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pedepsele care urmează viaţa pare să treacă în
anonimat, fără relief. Iată o secvenţă, de o
ingenuitate cuceritoare, în care parcă auzim
dialogul dintre Ştefan a Petrei Ciubotariu şi
mătuşa Mărioara, după ce a fost pusă „palancă” la
pămînt cînepa femeii de către năzdrăvanul de
Nică. În epoca internetului și a provocărilor
informaționale ale vremii noastre, aproape că
trebuie să traduci cititorului realitatea, înțelesul
și subînțelesul celor relatate: “Înainte de a pleca
la spovedanie, prima grijă era să fim curaţi şi
frumos îmbrăcaţi. Pe urmă, nu uitam să căutăm
prin cuibare ouă de găină. Le dădeam la
spovedanie, drept răsplată, pentru osteneală. (…)
Trecând vremea şi fiind multă lume la
spovedanie, unul mai pus pe pozne ne-a zis
câtorva dintre noi: - Cine ocheşte, colea sus, la
grajd, pe gaură, cu ouăle pentru spovedanie?
Atât ne-a trebuit. La rând, cu grijă, fiecare
azvârleam cu ouăle direct în spărtura de sus. (…)
Când a ieşit bietul Părinte Savin să oprească
ostilităţile, a primit direct în cap un ou care s-a
scurs peste chelia şi umerii lui voinici. Ca prin
minune, ne-am risipit, făcându-ne nevăzuţi în
întunericul de seară. A doua zi, pe la amiază,
intră în curtea noastră Popa Savin, supărat
oarecum, şi-i zice tatei: - Bre, Haralambie, unde
a fost Costică aseară? - La spovedanie, Părinte!
răspunse tata plin de bucurie, neştiind de
papara atârnată pe pereţii casei, din seara
trecută. - Auzi, bre Haralambie, s-au bătut cu
ouă aseară în curte şi au uns toţi pereţii casei, ba
am primit şi eu un ou drept în frunte. Nu cumva,
Costică al tău a făcut una ca asta? - Vai, Părinte,
nu se poate! Costică nu face din astea. Dacă a
făcut el, îl omor şi gata!” 

Se spune că în vârsta, în gestica, în
întâmplările copilăriei se regăsesc toate sensurile,
toate direcţiile de mai târziu. De asta, e de reţinut
amintirea determinantă, prima de altfel, care l-a
apropiat pe ierarhul de mai tîrziu de mănăstire:
„Mi-a rămas de neuitat, prima drumeţie la
mănăstire. Eram mic, aveam probabil 5-6 ani.
În plină iarnă, de Sfântul Ioan Botezătorul, am
pornit cu mama la Schitul Horăicioara, care era
sub ascultarea Mănăstirii Horaiţa si vecin cu
satul Cracăul Negru în care m-am născut.
Drumul a fost cumplit. Zăpadă mare. (…) N-am
mai putut urca. Am început să plâng în hohote.
Deodată, o aud pe mama, săraca, zicând cam
şoptit: - Taci, nu plânge că te aude lupul! - Poate
să mă audă! am strigat eu printre sughiţuri. -
Vino la mine în traistă! Nu mai plânge, aud
glasul mamei. Şi m-a luat în traistă. Nici acum
nu pot să uit, cum ducea într-o traistă darurile
pentru schit, iar într-o alta  pe nevolnicul de
Costică. De câte ori îmi vine aievea episodul în
faţa ochilor, şi aceasta destul de des, mă
osândesc că nu am ştiut să am milă de mama şi
că am îndrăznit să mă las cărat în spinare”.
Imaginea unei mame care îşi duce copilul „în
traistă” la mănăstire este una de reţinut, ca o
marcă simbolică. Chiar dacă mai târziu copilul îşi
face reproşuri pentru alintul de moment, e
limpede că mamele sunt fiinţele care vin pe
lumea asta cu câte o misiune. Şi nu obosesc
niciodată până nu îşi duc la capăt misiunea. Ca şi
la Creangă, mama este cea care dă formă şi
direcţie destinului copilului. Eckermann notează,
în urma unei convorbiri cu Goethe: “Mamele sînt
principiul constructiv şi conservativ, din care se
naşte tot ce are viaţă şi formă pe faţa
pământului. Cel ce încetează să trăiască, se
întoarce la ele ca natură spirituală, şi ele îl
păzesc, până ce se înfăţişează prilejul să intre
într-o nouă făptură… Este eterna metamorfoză
a existenţei terestre, a naşterii şi creşterii, a
prefacerii şi nimicirii…(10 ianuarie 1830).”

Ca și la Creangă și la Calinic Argeșeanul
copilăria este o vîrstă fără de timp. E de reţinut,
în acest context, ceea ce spunea Maurice Blanchot
care analizează “spaţiul memorial” în care se
rostuieşte timpul: „Amintirea este libertatea
trecutului. Dar ceea ce este fără prezent nu
acceptă nici prezentul unei amintiri. Amintirea
spune despre eveniment: acesta a fost odată, şi
acum nu mai este. Despre ceea ce este fără
prezent, despre ceea ce nu este aici nici măcar ca
eveniment ce a fost, caracterul său iremediabil
spune: n-a avut niciodată loc o prima dată, şi
totuşi începe, din nou, din nou, la infinit. Este
fără sfîrşit, fără început. Este fără viitor”.  (...)

3. Calitatea de martor
Calitatea de martor  a memorialistului Calinic

Argeşeanul excede planul propriei istorii,
abordarea cronologică şi rigoarea informaţiei,

dincolo de judecata evenimentelor făcută cu o
acuitate de observator atent, transformă textul
„memoriilor” într-o istorie a Bisericii Ortodoxe
Române, a societăţii româneşti pe care o slujeşte
de fapt. Perioada este una dramatică de-a
dreptul, de asta fiecare mărturie este importantă
pentru refacerea profilului socio-istoric a lumii
româneşti din perioada comunistă şi chiar de
după aceea. Dacă manualul de istorie enunţă
doar fenomene şi tendinţe, memoriile sunt
experienţă asumată, fiecare mărturie este probă
în înţelegerea corectă a lumii noastre strivită de
avatarurile istoriei. Din această perspectivă textul
din „Toată vremea îşi are vreme” se relevă şi se
citeşte cu interes, cu pasiune chiar, din fiecare
pagină transpar, deopotrivă, disperarea şi
nădejdea, căderea şi ridicarea prin credinţă,
anecdota moralizatoare sau portretul unor
oameni care merită să rămînă pe retina timpului. 

Materia „memoriilor” se împarte în două părţi
relativ distincte. Prima parte, cea a copilăriei şi a
ingenuităţii, a limpezirii ochiului în lumea
moldavă în care a apărut este, firesc, o istorie
individuală, filtrată prin capacitatea fiecăruia de
a recrea propriul „paradis pierdut”. Partea a
doua, după „izgonirea din paradis”, după anii
şcolarităţii, este o istorie comună, individ şi
societate, o istorie trăită şi cu atît mai tentantă
care se întinde din anii 70 pînă azi. (...)

4. Măslina 
din Grădina Ghetsimani
Un povestaş fără umor, este un povestaş fără

har. Nu e cazul lui Calinic Argeşeanul, memoriile
sale sunt, în foarte multe secvenţe, scene dintr-o
“comedie umană” care stîrnesc o voie bună
irezistibilă. Dacă se spune că proza europeană
modernă a ieşit din “mantaua” lui Gogol, putem
calchia şi noi expresia consacrată susţinînd că
mare parte din proza românească a ieşit din
“sumanul” lui Creangă. Întîlnim la Calinic
Argeşeanul umorul sub toate formele, spumos,
tonic, subtil, efect al unei oralităţi a textului, al
unei lejerităţi în exprimare, al surprinderii
scenelor de viaţă din unghiurile cele mai
paradoxale sau artistice. Calinic Argeşeanul evită
cu naturaleţe dogmatizarea excesivă, care face
redundant textul, rememorarea este a unui om
liber care a descoperit această libertate chiar în
spiritul şi în sînul Ortodoxiei. 

Iată o secvenţă din “amintirile din copilărie”,
o inadecvare, în fapt, între ceea ce se spunea şi
ceea ce credeau actanţii: “La şcoală, se spunea
mereu că nu există Dumnezeu. La biologie, se
pretindea că ne tragem din maimuţă şi că a fost
o lungă evoluţie. Noi ascultam cu veselie
poveştile explicate de nişte profesori care nici pe
departe nu credeau ceea ce spuneau. Unii dintre
ei, când ridicau tonul pentru a ne face să
înţelegem, se uitau la noi şi ne făceau cu ochiul.
Noi pricepeam şi nu comentam. După ora de
biologie, se iscau anumite dialoguri, spre hazul
celor din jur: - Auzi, bă cimpanzeule, ce a spus
doamna profesoară? - Am auzit, bă, gorilă
urâcioasă. - Taci, maimuţoiule, strigă unul cu
glas subţire din fundul clasei. Eu mă trag din
porcule de câine! - Profesoara este o maimuţă
flocăită, se aude o voce plină de haz, iar
directorul este un urangutan bălos …” etc. De
reținut grotescul situației într-un dialog dintre
două personaje, dintre care unul este “cucoana
preoteasă” Ciordăniţa: “- Fă, Alexandrino, a mai
murit cineva? - N-am auzit, cucoană preoteasă,
zice Alexandrina. - Vai, că de mult n-am mai
mâncat o găină friptă….”. Interpretările
disproporţionate sunt şi ele sursă de umor: “-
Bălţăteştiul nostru este un colţ de Bucureşti, nu
ca satul tău plin de sălbatici! - Aşa! Dacă satul
Bălţăteşti este un colţ de Bucureşti, atunci şi
Cracăul Negru este un colţ de Paris”. 

O anecdotă de un haz nebun apare într-o altă
relatare din perioada Seminarului de la Neamţ.
Întîlnirea cu Mina Prodan, unul dintre faimoşii
duhovnici ai anilor postbelici, este memorabilă.
Acesta vizitase Athosul, locurile sfinte de la
Ierusalim şi adusese de acolo “frunze de finic,
palmieri, lemn de chiparos, moaşte de sfinţi, (…)
niţel pământ din Ţara Sfântă, o sticluţă cu mir din
care Maria Magdalena a spălat picioarele lui
Iisus”, dar şi … o măslină din Grădina
Ghetsimani. Unul dintre vizitatori, tot
seminarist, şterpeleşte măslina care era uscată şi
tare ca piatra şi o înghite. Povestea nu se termină
aici, urmează o anchetă la nivelul conducerii
seminarului care se termină cu pedepsirea
tuturor celor care au asistat la “marele jaf”. Și tot

din acea perioadă e de reținut și umorul subtil al
lui … Iisus care îi arată în vis candidatului la
examenul de admitere la Seminarul Teologic de
la Neamţ subiectul de a doua zi. Desigur, talentul
naratorului, în relevarea momentului, este
determinant: “Noaptea, am visat subiectul.
Bucuros, când m-am trezit, am mulţumit lui
Iisus şi m-am dus cu Vasilică la rugăciunea
obişnuită. După rugă, i-am spus să ne
concentrăm asupra unor subiecte. (…) Dintre
cele trei subiecte „tocite” de noi, a căzut chiar cel
pe care mi l-a arătat Iisus în vis. Mi-am întors
capul să văd faţa lui Vasilică. Radia de bucurie.
Am scris lucrarea cu grijă, mulţumind lui Iisus
că m-a scos teafăr din Vechiul Testament.
Vasilică, gură spartă, a spus prietenilor lui că eu
aş fi ştiut subiectul dat la examene. Vestea a
ajuns degrabă şi la urechea directorului. Am fost
chemat într-o cameră şi, după ce a închis bine
uşa, mi-a zis: - Spune-mi, de unde ai ştiut
subiectul?(…)  - În vis, astă-noapte, Iisus mi-a
arătat subiectul pentru care m-am rugat. Eu n-
am spus nimănui. (…) Am început să plâng,
zicând că acela-i adevărul. S-a uitat la mine
bănuitor. Mi-a spus: - Bine! Aşa să fie. Nu mai
vorbi nimic, cu nimeni”.

Întîlnirea autorului cu Ioan Robu, mitropolitul
romano-catolic de azi, este şi ea memorabilă. Cei
doi, Robu şi Argatu, s-au întîlnit şi s-au cunoscut
în gara din Sinaia: “- Scuzaţi! Vreau să mă
recomand: Sunt preotul Ioan Robu, profesor la
Institutul Catolic din Iaşi. Mi-am ridicat
privirea. Era un tânăr zvelt, îmbrăcat curat,
civil şi cu un pardesiu gri. - Da? Argatu! i-am
spus eu, întinzându-i mâna, cu bucurie că îmi
găsisem prieten. Nu îi venea să creadă. Se uita
curios la mine. Gândea că fac şotii. Mi se pare că
i-am arătat şi buletinul de identitate, după care
m-a crezut”. Scriitura în sine emană o bună
dispoziţie care contaminează, care face accesibil
textul, care te ţine în priză: “Dar gogomănia cea
mai mare pe care am putut-o face, uneori zi şi
noapte, era grija de a memora cuvintele din
Dicţionarul de neologisme. Doream să mă cultiv
şi să nu mai fie nimeni ca mine. Începusem să
scriu şi să vorbesc aşa de neologistic încât nu
mai înţelegea nimeni, nimic”. Parcă îl auzim pe
Creangă vorbind de Davidică, “flăcăul de la
munte” care “a murit, sărmanul, înainte de
vreme, înecat cu pronumele conjunctive, pieritu-
le-ar fi numele să le piară, că au mâncat juvaier
de flăcău!”. 

Momentul în care arhimandritul Calinic este
ridicat la rang de arhiereu la Curtea de Argeş este
descris cu lux de amănunte, lupta dintre context
şi “vocea sinelui” este revelatoare: “După Sfinte
Dumnezeule!, potrivit rânduielii, s-a făcut
chemarea la arhierie, a celui între păcătoşi,
ipopsifiul, Calinic Arhimandritul. Încă mai
aşteptam un semn de împotrivire a lui
Dumnezeu: fie căderea policandrului în cap, fie
nişte cârcei la picioare să nu mai pot păşi spre
Altar sau, pur şi simplu, un stop cardiac.
Probabil că încercam răbdarea şi milostivirea
lui Dumnezeu. N-a fost niciuna din cele gândite
fulger de mintea mea înspăimântată. Îmi
imaginam: vor apărea să strige cei care mă
terorizaseră aproape trei luni, fără să pot face
nimic, decât să mă las în voia lui Dumnezeu.
Totul a decurs fără incidente. N-am fugit ca unii
miri, părăsind mireasa în toiul nunţii. M-am
lăsat în lucrarea lui Dumnezeu şi voia
îngăduitoare a oamenilor”.

* * *
Memoriile sunt, în esență, o călătorie: în timp,

în spațiu și în sine. Iar o călătorie de acest tip îți
încearcă renunțarea, răbdarea și credința, ceea ce
în ritualurile de inițiere ar fi sinonim cu trecerea
de la noviciat la condiția de învățat, de maestru.
Iar re-memorarea este, fără îndoială, o chestiune
de imaginaţie. Platon punea atît de sus puterea
imaginaţiei, încît credea că cineva poate fi
transformat de lucrurile pe care şi le închipuie.
Ei, despre această transformare a omului şi a
sinelui depune mărturie, prin memoriile sale,
Calinic Argeşeanul. De la copilul purtat în traistă
de mamă, ca să ajungă la mănăstire, pînă la
„înrădăcinarea” pămîntului cu mănăstiri, schituri
şi biserici în ariditatea perioadei şi „pustiei”
comuniste şi mult după aceea, s-a petrecut o
transformare care este nici mai mult, nici mai
puţin decît măsura unei vieţi. 

Piatra Neamț,
martie, 2017
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Efortul de a rămâne drept îl epuizează. Îl
stoarce de vlagă. Se silește să nu adoarmă
din picioare. Nu știe, de când nu a pus geană
pe geană și nu a înghițit mâncare caldă. La
fiecare mișcare, milițianul îl lovește,
șuierându-i la ureche “banditule!“  În
vremea asta, maiorul de justiție, Mihai
Oprescu, ce dificil a fost să-i afle numele, îl
avertizează pe arhivar să consemneze în
procesul-verbal și mandatul de arestare,
întocmit de locotenent-colonel Nicolae
Dumitrescu, procuror militar, în baza
căruia, din noiembrie ’54, acuzatul fusese
reținut la Jilava. Pe perioada procesului,
inculpatul nu a avut drept la apărare, nici
măcar la cea din oficiu.

Băieții de vârsta mea, dar și cu doi-trei ani
mai mari nu-mi ieșeau din vorbă. Eram
respectat. Nimeni nu mă îmbrâncea, nu
îndrăznea să mă lovească,  nici în glumă.
Liniștit din fire, puțin vorbăreț, beneficiam
de un plus de respect și  ascultare din partea
băieților de cartier. Mă simțeam ca un erou
iar, uneori, mă închipuiam un prinț al cărui

domeniu se întindea de la curțile cu puțuri
cu roată și capac, cu pământ bătătorit, cu
garduri de lemn pe sub care mă strecuram
cu emoție și plăcere, la gropile de pământ ale
fabricilor de cărămidă din apropiere. Cel
mai mult îmi plăceau serile de vară, când
gospodine se strângeau pe la porți să
schimbe o vorbă și aprindeau un foc vesel
sau o cârpă pentru a alunga țânțarii, iar
țigănușii din alte cartiere pășeau, agale, pe
străzi, mângâind strunele cu cântece de-ale
lor și de-ale noastre.

Conținutul sentinței îl invadează cu un
țiuit asurzitor și-i năvălește în urechi. Se
sprijină de bară, dar o lovitură puternică,
ascuțită, în spate, îl amețește. Sala de
judecată se învârte. Cu viteză. Fulgerător. Își
aude inima. Îi bubuie în creieri. Același glas,
plin de ură, rostise, în urmă cu un an,
cuvinte ce-aveau să-l însoțească tot restul
vieții. Acum, îi rănesc timpanul: ”Ordonăm

agenților forței publice să aresteze și să
conducă la Penitenciarul Jilava pe Mihai
Marin pentru uneltire contra ordinei
sociale.”

Fortul Jilava, sălaș al deținuților politici,
numiți “bandiți”, uneltitori împotriva
“regimului popular”, inițial, ansamblu de
apărare, ridicat în secolul al XVIII-lea în
jurul Bucureștiului pentru a preîntâmpina
un posibil atac otoman, are optsprezece
forturi. Singur, Fortul 13 slujește ca
închisoare. Primii” beneficiari”, răsculații
din 1907, mai degrabă târgoveți decât țărani,
care n-au mai putut îndura arendășia și
cămătaria, i-au întărit și pecetluit faima de
închisoare militară . Din ’48, Fortul 13 a
trecut sub oblăduirea Internelor. 

Înainte de a ajunge la Jilava, aflasem
despre fort de la Rizescu, fostul învățător de
la Școala 35 de băieți. La închisoarea Jilava,
fusesem adus din iarna lui ’54 de milițienii și
securiștii care năvăliseră, fără mandat, în
casa părintească, devastând încăperile și
scotocind prin unghere, fără a găsi nimic.
Amintirea sângerează. M-au luat pe sus și
m-au aruncat într-o dubă neagră parcată în
fața porții. Mama dacă a apucat să vâre
într-o valiză de lemn cu lacăt, o bluză, un
pantalon de salopetă, două perechi de
chiloți, trei șervete, trei perechi de obiele, o
batistă, două perechi de ciorapi de bumbac,
două curele de piele, un bidonaș pentru
bărbierit și două bucăți de săpun. Cheița de
la lacăt am vârât-o în buzunar la cămașă.
Mai întâi, m-au dus în arestul de la Interne.
Au urmat zecile de  interogatorii cu întrebări
și răspunsuri identice. N-am recunoscut
nimic. N-am trădat. S-a fixat data procesului
și a început mascarada pentru proști,
urmată de sentința definitivă de
condamnare și trimitere la închisoarea
Jilava. Direct, în camera secretă de la secția
II.

Dincolo de poarta cu grilaje metalice, trei
coridoare se deschid în evantai: dreapta,
stânga și înainte. De-a lungul lor, treizeci de
celule. Izolată, închisoarea Jilava comunică
totuși, pe căi nevăzute, cu lumea dinafară.

În iarna lui’55, niciun bucureștean nu a
fost scutit de dezastrele provocate  de
furtunile de zăpadă. În februarie, viscolul a
schimbat și pentru mine tabloul resemnării
din preajma sentinței cu un peisaj
apocaliptic, pigmentat cu adrenalină. Din
cauza naturii dezlănțuite, noi, condamnații,
mai puțin cei care ispășeau pedepse în
“Carcera Oarbă”, am primit o șubă
zdrențuită, năpădită de păduchi uscați și o
lopată. Ca turmele, în toiul viforniței, am
fost mânați la deszăpezit, aruncați din bezna
celulei în oceanul de zăpadă viscolită.
Slăbiți, amețiți, cu greu ne țineam pe
picioare. Plămânii dădeau semne c-or să ne
lase pradă gerului ce preschimba natura
într-un iad la fel de cumplit precum celula.
Fulgii uriași se aglutinau cu bucățile de
gheață proiectate din văzduhul hăpăit de
negurile fioroase. Dinspre oraș șuiera,
atonal, un balaur roșu care răsucea, dureros
și spasmodic, lame de gheață în urechile și
timpanele noastre degerate. Troienele
înghițeau, lacom, totul. Vântul fluiera,
vâjâia, țiuia. Asurzitor. Zguduia, din temelii,
clădiri și case înecate în hăul de zăpadă.
Străzi, garduri  și curți se prăbușeau ca

într-un fatal domino. Iadul era pregătit să se
dezlănțuie, cu ceata lui de demoni cu ochi
injectați și limbi de foc. În disperata
sminteală a naturii, armatele satanice de
activiști îi scoteau, aproape cu forța, pe
oameni din case să facă pârtii și tranșee,
chiar dacă majoritatea bucureștenilor
înțelegeau situația ca pe o datorie a lor și nu
mai conta că trudeau, cot la cot, cu noi,
condamnații  despre care li se spunea că
suntem bandiți. De fapt, nimeni nu mai știa
cine era sau nu condamnat. Când viscolul,
acompaniat de mușcăturile de lopeți, se
domolea, din depărtare, un glas de soprană
altistă, cu accent sovietic, anunța prin stații
de amplificare că utilaje de deszăpezire
urmau să vină de la uzinele sovietice. Unii
din noi, înzestrați cu umor, își dădeau coate
și se grăbeau să pună nume haioase
mașinilor ce urmau să ne fie dăruite cu
“împrumut” de frații noștrii sovietici, căci
tovărășeasca prietenie dintre bolșevicii ruși
și bolșevicii români funcționa fără cusur. 

Spre seară, în celulele cu ferestre vopsite
cu păcură, urmam cursuri de reeducare,
fiind siliți să citim articole scrise, cu
satisfacție proletară, de jurnaliștii de la
Scânteia, osanale la adresa unicului partid,
capabil să învingă toate furtunile. Rând pe
rând, fiecare citeam, clar, cu intonație,
fragmente cu muncitori înfrățiți cu activiști,
care transportau pâine, lapte și alte alimente
la magazine. Exemplara lor solidaritate era
descrisă, convingător, consfințind astfel
abnegația cu care jurnaliști români
sprijineau “regimul popular”. 

Înainte de a primi sentința, am avut
ocazia să-l cunosc pe director, despre care se
zvonea c-ar fi găgăuz. Tuciuriu la suflet și la
chip, personajul se achita, ireproșabil, de
misiunea de torționar. Mai mult, a ordonat
ca fereastra fiecărei celule să fie vopsită cu
păcură sau astupată cu obloane de lemn,
bătute în cuie. Mă obișnuiam cu ideea că
groapa de la Jilava funcționa la parametrii ei
optimi și mă familiarizam cu temnița.

Când primește sentință, Mihai cunoaște
atât de bine locul, c-ar putea să-l descrie cu
ochii închiși: celule cu ferestre astupate cu
scânduri sau vopsite cu smoală, mobilate cu
paturi ruginite de fier, suprapuse pe patru
rânduri, hârdău pentru nevoi, fără capac,
golit când e plin. Decor comun presărat cu
numeroase „saloane”.  Fortul 13, atmosferă
copleșită de mirosuri grele. Respirații
precipitate și scurte, din cauza lipsei de aer.
Tuse urâtă și rea. Amețeală însoțită de febră.
Chipuri livide. Paloare. Buze învinețite.
Norocoși cei slabi, căci lor li se curmă, mai
repede, chinul. Ceilalți învață să fure o gură
de aer. 

Permanent, însoțit de umor, Mihai îl
avertizează, uneori, cu voce tare, pe
Scaraoțchi să nu-i sară țandăra, când o să-și
miște lanțurile de la picioare prin “curtea”
închisorii: Pentru un sfert de ceas, nu s-o
face gaură-n Iad!

Mai departe de Fort, deasupra, la
suprafață, viața românilor, ziși liberi, își
deapănă fuiorul cenușiu, aplecată peste un
ocean de minciuni împresurat de roșu
intens.

(fragment din romanul cu același titlu în
curs de apariție la Editura Tracus Arte)pr
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Catia Maxim
Altarul din Carcera Oarbă

Van Meegeren - 
Fals Vermeer
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Vulcani.
Cenuşă. Fum.
Zgură. Râuri

de smoală.
Apă în clocot.

Pucioasă. Se
surpă

pământul sub
picioare. Se

crapă în
ţăndări cerul.

Ies demonii
din hăuri.
Morţii din

morminte.
Dinozaurii din

milenii
trecute.

Plutesc de-a
valma în

furtună copaci
smulşi din

rădăcini, case
dărâmate,

porţi, garduri,
schelete,

hârci,
oseminte,

turme, cirezi,
haite, fiare

sălbatice. 

- Hai!
Steaua mea Polară. Mă cheamă. Mă

îndeamnă. 
Iar am păcălit asistenta. Nu am înghiţit

pastila. Mă adâncesc în vis. Bun e somnul
neindus. Când e liniştit...

Furtună. Nebună. Troiene. Viscol. Trosnesc
ferestrele. Trosnesc uşile. Grinzile. Căpriorii.
Acoperişul. Pereţii. Stâlpii. Temeliile...

Trei năluci pe stradă. Umbre de oameni de
zăpadă. Nu aşteaptă să deschid. Dau năvală în
mijlocul casei... Am, iată, şi eu o locuinţă. Nu
ştiu dacă la bloc sau la curte. Dar uitat rămâne
salonul de spital.

Dau năvală în mijlocul camerei. Primarul,
poliţistul şi necunoscuta... 

Au găsit-o în Piaţa gării. Ţeapănă.
Îngheţată. Spitalul. Terapia. Au pus-o pe
picioare. Nu mai sunt locuri în adăpostul
amenajat pentru oamenii străzii. Dar
autorităţile nu pot lăsa pe nimeni să moară în
zăpadă. Lege. Cutumă. Nu ştiu. Sunt obligat
s-o primesc. În spaţiu. Temporar. N-am soţie.
N-am copii. Singur pe lume. Cu posibilităţi...
Semnez o dovadă. Îmi asum răspunderea. De
sănătatea ei. De ingreditate. De securitate.
Paznic de femeie...

Tinerică. Subţirică. Zgibulită. Tăvălită în
stradă...

O trimit la baie. O ghicesc sub duş. Îi
întrezăresc umbra prin geamul care nu e chiar
opac.

Vine. Ispita în persoană. Îmbrăcată fără
nimic altceva decât o cămaşă de-a mea. Prea
scurtă. Descheiată la piept. Are sâni rotunzi... 

Face cafea. Nu-mi iau ochii de pe ea.
Sorbim. Tăcem.. Dar nu la infinit.

- Cine eşti?
- Ghici!
Ghici, ghici, arici pogonici. Aici-aici! 
Ghem cu ţepi încălziţi, înmuiaţi ca lâna

merinos.  În păr, la subsuoară, în poală.
Distinsă doamnă...  Goală... Steaua mea fără
nume. Dintr-o constelaţie, dintr-o galaxie,
dintr-un alt Sistem Solar. Dintr-un alt univers.
De pe o planetă nedescoperită. Din gara
oraşului în care nu opreşte acceleratul...

Trece în camera vecină. Îşi flutură mâna:
- Vii?
Se înteţeşte furtuna. Se hâţână casa!
- Vii odată?
Goală. Toată o nebunie...
- Hai!...
Glasul. Vorbele ei. Un cântec. O melodie. O

simfonie. Dulce nebunie...
- Mişcă!
Urlete. Scâncete. De lupi. De şacali. De

coioţi. De bufniţe. De lilieci.

- Vino!
Alunecă tot ce are pe ea. Fecioara

neprihănită. Ştima apelor. Fiica lui Poseidon.
Năluca lui Botticelli. Părul de aur. Buzele de
căpşună. Dinţii de lapte...

Îşi încolăceşte braţele de gâtul meu. Se
lipeşte de mine. Fierbinte.

- Ia-mă! Fă ce vrei cu mine!... Mâşâie-mă,
miroase-mă!... Sunt toată din ciocolată...
Smeură şi căpşună... Busuioc şi trandafir...
Rodii şi portocală... Ananas... Must de
strugure... Lacrimă de rouă... Miere de albină
sălbatică... Lăptişor de matcă... Laptele-
cucului... Rodul-pământului... Smirnă şi mosc...
Strânge-mă! Pipăie-mă! Dezmiardă-mă!
Sărută-mă! Muşcă-mă! Înghite-mă!...

Sânii. Sprâncenele. Pântecul. Buricul.
Coapsele. Floarea-miresii. Născătoarea.
Arde...

Orbit. Trag pleoapele peste lumina ochilor.
Peste imaginile care pâlpâie în ei.

Vifor. Troiene. Trosneşte gheaţa. Casa.
Grinzile. Stâlpii. Temelia.

- Pornesc spre tine!...
Lipită de tavan. Zugrăvită, parcă, de un

meşter beat. Neagră, de smoală. Aripi cu
gheare. Pasăre de noapte. Croncănit de
moarte. Ghionoaie. Cucuvaie. Bot de mistreţ.
Colţi de seceră. Solzi de dinozaur. Labe cu
gheare...

Mă înhaţă. Mă mâşâie. Mă adulmecă. Mă
miroase. Mă gustă. Îşi înfige ghearele în mine.
Ciocul până la rădăcină. Şi urlă de nebună.

Vulcani. Cenuşă. Fum. Zgură. Râuri de
smoală. Apă în clocot. Pucioasă. Se surpă
pământul sub picioare. Se crapă în ţăndări
cerul. Ies demonii din hăuri. Morţii din
morminte. Dinozaurii din milenii trecute.
Plutesc de-a valma în furtună copaci smulşi
din rădăcini, case dărâmate, porţi, garduri,
schelete, hârci, oseminte, turme, cirezi, haite,
fiare sălbatice. Demoni dezlănţuiţi. Oameni
vii. Muribunzi. Urlă fiinţa. Urlă frica. Moartea
în pielea goală de şarpe. Hu-hu-hu! Stafii.
Năluci. Vârcolaci. Strigoi. Moroi. Zmei-
paralei. Muma-Pădurii. Vrăjitoare pe mături
călare. Noapte valpurgică. Ploaie de foc. Ploaie
de cenuşă. Meteori. Asteroizi. Stele căzătoare.
Derută. Spaimă. Nimeni nu are scăpare.
Taifun. Ciclon. Deluviu. Tornadă. 

Se prăbuşesc munţii. Se întorc apele în
matcă. Zboară peştii în copaci. Păsările cad în
valuri. Căpuşe. Ploşniţe. Lipitori. Şerpi.
Năpârci. Larve. Gândaci. Omizi. Gâze.
Coropişniţe. Şoarici. Şobolani. Invadează
pământul. Rechini, caracatiţe, sepii, meduze,
foci, lei de mare, urşi, lupi, tigri, pantere,
căţeii-pământului, strigoi, fantome, mumii,

hârci, oase, schelete, cadavre din cimitire... Se
surpă cerul, se rostogolesc în hăuri stelele,
luna înghite soarele, pe orizonturi curge
sânge... Furtună, trăsnete, fulgere, beznă, se
prăbuşeşte în el pământul, ţâşnesc flăcări din
miezul lui, fum, zgură, miros de pucioasă, urlă
demonii... 

Când deschid ochii, bărbatul care trebuie să
nască o ţine întruna: „Vine, vine, vine!“.

Pe nesimţite. Pe negândite. Începe nebunia.
Tâlhari. Capete sparte. Bancomate. Case
jefuite. Fete şi babe siluite. Părinţi care-şi
violează copilele. Evaziuni. Corupţii. Cătuşe.
Arestări. Eliberări. Evadări. Femei pe stradă în
pielea goală. Sânii, şoldurile, sexul oferite
vederii şi patimilor. Se îmbrăţişează, se sărută,
fac dragoste între ele. Bărbaţii, la fel. În poziţie
nudă. Se împreunează. Care cum apucă. Pe
unde nimereşte. Libertate absolută. Votată în
parlamente. Orgiile sunt peste tot. Beţi.
Drogaţi. 

Anticristul. Bărbat frumos. Luminos.
Strălucitor. Se dă la început drept Iisus
Hristos. Cine să-l legitimeze? A venit să aducă,
spune, fericirea pe pământ. Că nu este altă
fericire mai mare decât să facă fiecare ce-i
place. Morala, un moft. Biserica, o inepţie.
Legea, o tâmpenie. Instinctele şi atât... 

Cum nu are destui adepţi, trece la represalii.
Seacă apele. Pier recoltele. Însetaţi.
Înfometaţi. Pentru o gură de apă, îţi pune
ştampila pe frunte. Eşti omul lui. Sclav. Vită.
Zăbala în gură. Călcâiul în coaste. Se târăsc
mulţimile. Unii cad. Se trece peste ei. Se calcă
în picioare. Vaiete. Scrâşnete. Şi nimeni nu stă
să asculte. Fermecaţi. Fascinaţi. Ispitiţi.
Chemarea demonului. Frica. Panica.
Amestecaţi. N-ai cum, n-ai când să alegi. Fiara
apocaliptică. Flăcări pe nări şi pe gură. Fum.
Frica. Vârâtă până în măduva oaselor. Când
urlă monstrul, se cutremură universul... 

Când ies din coşmar, bărbatul sortit să
nască e tot acolo. Îşi mângâie pântecul şi
murmură un cântec de leagăn... 

Nimeni nu mă caută. Nimeni nu mă strigă.
Mai sunt? Pe pământ? În viaţă? În mistuirea
păsării antropofage? În cioturi de univers? În
hăul fără fund? În muşuroiul de gângănii? În
salonul de nebuni?

Acesta a fost visul meu! Coşmarul nopţii
mele! 

Aflarea ce am aflat! Arătarea ce mi s-a
arătat! Alta decât Apocalipsa Sfântului Ioan
Teologul. El, Sfântul, eu - omul de rând. Dar
mă rog într-un glas cu el: „Vino, Doamne,
Iisuse!“. În lumea şi în minţile noastre cele
tulburate.

Marin Ioniţă
Ultima ispită

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Botoşani, cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în
colaborare cu Editurile Paralela 45, Junimea, Timpul, Charmides, Eikon,
Vinea. Princeps Edit, precum şi cu revistele de cultură „Convorbiri literare”,
„Poezia”, „Scriptor”, „Feed beack”, „Viaţa Românească”, „Familia”, „Vatra”,
„Euphorion”, „Steaua”, „Hyperion”, „Conta”, „Poesis”, „Luceafărul de
dimineaţă”, „Porto-franco”, „Ateneu”, „Argeş”, „Bucovina Literară”, Filiala
Iaşi a Uniunii Scriitorilor din România, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova
şi ARPE, organizează în perioada 14-16 iunie 2017 Concursul Naţional de
Poezie şi Interpretare Critică a Operei Eminesciene „Porni Luceafărul...”,
ediţia a XXXVI-a.

Concursul îşi propune să descopere şi să promoveze noi talente poetice şi
critice şi se adresează, astfel, poeţilor şi criticilor literari care nu au debutat
în volum şi care nu au depăşit vârsta de 40 de ani.

Concursul are trei secţiuni:
POEZIE:
1) Carte publicată – debut editorial: – Se vor trimite 2 (două) exemplare

din cartea de poezie apărută în intervalul  10 mai 2016 – 5 mai 2017. Vor fi
acordate 2 premii: a) „Horaţiu Ioan Laşcu” al Filialei Iaşi a USR şi b) al
Uniunii Scriitorilor din R. Moldova.

2) Poezie în manuscris (nepublicată) - Se va trimite un print (acelaşi
volum şi pe un CD – un singur exemplar!) în 3 exemplare, care va
cuprinde cel mult 40 de poezii semnate cu un moto. Acelaşi moto va figura
şi pe un plic închis în care vor fi introduse datele concurentului: nume,
prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail, telefon. Se vor acorda şapte
premii care vor consta în publicarea a câte unui volum de poezie de către

editurile menţionate. Juriul are latitudinea, în funcţie de valoarea
manuscriselor selectate, să propună spre publicare şi alte manuscrise, în
funcţie de disponibilitatea editurilor prezente în juriu.

Manuscrisele care nu vor primi premiul unei edituri vor intra în concurs
pentru premiile revistelor implicate în jurizare, reviste care vor publica
grupaje de poezii ale poeţilor premiaţi. Un manuscris, cel mai bun, poate
primi premiul unei edituri şi al tuturor celorlalte reviste implicate în
concurs. Toţi poeţii selectaţi pentru premii vor apărea într-o antologie
editată de instituţia organizatoare.

3) Interpretare critică a operei eminesciene: - Se va trimite un eseu de
cel mult 15 pagini în 3 exemplare (în copie şi pe un CD), semnat cu un
moto. Acelaşi moto va fi scris pe un plic închis în care vor fi incluse datele
concurentului: nume, prenume, anul naşterii, adresa poştală, e-mail,
telefon. Se vor acorda premii ale unor reviste literare implicate în
organizare. Eseurile premiate vor fi publicate în revistele care acordă
premiile şi în antologia editată de instituţia organizatoare.

În măsura posibilităţilor, organizatorii vor acorda şi trei premii în bani.
Festivitatea de premiere va avea loc la Ipoteştila Ipoteşti şi Botoşani în

ziua de 15 iunie 2017.
Organizatorii asigură concurenţilor cheltuieli de masă şi cazare.
Lucrările vor fi trimise până la data de 10 mai 2017 pe adresa:
CENTRUL JUDEŢEAN PENTRU CONSERVAREA ŞI PROMOVAREA

CULTURII TRADIŢIONALE BOTOŞANI, Str. Unirii, nr. 10, Botoşani.
Relaţii la tel. 0231-536322 sau e-mail:

centrul_creatiei_botosani@yahoo.com.
PS. Se primesc grupaje de până la 15 pagini şi pe e-mail!

Concursul Naţional de Poezie şi Interpretare Critică a Operei
Eminesciene „Porni Luceafărul...”, ediţia a XXXVI-a, 14-16 iunie 2017, Botoşani
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Fără a străluci
neapărat prin
ascuţime,
metafora -
atâta cât este
în poezia
Ioanei Geacăr
– are darul de
a institui, nu o
dată, un soi de
idealism
magic, o
putere de a
pune în
mişcare
nebănuite
forţe
misterioase,
încărcate
evident de un
esoterism al
exerciţiului la
care au acces
numai
desăvârşiţii…

Să fii – cu furie viscerală sau doar
programatic -  original şi vizibil şi  iarăşi
original, original, original; până la expunere
ostentativă şi segregare sexuală, protest
contra bărbatului, tiranie şi aroganţă, şi de aici
mai în colo, punând în practică eventual
anhedonia în cuplu  şi un soi de  sado-
masochism de inventar (“I am the history of
rape” – June Jordan) iată reţeta poietică pe
care cele mai noi slujitoare  ale poeziei lirice
din ultima noastră generaţie se pare că
mizează la greu, între-un context oarecum
global… Sigur, dimensiunea unui atare exces,
prin caracterul rebarbativ, direct şi violent
libertin al unei estetici în evidentă criză, poate
impresiona pe moment, suscitând ca orice act
brutal curiozitatea şi un interes instinctiv. Pe
de altă parte, spun modern-posmodernii de
mai multă vreme, completând cumva fişa de
caz, strigătul şi alte forme de manifestare la fel
de violente ale speciei  ar putea fi matricea
unor diferenţieri tranşante, cu mult mai clare
decât ar putea fi percepute în melodicitatea şi
firescul cântecului pur şi simplu… Foarte
probabil! Nu refuz de plano alegaţia, ba chiar
sunt pe cale să privesc fenomenul cu atenţie…
Furat de atari alunecări defective de morală,
până una alta, mă întreb în continuare, cu
aceeaşi legitimitate, cui ar trebui lăsată
responsabilitatea măsurii şi echilibrului? Cine
să mai ridice  astăzi în mod serios problema
duratei temeinicelor valori ale dignităţii
clasice şi umanismului, cine să le mai mai
pună în talger caratele cu acutele noii
sensibilităţi  când, după atâtea înfruntări şi
carnagii pe care le-a cunoscut omenirea, se
pare că nimic  nu mai este suficient şi nimic nu
mai este  prea mult? Să fi devenit corporalul
singurul atribut al ontologicului? Ce rămâne,
rămâne, gândesc  probabil nu tocmai gratuit
(însă nu şi totalmente liniştitor) frumoasele
noastre  amazoane. Toţi înfruntăm ostilitatea
tuturor, trăind pe apucate, indistinct şi apter.
La ce bun să ne mai prefacem, spre exemplu,
că ocrotim idealitatea condiţiei liliale a femeii
dacă o compromitem sub masca tot mai
multor convenienţe sociale? Imaginile
bărbatului vânător sau – mă rog, mai aproape
de noi – şef de orchestră  au devenit
inebranlabil, din acest punct de vedere,
simbolurile obsesive ale nedreptăţii de gen,
chiar dacă rolul primei viori  într-un
ansamblu, vorbind acum simbolic, nu a fost
pus niciodată sub semnul îndoielii. Pe acest
complex de factori şi determinări ce nu pot fi
negate, mai nou, înjosirea algoritmică a femeii
(!), în concepţia ultimelor purtătoare de mesaj
artistic ale genului, aflăm că s-ar face după
dichisul unui  “manual” în toată regula.
“Umilirea” îşi imaginează Medeea Iancu, de
pildă, învăţăturile în materie ale tatălui
generic transmise fiului său (vezi, Medeea
Iancu, Delacroix este tabu:suita românească,
Ed. C.R., 2017) are ceva din ritualul barbar al
iniţierii virile în comunităţile tribale. Şi
anume, citez: “A umili este un act de/ Putere,
un fel de/Faimă. Crede-mă, băiete,/Ştiu ce-ţi
spun:// E o cerinţă necesară a/Validării.//Şi,
pe lângă toate astea,/Nu uita, las-o/Gravidă,
altfel ne vorbeşte toată lumea de/Rău…//
Femeia e proastă/ Îţi spun din experienţă…”
De aici şi până la a-ţi striga independenţa ori
libertatea sau mai ştiu eu ce revendicări
sangvinare de-a dreptul în rama unor texte,
precum un ridicol Alcibiade exchibiţiile
logoreice în agora politică ateniană, pentru a
atrage mai întâi atenţia asupra ta, fie şi cu alt
limbaj (my name is my owen, my owen, my
owen), mi se pare la  o sută de ani şi mai bine
de la mişcarea sufragetelor dacă nu o implicită
dovadă de slăbiciune a producţiilor artistice

ale reprezentantelor genului, atunci,  cu
siguranţă, o recrudescenţă a diferenţei
feminismului saphist - la modă încă sau nu în
momentul de faţă - vizavi  de aşa-zisa nouă
masculinitate - o marotă, până la urmă, dacă
mi se permite, şi nimic mai mult. Tinereţea
are de partea sa, desigur, sănătatea trupului şi
exultanţa inconştientă a fericirii veşnice. Până
la prima intervenţie punitivă a sorţii. Până la
prima contrarietate fundamentală şi, implicit,
alegerea raţională a celei dintâi căi de mijloc:
salvarea şi totodată înfrângerea…  

Am deschis cu aceste consideraţii de survol
al strategiilor de producere şi promovare a
creaţiilor Medeei Iancu cronica la Recviemul
pentru nuca verde de Ioana Geacăr, Ed. Casa
de pariuri literare, 2015, pentru că, după cum
se va vedea, aproape totul le desparte pe cele
două poete. De la atitudinea oarecum
abstractă, de frondă certăreaţă şi
exchibiţionistă, decelată  în opera celei mai
tinere, versus asumare cinic-ironică a
condiţiei sub care am fost aruncaţi în lume şi
trebuie să ne purtăm crucea cu demnitate, la
autoarea  ajunsă la o deplină maturitate cu
Recviem(ul)…, şi de la mimetismul exterior al
temelor cu circulaţie globală în cazul Medeei
Iancu, la tragismul unei drame personale care
angajează şi sublimează până la cea mai
deplină transparenţă a înălţimii morale şi
spirituale forţele vital-creatoare ale Ioanei
Geacăr. Semnând la debut (1988, Scrisoare
pentru cei dragi) cu pseudonimul Ioana Dana
Nicolae, sub care i-au mai apărut ulterior încă
patru cărţi, de o discreţie exemplară, Ioana
Geacăr  este o poetă care îşi reînnoieşte
expresia, debutând repetat, cam într-un ciclu
de patru, cinci ani, timp în care, altminteri, îşi
consumă aproape toate energiile într-un
interesant  curs de creative writing, făcut cot
la cot cu elevi din cursul mediu, şi nu numai.
Sub numele adevărat a publicat până acum,
lăsând la o parte deja pomenitul Recviem
pentru nuca verde, volumul de versuri
Aparte, Ed. Vinea, 2006, un Eseu despre
proza experimentală a lui Mircea Nedelciu,
intitulat Dictatura auctorială (2008), Rosee
pleurante, Edition Clapas, Millau, France şi
Pixelmes, Edition Clair  de plume 34, Vic-la-
Gardiole, France. Aş adăuga ca un fapt mai
puţin obişnuit amănuntul că Ioana Geacăr
face parte dintr-o familie reunind alături de
sine încă doi poeţi autentici, respectiv, Diana
Geacăr şi George Geacăr, ultimul – pater
familias -, din păcate, dispărut după o boală
necruţătoare în urmă cu circa doi ani.  

De o direcţeţe rafinată, titlul ultimei  cărţi
de versuri a Ioanei Geacăr, legat prin etimonul
grecesc al cuvântului introductiv, dar şi
îndelungatei tradiţii creştine, de marele
repaos, pomenire şi rugăciune, trimite fără
doar şi poate cititorul  la nefastul eveniment.
De altminteri, cartea se deschide efectiv cu
aura vineţie a sfârşitului spectral (the end) în
care levitează planeta de la un timp, cu şirul
absurd de  oameni defilând “pe bulevard cu
câte un scaun pe cap”, cu măcelarul (care),  “în
aerul ce străluceşte de parcă ar fi străbătut de
apă”, “stă turceşte în vitrină şi citeşte cu un
belciug în nas”. Este evident că orice
percepţie, fie ea şi extrasenzorială, oricât de
demesurată şi absurdă, se transformă într-o
cale magică, parcursă cu avionul de hârtie (o
metaforă a scrisului!), spre “omul meu făcut
din nisip şi apă”; un mod de a-şi aminti şi
redeştepta frânturi dintr-o existenţă
consumată în comun. “pe un scaun ea cu
mâinile aduse în poală pe şorţul alb şifonat/cu
picioarele în tenişi bleumarin cu genunchii
strânşi basmaua legată la/spate/el se sprijină
într-n băţ/pe care tocmai  l-a răzuit din bradul

de crăciun aruncat la gunoi/cu picioarele uşor
răscăcărate spatele încovoiat şi şapca dată pe
spate/pe ulucile moi se balanseză un
guguştiuc/ deasupra obloanele închise/ din
spatele casei iese în goană un copil mascat/
îndreaptă un deget spre ei şi îi împuşcă bang
bang”. Amprenta de  poet adevărat a scrisului
Ioanei Geacăr stă în indistinctul auctorial al
“fotografiei” care, adunând laolaltă umbrele
unei prezenţe şi voalând dor cât trebuie
elementele decorului, lasă complet liber jocul
fanteziei cititorului, cum ar fi spus bătrânul
Maiorescu,  de a căuta şi descoperi pe cont
propriu alte posibile legături  ale evocării...
Fără a străluci neapărat prin ascuţime,
metafora - atâta cât este în poezia Ioanei
Geacăr – are darul de a institui, nu o dată, un
soi de idealism magic, o putere de a pune în
mişcare nebănuite forţe misterioase, încărcate
evident de un  esoterism al exerciţiului la care
au acces numai desăvârşiţii… Iată un atare
text, aparent cuminte, intitulat, atenţie!
poezia e pe afară. Citez: “împinge umărul în
praful luminos de desupra tejghelei/trece
strada pe la jumătate se râzgândeşte/se-
ntoarce în locul din care a plecat singurul
uscat/ ploaia face lucrurile mai grele/are
mustaţa lui charlot şi zâmbetul/ar intra în
fiecare zi în altă viaţă/merge doar pe
acoperişuri noaptea nu pe drumul cel mare/se
obţine totul aşa de uşor zice (s.n.)/printre
toate zgomotele cartierului se strecoară plâns
de pisoi/acum ştiu ce căra în gură pisica în
scara blocului”. Aş cuteza  să întrevăd aici
poate şi efectele unui gen de iluzionsim,
antrenat, se prea poate, de non-eurile (aliud et
alibi) complinind alegoric în imaginarul
poetei fiinţialul eului absent. “Un geam plesnit
o imagine zgâriată amintiri înghesuite în bule/
[…]/vine noaptea  umbrela face semne
discrete de plecare mai stăm? trece un
pescăruş aici pe lângă cea mai  înaltă clădire şi
taie toate/legăturile dintre noi sunt vie/blugii
tăi seamănă cu arcul de triumf  ba nu cu liniile
metroului seamănă/ cu arcul de triumf/
număr în gând persoanele care trec sar într-un
picior cânt/pe a zecea o s-o întreb ceva toate
lucrurile strălucesc cu al zecelea lucru/am să
flirtez puţin/mai repede mai repede scara din
palat se răsuceşte în tunelul oranj/ în
mişcarea din tunelul oranj/feţele oamenilor se
lungesc trăsăturile se dizolvă ies din când/ în
când cu nasuri turtite pe sticlă mâini/
învălmăşeală de corpuri dedesubt aer lichid
le-nfăşoară strâns”. Născută din avatar
chinuitor, fragilitate şi pudoare, ar trebui
înţeles că o atare poezie dejoacă şi împleteşte
tot timpul în altceva ceea ce ar vrea să spună
şi i se pare fie prea sentimental, fie prea
emfatic ori de-a dreptul fals şi opac. O
mecanică de corespondenţe şi schimburi
subtile între cuvinte şi idei, specifică, cum bine
se ştie, doar textelor  plenitudinare, străbătute
de o reală  tensiune vitală, transformă, pe
alocuri, un abstrus şi total expurgat de
evlavie religioasă recviem într-o tăinuită
forţă regeneratoare şi, implicit, artă poetică.
“azi deschid şi-nchid uşi experimentez să-mi
umplu timpul să nu plâng/mulţimea care a
nimerit între noi ne tot diluează/un punct luat
de apă în mers dărâm piesele de şah alerg
încontinuu/literele se alungesc se micşorează
se scutură intră în inele acvatice/
rimelate/lumea mea se-mparte la doi; unul
care afirmă/celălalt care spune mereu
nu/unul care face/altul care spune că degeaba
aşa nu e bine/ îmi aşez mâinile cu unghiile în
formă de floare/le smulg mă iubeşte nu mă
iubeşte/ câini şi oameni pisici la gunoi sticle şi
zoaie/papuci scâlciaţi/o fată cântă la chitară
în lumina gălbuie/până se face scrum”. cr
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Poezia ca hieroglifă a unui teribil act 
de supravieţuire morală  

Ştefan Ion Ghilimescu

Ioana Geacăr,
Recviem pentru nuca
verde, Ed. Casa de
pariuri literare, 2015
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Generată de un dureros rapt absurd în
ordinea existenţei şi  populată în
subsidiar de imaginile unui bestiar
monstuos şi grotesc, peste care se poate
imagina chipul impersonal al unei figuri
împietrite de durere, întocmai ca în
tablourile lui Hieronymus Bosch, invocat
şi el în text,  poezia  de ultimă oră a
Ioanei Geacăr desfăşoară în pagină
hieroglifa  unui act de supravieţuire
morală perfect ascuns în mătasea unei
gogoşi paradoxale de cinism şi ultragiu.
“deschid ochii deasupra frânghia/de-a
dreapta şi stânga doi şobolani albi ca
varul morţii de spaimă/foarte aproape cu
colţii ascuţiţi şi mustăţile-n faţa mea/ne
priveşte o mulţime pictată recent cu gura
alungită sub formă de/ţipăt/doar sforile
se mişcă deasupra/cade praf de vitralii
de-a valma trupuri de/oameni şi animale
zemuri încinse/ mai e un pic/ aş vrea să
pot să mai îmbrăţişez pe cineva caut/ în
amintire sub pleoape/dar nu e decât o
mulţime aidoma celei din faţa mea/în
aerul alb desenez urme de-ntoarcere”. 
Într-un studiu foarte serios, Jankelevich,
dacă mi-amintesc bine, nu considera
cinismul decât o ironie a
subiectivismului menită să-i şocheze pe
filistini şi făţarnicii credinţei. Ea –
vorbesc despre ironie – ar avea puterea
de a se desprinde de mundanul grotesc,
înălţându-se până la esenţe, pentru a le
nega sau recrea… Ca atribut intelectiv de
corectare a exceselor sentimentale, mai
ales, ironia este până la urmă şi o formă
de protest împotriva singurătăţii şi
labilităţii condiţiei umane,  predestinării
şi împăcării  omului cu  soarta, de oricare
parte a baricadei am privi lucrurile. Prin
detaşare ironică şi disimulare acceptăm
cum acceptăm  inacceptabilul, salvăm
cum salvăm tensiuna a ceea ce nu mai
poate fi salvat, conservăm, Dumnezeu
ştie cum, urma unei umbre…  Vorbind pe
şleau, ba chiar cu o scârbă amestecată cu
sadism, spre exemplu,  despre
sinucidere, cinismul şi ironia la limită a
Ioanei Geacăr  sunt de natură să vindece
- ca un leac de frică – spaima de neant
din  mentalul semenelor sale, să
reabiliteze, dacă vrem, şi să repună în
locul de demnitate meritat  adevărata şi
vajnica  lor natură, aparent scindată între
rolul delicat de Venues Calipigea, dar şi
ca “jumătatea” de nădejde a unui bărbat
mereu prezumptiv în ordinea creaţiei…
“cum să ne sinucidem/ să nu fim  urâte
de tot îţi dai seama/cu ochii scofâlciţi în
orbite ne machiem bine/ cu tuş/cu
vopsea de fier na/o s-avem buzele
dezumflate subţiate o să ne rujăm
puternic/spânzurate o s-arătăm ca
dracu’ am auzit că-ţi iese uterul cu totul/
de-ţi atârnă până la glezne păi ne luăm
nişte chiloţi tetra/măsură specială cu
mâneci uite aşa tai două găuri pentru
mâini uite aşa/fugi de aici nu vreau/ să
mor de funie/de pasitile da/o să fii
frumoasă/vânătă/şi cu spume brr/cred
că cel mai bine e-n apă ba-n foc că-n
apă/l-am văzut pe unu’ la morgă umflat
şi cu pielea încreţită/ca de velur mare
cred că cel mai bine e să ardem dracu’/să
nu  ne mai găsească nimeni/pe cuvertura
albă-ntre noi a sărit un greiere/nţţţ e
lăcustă/nu vezi ce faţă lungă de cal are”.  

Deturnată înde ea cu cinism şi o
ştiinţă aproape ocultă, în prag de a fi
repudiată, poezia aceasta de un
radicalism moral teribil, care arareori
iese din transa unui dialog fratern, pe cât
de secret, tot pe atât transparent în
ordinea evocării prezenţei unei absenţe,
este în fond un discurs al cumpătului şi
tainei, al delicateţei ultragiate şi
spiritului de fineţe. Ai putea s-o
frunzăreşti prea bine, ascultându-l pe
divinul Franco Fagioli cântând Lascia
ch’io pianga pe muzica lui Haendel.

Demonul poeziei nu e deloc un agnostic, nici
nu vrea să epateze arborând exagerat gustul
absurdului. Reflexia supravegheată a eului,
cunoașterea tragică, experiența ontologică,
surse ale lirismului, totuși, întrețin un discurs
mereu sub semnul originarității, „filosofia”
neliniștilor și drama ființei „lăuntrice” consacră
imanențele destinului, retorica disperării
circumscrie enunțuri inițiatice, iar articulările
existenței evocă sintagma indeniabilului, poezia.
Poezia, o cauză de apărat, este și logica traseului
prin care, de la o carte la alta, Geo Galetaru arată
un crescendo nicicând reductibil, deconspirând
o biografie remarcabilă în viața noastră literară.
Fericirea ca o dimineață ploioasă (Florești,
Editura Limes, 2016, 216 p., colecția Magister și
coperta lui Racz Arpad) e un astfel de argument
într-o perioadă în care creația acestui foarte
interesant poet se află, deja, în punctul în care
ecuația discursului liric implică mai ales între
componentele sale durabilul.

Volumul, firesc, are conotații identitare, dacă
îl discutăm în ansamblul biografiei editoriale a
autorului și el definește acel exercițiu artistic
mereu angrenat, de la debutul lui Geo Galetaru,
sub specia continuităților. Am zice, altfel, că
destinul este supus unei analize minuțioase, eul
săvârșindu-și până și autonomiile „prestației”
(estetic vorbind) într-o coabitare „conflictuală”
cu ispitirile experimentaliste, care, sigur, au
încercat să opereze seducții față cu programul
de non-aliniere pe care le-a practicat cu succes și
cu folos poetul nostru. Astfel că parfumul
originalității va reprezenta și acum nota-liant,
jocul echilibrelor, ostentația demistificării.
Deconspirarea statutului examinator al unui eu
auctorial interesat să gestioneze totalitar
paradarea metaforei ne arată un spirit ludic
devorat de acele devastări lăuntrice ale ființei,
într-un ritual inițiatic al regăsirii de sine. Primul
ciclu al cărții, Cireșe amare, duce meditația,
dincolo de scepticism, într-o contemplație
uscată, deliberatoare, un lirism al devoțiunilor
interogativului („Dincolo de mine/ E o altă față
a morții?/ Cine cântărește/ Imprevizibilul, ne-
sufletul.”) așteaptă la edecurile existenței
(dimineața ploioasă a fericirii), lumea
convulsiilor spiritului stenic devine, brusc,
personajul auster din grandiosul spectacol al
anotimpului. Lumea-postulat este poemul,
experiența dezastrelor „ajută” descifrărilor
carteziene. Poemul include gnoseologia
tragicului și reflecțiilor adoratoare, poemul este
realitatea: „Ca și când aș fi știut/ pe unde trece
această linie a vieții/ subțire și neagră/ într-o
doară/ într-o doară peste maluri și gura mea
spune/ e frig și degetele își spun povestea lor/
cine află secretul acestei mișcări fără trecut/ în
care se înscriu piticii de care te-ai despărțit/
pentru că singurul semn aducător de moarte/
flutură pe toate hărțile pământului/ și ca și
când aș fi știut/ prețul cu care călătorim pe
deasupra unui strigăt tăiat în/ două/ lângă
visătorii amnezici din tranșeele poemului/
poemul despre care se spune că încă nu s-a
născut/ deși umbra lui rătăcește în lumea
umilă” (Poemul care nu s-a născut, p. 89).

De-construcția, aici, este mișcarea autentică a
referenților contextuali (între teme, motive,
simbolici), justificând un imaginar intuitiv
(„pielea coboară în micile ei anonimate”), o
simplificare prin de-compoziție. Etica
maximalistă aduce până și obscurul la suprafața
„incendierii” mirajului existențial, doar că
opacizarea „istoriei” omului, mereu în
paranteze, a sensului („pașii trădează o fericire
constantă/ și numai cuvintele mele/ mai stau în
fața mesagerului obscur”), se întâmplă pe
sonurile unei cărți adictive. O lume în violența
reprezentărilor ei își extinde refuzul prin
credința unor premoniții, iar aderențele afective

sunt erodate. Iată de ce secțiunea a doua,
Trecutul ca un semn, pare, întreagă, un cântec
de gestă, decodat poem cu poem. Mecanismul
metaforei clamează toate analogiile într-un
teritoriu autotelic: „atât de simplu/ atât de
curat/ liniștea și acest contact previzibil/ cu
rutina micilor dureri neascunse/ aș fi vrut să
vorbesc/ într-o zi cu soarele căzând în fântâni/
să spun că adierea/ e un copil crescut în grădini
subpământene/ că inima atinge/ doar acele
lucruri îndepărtate/ care cântă/ și că în
definitiv/ chiar și umbra își găsește
adăpost/sub un copac înflorit” (Aș fi vrut să
spun, p. 147).

„Clipuri” osmotice indică o antologie a
neliniștilor, jocul măștilor disimulează un
registru heteroclit, totuși. Oglinda lumii (nu
doar anatomia inefabilului, femeia, arată
supralogicul fanteziei ca eliberare desăvârșită)
vizează dezabuzarea, logica metatextului, eul
campion, decadent, dar și retro în expunerile
fragile. Discursul, suspect de departe de a fi
dogmatism al tuturor inocențelor, însoțește
deghizamentele operării asupra unui imaginar
angoasant, conferind „poieticului” aplicația
transgresării stărilor ființei. E o de-retorizare a
lucidității în acest patos-revelație, o salvare
temporară a eului scriptor din mrejele unei
ideealități a disperării („vino/ într-o zi fără
chip/ istoria își spune/ poveștile/ la gura
tunului”), o „vizionare” din interior a
inefabilului. Astfel, detașate de „somnul
materiei”, seismele ființei trasează până la
urmă, ireductibil, căile invariantului agonic.
Nici chiar o ironie corozivă nu poate anula
reflexul pozitivist, decantarea impresivului. Par
nuanțări ale arhetipalului câteva poeme în care
enunțul timpului (memoria fluidă) devine, prin
re-convertire lirică, un soi de genetism-concept
în discursivul prolix al unei realități afective, un
diegesis aristotelian. Tăceri și insolitări, umbre
și angoase, indică o diagramă a eului, care,
uneori, e mefient, vehement în proiecțiile sale
interferând colajul memoriei cu melancoliile
spectrului („și asta/ se va spune despre noi./ în
ziua care aduce/ o pleoapă lângă alta./ în ziua
când prietenii/ se vor întinde pe un pat de
garoafe.”), cu „filosofia” spectrului înluminând
la butoniera naturii duale. Dar cel mai mult
asistăm la această mișcare, la inserțiile faustice
din seria temperamentalului regresiv flash-
back, împreună cu eul „re-inventând” gloria,
voluptatea privirii. Toate adeziunile încetează,
anvergura destinului se recompune într-un
decepționism sever, dar poezia, prin această
mistică a fervorii, arată un Geo Galetaru încă
prizonier fericit al elanurilor din marile scenarii
ale poeziei autentice: „fii atent cum te
exprimi./cuvintele tale clintesc piatra
filosofală./ vecinul toarnă concepte în retorte
surâzătoare,/ mătură curtea cu semantici de
gală./ nu spun că asta ar trebui să se-ntâmple./
nu spun că iarna se-ascunde sub unghiile tale
sonore./ cutare ambianță îți transfigurează
viața./ piticii verzi bat cuie în miracole și-n
ore./ să mai crești într-o zi cât alții într-un
veac./ eternitatea e un strop amărât de ploaie./
mai bine tac./ mai bine vorbesc cu viezurii din
baie” (Mai bine tac, p. 204).

Poezia lui Geo Galetaru îmbie de fiecare dată
la re-citire. Ea are, între dominante, o idealitate
a intuitivului și o candoare preeminentă a
discursului neliniștit-patetic, previzibil în
autenticitatea imperativelor sale de raportări la
condiționalul tragic al ființei vulnerabile.
Decavată, de la debut, de pericolul dramoletei
post-moderne/post-moderniste, lirica aceasta
menține în atenția contemporanilor un interes
justificat în jurul autorului, un poet important
din ultimul lustru de poezie contemporană
românească.

Melancoliile spectrului 
și mistica fervorii.

Un scenariu al poeziei
autentice la Geo Galetaru

Ionel BOTA
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Într-un stil
inconfundabil,
ce se apropie de
romanele
kafkiene,
Danilov a situat
în timp și spațiu
unele dintre
marile
provocări
existențiale ce-i
frământă pe
oameni: trupul
neputincios,
predispus
păcatului;
superioritatea
spiritului;
efectele puterii
asupra
conștiinței
omului; taine de
nimeni știute.
La nivelul
scrierii, pentru
personajele pe
care le plasează
abil în scrierea
sa, romancierul
Nikita Danilov
este
ambasadorul
invizibil. Dar
ele nu știu asta,
iar căutarea lor
se va prelungi la
infinit...

Poetul optzecist Nichita Danilov se
remarcă în planul prozei prin romane precum
Tălpi (Polirom, 2004; premiul Uniunii
Scriitorilor din Iași), Mașa și extraterestrul
(Polirom, 2005), Locomotiva Noimann
(Polirom, 2008), Ambasadorul invizibil
(Polirom, 2010). Inspirat poate chiar din
experiența sa ca ambasador interimar al
României în Republica Moldova, cel din
urmă roman impresionează prin dinamica
scrierii, fiind mai degrabă o serie de povești
cu iz fantastic. Experiențele relatate rând pe
rând au în centrul lor jocul dintre viață și
moarte, în care puterea este miza cea mare. 

Poetul Evgheni Lein povestește neobosit
întâmplări care i-au marcat existența. El
însuși este suferind, chinuit de pneumonie și
un rău existențial ce pare să-l macine.
Conversațiile dintre poet și narator
reprezintă substanța acțiunii romanești.
Aceasta este structurată în trei cărți,
Androginii, Ambasadorul invizibil, Sosiile,
iar personajele aduse în discuție (disecate,
am putea spune, chiar sub ochii cititorului)
sunt prototipuri ale dramei căderii în păcat.
Fie că este vorba despre cinismul provocat de
dorința de îmbogățire, fie despre teama în
fața unei existențe incerte, acestea
pendulează între extreme, acționează
impulsiv și se dedau cu ușurință atrocităților. 

Destinul însuși este supus analizei, iar
protagoniștii fiecăriei cărți ne apar precum
niște marionete animate de goana după
câștig, uitând parcă de ei înșiși. Astfel,
acțiunile lor se amplifică până la paroxism,
pentru a se întoarce apoi în haosul inițial. În
capitolul intitulat Anghilele, locuitorii unui
orășel ce supraviețuia din pescuit merg până
la dezgroparea morților pentru a folosi
cadavrele pe post de momeală pentru peștii
atât de prețioși. Acest act profan nu rămâne
fără consecințe: frații Balanzaisis sunt
condamnați la ani grei de lagăr; unul dintre ei
răspândise secretul anghilelor, iar celălalt i-a
fost complice. Absurdul situației constă în
motivul condamnării lor: propagandă
anticomunistă. Atrocitatea, însă, este
miraculos compensată de efectul benefic al
cărnii de anghilă pentru pacienții bolnavi de
cancer la plămâni. 

Povestirilor nu le lipsește elementul
fantastic, în stilul lui Garcia Marquez ori
Gogol. În spatele întâmplărilor care
alcătuiesc firul roșu, se mișcă umbre, se aud
voci, se derulează scene închipuite,
experiențe halucinatorii, se petrec fenomene
stranii. Personajele sunt dublate de spirite
care par să acționeze în plan energetic.
Moartea prietenului său Agaton îl marchează
profund pe Lein, care ajunge să-l vadă, să-l
audă în vis, ajungând până la durerea fizică
manifestată prin stări repetate de rău și delir:

„Oare pe unde mai hălăduiește prietenul
meu Agaton?” m-am întrebat. „Nu cumva
sufletul lui are nevoie de ajutor? Acolo unde
e acum nu-l cunoaște nimeni...” mi-am spus.
Și în timp ce mă gândeam la aceste lucruri,
în fața mea apăru Agaton, cu trupul deșirat,
nespus de înalt, sprijinit în cârje. Mă privea
de sus, cu oarecare superioritate,
considerându-mă, pesemne, un suflet
rătăcit. Căută să-și ascundă stinghereala
care-l cuprinsese, afișând o veselie calmă. 

Prezența fantomatică a lui Agaton, în vis
ori în delir, îl stoarce pe poet de energie. Acest
lucru se extinde asupra orașului, prin
contaminare, luând proporții nebănuite:
Fantoma nevăzută a lui Agaton, alcătuită
din cele mai aberante zvonuri, bântuia ca o
cometă pe cerul Odesei, strecurându-se pe
nesimțite în inimile oamenilor și făcându-i
să se uite cu suspiciune și teamă în jur. 

De altfel, moartea lui Agaton este un prilej

pentru a evidenția starea de depravare de
care poate fi în stare un om. Ceremonia de
înmormântare se transformă într-o petrecere
a soției defunctului, Marina, împreună cu
câțiva colegi de serviciu și cunoștințe,
prelungindu-se în căutarea frenetică a unui
bilet câștigător la loto pus, din greșeală, în
sacoul decedatului. Cu toate astea, atmosfera
generală este aceea a unei stări de groază la
ideea că mortul s-ar putea ridica deodată să-i
mustre pentru cuvintele deocheate și
comportamentul lor sfidător: Aluziile și
glumele la viața intimă a decedatului
continuară. Asistența chicotea. Râdea chiar
și Marina, în timp ce ședea pe canapea lângă
o femeie grasă, ce-i dădea în cărți.

Arhetipurile și crezurile ancestrale devin
motiv de „business”. Trimiterea la arhetipul
Androginului generează o întreagă ideologie
fundamentată pe un cult (profitabil!) al
morților. Aceasta stă la baza întrunirilor și
ritualurilor halucinante ale scopiților care
credeau în puterea banului. Cimitirul le
oferea sursa pentru activitatea lor: Hainele și
obiectele pe care decedații le posedaseră în
timpul vieții erau îmbibate de noul crez.
Actul în sine repugnă prin caracterul
mercantil. 

În Cartea a doua,
poveștile ies din spectrul
mistic, fiind puternic
impregnate de
personalitatea
protagoniștilor. Acestea
provin din experiența de
ambasador interimar a lui
Evgheni, mereu suspicios în
legătură cu ciudățeniile
petrecute la sediul
ambasadei. Nimeni nu știe
exact cine este ambasadorul
invizibil, cine trage sforile,
cine joacă feste (soția lui
Evgheni găsește în poșetă un
inelar smuls cu tot cu
încheietură, de la
rădăcină). Personajele pe
care se concentrează atenția
lui Evgheni sunt șoferul
Vasilian Bantoș, cel care
cunoștea toate
dedesupturile aparatului de
stat și Alexei, suspectat că ar
fi un agent secret. De altfel,
el va lăsa lui Evgheni un plic
în care naratorul avea să
găsească un jurnal ținut de Lenin, interesant
pentru perspectiva asupra societății rusești
din perioada bolșevismului și a
comunismului (capitolul O zi din viața lui
Vladimir Ilici. Blestemul casei
Romanovilor). Ideea jocului de putere nu se
rezumă doar la ierarhie; ea se extinde și
asupra conștiinței personajelor, întrucât
există cineva superior acestora, care le
veghează (uneori, dictează) mișcările. Într-un
fel, aici este farmecul scrierii (nici naratorul,
nici interlocutorul său nu oferă lămuriri
mulțumitoare cu referire la cauzele unor
evenimente). Șoferul este cel care încearcă o
explicație:

Întotdeauna sunt doi ambasadori. Unul
vizibil, altul invizibil, care controlează totul.
Cel vizibil e doar o marionetă. El se mișcă în
funcție de ceea ce-i dictează celălalt.
Ambasadorul oficial participă la recepții.
Primește vizite și transmite spre centrală
anumite chestiuni. Ambasadorul neoficial
acționează din umbră. El e mereu ascuns.
Poate lua chipul unui portar, al
intendentului sau se poate ascunde în spatele
unui șofer... El deține, la drept vorbind, toată
puterea...

Aluziile sunt apanajul misterului, căci
adevărații „păpușari” stau în spatele scenei,
ținând din răsputeri la secretul lor,
interpretările cu privire la conținutul ideatic
putând fi numeroase.

În Cartea a treia, lupta pentru putere nu
mai este voalată. Se dă pe față, adversarii
privindu-se în ochi și folosind strategii de
intimidare. Este vorba de președintele
Letinski și consilierul său, Kuky Kuzin.
Primul era obsedat de ideea pierderii
scaunului, iar cel de-al doilea trebuia să
îndure umilința:

Oamenii se schimbă mereu, mereu se
pervertesc. Puterea îi stoarce de orice
simțământ. Devin ca niște cârpe. Ștergi
podelele cu ei, dar cum ai dat dovadă de
slăbiciune, toți ți se urcă în cap. Iată cum
vede Letinski lucrurile! Discursul în sine este
ironic, iar tensiunea pare că stă să atingă în
orice moment un punct culminant: 

Prin urmare, dragă Kuzin, iată cum se
sapă la temelia propriei cariere. (...) Numai
că trebuie să fii atent. Că dacă începi să mă
calci pe bec, cu mine ai încurcat-o. Poate că
ai să încerci să mă scoți și tu cu fărașul din
președinție. Și ai să aștepți să-ți fiu și
recunoscător. Cine știe, poate am să fiu.

Trebuie să ai grijă, însă, cum o faci, trebuie
să faci asta atât de subtil și să-mi
îmbrobodești capul în așa hal, încât să nu-mi
dau seama că am pierdut puterea. 

Dincolo de intimidare, Letinski ține o
adevărată lecție de parvenitism, fără a lipsi
din vorbele sale cinismul și sarcasmul la
adresa consilierului său. Letinski știe că va
veni un moment în care va trebui să renunțe,
dar el este omul care se hrănește cu puterea la
fel cum pentru anghile hrana era chiar carnea
de om (cadavru). 

Într-un stil inconfundabil, ce se apropie de
romanele kafkiene, Danilov a situat în timp și
spațiu unele dintre marile provocări
existențiale ce-i frământă pe oameni: trupul
neputincios, predispus păcatului;
superioritatea spiritului; efectele puterii
asupra conștiinței omului; taine de nimeni
știute. La nivelul scrierii, pentru personajele
pe care le plasează abil în scrierea sa,
romancierul Nikita Danilov este
ambasadorul invizibil. Dar ele nu știu asta,
iar căutarea lor se va prelungi la infinit...cr
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Adelina Sorescu

Ambasadorul invizibil: între sacru și profan
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Lăsându-se purtat
de valul unei
proorociri
deprimante, recentul
roman Supunere
(apărut în 2015 la
Paris, tălmăcit în
românește de Daniel
Nicolescu, publicat de
Humanitas în 2015) al
lui Michel
Houellebecq ne

prezintă, în tonuri sumbre, o posibilă Franță
islamizată în urma unor alegeri ce îi propulsează în
prim-planul scenei politice pe cei mai vicleni lideri
musulmani, dornici de a reforma Occidentul în
declin, incapabil să-și mai apere democrația,
cultura, civilizația, valorile fundamentale. Dotat cu
un dispozitiv narativ simplu, dar eficient, el reușește
să construiască o lume ficțională de o consistență
deosebită, remarcabilă prin varietate și profunzime,
în ale cărui planuri evoluează, cu lejeritate, o seamă
de personaje surprinse în felurite posturi, de natură
să le dezvăluie complicitatea cu viciul, cu
demagogia, cu oportunismul, cu libertinismul și cu
alte tare ale existenței contemporane, din ce în ce
mai ieșite de pe făgașul normalității pe anumite
porțiuni ale sale grav contaminate, ca să nu zicem
de-a dreptul degenerate.

După ce i-a dedicat decandentului Huysmans o
strălucită teză de doctorat, naratorul Francois, în
vârstă de 44 de ani, a devenit profesor universitar la
Sorbona, s-a distins în mediile academice. Din
punct de vedere sentimental, însă, el unul nu se
simțea câtuși de puțin împlinit. Exceptând unele
aventuri erotice trecătoare (prezentate de autor
dintr-o nu prea inspirată perspectivă libertin-
obscenă), viața sa intimă ducea lipsă de profunzime,
calitate, valoare. În calitate de cadru didactic,
personajul principal al cărții menționate era tare
neliniștit din cauza tensiunilor ivite între studenții
săi de origine evreiască și arabă, nutrea sentimentul
că literatura decadentă pe care o preda de mai mulți
ani în facultatea sorbonardă ar fi putut să-l bage în
bucluc cândva. Nesimțindu-se „justificat”, împăcat
cu sine, în elementul său, aspira la mai mult, se
credea obligat să facă vreun lucru deosebit, să
exceleze într-o privință ori alta, nu-i venea să le ia în
serios „pe Casandrele care prevesteau un război
civil între imigranții musulmani și populațiile
autohtone din Europa Occidentală”, trăia
încredințat că „se va întâmpla ceea ce trebuie să se
întâmple, se temea de izbucnirea unui conflict al
civilizațiilor și culturilor incompatibile”, avea
impresia că ființa în niște vremuri potopitoare,
incapabile să-l ocrotească, să-i ofere posibilitatea
unei desfășurări degajate, că musulmanii
occidentali puneau la cale o revoltă împotriva
indigenilor, că „peisajul politic francez avea să fie
întors cu susu-n jos”, să se dezintegreze treptat din
cauza insuportabilei presiuni imigraționiste, că
„totul ar fi putut să dispară în eventualitatea
instaurării unui regim islamic după ultimele alegeri,
a sesizat că „prăpastia din ce în ce mai uriașă dintre
populație și cei care vorbeau în numele ei, politicieni
și ziariști, urma să ducă obligatoriu la evenimente
haotice, violente și imprevizibile”.

Copleșit de „presentimentul unei catastrofe
iminente”, universitarul intimidat de circumstanțele
bulversante a părăsit Parisul nesigur, expus
haotizării iminente, a aflat din mers că procesul
electoral fusese grav tulburat de către niște bande
înarmate, a sesizat „deosebita vulnerabilitate a
procesului democratic”, s-a oprit la Martel unde, cu
aproape șapte secole în urmă, fusese stăvilită
expansiunea maură, i s-a făcut lehamite de
„găunoșenia considerațiilor politicianiste”. Vizitând
Rocamadour, a avut „senzația unei ieșiri din timpul
istoriei” frământate (tocmai atunci când a aflat de la
televizor că alegerile prezidențiale fuseseră câștigate
de Mohammed Ben Abbes, norocosul reprezentant
al Frăției musulmane), a simțit cum i se dizolvă
individualitatea (în fața minunatei statui a
Fecioarei), cum nu se mai regăsește pe sine ca
entitate umană distinctă, inconfundabilă.

De îndată ce s-a întors în mediul parizian, după o
lună și jumătate de perindare prin câteva locuri
provinciale, a aflat că-i murise mama cu care nu
fusese niciodată în relații prea bune din cauza bolii
sale psihice, că i s-a interzis să-și continue
activitatea didactică. După moartea tatălui, admirat
pentru eleganța, demnitatea, prestația de care
dăduse tot timpul dovadă, a moștenit jumătate din
averea (nu prea mare, dar sigură), s-a trezit „încă o
dată singur, cu o dorință de viață împuținată și cu

multe griji la orizont”, i s-a diminuat considerabil
„simpla voință de a trăi”. Descinzând în abația
Liguge (în care fusese găzduit cândva, Huysmans,
după convertirea-i catolică) din Poittiers s-a deprins
cu șirul monoton al slujbelor oficiate de câteva ori
într-o singură zi, și-a dat seama că nu era „un estet”,
că, de fiecare dată „creștinismul era de fapt o religie
feminină”, nu s-a putut adapta ambianței sacre,
constrângătoare, nu s-a simțit „deloc bine printre
semenii” săi delivrați credinței catolice, preocupați
să se raporteze doar transcendenței universale.

Revenind în Paris, s-a ocupat cu reeditarea operei
complete a lui Huysmans, scriitorul care nu
contenea să-l fascineze, să-i apară drept unul dintre
cei mai sensibili exponenți și interpreți ai unor
vremuri aflate într-un plin proces de transformare.

De la universitarul filomusulman (mai mult decât
atât, convertit de curând la islam) Rediger a aflat că
Europa occidentală nu mai putea supraviețui
devastatoarei crize prin care trecea, că „națiunile în
ansamblul lor nu erau decât o fantasmagorie
uriașă”, că „punctul de vârf al fericirii omenești se
află în supunerea absolută” față de Dumnezeu, în
renegarea mentalității iluminist-seculare (care nu
mai corespundea deloc frământatului Spirit al
vremii). Luând de bune astfel de idei trecute printr-
un filtru religios, impregnate de un fundamentalism
ostentativ, nedisimulat, s-a lăsat destul de ușor
convins de „ideea unui soi de Creator al
Universului”, s-a apucat să citească broșura de
popularizare Zece întrebări despre islam, singurul
capabil, chipurile, „să creeze o relație totală între
indivizi, să scoată din marasmul decadenței pe
oricare ins rătăcit, devertebrat, să reașeze cultura și
civilizația într-un sens ascendent, revigorându-le cu
adevărat mai înainte de a intra în păgubitoarea stare
de colaps. În timpul scurtei călătorii pe care a făcut-
o la Bruxelles, a putut constata că și Belgia era pe
punctul de a se islamiza, după ce își pierduse
încrederea în creștinism, în democrație, în valorile
tradiționale și moderne, în întregul său potențial
creator. La întoarcerea-i acasă, s-a teleportat „pe
tărâmul idealului” literar, lucrând cu râvnă la
prefața pentru ediția completă a operelor lui
Huysmans, luase notă de „colaboraționismul” unor
foști colegi de-ai săi universitari care nu ezitaseră să
se lase islamizați întru păstrarea poziției
profesionale și întru obținerea unor însemnate
avantaje pecuniare, a fost înștiințat că președintele
arab Ben Abbes al Franței „deține practic toată
puterea”, aidoma unui despot oriental, și-a dat
seama că noua conjunctură politică îi interzicea
orice formă de alegere, devenită inesențială,
pretinzându-i să se supună celor mai puternici, să se
lase asimilat, să renunțe la orice eventual protest, să
se resemneze cu situația ca atare, în eventualitatea
că vroia să-și redobândească slujba bine
remunerată, să rămână teafăr și nevătămat. Treptat-
treptat a cedat sugestiei lui Rediger (care, între
timp, devenise secretar de stat în Ministerul
Educației) și s-a arătat dispus să dea curs
umilitoarei intenții de supunere, de convertire la
islam, pe motiv că îi oferea minunatul drept la
plăcere, punându-i la dispoziție poligamia, îi
satisfăcea pofta de putere profesională,
redeschizându-i posibilitatea întoarcerii la catedră
(mult mai bine plătită decât mai înainte), îl înfrățea,
odată pentru totdeauna, cu cei de aceeași credință,
introducându-l într-o comunitate omogenă și
prosperă. Savurându-și la modul condițional, într-
un chip ipotetic, convertirea, el unul o găsește drept
singura soluție dată problemei pe care i-o pune în
față complicata lume în care trăiește, o echivalează,
euforic, cu „șansa unei a doua vieți, lipsită de prea
mare legătură cu precedenta”, își dă silința s-o
trateze cu toată seriozitatea, s-o scutească de
ironizare, o scoate de sub incidența oricărui posibil
regret, desemnând-o să-i încunune mărturisirea
atât de vibrantă, niciodată căzută în capcana
falsificării fade.

Chiar dacă nu poate fi considerată o capodoperă
(din cauza deficitului estetic, a excesului de
obscenitate, de multe ori nemotivat, a zelului
polemico-oracular, a tratării superficiale a unor
personaje scundare, a reprezentării
neconvingătoare a unor grave probleme sociale,
abordate mai departe într-o manieră pripit
jurnalistică decât într-o modalitate propriu-zis
literară), Soumission de Michel Houellebecq merita
să fie privită ca o apariție editorială însemnată,
deosebit de actuală, captivantă (prin ritmica-i
narativă, prin abordarea temerară a câtorva dintre
cele mai importante teme ale epocii noastre
inconfundabile).

...să nu ne
expunem unui
râs „lingvistic”

care se făcea
cu două mii de

ani în urmă.
Să vorbim

deci despre
ceea ce știm și

să nu ne
băgăm unde
nu ne fierbe

oala. Vorba lui
Cicero să n-o

dăm uitării:
Nihil scit qui

omnia aeque,
„Nimic nu știe

cel ce le știe
pe toate

deopotrivă”.      

Viorel Nica
Diortosiri

Moto-ul:  „că nu este nici o gramă /
Dîn a lumii scrieri toate să nu aibe
melodramă” (Levantul).

Etimologie 
în proverbe.
Etimologia

populară gen
a contrariis

Demersul etimologic este susținut de
specialiști din „amor propriu”
(cognoscendi causa), dar și pentru a
sancționa aventurile nespecialiștilor,
acestora recunoscându-li-se „meritul”
provocator. „Certificatul de naștere” al
unui cuvânt este „eliberat”, adică
elaborat de un specialist care își asumă
autenticitatea datelor înscrise în acel act
de naștere (Marius Sala, 101 cuvinte
moștenite, împrumutate și create,
Humanitas, 2010, p.26). Tentația însă
este mare atunci când forma sonoră, de la
presupusul etimon la cuvântul care-și
caută „originea”, este asemănătoare. Și
atunci știința (etimologia) devine, pentru
neofit, o chestiune de ureche. Este cazul
etimologiilor populare, existente și în
zilele noastre precum în Antichitate.

Iată un exemplu de etimologie
populară, din categoria a contrariis, „din
contrarii”, care-și dispută cuvântul
„câine”, canis în limba latină, pe care-l
deduce din verbul cano, -ĕre, „a cânta”,
dar – cum s-ar spune – pe invers: Canis a
non canendo, „Câine – de la a nu cânta”
(„Câinele se numește astfel pentru că el
nu cântă”). Vorbitorul remarcă
asemănarea fonetică a celor două
vocabule, peste care nu poate să treacă,
dar sensurile diferite, „pe dos”, îl trimit
către o formulă care confruntă contrariile,
stimulând și un joc de cuvinte paronimic.

„Expertul” neofit (!) ar fi putut spune –
gândim – și  astfel: Canis a canendo,
„Câine – de la a cânta”, fără vreo negație,
punând în joc aici o altă figură de stil:
metafora. Pentru că nu numai câinele
latră, ci și omul atunci – foarte rar – când
mai trece peste atributele lui de om; mai
ales că limba îi oferea argumente: Canina
facundia, „Elocvență canină
(mușcătoare)”, expresie frecvent
întâlnită, desemnând agresivitatea unui
discurs.

Dacă se recurge totuși la „stilul” a
contrariis înseamnă că acesta își croise
deja un făgaș - mai  în glumă, mai în
serios – în etimologia populară,  exemplul
de mai înainte de exprimare „prin
antifrază”,  per antiphrasim, nefiind
singular. 

Un alt exemplu  de asemenea
cunoscut: Lucus a non lucendo, „Pădure
– de la a fi lipsit de lumină”(„Pădurea se
numește lucus pentru că lumina nu o
pătrunde”). Considerând că între lucus
(„pădure curățită”, „luminiș”, „pădure
sacră”) și luceo, -çre există totuși – la
modul științific – o legătură etimologică,
se pare că etimologiile a contrariis
treceau drept joc lingvistic agreat de
romani, folosit „pentru a ironiza
etimologiile absurde, raporturile eronate
cauză-efect, termeni care contrastează
strigător cu ceea ce ei desemnează”
(Renzo Tosi,  s.v.).

Lectura lor astăzi ar avea un efect
rebarbativ: să nu ne expunem unui râs
„lingvistic” care se făcea cu două mii de
ani în urmă. Să vorbim deci despre ceea
ce știm și să nu ne băgăm unde nu ne
fierbe oala. Vorba lui Cicero să n-o dăm
uitării: Nihil scit qui omnia aeque, „Nimic
nu știe cel ce le știe pe toate deopotrivă”.      

Petru Pistol 
Pe drumul islamizării

umilitoare



24 Martie 2017

cr
on

ic
i

Fiecare capitol
are greutatea
sa, un nucleu
epic de sine
stătător,
lectura nu e
una uşoară,
dar nici
obositoare,
ritmul este
alert,
observaţiile
penetrante,
personajele
secundare
suficient
schiţate au
existenţa lor
autonomă;
perechea de
excursionişti
din vest,
dacopatul
clujean care se
socoate
coborâtor din
daci,”cel mai
vechi popor de
pe pământ...”
sau soţii
Damian. 

Apărută în condiţii grafice ireproşabile la
Editura Polirom,  romanul „Calitatea luminii”
a tânărului scriitor Mircea Pricăjan (născut în
sept. 1980) se bucură încă de la început şi de
o remarcabilă prezentare  pe copertele II şi
IV. De pe coperta II aflăm cine este autorul,
romancier şi traducător profesionist, iar pe
coperta IV doi literaţi de  valoare, scriitorul
Bogdan Suceavă şi criticul Marius Miheţ, nu
fac economie de aprecieri elogioase.

Se simte de la primele fraze mâna exersată
în truda scrisului, puterea de a struni
cuvintele, de a conduce povestirea pe făgaşul
ei firesc. Fără  stridenţe, fără redundanţe, fără
situaţii nefireşti. Se simte tinereţea şi
prospeţimea autorului, sufletul neblazat.

Subiectul e aparent simplu, banal. O tânără
familie, cu noul venit pe lume, „fructul
dragostei”, băieţelul de nici zece luni, Codin,
care îşi chinuie părinţii, îi epuizează cu
plânsul, cu somnul său ce se întrerupe la
fiecare  trei ore, cu obligaţia părinţilor de a-l
veghea neîntrerupt 24 din 24 de ore... Sigur o
mamă ar relata acest fapt altcumva, dar un
bărbat... Un bărbat scriitor este un bărbat şi
nu are tragere de inimă pentru aşa ceva. El
este egoist prin definiţie... în astfel de situaţii.
„EGO. Proză.” Asta nu e o acuză la adresa
autorului, care descrie veridic această
nemulţumire a masculului,  Doamne fereşte,
ci o constatare amară; o spune, o scrie  unul
care a trecut demult  prin asemenea stări şi
mai apoi s-a minunat de răbdarea îngerească
a unei femei, a unei mame  şi de... egoismul
barbar al masculului în general.  

Cum spunea cineva cu amărăciune şi
luciditate: „Bărbaţii e... proşti!” La această
concluzie ajung sărmanii după ce trec bine de
50 de ani... şi încep să înţeleagă - o parte, nu
toţi  - ce dar le-a făcut Divinitatea creând
pentru ei, pentru a nu-i lăsa fără de un ajutor
pe măsură singuri în pustietatea
Universului... Femeia!  Dar la 30... La 30 şi
ceva de ani  viaţa li se pare tuturor minunată
şi tinereţea o stare ce nu are, nu va avea
sfârşit niciodată!

Antim şi Carmina sunt tineri sub treizeci şi
cinci de ani şi se iubesc cu pasiune şi
responsabilitate. Au venit la munte să se
odihnească, să-şi refacă psihicul istovit de
grija permanentă pentru  odorul vieţii lor,
Codin.

Capitol după capitol, fiecare, cu mici
excepţii, nu depăşeşte 10 pagini cât să-şi tragă
răsuflarea cititorul, relatează  scene din viaţa
tânărului tată, dar şi a mamei, cu obsesia
dintotdeuna a femeilor de „a arăta bine”...
acea obsesie care nu le părăseşte nici la cea
mai înaintată vârstă; Să arate bine!  Însă
aici nu mai e cazul. O  femeie care tocmai a
născut nu are cum să nu arate „bine”
indiferent de kilogramele câştigate... Are ceva
pe chip care o face... cu adevărat frumoasă!    

Ce mi-a atras atenţia şi mi-a readus în
memorie o lectură din anii adolescenţei,
„Cuvintele” - „Les Mots” ale lui Jean Paul
Sartre, o mică capodoperă biografică, sunt
angoasele nocturne ale  celor doi fraţi, puberi,
Sebi şi Antim, faţă de unele sunete, sau
posibile acţiuni terifiante nocturne din
apartamentul lor, care-i terorizează. Acest
gen de relatări  le-am  mai întâlnit în
„Cuvintele”,  o  descriere savantă a copilăriei
unui ins predestinat carierei literare, dar care
toată viaţa s-a declarat ateu. Sunt amintite
angoase  care au  terorizat  imaginaţia
copilului  de 5 sau  6 ani,  impresionat  de
gravurile şi povestioarele terifiante ce
populau paginile revistelor ilustrate
franţuzeşti de la începutul secolului XX şi pe
care nu le-a uitat nici după 50 de ani, când a
scris cartea; „un imens cleşte ieşit din apele
întunecate care a prins piciorul unui  adult
aflat pe chei şi se pregăteşte să-l tragă în

abisurile oceanului, o relatare despre foşnetul
misterios şi înfricoşător al frunzişului unui
copac,  noaptea,  deşi nu adie nici o briză... De
unde această cultivare, perpetuare,  prin
lecturi de tip  „horror”  a fricii nocturne, pe
care cred că fiecare copil a experimentat-o cu
„clasicul bau – bau” sau alte fantome ale
nopţii depăşite odată cu înaintarea spre
maturitate?    

Este, de asemenea, impresionantă
incursiunea în amintirile preadolescenţei,
întâlnirea cu „moartea”, fenomen abstract  la
început, trăit exterior prin aflarea veştii
morţii unui coleg, şi apoi cu revelaţia posibilei
morţi  a eroului ... ce trece printr-o
experienţă-limită: căderea în gol de la etajul V
al unui bloc în construcţie. La acea vârstă toţi
ne credem nemuritori şi, deodată, vine o clipă
când înţelegem, avem revelaţia  morţii
proprii, că şi noi... nu numai cei din jurul
nostru suntem sortiţi morţii, că vom muri
cândva.

„Nu credeam  să învăţ a muri vreodată...”
este enunţul poetic al unui  adevăr
fundamental, care cutremură firesc. De ce?
Pentru că  Omul nu este o primată, o
maimuţă evoluată ci... creaţie divină
înzestrată la origine cu promisiunea, cu
potenţialitatea vieţii veşnice. ... Omul nu a
fost creat muritor şi, de aceea, tânjeşte în mod
firesc după acea latenţă pe care nu a pierdut-
o definitiv.

Tânărul romancier operează cu mare fineţe
cu aceste enunţuri, trăite direct, pe viu, fără a
intra în generalizări futile, dar sugerează... cât
de multă linişte, împlinire, aduce iubirea,
viaţa în doi, şi mai ales bucuria, cu toate
spaimele, oboselile, micile disperări, legate de
responsabilităţile, îndatoririle... paternităţii.

În final, „Culoarea luminii” este fără
îndoială o carte bună. Pune în discuţie
probleme majore, intră cu delicateţe  în
frământări sufleşti reale, deschide calea spre
o altfel de înţelegere a rostului familie, a
„căsniciei” (ce cuvânt bine găsit  în limba
română, căsnicie - povară, jug, acceptat în doi
pentru fructul adevărat al iubirii – copilul,
copiii care se vor naşte). Sunt pagini care se
dovedesc a fi un adevărat imn închinat acestei
minunate îndatoriri. Repet, la om, iubirea,
conceperea,  naşterea,  îngrijirea copiilor nu  e
simplă „perpetuare a speciei”,  ci... o reluare
în mic a Genezei,  a ultimei zile active ale
acelei Săptămâni Unice, nu întâmplător ziua
de Vineri, înainte de Ziua de odihnă... Atunci
când se petrece suprema creaţie a
Divinităţii... Omul! Perechea primordială.
Nici  dorinţa acerbă care pe unii îi aduce până
în pragul sacrificului total, de a crea opere
artistice, nu este ceva... gratuit. Se scrie des
despre sensul, scopul, gratuitea artei. Nu este
deloc un act gratuit şi nici fără finalitate. Este
efortul de a ne aduce la starea în care puteam
contempla Chipul Divinităţii, după care
suntem croiţi, „Să facem om după Chipul şi
asemănarea noastră”, ceea ce nu e puţin.  

Fiecare capitol are greutatea sa, un nucleu
epic de sine stătător, lectura nu e una uşoară,
dar nici obositoare, ritmul este alert,
observaţiile penetrante, personajele
secundare suficient schiţate au existenţa lor
autonomă; perechea de excursionişti din vest,
dacopatul clujean care se socoate coborâtor
din daci,”cel mai vechi popor de pe pământ...”
sau soţii Damian. Personajele nu  sunt simple
umbre sau decoruri mişcătoare... ca în
scrierile unui celebru contemporan,  virtuos
desăvârşit  al naraţiunii la persoana întâi, dar
incapabil să construiască şi alte personaje
veridice.

Într-un cuvânt, un şir de cuvinte;
„Calitatea luminii” este fără îndoială o carte
bună!

Cătălin Şuşu
Calitatea luminii

Amalia Elena
Constantinescu

PRIVIRE 
CU ÎNGERI 
LA PÂNDĂ

Imaginea unei lumini întârziate
trezește în suflet starea de veghe, prin
care „urcă în vecernie străbunii”. Așa ni
se descoperă poetul Dan Drăgoi în
spatele unor Lumini târzii (Editura
Tiparg, Pitești, 2016), a căror pâlpâire –
vie, constantă, neobosită – transmite un
mesaj puternic: „Totul se repară, în afară
de moarte”... 

Dacă viața e o candelă, secunda ei
devine felinar menit să destrame, cu
propria-i flacără, întunericul intens al
nopții: „Tu știi atâtea tainice poeme/ Ce
nu s-au scris și nu s-au spus nicicând!/
Da, toată vremea-și are vrerea./ Sub
tăvălug, omul e-așa plăpând. /.../ În
lungul drum al vieții către moarte,/
Neîncetat sunt zbucium și suspin,/
Însingurați în pagina de carte,/ Ne
răstignim puțin câte puțin” (Când toată
vremea-și are vreme – Arhiepiscopului
Calinic Argeșeanul).

Versurile poetului Dan Drăgoi se
adună tainic sub pecetea biblică a Pietrei
din capul unghiului și a Ființei
Mântuitorului, dezvăluită de aceasta:
„Piatra din unghi /.../ trebuie prinsă-n
cuvânt” ca o „Jertfă cerească pe calea
Învierii”. Odată cu întoarcerea fiecărei
file, din prezentul volum de versuri,
trăim senzația acută a răsturnării
nisipului, ascuns în clepsidra vieții. Prin
forfota acestei răsturnări brutale,
realizăm că uneori lăsăm moștenire doar
zborul nostru frânt și cosmice dureri.
Întâlnim în cuprinsul ideii sugerate,
punctul maxim de fuziune; o fuziune a
sentimentului divin, cu cel laic, a
înălțării acestuia din urmă, spre cel
precedent. Astfel, poezia capătă o nuanță
precisă a dedublării poetului – nuanță
materializată într-o rugă suavă către
versul pierdut. Poetul însuși se regăsește
undeva în lumina târzie a versului, atât
de clar – atât de amplu – ca-ntr-o
oglindă psihologică. Din strălucirea
oglinzii îi vor răspunde, la unison,
instanțele propriului eu. 

Nu cred că pare prea mult să afirm că
volumul de față, al poetului Dan Drăgoi,
se aseamănă cu „surâsul” compact al
unui seif. Tot căutând adevăratul cifru,
ce dezvăluie misterul lucrurilor, am
descoperit pe rând alte seifuri–
matrioșkă: un monolog într-o oglindă
psihologică, un dialog „între viață și
moarte”, copilărie, credință, iubire...
„Ești prada mea fierbinte și flămândă./
În ochii tăi stau îngerii la pândă./
Ascunsă stai sub ultima petală,/ Când
brațul mi te cere cu sfială./ Sublima
noapte-i un pavaj de fluturi,/ Iar îngerii
pândesc să nu te scuturi./ Împart cu tine
noaptea și lumina,/ Iar îngerii ne poartă
toată vina!”(Pradă). Doar vina ștearsă de
privirea îngerilor, eliberează zborul spre
puritatea iubirii, spre esența ei
primordială. Poetul ne dezvăluie acum,
într-un mod firesc, taina Luminilor
târzii aprinse de sus pentru a putea
cuprinde simultan cele două lumi.       


