la un
păhăruț de vin. Și vine. Ca să-mi dau seama,
când se ridică de pe scaun să plece, că el a băut
din vinul oferit de mine, iar eu din lumina
adusă de el. De aceea ne și simțim atât de bine
împreună.

– Am fost tentată să încep cu această
întrebare. O pun acum, mai spre final: Zodie
de pământ, Taurul e predominant materialist
şi practic. Ce caută un procuror în literatură
aţi mai povestit. Eu vă întreb dacă lucraţi sub
acoperire.

– N-am fost decât 30 de zile procuror. Abia
dacă mai țin minte. La ce vă referiți când
spuneți sub acoperire? Ofițer sub acoperire?
Păi, eu sunt ofițer la vedere, doamnă. Colonel
în rezervă. Ultimii ani de activitate profesională
mi i-am petrecut la Ministerul de Interne, unde
am fost consilier al ministrului, apoi șef de
departament la Academia de Poliție, iar spre
final, director adjunct al direcției de relații
publice din minister. Spre dezamăgirea
ticăloșilor de profesie și a bietei lor mame, care
e tot timpul cu burta la gură, n-am fost și nu
sunt securist. Turnător la securitate, nici atât!
Îmi vine să regret, uneori. Mi-ar fi prins bine
astăzi, când pare să fie, mai mult ca oricând,
vremea lor.

– Facem o simplă operaţie matematică şi ne
dă fix 60! Vi se întâmplă des să ziceţi: „Tu-i
adineaurea mă-sii de viaţă!”?

– Chiar adineauri am zis. Și-o să zic și mai
încolo. Depinde până unde o să se întindă mai
încolo ăsta, că eu poftă de zis o să am mereu.
Am motive să cred c-o să mi se-ntâmple și în
viața cealaltă, de dincolo. Nu mă întrebați dacă
o să-mi păstrez acest curaj și în fața lui
Dumnezeu. Asta chiar că nu știu. Și nici nu
vreau să aflu până atunci.

– Ar mai fi vreo câteva decenii bune până
când să exclamaţi, precum vocea lirică din
„Jocuri de nenoroc”: „Acum, că s-a terminat şi
primăvara, şi ziua, şi timpul, şi lumina, şi
cerul, chiar nu ştiu ce-o să fac. Zău că nu ştiu!”.
Până atunci, vă dorim multă sănătate,
inspiraţie şi să faceţi ce ştiţi dvs. mai bine: să
scrieţi!! 

La mulţi ani, domnule Ştefan Mitroi! Şi
multe mulţumiri pentru acest dialog la ceas
aniversar!  
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- Da... Am fost acasă la Urmuz. Şi-i
povestesc toată tărăşenia.

N-o interesează. N-o impresionează. Nu-i
pasă. Femeia de piatră. Sfinxul deşertului...
Căţelul de piatră care se gudură şi urlă la lună?
Nenăscuţii câini care latră nenăscuţii oameni ?
Cadavrul care creşte ieşind cu picioarele în
stradă? Cântăreaţa cheală fără perucă şi nudă?
Noaptea valpurgică? Stafii, strigoi, vampiri,
vârcolaci, monştri din hăuri, Ismail şi
Turnavitu, în pâlnie, Urmuz care face dragoste
cu moartea în boscheţi, puşca ce se descarcă?
Nimic n-o mişcă. Trec vorbele pe lângă ea ca
vântul peste stâlpi...

Gorila. Element de decor. De prisos în
poveste. Dar jurnalul meu nu e literatură!
Aveţi de-a face cu o mărturisire. Şi nu-mi
permit să las nimic pe dinafară. Se tot bagă ca
musca în fundul calului. Însă trebuie să-l
suport. Deocamdată... 

Doamna dezlipeşte totuşi buzele. 
Şi-acum între noi doi !
Noi. Doi. Eu şi ea. Aşa a vrut soarta. Ea,

anchetatorul. Eu, interogatul.
-  Vămile. Trebuie să trec prin ele. Floare la

ureche. Pericol de moarte. În fiecare poţi să-ţi
frângi gâtul. Oasele albite între dune. Şacalii
deşertului. Scorpionii. Şobolanii pustiului.
Corbii. Vulturii hoitari. Arşiţa soarelui.
Îngheţul de noapte. Şobolanii antropofagi.
Urlă lupii deşertului. 

- Numesc trei obiecte şi vă rog să mi le
spuneţi când vă cer: masă, dulap, telefon...

(Le privesc stăruitor şi le arunc adânc în
memorie!...)

- Banal! Nu găseaţi altceva? Iubirea?
Fericirea? Despărţirea? Sau numai ceva, aşa,
ca să ne treacă timpul mai uşor?

-  Trecem la altceva!
-  Trecem, doamnă! Cu dvs., şi oceanul. Şi

veacul...
-  Vă rog să spuneţi repede, fără să vă

poticniţi, fără să vă bâlbâiţi!... ”Capra crapă
piatra, piatra crapă-n patru!”

- “Capra crapă piatra, piatra crapă-n patru!”
-  De trei ori …
- “Capra crapă piatra, piatra crapă-n patru!”

“Capra crapă piatra, piatra crapă-n patru!”
“Capra crapă piatra, piatra crapă-n patru !”

-  Mersi !
- Joc de copii… Îl jucam când eram de-o

şchioapă...Şi multe altele...” Eu pup poala
popii, popa pupă poala mea!”... Mă ascultă
fără să clipească...

- Iar o ia razna!

- Poţi şi tu, maimuţoiule? Ia încearcă! Pupă
poala popii!

- Când ţi-oi da una, vezi stele verzi!
- ”Doamne miluieşte,/ Doamne miluieşte,/

Popa prinde peşte!/ Preoteasa cu ciurul,/ Să-i
cârpească popei turul!”… “ La popa la poartă /
E  o pisică moartă,/ Cine-o va găsi,/ S-o
mănânce coaptă! “

- “Poftă bună, dobitocule !”
- “Să ştiţi că-mi place ! E bine-aici la voi!

Capra crapă piatra... Nu-ţi crapă inima... Nu
ţi-e foame... Nu ţi-e frig... Nu trebuie să mai
pui o haină-n spinare... Nu trebuie să te
acoperi cu altcineva... Nu-i aşa, doamnă? V-ar
fi greu ?... Bărbatul... Ce urât e după! Istovit!
Blegit! Fleşcăit! Bun de aruncat la gunoi!

- Taci odată, moară neferecată! intervine
gorila. 

- Nu-l iau în seamă !
-”La moară la hârţa-pârţa/ Unde se macină

tărâţa... Altă făină se macină la Cotroceni!“
Hârţa-pârţa, hârţa-pârţa, hârţa-pârţa!”

Anchetatoarea porunceşte:
- “Numele şi prezentarea celor trei obiecte

pe care vi le-am menţionat!”
- ”La masa verde stau faţă-n faţă,/ Cer unii

moarte şi alţii viaţă!”… Masa destinului…
Masa norocului… Masa pe care mâncăm dacă
avem ce... Masa de bani în circulaţie... Masa de
poker... Masa Rotundă a Cavalerilor lui
Arthur... Masa de nori... Masa rulotei... Masa
altarului... Masa miresii... Masa biroului...
Masa critică... Masa fără picioare a lui Urmuz,
bazată pe ipoteze, principii şi teoreme...

Masele răsculate... Masa de tablă pe care se
face autopsia cadavrelor la morgă... Nu cumva
mă aflu printre ele?... Cine sunt eu? Duhul
care a ieşit din mine?  Ce mai aştept? De ce
nu-mi iau zborul?... Dar, încotro ?...

- Da !... Altceva?
- Telefonul. Roşu. Scurt. Pe care în

Revoluţie preşedintele neales şi nenumit suna
la Ambasada Sovietică!... Alo, alo, alo!...
Vocabula asta a sărit demult din telefon. O
folosim toată ziua: Alo, domnu’! Alo, doamnă,
eu sunt! Alo, Prefectura! Alo, Preşedenţia! Alo,
Agenţia de Mariaj! Alo, Agenţia de Voiaj!...
Alo, alo, alo! Alo, staţi pe locurile voastre!
(Scena în semiobscuritate. Figuri estompate.
Steaguri, lozinci, oameni în marş... Explozie...
Oameni în panică... Steaguri aruncate...
Lozinci călcate în picioare... Vocea lui
Ceauşescu din balcon: ”Alo, alo, alo, staţi la
locurile voastre! Voce de femeie disperată:

Alo, alo, alo! Vocea reprodusă a lui Ceauşescu
din balcon: “Alo, alo, alo!”) Telefonul pe fir!
Telefonul mobil! Telefonul care aduce
moartea! Liderul gruzin, mica bombă
teleghidată... Telefonul inteligent... Cu
memorie, calculator, cameră de luat vederi...
Telefonul prin satelit... Telefonul erotic...
Telefonul fierbinte... (Aşa, aşa, iubita mea...
Dă jos tot ce ai pe tine... Lungeşte-te pe pat...
Suge-ţi buzele... Desfă genunchii... Sărută-ţi
sânii... Aşa, aşa, aşa... Întoarce-te pe partea
cealaltă... Geme... Scâncete...)

- Domnilor, faceţi zâmbre? De ce gâfâiţi?
Fiţi atenţi! Vă aflaţi într-o sală de spectacol!...
Hei, nu-ntinde mâna...Nu ţi-o vârî în
decolteu... Nici sub poale... Animalule! Mai
departe… Mai profund… Până la extaz... Până
la moarte... Aşa- aşa... O-o-o! A-a-a ...

- Obiectul următor!
-  Da, fereastra… Cine bate? “À la fênetre,

moi!”... “ Je suis, ţaţă Mariţo! Nu te supăra!”
Bau-bau… Umbre… Arătări… Închide
fereastra… Intră vampirul… Fereastra fetei din
Decameron, care doarme în balcon ca să
asculte privighetoarea şi pe care Boccaccio a
surprins-o cu păsărarul amantului în mână…
Ferestre-ferestre… Fereastra Palatului…
Fereastra bordeiului… Fereastra bogatului…
Fereastra săracului… Fereastra Împăratului…
Fereastra Întemniţatului… Fereastra… Ai alt
cer în fereastră… Pe ce geam priveşti… Alt
cer… Altă lună… Alte stele… Alţi Luceferi…
Corbul lui Edgar Allan Poe bate-n uşă… Vântul
mi-a adus o frunză,/ Tremurând fereastra,/
Este Moartea ce-mi trimite / Fără plic,
scrisoarea asta!...” Fereastra deschisă spre
lume... Luna în luminişul oglinzii... Mă atrage
ca un magnet... Poate sunt fiul lunii... (Mă urc
pe pervazul ferestrei, simulând că mă arunc.)

Gorila. (Mă trage înapoi. Mă aruncă pe
podea.)

- Ce faci, nemernicule ? Vrei să ne bagi la
puşcărie ?!...

(Lovit cu capul de dulap, mă ridic în şezut.
Mă scarpin în ceafă...)

- Nu era fereastra?
- Da, îmi aduc aminte, era vorba de dulap...

În care păstra bunica manşonul, căciula de
nurcă ori haina de blană, gulerele de miel...
Te-au ros moliile... Lenjeria intimă... Nu se
mai poartă... Nici chiloţi... Nici sutiene... Nu
mai sunt la modă nici bikinii... Alte vremuri,
alte obiceiuri...” Ţi-ai pus, fetiţa mea,
prezervativul în ghiozdan ?!”

Are Radu Cosașu o întrebare tranșantă, pe care
îmi place s-o utilizez : „Vrei adevărul crud sau pané?”
Georgianul Tenghiz Abuladze n-a ezitat să spună
adevăruri monstruoase în 1984, când a terminat
Căința (prezentat publicului abia în 1987). Filmul a
fost nominalizat la Globul de Aur și a primit Premiul
Juriului la Cannes. Filmată în cinci luni, opera
reprezintă capitolul ultim al trilogiei regizorului
(alături de Ruga, Copacul dorinței). Grotescul lumii
totalitariste e săpat pe chipul dictatorului feroce
Varlam – o combinație între Mussolini, Stalin,
Hitler. Însuși Mihail Gorbaciov a apreciat filmul lui
Abuladze – o parabolă cutremurătoare în registru
absurd. Cadavrul lui Varlam e dezgropat mereu, din
spirit vindicativ, spre veșnică neodihnă. Primarul
Varlam era convins că „din 3 oameni, 4 ne sunt
dușmani”. Abel, fiul său, trăiește un coșmar,
deoarece copilul  i se revoltă, înțelege vina bunicului,
sesizează pustiul putred, minciuna. În film,

torționarii poartă armuri medievale, muzica
patriotică urlă, discursurile se țin chiar sub jeturile
turbate ale pompei defecte. Varlam se comportă
adesea ca un clovn pervers, periculos, perfid, cu
mască bonomă, recită din Shakespeare, cântă operă,
sugerează pictorului nonconformist să picteze „o
tânără muncitoare cu chip de madonă”. Imediat
m-am gândit la Bulgakov. Tunel cu apă, cai, cavaleri,
pian, aplauze, arestări…Fiecare dorește să fie util (cu
excepția anarhiștilor) : „Am semănat porumb
otrăvit, ca să exterminăm populația”. Atrocitățile se
comit în ritmuri de Odă bucuriei – oximoron filmic
copleșitor. Finalul înseamnă jertfă și exorcizare. O
femeie caută o cale, un sens și zice : „La ce bun un
drum, dacă nu duce la biserică? „Filmul lui Abuladze
cultivă în mod original un oniric malefic
bulgakovian.
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Da, îmi aduc
aminte, era
vorba de
dulap... În care
păstra bunica
manşonul,
căciula de
nurcă ori haina
de blană,
gulerele de
miel... Te-au
ros moliile...
Lenjeria
intimă... Nu se
mai poartă...
Nici chiloţi...
Nici sutiene...
Nu mai sunt la
modă nici
bikinii... Alte
vremuri, alte
obiceiuri... 
”Ţi-ai pus,
fetiţa mea,
prezervativul în
ghiozdan ?!”

Marin Ioniţă
HĂNĂNĂU- BĂNĂNĂU, FILE DINTR-UN JURNAL DEMENŢIAL
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un oniric malefic bulgakovian
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Lazăr Popescu
urmuz & Tudor arghezi

Al doilea
capitol al

cărţii are un
titlu

interogativ,
oarecum

dilematic,
criticul Ion

Trancău
comentând

modalităţile
publicistice şi

editoriale prin
care Arghezi şi

Urmuz pot şi
nu pot fi

consideraţi
teoreticeni ai

prozei.

Ion Trancău a debutat editorial tardiv, dar
antum, ca să utilizez termenul inventiv şi
ironic din Autoprefaţa sa la volumul Imixtiuni
critice, apărut în anul 2011 la Editura
Fundaţiei Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu.

Un compendiu critic, a doua carte de critică
literară a lui Ion Trancău, apărută la Editura
CJCPCTG din Târgu Jiu în anul 2012, s-a
constituit tot din colaborări publicistice,
micromonografice, scrise şi publicate în
revista caietele Columna, la prima lectură, o
rubrică din iniţiativă personală.      

A treia carte de exegeză şi evaluare critică
pe care Ion Trancău a intitulat-o, cu explicaţii
şi justificări personale, Urmuz & Tudor
Arghezi, s-a aflat în manuscris în anul 2013 şi
a fost premiată la secţiunea de arghezologie cu
ocazia Festivalului Internaţional de Literatură
Tudor Arghezi, ediţia a XXXIII-a din acelaşi
an. Utilizarea semnului copulativ & este
justificată de respectul criticului Ion Trancău
faţă de proza urmuziană Algazy & Grummer şi
faţă de trilogia lui Nicolae Manolescu, Arca lui
Noe, partea a treia, Corinticul, care începe cu
titlul Tudor Arghezi & Urmuz. Inversarea
locului pseudonimelor  în titlul carţii sale, Ion
Trancău o argumentează cu eleganţă şi
subtilitate: Mi-am permis să expun acestei
revizuiri titlul manolescian, stimulat şi de un
adevăr original şi profund, tot manolescian,
după care, paradoxal, din mentor, Tudor
Arghezi trebuie să fie considerat drept primul
emul al prozatorului avangardist Urmuz.

Cele şase capitole ale carţii Urmuz & Tudor
Arghezi dau acesteia continuitate, coerenţă,
varietate şi unitate. În aproape cincisprezece
pagini ale primei secvenţe cu titlul
Considerente critice preliminare, Ion Trancău
subliniază stranietatea textelor urmuziene şi a
celor trei romane argheziene,dar şi a ambelor
pseudonime nu pe deplin şi definitiv
elucidate. Criticul nu se lasă tentat de
amănunte biografice sau de informaţii
derizorii, el caută afinităţi şi diferenţieri
elective ale celor doi scriitori. O coincidenţă
editorială i se pare pe cât de aleatorie, pe atât
de stranie: Arghezi  şi Urmuz au debutat
editorial la aceeaşi vârstă, la 47 de ani, primul,
antum, cu volumul Cuvinte potrivite, 1927, iar
al doilea, postum, în 1930, cu volumul Pagini
bizare, editat de Saşa Pană. În fond, Demetru
Dem Demetrescu- Buzău, alias Urmuz, a avut
în cele patru decenii ale vieţii sale suficiente
experienţe bizare. Asemenea lui Franz Kafka,
după cum sesiza Nicolae Balotă, excepţionalul
urmuzolog, autorul romanului Pâlnia şi
Stamate trăia intens complexul patern. În
plus, tatăl lui Urmuz, medicul Dimitrie
Ionescu – Buzău, era un om cultivat, ştiutor al
limbilor clasice, elina şi latina, dar detesta în
mod bizar artele, ca preocupări şi îndeletniciri
nelucrative. În familia numeroasă a acestui
medic atipic, doar mama avea vocaţie
muzicală, iar sora Eliza discernământ literar.
Ambele înţelegeau şi preţuiau talentul artistic
cu care era înzestrat Demetru,fiul şi fratele lor.

Primul capitol al cărţii Urmuz & Tudor
Arghezi se finalizează cu o ipoteză extrem de
pertinentă, inedită şi chiar şocantă, după care
proza lui Urmuz ar avea antecedente cu vreo
două secole în urmă în Istoria ieroglifică sau
Lupta dintre Inorog şi corb, primul nostru
roman cult, creat în anul  1705 de Dimitrie
Cantemir. Miraculos, Urmuz & Tudor Arghezi
ar deveni emuli ai ilustrului precursor, care va
face tranziţia de la umanism la iluminism,  iar
romanul acestuia ar fi un roman corintic
avant la lettre, surprinzător de avant la
lettre, după opinia mea.

Al doilea capitol al cărţii are un titlu
interogativ, oarecum dilematic, criticul Ion
Trancău comentând modalităţile publicistice
şi editoriale prin care Arghezi şi Urmuz pot şi
nu pot fi consideraţi teoreticeni ai prozei. Se
ştie că Arghezi a persiflat proza de amploare
epică prin sintagma ironică şi sarcastică
imperialism romanesc. Adeseori, Arghezi
recurge în textele sale de ars poetica  la

expresivităţi satirice şi pamfletare, precum
cele din Romanul Ion de domnul Liviu
Rebreanu sau Cum se scrie româneşte, în care
săvârşea o injustiţie critică asemănătoare
aceleia adresate  de Ion Barbu lui Tudor
Arghezi. La fel de ironic se arată autorul
romanelor Ochii Maicii Domnului, Cimitirul
Buna-Vestire şi Lina în articolul intitulat
Romancieri, poftiţi. În creaţie şi în teorie,
conchide Ion Trancău, Arghezi a izbutit
performanţa de a concilia tradiţionalismul cu
modernismul. Surprinzătoare, simultan
plauzibilă şi discutabilă, i se pare concluzia lui
Nicolae Balotă, potrivit căreia într-o istorie a
Avangardei române Tudor Arghezi ar trebui
privit ca un precursor malgre-lui. Incitantă
este şi observaţia referitoare la unele
similitudini teoretice ale lui Arghezi şi Jean
Cocteau, scriitorul francez lansând şi el
expresii frapante ca Poesie de roman şi Poesie
de theatre. Dezinvolt şi ludic, Tudor Arghezi
şi-a subintitulat un roman drept Poem. La fel
de bizar este şi scriitorul ceh Franz Kafka
atunci când afirma că romanul e poezie.

Parcimonios pretutindeni, în minuscula sa
operă, Urmuz nu ne-a oferit texte de teorie a
prozei, dar, în totalitate, această proză de
dimensiuni reduse  poate fi citită şi comentată
în spirit avangardist, ca o parodie a epicii
tradiţionale, reprezentând Antiproza, după
cum observa Ovid S. Crohmălniceanu. Criticul
Ion Trancău consideră că teoria literară
urmuziană constă chiar în această antiproză
lăsată posterităţii de nefericitul Urmuz.
Literalmente, teoria literară urmuziană
minimală este mai mult terminologică. Astfel
proza de aproape şase pagini intitulată Pâlnia
şi Stamate apare, în viziunea acestui autor
straniu, ca un roman în patru părţi, iar o altă
capodoperă, Fuchsiada, cu un titlu epopeic şi
parodic, este subintitulată Poem eroico-erotic
şi muzical in proză, pe când versurile
folclorizante intitulate Cronicari poartă
subtitlul Fabulă. Cele trei noţiuni de teorie
literară, fabulă, poem şi roman sunt, evident,
specii ale genului epic în versuri şi în proză.
Ion Trancău crede că Urmuz ar fi putut
concepe şi redacta un alt manifest avangardist,
cultivând antiproza potrivit unui enunţ
original, la fel de dinamitard şi şocant: Jos
proza, căci s-a prostituat!

Sub mirajul prozei urmuziene, Ion Trancău
ne propune, în capitolul al treilea, O
radiografie critică urmuziană, un
microdicţionar neologistic insolit, absolut
necesar în hermeneutica şi evaluarea critică a
prozei lui Urmuz. De la a la z, criticul ne oferă
mai multe substantive, adjective, verbe şi
adverbe ca: aberant, absurditate, atroce,
bizar, a carica, devergondaj, ezoteric, factice,
fantoşe, grotesc, hidos, insolit, insidios,
jenant, kitsch, labirint, lugubru, marionete,
nihilism, nonsens, obstinat, oniric, a parodia,
a pastişa, persiflant, a repugna, ridicol,
stranietate, stupefiant, şaradă, a şarja,
trucat, ubicuu, vampir, vindicativ, zootropie,
zoogeneză, zolist. Singurele cuvinte
autohtone, demne de acest microdicţionar
neologistic şi de familii lexicale neologice, ar fi
doar substantivul ciudăţenie şi adjectivul
ciudat. Ion Trancău urmându-i pe criticii şi
istoricii literari veritabili, de la Perpessicius şi
G.Călinescu, la Nicolae Balotă şi Nicolae
Manolescu, utilizează asemenea fond lexical in
radiografia comentată a prozei lui Urmuz. 

Corect şi pertinent procedează autorul
cărţii de critică literară şi în capitolul al
patrulea, intitulat Din galeria unor personaje
mecanomorfe. Se vede că Ion Trancău a recitit
aproape integral dosarul de referinţe critice
stabilit, cronologic şi axiologic, de profesorul
universitar braşovean Adrian Lăcătuş.
Totodată, el acceptă şi aplică într-un
comentariu critic original opiniile din
capitolul Antiproza introdus de Ov.S.
Crohmălniceanu la sfârşitul volumului I al
tratatului universitar despre proza noastră
interbelică. Ion Trancău valorifică apoi idei

magistrale din monografia Urmuz de Nicolae
Balotă şi din Corinticul lui Nicolae Manolescu,
ultima parte a trilogiei eseistice romaneşti,
Arca lui Noe. 

Aprofundând tipologia personajelor
mecanomorfe din monografia lui Nicolae
Balotă, Ion Trancău o ilustrează pregnant
insistând în caracterizarea lui Algazy, un
bărbat simpatic, ştirb şi zâmbitor şi cu barba
rasă şi mătăsoasă (...) frumos aşezată pe un
grătar sub bărbie şi împrejmuit cu sârmă
ghimpată. Alt personaj mecanomorf este chiar
partenerul lui Algazy, adică Grummer, dotat
cu acel cioc de lemn aromatic şi o băşică
cenuşie de cauciuc înşurubată la spate, puţin
deasupra feselor, ceea ce îl face să sară prin
magazin fară să mişte din genunchi scoţând
sunete.

Spre finalul cărţii, în capitolul, Tudor
Arghezi, romancier, Ion Trancău comenteză
aspecte ale corinticului în cele trei proze
romaneşti ale marelui poet. Consideră, bine
argumentat, că lui Arghezi i se potriveşte
sintagma steinhardtiană de scriitor total, pe
orizontală scriitorul fiind poet, prozator,
dramaturg şi publicist, iar, pe verticală, având
o operă durabilă estetic şi o conştiinţă artistică
fără compromisuri. În romanele Ochii Maicii
Domnului, Cimitirul Buna-Vestire şi Lina,
mai ales în primele două, Arghezi dovedeşte
particularităţi ale romanului corintic, cele
dorice fiind prezente mai accentuat în ultimul
lui roman. Personajele din romanele
argheziene nu sunt însă mecanomorfe, ci
antropomorfe. Ultimul capitol al cărţii lui Ion
Trancău se referă la contemporaneitatea şi
posteritatea critică a lui Urmuz. 

Autorul cărţii stabileşte etape în evoluţia
receptării şi evaluarii critice a prozei
urmuziene, antebelică, interbelică, postbelică
şi postdecembristă. În contemporaneitate,
ecolul prozei lui Urmuz s-a limitat la mediul
boem al cafenelei bucureştene, dominat de
figura dramaturgului, regizorului şi actorului
George Ciprian, şi la cel familial, stimulativ,

creat de mama şi sora prozatorului. Momentul
veritabil al afirmării decisive in
contemporaneitate a fost totuşi antum,
interbelic, marcat de relaţia publicistică şi
epistolară cu Tudor Arghezi. Posteritatea lui
critică a continuat să fie şi să se menţină la fel
de generoasă prin entuziasmul idolatru al
avangardiştilor interbelici în frunte cu Geo
Bogza şi prin atitudinea pertinentă a marilor
critici şi istorici literari interbelici, postbelici şi
postdecembrişti.

Urmuz & Tudor Arghezi de Ion Trancău
este o carte de exegeză şi de evaluare critică
remarcabilă, care trebuie să fie situată în
descendenţa acestei tradiţii prestigioase a
urmuzologiei, o contribuţie meritorie, demnă
de contextul consideraţiilor critice despre
prozatorul Urmuz şi opera sa. 



22 Mai 2016

cr
on

ic
i

ÎnTReBăRI ŞI RăsPunsuRI 
La PRoVocăRILe TIMPuLuI

Ştefan dimitriu

După ce a scris şi a tipărit 100 de cărţi (nu,
nu e nicio greşeală, niciun zero în plus, exact o
sută în cap; am transpus cifra şi în cuvinte, ca
să nu fie nicio confuzie!), deci după această
ispravă rar întâlnită nu numai în literatura
română, dar şi în cea universală, Nicolae
Rotaru îşi inaugurează viitoarea sa sută de
cărţi cu aceea intitulată Satul de sub sat, care
le rezumă într-un anumit fel pe toate celelalte.
Şi când spun asta, mă gândesc nu numai la
împrejurarea că autorul reia uneori sub formă
de citat, alteori face doar aluzii la întâmplări
sau pasaje din vechile scrieri, dar şi la faptul
că, în general, el păstrează de la o carte la alta
tonul său inconfundabil, ca o transmisie în
direct de la locul faptei, chiar atunci când
faptele s-au petrecut cu multă vreme în urmă,
făcându-ne astfel părtaşi la toate trăririle şi
obsesiile sale, la toate temele sale ciclice, pe
care le aduce cu un meşteşug, cu o vigoare şi
cu o febră aparte din dârdora vieţii în pagina
de hârtie. De altfel, vorbind despre acest
meşteşug şi despre această implicare, trebuie
să adaug imediat că ele dau întreaga savoare a
prozei lui Nicolae Rotaru care, cu verva sa
inepuizabilă, este în această privinţă un fel de
Rablais al românilor; având, însă, în Nea
Mărinul lui Amza Pellea, şi rădăcina unui filon
autohton de inspiraţie, sau poate numai de
apropiere stilistică. 

Dar ajuns, aşa cum spuneam, la cea de a o
sută una carte a sa, Nicolae Rotaru se
hotărăşte s-o dedice în mod explicit obsesiei
sale la zi, care este aceea a morţii.
Întâmplările-limită din ultimii ani sau, altfel
spus, cumpenele prin care a fost nevoit să
treacă i-au determinat şi grăbit această
alegere. Care nu este însă una tenebroasă, ci
mai degrabă, după modelul cimitirului vesel
de la Săpânţa, una de îmblânzire a morţii, de
umanizare a ei şi, în ultimă instanţă, de
rememorare a unor fapte de pomină pe care,
consemnându-le aşa cum au fost într-un fel de
cronică-testament lăsată urmaşilor, scriitorul
le sustrage eroziunii timpului, uitării şi morţii.

Aşadar, privindu-se acum ochi în ochi cu
moartea, după ce a avut şansa să se sustragă
aproape miraculos din îmbrăţişarea ei,
Nicolae Rotaru profită de răgazul căpătat
pentru a se mai hârjoni puţin cu ea. În primul
rând, pentru a-i dovedi că ea însăşi poate fi
înfrântă de memoria celor care duc mai
departe amintirea înaintaşilor dragi, prin
această coloană fără de sfârşit a generaţiilor.
Iar terenul cel mai propice de exersare a
acestei memorii este satul natal, în cazul de
faţă un sat din Argeş, numit aici când
Adâncata, când Valea Seacă (la un moment
dat, în mod ironic, în consonanţă cu
snobismele şi cosmopolitismele vremii,
Valeaseacănburg), un sat mutat în tot mai
mare parte sub pământ, în cimitirul din deal
(Călugăriţa), ca-ntr-un adăpost antiatomic,
care-l va feri pentru totdeauna de urgiile
vremii.  

Şi astfel, satul de sub sat prinde viaţă cu
fiecare pagină, cu fiecare evocare cu care
Nicolae Rotaru plusează la această masă de joc
a amintirilor, unde invitatul principal este
pater familias, abordat mai întotdeauna pe un
ton glumeţ: „Te rog să fii atent, tată, să nu mai
întinzi din ochi de parcă ai fi vizitat sticla de
rachiu cu dop de cocean din dulăpiorul de sub
polată, cum făceai când trăiai şi în taină te
cinsteai”. Din această năvală a amintirilor şi
din acest dialog cu cei plecaţi întru Domnul se
naşte, sub ochii cititorului, această carte. Ceea
ce face ca, în contrast cu satul care dispare fizic
din peisaj, tărâmul liniştii veşnice, cimitirul, să
devină de fapt locul cel mai plin de viaţă, ca
într-un fel de sărbătoare a Învierii de Apoi.
Locuitorilor acestui sat de sub sat, ne spune
autorul, „le hărăzesc destine de Lazăr,
înviindu-i şi aducându-i la vorbitor, la
anchetă, la spovedanie”. Iar lumea aceasta a
umbrelor răspunde prezent, cu nume şi cu

poziţie de onoare în ierarhia de altădată a
comunităţii: „Cea mai mare umbră o are popa
Chiţu zis şi Ion Creangă. Nu poate fi
confundat. De fapt, aşa şi trebuie. Şi când
trăia, avea rol de şef al satului. Acum, în satul
de sub sat, e şeful şefilor, chit că s-au aciuat
sub brazde şi primarul Beşoi, şi Negulici
miliţianul, şi Belmeaţă directorul şcolii, şi Lica
directorul căminului, şi Cioarămoartă
preşedintele ceapeului, şi madam Manolescu
şefa magazinului mixt, chiar şi Dobreasca şi
Popeasca, învăţătoarea de la unu-patru şi
diriginta de la cinci-opt, plus ultimul venit,
Vuţă”, acesta din urmă fiind temutul profesor
de matematici care, îşi aminteşte fără
ranchiună autorul, „mă lua de ureche, mă sălta
în sus şi mă dădea cu capul de tablă, ca să-mi
intre-n creier amplificarea şi simplificarea
fracţiilor ordinare”, metodă, după cum s-a
văzut, încununată de succes, dacă avem în
vedere performanţele şcolare de mai târziu ale
celui astfel tratat. Aşadar, morţii lui Nicolae
Rotaru sunt mai vii decât viii. Pentru că, ne
spune el, „la ce bun să poţi ridica pietre de
moară ori capace de cavou, dacă o faci
degeaba? Dacă nu înviază nimeni din acel hău
lăsat fără piatra care ţine loc de uşă?” 

Dar satul lui Nicolae Rotaru nu este unul de
îngeri, ci mai degrabă unul pervertit de
războaie, de luptele politice de ieri şi de azi, de
civilizaţia plasticului şi-a manelelor, de
mahalaua orăşenească revărsată pe uliţele
sale, de revărsarea sa în cartierele mărginaşe
ale oraşelor, de uitarea sau alterarea
tradiţiilor, de golirea de conţinut a tablelor
sale de valori, de năvala e-urilor din alimente,
care-i împiedică pe morţi să mai putrezească,
prefăcându-i în moaşte, deşi – bieţii de ei! –
au fost departe de a fi trăit ca nişte sfinţi.
Despre toate acestea povesteşte Nicolae
Rotaru în noua sa carte, crucindu-se,
indignându-se, amuzându-se dar, în cele din
urmă, solidarizându-se cu ei, chiar şi atunci
când amintirea îi reînvie fapte ale înaintaşilor
cu care nu prea are a se mândri: „Tata rezema
bicicleta, trecea răzorul şi se topea printre
tulpinele ca nişte soldaţi aliniaţi din ogorul
vecinului. Se întorcea apoi cu câţiva ştiuleţi pe
care-i vâra în veşnica-i sacoşă de pe port-
bagaj, făcându-mi cu ochiul. Eu mă bucuram,
c-aveam să găsesc acasă porumb fiert, în timp
ce maica-mare îl dojenea făcând mărunt din
buze c-o să-l blesteme păgubaşul că i-a furat
din agoniseala câmpului”. Şi mai departe: „c-
aşa te-am pomenit, tată, râvnitor la brazda de
pământ ciupită de la vecin şi pe care o
întorceai cu plugul către lotul tău”. Un tată cu
multe păcate şi cu nenumărate ibovnice, pe
care nonagenara mamă, care a lăsat cu limbă
de moarte să nu fie îngropată alături de el, îl
visează acum ca pe un personaj cu numele de
Coşmar! Trebuie să ai forţă ca prozator pentru
a-ţi privi cu atâta necruţare anceştrii. Asta îmi
aduce aminte de poveţele pe care Scott
Fitzgerald i le deădea cândva mai tânărului
său confrate, Hemingway, în legătură cu
modul în care pot şi trebuie să fie trataţi literar
membrii propriei familii, pe care scriitorul îi
cunoaşte cel mai bine, atunci când este vorba
de a scrie literatură adevărată.

Dar Satul de sub sat nu este numai o carte a
morţilor, ci şi una a poreclelor, a blestemelor,
a mahalalei bucureştene în care locuieşte
acum autorul, a vidului sufletesc, a globalizării
pustiitoare, a revoltei împotriva nedreptăţilor
şi  a relelor întocmeli sociale. Pentru că, ne
spune Nicolae Rotaru, „m-am bucurat
întrucâtva la căderea lui Nicolae Ceauşescu,
crezând că urmaşii săi la tronul prezidenţial de
la Cotroceni o să fie mai breji”, dar aceştia,
„(...de când ne-am dat cu UE şi NATO), sunt
slugi de paie, marionete, tocători de bani şi
atât. Plagiatori, ofiţeri acoperiţi, trădători,
falsificatori de autobiografii, vânzători de
pământuri, lacuri, cimitire, meleaguri, plaiuri,
regiuni, vânzători de ţară”. În aceste condiţii,

ne spune el, „îmi vine să cânt pe româneşte
Marseilleza: La arme, cetăţeni! La coase şi
sape, la măciuci şi securi, la furci şi grebleee!
Nu se mai poate!” Dar, „Istoria, neavând
altceva de făcut, se repetă”. Astfel încât chiar
dacă, între timp, „S-a schimbat din nou un
macaz, (...) drumul duce tot acolo. Nicăieri.
Niciunde. La fel ca ieri. Şi-alatăieri”. Iar
concluzia care se impune nu poate fi decât una
singură: „Zău, tată, o ducem mai rău noi ăştia
care trăim ca să murim, decât voi care aţi
murit ca să trăiţi veşnic”. Dar şi cu veşnicia
asta e o problemă, pentru că, subminată de
concesionările strict drămuite ale
mormintelor, nici ea nu mai e ce-a fost. Mai cu
seamă de când în cimitire „vin morţi, dar
pleacă prăduite de ţigani crucile, uşile
cavourilor, grilajele. Totul se cară la
valorificare: fier, lemn, marmură”, prin acest
exerciţiu înjositor al hoţiei, pe care Petre
Pandrea îl considera „sportul nostru naţional”.

Se întâmplă aici, în cartea lui Nicolae
Rotaru, ceea ce se întâmplă şi în proza lui
Ştefan Mitroi – desigur, literar altfel, dar în
esenţă, acelaşi lucru: punerea la pământ,
aneantizarea satului românesc, ştergerea
memoriei lui. E drept că autorii înşişi privesc
cu un ochi deloc iertător alcătuirea acelei lumi,
dar asta nu înseamnă arderea cu napalm, ci,
eventual, îndreptarea ei. Asta ar fi de fapt
menirea civilizaţiei, a progresului. Pentru că
altfel, vid lângă vid, groapa imensă a uitării se
întinde nemăsurat şi ne-ar putea înghiţi într-o
zi pe toţi. Dar nu cumva chiar asta se
urmăreşte? Şi nu cumva chiar asta se
întâmplă?

Îndestulându-se cu amintiri din anii
copilăriei, aşa cum o mărturiseşte de altfel,
Nicolae Rotaru se psihanalizează cu o
neîncetată râvnă, descoperindu-şi în anii aceia
de început ai fiinţării sale trăsăturile de
caracter care-l definesc, chiar dacă uneori uşor
contradictorii („sunt un nestatornic, un
răzbătător, un încrezător, un dinamic”),
precum şi „mâncăriciul limbii şi furnicăturile
de la degetele cu care mă-nchin colii de
hârtie”. De acolo îi vin, crede el,
„neastâmpărul ca model de viaţă,
nemulţumirea ca nivel de trai”. 

Ostaş de carieră, ajuns la gradul de general,
şi profesor universitar la o academie militară,
dar mai presus de toate scriitor înzestrat,
profund şi extrem de prolific, Nicolae Rotaru,
dincolo de autoironiile cu care se
complimentează adeseori („n-am nimic sfânt
în mine”, „omul-pendul, insul balansier,
stângistul de dreapta”,  „copil, adolescent,
vârstnic; trei într-unul”, „militar de carieră
fără carieră”, „general în retragere, adică un fel
de fosilă de lux”, „înger cu dizabilităţi”, „un
nostalgic, care încearcă să dezbrace fie şi
numai din priviri, studentele cu epoleţi de
uniformele care le urâţesc trupurile calde,
fragede, dornice, darnice”), nu poate să nu se
vadă ca-ntr-o oglindă fermecată, în ochii
copilului care alerga după capre, cu picioarele
goale, prin noroaie sau prin mărăcinişuri, ca
un om care a izbândit, şi încă pe atâtea
planuri, în viaţă. Citindu-i cartea, mi s-a părut
că eu însumi îl văd uneori în această oglindă a
timpului, trăgând pe furiş cu ochii (şi parcă
nevenindu-i să creadă) la stelele mari şi aurii
de pe umeri, la petliţele imitând frunzele de
stejar, la vipuşca lată de două degete, şi
minunându-se ca un copil, ca acel copil care-a
fost, de toate acestea. Până la ameţeală, până
la lacrimă. Pentru că, ne mărturiseşte el, cu
sinceritatea aceea absolută care-l
caracterizează, „când îmi place ceva, îmi vine
să plâng”. Un plâns eliberator, ca expresie a
reuşitei depline!

Cartea Satul de sub sat a lui Nicolae Rotaru
s-ar fi putut numi şi Timpul de sub timp.
Pentru că, pornind de la Adâncata sa şi de la
lumea de dincolo a acestei aşezări rurale,
scriitorul ajuge până la urmă să se

...satul lui
Nicolae
Rotaru nu este
unul de îngeri,
ci mai degrabă
unul pervertit
de războaie,
de luptele
politice de ieri
şi de azi, de
civilizaţia
plasticului şi-a
manelelor, de
mahalaua
orăşenească
revărsată pe
uliţele sale, de
revărsarea sa
în cartierele
mărginaşe ale
oraşelor, de
uitarea sau
alterarea
tradiţiilor, de
golirea de
conţinut a
tablelor sale
de valori...
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mare sat global (global village) care a devenit de la o

vreme, după expresia profesorului canadian Marshal McLuhan,
pământul întreg. Cu bunele şi cu relele sale, acest „sat planetar”,
edificat în primul rând de evoluţia sau revoluţia mass-mediei
electronice, a îngropat şi va îngropa din ce în ce mai mult în
pământ şi-n uitare nu numai satul de baştină al autorului dar şi
(mă tem împreună cu el) ţări şi popoare întregi. Aceasta este până
la urmă tema gravă, dătătoare de mari nelinişti, a acestei cărţi. O
temă la care fiecare dintre noi ar trebui să caute şi să dea un
răspuns. 

Cu mintea asaltată de idei şi de provocări locale sau planetare,
aţintit cu ochii în toate părţile, culegând de pe unde nu te-aştepţi
şi evaluând în stil propriu fapte, informaţii, sugestii, într-un
permanent dialog cu viii şi cu morţii, cu membrii familiei sale, cu
vecinii, cu colegii, cu oamenii de pe stradă, dar şi cu cei care ţin în
palmele lor soarta planetei, Nicolae Rotaru realizează aici, ca de
altfel în fiecare proză a sa, o receptare atentă, originală, critică şi
captivantă a lumii de astăzi, care tinde să-şi desfiinţeze nu numai
hotarele teritoriale, dar şi pe acelea ale instinctului individual şi
global de supravieţuire. Dar, deşi poate părea uneori
donquijotescă, lupta sa pentru păstrarea memoriei, ca şi
încercarea de a descifra, în vălmăşagul acestor ani nebuni, liniile
de înaintare ale societăţii umane, în general, pornind de la
nostalgiile sale pentru lumea în care s-a născut, dar şi de la
alarmele lumii în care trăieşte acum, pot reprezenta o chemare şi
un îndemn pentru toţi ceilalţi de a-şi pune şi de a pune întrebările
cele mai incomode, de a trece prin filtrul minţii lor tot ce se
întâmplă în jur, de a reacţiona cu inteligenţă şi curaj la toate
provocările timpului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Leonid dragomir
o filosofie a întâlnirii 

şi dialogului
Pierre Claverie a fost episcop de Oran, în Algeria, ţară în care s-a născut

şi a murit asasinat în 1996. A trăit deci aproape toată viaţa, cu excepţia
perioadei studiilor din Franţa, într-o lume musulmană. Mic tratat despre
întâlnire şi dialog (trad. de Monica Broşteanu, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2015) este rezultatul experienţelor unui catolic minoritar într-o lume
majoritar musulmană din ce în ce mai radicalizată după războiul cu Franţa.
Cartea este la origine un şir de reculegeri (meditaţii) practicate timp de
şase zile şi repetate în medii monahale catolice.

Problema lui Pierre Claverie, una vitală, existenţială, nu teoretică,
născută firesc din contactul unui catolic cu lumea musulmană este aceasta:
cum să-l asumăm pe celălalt, să intrăm într-o relaţie vie cu el, să dialogăm ?
Meditaţiile trasează un adevărat itinerar al unei întâlniri reuşite, care
tocmai de aceea ia în calcul şi dificultăţile sau modalităţile de a o rata. 

Înainte de toate întâlnirea şi dialogul nu doar verbal pe care-l implică au
drept condiţie recunoaşterea diferenţelor, a alterităţii celuilalt. De obicei se
pleacă de la punctele comune ce par, dar cel mai adesea nu sunt, evidente.
Şi chiar dacă există, ele sunt împărţite diferit astfel încât factori precum
trăsăturile fizice sau determinaţiile culturale ne fac să percepem  lumi
diferite sau să vedem în mod diferit aceeaşi lume. Este motivul pentru care
multe divergenţe dintre noi provin din cauze obiective şi nu pur şi simplu
din rea-voinţă. Dificultatea relaţiei cu celălalt este că acesta trebuie
acceptat şi iubit în diferenţa lui, altfel „ne mâncăm unii pe alţii“. În cele mai
multe cazuri tindem să-i îndepărtăm pe oameni, fie prin agresivitate, fie,
paradoxal, prin seducţie, ca mod de a-l aservi  pe  celălalt altfel decât prin
forţă pentru a-i anula diferenţa. Numai că astfel nu reuşim decât să ne
mutilăm pe noi înşine întrucât refuzând perspectiva unică asupra
lucrurilor pe care o are orice persoană distrugem singura posibilitate de a
compune împreună realitatea. Gândirea lui Pierre Claverie are la bază o
ontologie de factură leibniziană, cu diferenţa că monadele /persoane au
„uşi şi ferestre“ prin care pot şi trebuie să comunice. O primă treaptă a
comunicării este respectul, a-l lăsa pe celălalt să fie, să-şi exprime propriul
adevăr, însoţit de încredere, ce are darul de a evita sistemele sale de
apărare pentru „a avea în faţă o persoană“. Îmbinarea dintre respect şi
încredere creează ceea ce autorul numeşte delicateţe, acceptarea celuilalt
aşa cum este, fără a încerca  să-i smulgem m�ştile, sau să-l forţăm să intre
în tiparele noastre. Mai mult, pentru  a ni-l apropia este nevoie să-i cerem
ceva pentru noi înşine,  afirmându-l astfel pe el, făcându-l să existe. Toate
acestea presupun  ca fiecare să fie el însuşi, altminteri „dacă nu ne-am
întâlnit cu noi înşine, dacă nu ne iubim, e foarte greu de trăit“.

Din acest punct meditaţiile lui Claverie se concentrează asupra
înţelegerii Evangheliei şi a creştinismului prin prisma întâlnirii şi relaţiei
cu celălat. Pentru el e un fapt că mesajul lui Isus Hristos, capătă o
pregnanţă şi o intensitate mult mai mari în contactul direct şi continuu cu
islamul. Sunt citate mai multe parabole şi învăţături din mistici musulmani
care indică posibile apropieri faţă de creştinism pe fondul diferenţelor, dar
ceea ce iese la iveală dincolo de comparaţii este unicitatea persoanei şi a
mesajului lui Isus Hristos: totul la El, şi tocmai de aceea este atât de viu în
Evanghelii, este marcat de „geniul întâlnirii“ care dă încredere şi face să
existe pe cei care pierzând-o divinizează nişte morţi în viaţă. Spre
deosebire de omul robit păcatului care vrea să fie el însuşi dumnezeu şi de
aceea se închide în sine ca într-o carapace, Isus îl lasă pe Dumnezeu să fie.
Renunţând să mai vrea să existe pentru sine, nu mai construieşte nici un
zid în jurul său, ca să se apere, afirme,  sau pur şi simplu să se izoleze. Isus
este omul întâlnirii şi al dialogului fiindcă refuză orice raport de dominare
în viaţa publică. Eliberat de frică şi de singurătate, El întruchipează perfect
mesajul oricărei teofanii: „Nu te teme, eu te iubesc.“

Dacă Dumnezeu ne-a iubit mai întâi tot ce trebuie este să încercăm să
răspundem acestei iubiri, să creeăm breşe în autosuficienţa noastră
disperată sau narcisiacă prin care El să poartă intra. 

Căile sunt multe, însă în toate accentul cade pe capacitatea de a primi pe
Celălalt sau pe ceilalţi. Modelul suprem este rugăciunea înţeleasă ca actul
de a-i răspunde lui Dumnezeu punându-ne în stare de a-L primi¹. „Ceea ce
mi se pare important să găsim, să lăsăm să iasă la lumină,  scrie Pierre
Claverie , este ceea ce Sfântul Augustin numeşte <<veşmântul lăuntric al
inimii>>, iar pentru aceasta trebuie să lăsăm deoparte orice încordare, să
mergem în interior şi, dacă aflăm acolo această comoară, putem, cum zice
sfântul Augustin, să iubim şi să facem ce vrem“. Despre iubirea care
lucrează tainic în noi este vorba în această carte de meditaţii/ reculegeri a
căror intensitate creşte pe măsură ce se apropie de centrul vieţii spirituale
şi sufleteşti: dialogul continuu chiar dacă bruiat adesea de patimi, cu
Dumnezeu.

¹ A-l primi pe Isus înseamnă pentru Pierre Claverie a putea percepe o
prezenţă care te înfiinţează în măsura în care te eliberează. Comentariul
său la întâlnirea dintre Isus şi vameşul Matei este lămuritor în acest sens :
„Sub privirea lui Isus chipurile încep să existe. Zaheu nu este un chip, ci un
vameş. Nu este cineva, ci e mai rău decât  un sclav. E un colaboraţionist, e
tot ce vreţi, dar devine cineva sub privirea lui Isus, după ce iese din
carapacea dispreţului, în care era cu siguranţă închis, şi din carapacea
demnităţii, pe care trebuia s-o păstreze pentru că era mic de statură şi avea
o funcţie oficială. Se caţără în copac. Privirea lui Isus nu te înfundă în
pământ, ci te ridică şi te face să exişti. Şi Zaheu îl primeşte pe Isus la el
acasă“.
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Lucian Bolbea
nebunii 

de la curte
A fost odată, mare şi bogată,
De mulţi muritori visată,
O prea frumoasă curte

împărătească!
De prin meleaguri îndepărtate,

nebuni de tot soiul au început să
sosească...

Anii au trecut, şi, în scurt timp, a
început să ofilească,

Pângărită de atingerea lor...
nebunească...

Cred că v-am spus deja toată povestea. Dar aş fi prea egoist să
nu împărtăşeşc cu voi, dragii mei, povestea unei curţi care din
întâmplare, sau nu... este a mea. Dar nu, nu vă gândiţi că e vorba
de o curte ca toate curţile. Nu... Doar v-am spus că e...
împărătească! Şi ce e mai împărătesc, mai grandios, mai
splendid, mai elegant şi mai de preţ decât propria ta persoană?
Decât integritatea ei? Decât sănătatea ta, atât fizică cât şi psihică?
Decât conştiinţa ta, liberă, neîncărcată de greutăţi şi inutilităţi?
Aşa e... nimic!

Tot ce contează eşti tu ! Nu cred că se merită să strici
minunăţie de Curte pe toate nimicurile şi pe toţi... nebunii.
Nebunii ce, în toată nebunia lor, nu realizează că distrug un
Palat, o Grădină, o... Curte împărătească.

Dar cine sunt aceşti nebuni? Oameni cu probleme psihice?
Bufoni ai Regelui şi ai... Reginei? Care regină?...

Nu, oameni buni, nebunii sunt acele persoane cărora le
îngăduiţi accesul la Curtea dumneavoastră. Îi numiţi prieteni. Le
permiteţi să se aproprie de voi, au cale liberă şi se plimbă
nestingheriţi prin toate ungherele, toate cotloanele, holurile,
sălile şi camerele Curţii voastre. Le daţi chiar şi un loc special în
Ea...

Prieten... ce cuvânt ciudat în vremurile de azi. Apare
neanunţat, neaşteptat, de nicăieri şi nu-ţi poţi da seama de îţi va
fi nebun ori Curtean. Rişti atât de multe primindu-l. Atât de
multe... Viaţa pe care o aveai s-ar putea să nu mai fie la fel... Am
vrut să spun Curtea...

De aceea, dragii mei, atât vă mai spun şi apoi, cu voia
dumneavoastră, mă retrag: nu primiţi pe nimeni la voi la Curte!
Nu riscaţi câtuşi de puţin! S-ar putea să regretaţi!...

Staţi de strajă la poartă, ridicaţi podul de la mal, vegheaţi de pe
ziduri, întăriţi meterezele! Nu vă lăsaţi amăgiţi de miasmele aşa-
zisei prietenii. Nu lăsaţi să pătrundă putregaiul în ziduri. În cel
din urmă ceas, veţi fi amăgiţi. Vă veţi vedea propria Curte
năruindu-se în faţa ochilor şi pe voi, exilaţi, pribegi în
pustietate... amăgiţi... întristaţi... şi deznădăjduiţi. Singuri...

Eu nu am fost atent. Acum plătesc... Îmi văd Curtea în ruine.
Ofilită. Vremea de mult i-a apus. Şi mie, la fel. Coroana stă căzută
la picioarele mele. Nu mai am puterea s-o ridic. Acolo va rămâne
veacuri de-a rândul.

M-am ofilit. Vremea mi-a apus...

Debut
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Habent sua fata libelli, celebra observaţie a
lui Terentianus, îşi  dovedeşte peste veacuri
încă o dată valabilitatea. Câştigătoare a
Concursului de Debut al Editurii Cartea
Românească, ediţia 2014, Noaptea de gardă a
Ioneliei Cristea (n. 1983) a reuşit în doar
câteva luni de la lansarea pe piaţa literară să
strângă deja două importante recompense de
merit. Premiul Naţional de Poezie “Mihai
Eminescu”, Opus Premium, ediţia a XVIII-a,
în 15 ianuarie 2016 şi Premiul pentru Debut la
ediţia a X-a a Premiilor “Observator Cultural”,
în 28 martie 2016. Un amănunt interesant:
ambele distincţii au fost acordate cărţii tinerei
autoare ex equo, în competiţie pur
conjuncturală, dar competiţie, cu autori
bărbaţi, respectiv, cu Robert G. Elekes (Aici
îmi iau dinţii în spinare, poezie) şi Cristian
Fulaş (Fâşii de ruşine, roman). De unde am
putea întrevedea, eventual, şi reciproca
butadei, şi anume că, indiferent de gen, nu mai
puţin autorii habent sua fata… În orice caz, un
câmp de coincidenţe, varii interferenţe
destinatorii sau chiar sentimenul
precunoaşterii le configurează menirea,
fiindcă “nu poţi, cum meditează atât de simplu
şi adevărat  poeta despre misiunea medicului-
poet, să imprimi viaţă fără o doză de tupeu şi
încredere în destinul personal”.  De
altiminteri, punându- şi trei  dintre capitolele
cărţii sub tutela unor motto(uri) din celebrul
romancier englez McEwan, specializat în
extrem de complexa temă a cuplurilor, Ionelia
Cristea comite, evident, fără să-şi dea seama, o
atare  providere (pre-viziune). Vede înainte
aşadar, cred eu, o normă a echilibrului pe care
i-o impune din capul locului destinul.
“Providenţa, spunea în acest sens şi celebrul
medic Avicenna, este învăluirea totului de
către ştiinţa fiinţei dintâi, cunoaşterea pe care
o are fiinţa dintâi despre ceea ce trebuie să fie
totul pentru a fi în perfectă ordine”. 

Medic rezident neurolog la Spitalul de
Urgenţă din Bucureşti (sper să nu mă înşel),
Ionelia Cristea este la ora de faţă  un poet nou,
complet nealiniat şi “indivizibil”, situat, prin
sensibilitate şi scriitură, în afara oricărei
formule poetice practicate astăzi atât de colegii
de generaţie, cât şi de cei din alte promoţii.
Poeta pare a nu fi auzit nici de minimalişti,
nici de panchişti, ditry, filthy, nici de fuchsia
ori grunge sau expresionism, neo-
expresionism, post-expresionism etc. Scrie de
aceea cu un empirism deprins din puterile
intrinseci ale cuvântului  asupra căruia are o
putere de-a dreptul absorbantă, fie că e
recrutat din cele aproximativ 5000 de unităţi
ale vocabularului de  bază, fie  din limbajul
tehnic păsăresc (pentru noi toţi) al medicinei
performante. E un exerciţiu perfect natural
scrisul Ioneliei Cristea, fără nici un substrat
teoretic; un act pur şi simplu de întregistrare a
dinamicii normale a procesului de
comunicare, înţeles şi practicat ca disciplină
terapeutică: “Mă apropii încet de patul lui, cu
o seară/ înainte nu dormise deloc transferat/
de la interne cu mari dificultăţi,/ pe noptieră
un mic dejun, inhalatorul,/ dopurile pentru
urechi. Îşi scoate masca/ de oxigen delirează
şi chipul/ i se învineţeşte. Ploaia cade peste/
acoperiş. Cu o drenă pe spate, inspiră/ adânc,
îşi ridică capul mă întreabă/ hârâind dacă
mi-e frică de moarte,/ în fişă nicio epicriză –
îi spun că nu,/ deşi mint, zâmbesc detaşat şi
mă apuc să scriu”. Dacă n-ar fi prea excesiv şi
atât de mult timp scurs de la încheierea primei
conflagraţii mondiale, care a născut în
literatura noastră şi Ciclul morţii lui Camil
Petrescu, şi Scut şi targă de Perpessicius sau
chiar Balaurul Hortensiei Papadat Bengescu
(scriitoarea a fost soră de caritate în spatele
frontului), ai putea crede că unele accente din
odiseea  mediului  spitalicesc  descrisă de
Ionelia Cristea în Noaptea de gardă s-ar putea

întâlni  cu linia umanitaristă din poezia tactilă
dizolvată în amănunte (E. Lovinescu) din
poezia experinţei  dure şi traumatizante trăită
direct pe front de  Camil Petrescu,
Perpessicius… Teatrul de acţiune pe care este
chemat, până la urmă, să  lupte din răsputeri
tânărul medic nu este nici el mai uşor; un
adevărat apocalips al maladiilor nenumărate
de care suferă omul contemporan. Prin natura
misiunii social-profesionale, lucidităţii şi
curajului de care trebuie să dea dovadă,
medicul este el însuşi un soldat (poeta a ajuns
să înţeleagă prea bine acest deziderat), dar nu
mai puţin şi un artist, de vreme ce însuşi
Dante (“poet în cel mai înalt grad”) făcea parte
din aceeaşi breaslă cu medicii… 

Scris ca un jurnal de stări, dispoziţii
mentale şi emoţionale, Noaptea de gardă (a se
observa  termenul  cazon din componenţa
sintagmei devenită de multă vreme loc
comun) pune în lumină, printr-o fină trăire
empatico-poetică, cohorta de frământări  şi
întrebări pe care tânăra investită simbolic cu
bastonul lui Esculap şi le pune încă de la
primele ore petrecute în clinică: “în raport cu
ce fac şi ce sunt, dacă îmi doresc,/dacă îmi
pasă, dacă trebuie, dacă mie îmi trebuie”.
Într-un mediu saturat de evenimente grave,
infiorată de gândul morţii şi mai cu seamă de
teama că ar putea ea însăşi sucomba pe
neaşteptate (!), sentimente pe care trebuie să
le ascundă cât mai bine (“un vid imens care
astupa un alt vid”), “câteodată în camera de
gardă întinsă pe patul de spital, notează
poeta,/ închideam ochii pentru câteva secunde
şi/ când îi deschideam nu ştiam ce caut acolo;
dacă eram/  medic sau pacient (s.n.), dacă nu
compensam (fără să ştiu)/ la nivel energetic
ceva mai profund”. Sunt clipe şi ore când o
imperioasă nevoie de lumină şi căldură
umană, de iubire, siguranţă şi ordine, în stare
să contrabalanseze o profundă stare de
oboseală şi izolare morală, pare să fie tot ce
acest tânăr încă nedesprins cu totul din
tărâmul amăgitoarelor reverii (cu bunica,
bunăoară,  fâcând focul în sobă şi învăţând-o
aşa firesc şi simplu să creadă în Dumnezeu!)
îşi doreşte pe moment de la viaţă. Alegând să
se sacrifice în numele alinării suferinţei şi a
unui meliorism social sui-generis, în care pare
a crede cu convingere, medicul-poet nu ezită
să scrie, pe de altă parte, cu ascuţită luciditate:
“Trec frecvent prin crize de identitate şi
întâlnesc oameni/ vulnerabili. Mimez cu
dificultate încrederea sau speranţa./ Nu-mi
găsesc niciodată locul sau rostul. Mi-e teamă//
de suferinţă şi boala cronică. Probabil că în
planul înalt/ al existenţei mele trebuie să învăţ
ceva despre moarte/ şi renunţare despre cum
poţi să accepţi toate astea./ Mâine sunt iarăşi
de gardă”. Cu toate acestea, scene dintr-o
copilărie indecisă, invocată în capitolul Tot ce
a fost; drama despărţirii de un tată plecat la
numai 54 de ani (“Partir, c’est mourir un peu/
C’est mourir à ce qu’on aime :),,“o îmbrăţişare
pe fugă”, combustia recunoaşterii unei voci
care o face să plutească peste oraşul
fosforescent, «o dragoste insuficientă/ care
are să ne consume inutil», “toate acele zile/
când rămâneam ore în şir cu privirea
pierdută/ când treceam  nepăsători pe lângă
oameni/ care se iubesc  ferm şi constant”
constituie faţetele luminoase ale unei lumi
care – pentru a o parafraza pe autoare – ar
trebui să configureze transparenţa energetică
a unei alte dimensiuni a eului, din păcate nici
ea dătătoare automat de fericire şi, mai
curând, resimţită imediat ca “o lipsă” pe care
(pe moment) nu pare s- completeze niciun alt
gest”. Doar o Poezie cu “P” mare, foarte a sa şi
per se, trebuie observat apăsat, care se naşte
din aceste goluri şi plinuri succesive; o
indefinibilă stare de încordare antrenând
întregul sistem somatic, provocând deopotrivă

sentimentul incertitudinii existenţiale ori al
revenirii la viaţă, precum reflexul de a respira
sau recapacitarea disponibilităţii de
autoanaliză şi meditaţie: ”încetul cu încetul
mă trezesc la viaţă// durerea asta acută/
inutilitatea tuturor/ frăgezimea cărnii pe
oase// o simţi până aproape de măduvă// o
mână caldă pătrunde în alta// ieşi înebunit în
mulţime/ şi ţipi”. Încordată între mari goluri
existenţiale, poezia Ioneliei Cristea nu e
nicidecum  o poezie de artificii spectaculoase,
ci doar una de o gravitate simplă, profund
umană, plină de mărinimie.   

În două, trei sau poate chiar patru piese din
volum îmi place să cred a descopri totuşi şi o
notă care s-ar putea să definească hotărâtor
conţinutul viitoarelor producţii poetice ale
Ioneliei Cristea. E vorba de o poezie ce pare a
se naşte direct şi avid dintr-o participativă
“stranietate între două corpuri” - “un cumul de
afinităţi” între medic, pacient şi  natura fizică a
spitalului -  fenomen greu definibil, aproape
ocult, de natură a  transcede  realitatea
traumatică  şi a plăsmui la rându-i “un nucleu
(ce) transmite putere/ luceşte distant cu o
anumită constanţă şi apoi se opreşte// «doar
dacă înebuneşti ai şanse» - creierele se deschid
sub soare/ în interior alunecă metale încinse/
o încărcătură de energie sub vopseua
spitalului”. 

În contradicţie cu casandrele care nu au
prea multe aşteptări de la poezia de astăzi a
Ioneliei Cristea, personal, aştept evoluţia
acestui poet, cu un debut atât de original, cu
multă  încredre.  

Asemeni subsemnatului care a pus umărul
şi la debutul publicistic al Ioneliei Cristea de
acum câtiva ani, chiar în paginile revistei
“Argeş”, aceleaşi aşteptări le are şi maestrul
Mircea Drăgănescu, poetul în cenaclul căruia,
la Liceul “I.C.Vissarion” din Titu – la o
aruncătură de băţ de Bucureşti -  tânăra poetă
a beneficiat de primele îndrumări şi practic s-a
format într-un climat de rară elevaţie
spirituală şi cărturărie. Iată, de altminteri,
cum întâmpina debutul în volum al tinerei
poete Mircea Drăgănescu în ultimul său
opuscul  de versuri (vezi Touchscreen/
Oglinda de nisip II, Ed. Tracus Arte, 2015):
“Toată ziua/ am alergat prin oraş/ cu o carte
de poezie/ sub braţ…// noaptea de gardă/ de
ionelia cristea// toată ziua cu noaptea/ la
purtător// mă simţeam uşor/ plutind pe un
nor/ unde ionelia cristea// de gardă/ ne
anesteziază… 

Poet matur, profesorul de filosofie Mircea
Drăgănescu a fost la rândul său un discipol al
lui Cezar Ivănescu, creator  care l-a şi urmărit
şi susţinut  de altminteri în cadrul
binecunoscutului cenaclu pe care îl conducea
pe lângă revista Luceafărul - “Numele
poetului”. Optzecist stricto sensu, dacă avem
în vedere data debutului editorial (Separarea
realului, Ed. Albatros, 1980), prin dezvoltarea
expresiei şi viziunii ulterioare a discursului
său poetic, situate evident în afara traiectului
grupului lunedist  (adevăraţii optzecişti),
poezia de astăzi a lui  Mircea Drăgănescu îşi
trage seva atât dintr-un bacovianism desuet,
sui-generis (mai puţin prezent totuşi în
volumul de faţă, dacă ignorăm cumva semnele
declinului micului oraş de provincie) cât, mai
ales, dintr-un soi de trăiri şi convingeri situate
cumva în siajul acelei ramuri a filosofiei
existenţialiste franceze, după care viaţa – nu
trebuie să ne facem deşarte iluzii – este finită,
supusă inexorabil trecerii şi aneantizării…
Fără a defini o poezie în afara credinţei şi
existenţei posibile a lui Dumnezeu, Oglinda de
nisip, o jumătate din iscripţia care face tilul
volumului de versuri despre care vorbesc,
fixează dramatic metafora marelui hău,
perniciozităţii şi disoluţiei care ne pândeşte.
“Pe puntea din ce în ce mai înclinată/ 
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