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Romanele lui Dan Lungu sunt, în majoritatea lor, incursiuni 
în cotidian, explorând spaţii, contexte, mentalităţi diverse 
(Raiul găinilor, Sînt o babă comunistă!, Cum să uiți o fe-
meie, Fetița care se juca de-a Dumnezeu).

Realitatea ca utopie 

Iulian BOLDEA

pag. 10-11

Nașterea produsului artistic - a picturii în cazul de faţă - 
mi-am propus să se producă dintr-un receptacol de energie și 
lumină care să fie, în același timp, generator de conţinut  prin 
gestualul întrebuinţat ca tehnică de execuţie plastică...
pag. 12

Gestual I (2010-2019)

Radu FLOREA

SALON GRA-FO-MEDIA: PROTEST

INTERVIU

Georgiana Gherghu
în dialog cu 

Laurențiu BLAGA

pag. 2

    Împreună, artişti seniori, profesori, şi mulţi, mulţi tineri, de la noi şi din 
alte ţări, pe voci distincte, cu ţinte diferite, dar la unison amplifică efectul 
mesajului: PROTEST! Împotriva atâtor fapte, hotărâri, măsuri etc. injuste, 
economice, sociale, religioase, media, dacă ar fi să desfacem definiţia şi să 
o adaptăm, putând adăuga propriile „atacuri”, propriile „proteste” mărturisite 
sau doar gândite. 
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“În fiecare zi învăț că timpul prezent e mai generos și 
mai important decât orice așteptare” 

Interviu cu actrița Georgiana Ghergu din cadrul Companiei Liviu Rebreanu a Teatrului Național Tîrgu-Mureș

În primul rând, de unde vine 
alintul Pushi?
Direct de la sursă. Din familie. Din 
necesitate, poate pentru integrarea 
în familie - alături de sora mai 
mare. A apărut, nu mult după 
nașterea mea și a trecut testul 
timpului... Și n-am avut nicio 
șansă să-l ascund. Și s-a răspândit 
ușor, până la asumare!

Ai debutat la Național, în 
spectacolul Căsătoria. Cum a 
fost experiența acelui casting la 
Tufan Imamutdinov și mai apoi, 
povestea spectacolului?
Da, primul casting la Național! 
Anul 3 de facultate. Participante 
multe. Rol principal. Regizor rus. 
Gogol. Era cu miză și emoții. 
Îi revăd, prin ceață, pe Tufan 
Imamutdinov - regizorul, stând 
la capătul unei mese lungi și pe 
Dimitri Bogomaz – traducător 
și asistent de regie - peste tot 
prin încăpere. Mi se cere să citesc 
monologul Agafiei Tihonovna (cel 
în care e nevoită să aleagă un 
pretendent din patru), ca o Medee 
care urmează să-și omoare copiii. 
Următorul flash e chiar cu mine, 
întorcând profilul spre „domnii” 
care-mi cereau acum să-mi 
prind părul și să mă mai întorc o 
dată stânga, dreapta. Cam asta. 
Povestea spectacolului „Căsătoria” 
are, în mine, dimensiunile unui 
amplu bildungsroman Fantasy, 
incredibil de comic. Greu de 
rezumat. Aș putea vorbi neîncetat 
despre „Căsătoria”. Mai bine nu 
puteam nimeri. Peste asta, totul era 
halucinant, nou, neașteptat pentru 
mine: teatrul (clădirea, instituția), 
oamenii, meseria, actoria, lumea. 
Era...cum nu mă dusese mintea să 
visez.  Minunată poveste!  

Te-ai născut în Târgoviște, un 
oraș mai aproape de București 
și, totuși, ai trecut munții către 

școala de teatru din Târgu-
Mureș. De ce?
M-am pregătit pentru admiterea 
la UNATC cu Ioana Farcaș, în 
prezent actriță a Teatrului Toma 
Caragiu din Ploiești, care m-a 
sfătuit să merg și la Târgu-Mureș 
la admitere. Măcar să mă mai 
călesc înainte de București, Ioana 
fiind absolventă a Universității 
de Artă din Târgu-Mureș. Și am 
venit. Nu mai fusesem, habar 
n-aveam... M-au atras dotările și 
numărul mic de studenți în clasele 
de actorie ale universității, orașul 
FAIN, viitorii posibili colegi. Am și 
intrat la Facultate. Studenția pe 
care o propunea Târgu-Mureș-ul 
era foarte ademenitoare. Am dat și 
la București. N-am intrat. Și n-am 
mai insistat niciodată. 

Când te-ai hotărât să te faci 
actriță, bănuiesc că ți-ai 
imaginat scena într-un anumit 
fel. Ți  s-au confirmat așteptările 
sau lucrurile stau altfel?
M-am hotărât să mă fac actriță 
în liceu, când deja eram pe scenă 
cu trupa de teatru (Vissi d’Arte) 
a Colegiului Național Ienachiță 
Văcărescu din Târgoviște. Și eram 
foarte serioși! De altfel, prima 
oară pe scenă urcasem la 8 ani, 
cu Ansamblul Bulgăresc „Bosilce”. 
Scena, nu    mi-am mai imaginat-o 
decât ca un spațiu cu infinite 
posibilități. În schimb, meseria 
îmbina perfect domeniile mele de 
interes: literatură, muzică, dans. 
Și da, inconștient, exista un set de 
așteptări. Unele s-au confirmat, 
altele s-au transformat. Între timp, 
în fiecare zi învăț că timpul prezent 
e mai generos și mai important 
decât orice așteptare. 

Știu că ți-a plăcut să joci 
și în spectacole de teatru-
coregrafic, atât în studenție cât 
și la Național (Carmina Burana, 

Vivaldi și Anotimpurile). Cât 
de importantă este pentru un 
actor/actriță această latură a 
mijloacelor de expresie?
Îmi place mult să lucrez la un 
spectacol-coregrafic. Dansul mă 
disciplinează, îmi dă încredere, 
mă motivează. E un mijloc de 
exprimare pe cât de strict, pe 
atât de personal și eliberator. 
Corpul, laolaltă cu vorbirea, sunt 
singurele instrumente pe care 
actorul le are la dispoziție și cred 
că e important pentru actor să-și 
cunoască posibilitățile corporale 
și să le dezvolte prin antremanent. 
În cazul actorului, pe scenă, corpul 
trebuie să fie prezent, pregătit să 
acționeze, să fie receptiv la stimuli.  

Știu că ai avut și experiența unei 
monodrame, un one woman 
show la Cluj Napoca (Turandot în 
imperiul șoaptelor, la Reactor). 
Cum a fost experiența aceea, de 
a fi singură pe scenă, doar tu și 
spectatorii? Ai repeta-o?
Feedback-ul e spontan. Simți cum 
ceea ce faci tu rezonează direct 
în toți oamenii din imediata ta 
apropiere. Dacă faci bine, e divin. 
Publicul e în armonie cu tine și 
poți merge, frumos, mai departe. 
Dacă mai scapi hățurile, e mai 
dificil. Știi și înțelegi exact ce ți se 
întâmplă. Le vezi expresiile fețelor. 

Poți manageria sau te poți lăsa 
copleșit. În principiu, de-a lungul 
spectacolului ai parte de toată 
panoplia de senzații. E încă-o 
viață. Da, aș repeta experiența. 
Chiar mi-am propus. 

În aprilie, Campionatul de 
improvizație a făcut 10 ani de 
existență. Tu ai intrat mai recent 
în acest spectacol. Totuși, cum 
te simți făcând parte dintr-un 
spectacol atât de faimos în rândul 
publicului târgumureșean?
Mă bucur, sunt încântată. Am zile 
când mă simt neinspirată, aproape 
speriată - și sala tot plină e. Dar 
apoi, se pornesc băieții. Și fricile 
trec și situațiile se întâmplă atunci, 
acolo și sunt de „unică folosință”. 
Așa că mă arunc în ele. Mă bucur 
sincer de succesul la public al 
spectacolului, cu atât mai mult cu 
cât e simplu și adevărat… 
Unde te vezi peste 10 ani?
Pff... ce să spun să nu mint... în 
Corsica.. pe bicicletă! :)))

La final, tradiționalul mesaj 
către spectatori: ce le transmiți, 
ce aștepți de la ei?
Aștept de la ei să fie vii, conștienți 
și critici! 

Interviu realizat de 
Laurențiu Blaga
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   Realitatea ca utopie 

 
 
 
 

Romanele lui Dan Lungu sunt, 
în majoritatea lor, incursiuni în 
cotidian, explorând spaţii, con-
texte, mentalităţi diverse (Raiul 
găinilor, Sînt o babă comunistă!, 
Cum să uiți o femeie, Fetița care 
se juca de-a Dumnezeu). Resur-
sele comicului, nuanţarea para-
doxală a unghiurilor narative, ex-
punerea carnavalescă a tramei, 
ficţionalizarea prin prisma ora-
lităţii a evenimentelor şi per-
sonajelor – sunt doar câteva 
trăsături definitorii ale acestui 
univers narativ debordant, pi-
toresc, insolit. Pâlpâiri e un 
roman pe temă rurală, cu ac-
cente SF, despre un personaj 
insolit (refector, sau alter-ego al 
naratorului) ce ajunge într-un 
sat românesc, dar e şi o satiră la 
adresa realităţilor postcomuniste, 
reprezentate prin grila grotescu-
lui şi a umorului nelipsit de accen-
te parodice, precum în episodul 
calculatorului primit ca donaţie de 
la un american pensionar. Tuşele 
realiste şi irizările fantasticului 
se întretaie, pentru că una dintre 
intenţiile, mărturisite de scriitor 
într-un interviu, este relativizarea, 
sau „destabilizarea” realităţii 
(„Mă tentează posibilitatea de a 
destabiliza realitatea, de a redefini 
lucrurile şi de a face lumi la limita 
plauzibilului, ca nişte proteze care 
ne ajută să vedem mai departe, să 
trăim mai intens, să ne înfiorăm 
metafizic, să ne reinventăm”.) 

Un procedeu ce conduce la 
acest mod de relativizare a coti-
dianului este inerţia motivului 
„străinului” în economia epicului, 
a celui care percepe din exterior un 
anumit context social, relevând 
detalii şi aspecte neobişnuite, 
tratând ceea ce este familiar 
din unghiul insolitului, trasând 
puncte de reper noi în peisajul 
anodin al satului, privind, cu 
ochi exersat, pe fereastră o lume 
articulată din fragmente de timp 
ficţionalizat, într-un limbaj cu 
trimiteri la spaţiile virtuale ale 
contemporaneităţii:  „Privesc prin 
fereastra înaltă – atipică pentru 
o casă la țară, unde iarna frigul 
răzbate prin suprafețele de sticlă, 
reduse la minimum – ca la un 
ecran profesional, dar în loc de 
realitatea mea de linii, tabele și 
cifre în permanentă derulare, 

reflectând situații din întreaga 
lume, pentru care îți trebuie ochi 
exersat și o panoplie de concepte și 
teorii să le înțelegi dintr-o privire, 
să reacționezi prompt dacă e 
cazul, văd orătăniile lui Manole 
scurmând compulsiv și ciugulind 
alene, în timp ce Didina întinde 
rufe la uscat, chiloței, maiouri, 
tricouri cu Bugs Bunny și Star Trek, 
pantofi prinși cu cârlige de limbă, 
un cearșaf alb ca varul.”

Dan Lungu expune, în roma-
nul său, o lume ce stă sub semnul 
impactului unor translaţii sau 
deconstrucţii ale unor mecanisme 
ale interacţiunilor de tip multi-
cultural care legitimează spaţii 
de interferenţă, zone liminale 
sau forme de dialog inedite, 
prin  care se edifică o imagine 
a lumii cu codificări multiple. 
De la nivelul empiriei rurale, la 
convenţiile teatrale, fantastice 
şi fals erudite, romanul lui Dan 
Lungu se situează la intersecţia 
mai multor forme şi tipuri de 
scriitură şi de limbaj, trecând de 
la conceptualizări la reprezentări 
realiste, de la percepţia utopică 
la asumarea concretului şi a 
fiziologiei, vizualizate în cele mai 
mici detalii. În fapt, romanul 
Pâlpâiri sugerează în multe dintre 
paginile sale, o anume nede-
terminare ce reiese tocmai din 
această permanentă mixtură a 
obişnuitului şi neaşteptatului, a 
plauzibilului şi incredibilului, pe 
care scriitorului o pune în scenă 
cu abundenţă a detaliilor, cu  pri-
cepere a dozării unghiurilor de 
percepţie, cu ştiinţa transmutării 
şi transgresării genurilor literare, 
care nu e lipsită de o relevantă 
expresivitate a intertextualităţii şi 
oralităţii. De pildă, satul e perceput 
ca loc al întâlnirii/ ciocnirii unor 
civilizaţiilor diferite, într-o lume 
a globalizării, în care tradiţia 
şi postmodernitatea coexistă 
(„Chipuri în bușteni mai văzuse 
părintele la viața sa, măcar vreo 
zece, dar acesta era cel mai reușit, 
merita o fotografie pe care să o 
posteze pe Facebook, împreună cu 
un comentariu plin de povețe”).

Roman al vieţii la ţară, cu ţă-
rani, dar şi cu un personaj bizar, 
cu alură savantă, Pâlpâiri are nu 
puţine pasaje în care convenţia 
mimesisului se confruntă cu o 
poetică metanarativă, prin care 
se revelează disponibilitatea pro-
zatorului la multiplele paliere 
ale narativităţii postmoderne, în 
care conceptul, detaliul realist, 
metamorfozele limbajului sunt 
codificate în grilă epică şi so-
ciologică. De aceea, probabil, 
prozatorul urmăreşte, cu o anu-
me obstinaţie, să armonizeze 
realităţi, convenţii sau forme 
de discurs. Pentru că romanul 

aşază în antiteză două lumi, 
două mentalităţi, două expresii 
ontologice. E, pe de o parte, lumea 
naratorului, în care dominante 
sunt logica, conceptele, strategiile 
ştiinţei şi controlul strict al 
fenomenalităţii, iar concretul e 
transferat în spaţiul virtualului. 

O astfel de ambianţă, din 
care pitorescul, afectivitatea şi 
emoţiile sunt cu totul excluse, 
stă în opoziţie cu lumea în care 
„străinul”, nemulţumit de condiţia 
sa, e transferat: lumea unui sat în 
care colcăie contradicţiile, emoţiile 
şi echivocurile, în care se simte 
cu adevărat un „extraterestru”, 
în care resimte cu acuitate an-
tinomiile ce delimitează cele două 
lumi: virtualitate/ pitoresc; destin 
prestabilit/ arbitrariu; control/ 
dezordine. De altfel, această 
ciocnire a realităţii cu virtualul, 
a unicităţii emoţiei umane cu 
figurile statistice cuantificate 
geometric este subliniată într-o 
ipostaziere metanarativă în care 
e surprinsă esenţa demersului 
epic al lui Dan Lungu: „Există mici 
incidente sau amănunte, de o 
natură aparte, care funcţionează 
ca adevărate macazuri. Care 
depăşesc stadiul de imperfecţiuni 
ale unei realităţi ce se regenerează 
şi se transformă în fisuri, prin 
care poţi vedea hăul sau posibilita-
tea unei alte realităţi. Mă intere-
sează detaliile care destabili-
zează echilibre, tulbură suprafeţe, 
poticnelile sau tusea care des-

vrăjesc discursuri, pâlpirile care 
subminează involuntar lumi şi 
ne obligă să o luăm de la capăt 
cu întrebarea «cine suntem?». 
Există un punct în care realitatea 
basculează în iluzie, în care 
deciziile ies din rutina cotidiană, 
sunt trădate, rămân fără obiect.” 

Eroul romanului poate fi per-
ceput, însă, şi ca un revoltat, care, 
nemulţumit de grilele statistice, 
de controlul constrângător al 
unui sistem alienant, previzibil, 
porneşte în căutarea propriei 
identităţi pierdute, regăsite în 
preajma umanităţii unde ajunge 
şi pe care o studiază cu avidi-
tate epistemologică, sesizând, 
totodată, mecanismele rupturii 
aporetice dintre centru şi mar-
gine. Digresiunile, discursurile 
speculative ce se întretaie cu 
reprezentări şi descrieri ale lumi 
converg, în fond, spre configurarea 
unei lumi ficţionale în care 
ambiguitatea şi raţionalitatea 
se întretaie, o lume alcătuită din 
limbaje şi dinamici ontologice 
diferite, în care concretul glisează 
înspre iluzie, iar echilibrul între 
dilemele imaginarului şi detaliile 
aparente ale lumii este cu totul 
instabil, cu totul incert. Relevând 
paradoxurile adaptării şi ale 
nevoii de schimbare, scriitorul 
oferă un roman de cert interes, 
prin capacitatea de a înţelege con-
tradicţiile şi disensiunile de co-
municare dintre lumi diferite. 

Iulian BOLDEA
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De ce mă bonsai

Măi te iubesc
Mi-a spus cu o bucurie în lacrimi
Dar acum o să plec!

Doar ce mi-a spus-o
Şi am privit-o cum fuge

Şi întrebarea aia
Mi-a scos inima din minți
Ani la rând

Azi am văzut-o era tot o minune
Doar un pic mai de odinioară
Dar care tot râde şi plânge

De ce ai plecat am întrebat-o
Uite cu mâinile astea două
Mi-a spus
Când stau să iubesc

Simt cum fericirea ne distruge

Ange malade

am cîntărit toate aspectele
nu-mi pot da seama
sunt prea obosit
prea rupt de tandreţe
prea izolat în străini
pe şantiere grămadă
şi orice pauză mă resimte
inutil şi ciudat

credeam că e acasă undeva acolo
dar e nicăieri

dacă vrei acasă vrei niciunde
e aiurea să vrei
e ideal pentru toţi să fii nicăieri
sau mai bine
să nici nu mai fii să dispari
la persoana întîi singular
şi fără niciun termen de comparaţie

pentru că mie mi-au murit comparatorii
nu mă mai compar numai cu mine
și pentru ce să revii acasă 

păi chiar ce să aştepţi
cei mai mulţi se feresc
de viu şi străin
şi ce să vezi
în morţii lor se simt ca acasă

totul va fi bine pentru că vin
dintr-o linie puternică 
de evadați lunatici
care s-au adaptat și la mama bejeniei

atâta că-s un înger bolnav sfâşiat
de frumuseţi aproape cuminţi
cu ochii larg deschişi
cu pumnii grei
cu inima ieşită din minţi

Killers lovejoy

și normal că îl fac să arate drăguţ
dar îl antrenez să asasineze
hobby-ul meu preferat e să mă îmbrac
ca să ucid

hobby-ul meu se plimbă prin coșmarele tale
vrea sânge curaj şi tort de ciocolată

de altfel
ar putea să pară ucigător dar 
în vaporoasa ei rochie goală
ea mă înjură cu duioșie mă crede 

în stare de te miri ce 
probabil are prea multe pe cap
și tot ce îi trebuie e tot aia
numai că-i lipsește din ce în ce mai mult
și nici alea nu cresc pe garduri
căzute din cer

n-am cucerit nicio femeie din senin
le-am terminat
numai pe alea vreo două 
care mi-au subtilizat
cuţitul în spate

de fapt sunt un nebun cuminte 
am lista scurtă
a celor merituoşi 
să le iau piuitul
în brişcă

uite stau în poziţia Hamangia
secolul e oprit pe-o fază cu demenţi
e cam nădușeală 
tocmai mi-am scos cuţitul
că îl pusesem la păstrare
într-o cutie cu durere amorțită
și cu uitare

afară domneşte un fel de greaţă sleită
oraşul ne vomită pe la casele noastre
apoi ne rînjeşte prin geamul murdar
şi din vecini se aude straniu iată:
cușca și cu reaua beată
ce gagică-am fost odată!

io cred că boala asta de a continua agonia
e suprema tâmpenie şi treaba e
că îţi dă la ofertă cîte o gură de aer
nu te gîtuie pînă vezi stele
face concesii te simţi ba capră ba varză

şi mă omoară de râs cuţitele alea care taie
atît de elegant feliuţe de fiţe
pentru boarfe de ambe sexe prin restaurante
deşi sunt veşnic neascuţite

cred că la unii e musai să le iei gîtul
ca să vadă şi ei că au un cap
pe care în altă viaţă ar fi putut
să-l ţină de-a dreptul pe umeri

vorba cântecului odată am ucis o vrabie
pe urmă am jelit-o cu o bucată de pâine

dar cuţitul meu fumează calm în noapte
într-un fel de durere amorţită
la care oraşul rînjeşte prin geamul murdar

hei-hei totul e oprit
pe-o fază cu demenţi
nu ai
decît să intri aşa

şi ca din greşeală
să dai play

Pandora

eram realmente încântat presimțeam la refuz
că o să ne citim mângâietor mușcăturile cicatrizate
cu tot dragul și empatia până la cuțite

eu hoțul de foc al zeilor pentru bucuria celor zgribuliți
ea dăruitoarea cu toate tristețile demente
ale zădărniciei

a plecat mai e o speranță murim aici
și se simte de ne scoatem ochii
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Bărcuţe din coji de nucă

Din pridvorul casei 
o bătrână cu ochii de un negru umed
priveşte cerul ce pare mânjit de acelaşi mâl
ce a murdărit spoiala casei

în curte un ţânc 
preschimbă o băltoacă 
într-un port pentru bărcuţele-i din coji de 
nucă
întorcându-se-i zâmbeşte bunei
şi pentru o clipă
în ochii de un negru umed
se întoarce vara.

Adio cuvinte

Adio cuvinte  
arme boante trăgând rachete  
nu pentru a-mi semnaliza naufragiul 
ci pentru a sfârteca norii  
ca mai apoi să cădeţi  
pleoştite împroşcând noroiul 
 
adio cuvinte  
îngeri ciungi  
decapitaţi  
orbecăind prin grădinile celeste  
adio şi n-am cuvinte.

Rezident în ţara cuvintelor

Rezident în ţara cuvintelor 
ţara care m-a adoptat  
şi totuşi 
arhanghelii  
ori demonii ce mă locuiesc  
se simt uneori precum imigranţi ilegali  
dar unde să fug  
unde să mă ascund  
autoexilat din patria mumă  
ţara în care nu se mai produc tunuri  
dar se dau tunuri la tot pasul  
unde cerneala se uscă în uitare  
pe pagini de carte  
legate nu cu aţă ori cu clei  
ci cu zale 
unde să fug  
unde să mă ascund  
dacă nu acolo unde călimara cu cerneală  
e bolul în care  
cei închişi pe viaţă  
fără drept la recurs compensatoriu 
îşi înmoaie pesmeţii.

Împărţind singurătatea cu o tufă de 
măceş

Cu trupul scheletic 
ivindu-se din giulgiul alb căzut peste lume
îşi întinde un braţ 
ca pentru a-mi aţine calea
o tufă de măceş
pe degetele descărnate
lacrimi par încrustate-n veşnicie
la fel cum odinioară
în viaţa din care m-am reîncarnat

pe o pleoapă încrustată-n amintire
lacrimi au încercat să mă întoarcă din drum
dar iată-mă aici
întârziind în faţa acestei tufe de măceş
mângâind degetele scheletice
gândesc că nu-i nici devreme nici târziu
iar sub giulgiul alb căzut peste lume 
nu se află nici o cale
şi aş aduna în palmă lacrimile toate
să-mi spăl cu ele singurătatea
aşa cum Maria a spălat picioarele lui Iisus.

Ce mult aduce pădurea cu un azil uitat
  
În dimineaţa asta pierdută-n ceaţă  
ce mult aduce pădurea  
cu un azil uitat  
cu truchiuri împuţinate de iarnă 
şi resturi amintind de festinuri estivale  
aşteaptă nişte buni samariteni  
să-i primenească potecile  
soarele de primăvară 
să o îmbrace-n rochie nouă  
pentru musafirii  
care azi mâine  
au să-i calce pragul
în dimineaţa asta pierdută-n ceaţă  
ce mult aduce azilul  
cu o pădure uitată  
cu trupuri împuţinate de boală  
şi rămăşiţe amintind de o cină frugală 
aşteaptă nişte buni samariteni  
să-i primenească odăile 
soarele de primăvară  
să-i spoiască prispa 
pentru musafirii care  
poate azi  
poate mâine  
au să-i calce pragul.

Dacă scuipi sânge atunci când te speli 
pe dinţi

Dacă scuipi sânge atunci când te speli pe dinţi
poţi urma dâra de spumă sângerie
prin gura de scurgere şi canalul colector
până în ocean 
unde s-ar pierde 
într-atât încât nimeni nu-şi va seama 
că cineva undeva cândva
a sângerat
şi te întrebi dacă tu vei mai fi atunci
şi cum ar fi dacă oceanele 
ar strânge spuma din toate băile lumii
iar valurile ar purta-o pe ţărmuri 
şi-n sus pe fluvii şi râuri până la izvoare
astfel încât copiii din Uganda sau Etiopia
ar putea avea o spuma party a lor
dacă scuipi sânge atunci când te speli pe dinţi
şi cu fiecare dâră de spumă sângerie
te simţi tot mai mult mort şi mai puţin viu
s-ar putea să te îndrepţi spre probleme mult 
mai grave. 

Poezia stă în lucrurile mărunte

Nu trebuie să-i fi avut de frați  
pe Cavalerii Mesei Rotunde  
cei ce-au inspirat atâția și atâția barzi  

nici să fi înroșit noroiul Vietnamului  
ori să-ți iscălești cu degetele degerate  
numele pe vreun ghețar nepomenit în hărți 
poezia stă în lucrurile mărunte  
precum acești soldăței  
din cuburi de pâine și slănină  
încadrând o omletă dintr-un ou  
ca într-o reproducere a Stonehenge-ului  
mângâiat de primele raze după zile secole 
de-ntunecimi 
e în vizitatorul singular 
o buburuză  
la ora la care litania clopotelor răzbate prin 
fereastră  
se plimbă încoace și încolo pe albul feței de 
masă 
de parcă ar cartografia o hartă 
poezia stă în lucrurile mărunte 
și din când în când și pacea.

***

În grădina de pe strada Baladei
cu o dulce muzichie litania ploii
și staccato-ul loviturilor de gong pogorâte 
parcă dintr-altă lume
cu un fârtat autointitulat liber poezionist
ne ostoim gâtlejurile însetate
și discutăm de poezie
cenacluri și tabere
de Irlanda cea mereu verde
și pâinea neagră a emigrantului ce poartă cu 
el
diplome și atestate inutile
și penița
la care se întoarce de cum reazemă 
pickamerul în rastel
și pe când mușcatele din glastre se scutură 
înviorate
și din stradă răzbate răsuflarea asfaltului 
răcorit
despre cum fumătorii inveterați nu mai au 
miros
iar asta îmi pare nespus de trist.
O după-amiază cu amicul George

I. 
Ascuns în spatele plopilor  
paznici peste o uzină dezafectată 
precum un zilier răpus de oboseală 
soarele desenează zăbrele tremurânde 
pe luciul apei. 

 
II.
În loc de holde 
halde de steril 
în locul peștilor 
o canistră de benzină 
despică valurile  
săltând poticnit 
asemeni unui înecat.

Adrian RENTEA
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Vis de alb

Te-am visat...
Din spate, vântul primăverii
îmi umfla pânzele,
purtându-mă sus-sus,
spre nori de narcise albe,
spre roiuri de fluturi,
spre doruri albastre

Te-am visat...
Și erai mugur,
erai cireș în floare,
erai aburul alb iscat de sub plug,
erai surâs...

Cum m-aș opri
o ora, un an, un infinit,
să-ți cuprind surâsul
într-un sărut...
Și-apoi, să mă închid în tine,
ca într-o închisoare
cu gratii de imbrățișări.

***

înnotând în apa de-o palmă,
fumând țigara până la cotor,
retezându-mi visele la jumătate,
punând bandă de doliu soarelui,
dăruind lui Dumnezeu coastă după coastă,
devin încet, încet,
epavă
într-un cimitir
al existențelor neesențiale.

***

Stăteam umili în fața ploii
Așteptându-ne sentința...

Tu scânceai încet și tremurai
Eu mă-mpăcasem cu ideea
Că oricare sentință-i dreaptă.

Tu te gătiseși...
Ți-ai pus țoale de firmă
Si pantofi cu toc...
Chiar și poșeta-ți era
De la Louis Vuitton.
Obrazu-ți era cârmâzuit strident
Iar genele-ți false
Îți urcau-coborau, chipurile inocent
Ai afișat un decolteu adânc,
Nerușinat chiar,
Aproape obscen...
Ispită (sperai tu),
Pentru mânia ploii.

Apoi,
Ploaia ne-a judecat.
Și știi ce-i culmea?
Că pe tine te-a iertat.
Iară de mine, pur și simplu a uitat.
Și uite, nu sunt nici iertat, nici condamnat.
Sau poate că, de fapt,
În toată vina
Nici n-am existat.

Un val de uitare

Doar cheia,
Răsucită-n broască
Scrâșnind isteric,

Își mai amintește
Că dincolo de ușă,
Am fost noi doi
Înainte de izgonirea
Dintr-un paradis
Care niciodată nu a fost al nostru.

Pe masa șchioapă
A rămas
O sticlă de vin abia-ncepută
În care stau înghesuite,
Adevărurile
Ce niciodată nu vor fi rostite.

În rest,
Un val de uitare.

***

Îmi place marea agitată
ca o femeie care iubește cu
furie
Îmi place marea când izbește malul
ca o femeie când dă frâu liber pornirilor
prea multă vreme înfrânate.
Îmi place marea când e trează
ca tine-n cumpăna nopții,
când îmi ceri imperativ
să rămân viu.

Rugăciune

Mai lasă-mi Doamne
o primăvară
să mai simt sub tălpile goale
cuțitele ierbii
ieșite din tecile pământului.
Și să-mi mai biciue ploaia
trupul gol...
și vântul,
sufletul nisip.

Mai lasă-mi Doamne și o vara-n care,
să mă preling fluid
spre umbra-mi prefăcută-n scrum
să simt în trup căldura
și-n inimă arsura unei iubiri de-o vară
de care-aproape am uitat.

Și-o toamnă Ți-as mai cere...
chiar de va fi să-mi ruginească
toate-ncheieturile,
odată cu pădurile.

Apoi... apoi nimica n-oi mai cere,
albul omștului să se astearnă peste pieptul 
meu
golit de răsărituri și apusuri
și-n care se mai zbate anemic
printre zăbrelele coastelor,
doar speranța.

Rugăciune fără ecou

Pune-ți pe buze florile de mac
Și-n păr arama
cu luciu stins
De talisman păgân...

Pune-ți la gât
Mărgele cu fluturi
Iară la glezne, șiruri
Din perlele de rouă neprihănită
Și efemeră.

În ochi pune-ți luceferi
Scânteietori ca dorul...
Și pune-ți în obraji pistruii
Pe care n-am mai apucat să ți-i sărut
Pentru că vara
S-a terminat
Înainte de a începe.

Iar mie,
mie lasă-mi soarele
apus între prăpăstii,
fără să știe
Că ziua încă nu s-a terminat
Și că mai are multe umbre de legat
De trupurile noastre-nlănțuite
Pe nevecie.

***

Nu mai sunt capabil
de zboruri prea lungi
nici prea înalte...
Mi-e frică de înălțime
mi-e frică de lucrurile care se pierd
undeva în urmă

Nu pot... și poate
nici nu vreau să cad
precum Dedalus
marea nu mai e de smarald
scoicile au pierdut
din strălucire,
sideful lor
e doar monotonia griului absolut

Și zău de mai cred
C-aș fi în stare
De încă un zbor.

***

Cerul meu,
care altădată se-ntindea
din orizont în orizont,
e tăiat acum în zig-zagul blocurilor.
Noaptea
luceferii nu mai răsar din păduri, din iarbă,
ci din balcoane prăfuite
și geamuri crăpate
Lipite grosolan cu leucoplast.

Selfie cu vara

Vara-și rupe cămașa
Dezvelindu-și trivial sânii planturoși
Fumul și vântul au încheiat
Un pact de neagresiune
Cuvintele zac mute în laringe
Noptile-și cântă melopeele
Și toate,
toate-s într-un echilibru precar,
Chiar și balanța lui Themis,
cea cu ochii legați.

Ioan Mărginean
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PAPIȚOIUL. Domne, ăsta plângea din orice.
Plângea și din nimic, te trezeai cu el plângând 
așa molcom, fără expresie, doar ce-i curgeau 
lacrimi pe obraji... poate de la băutură...
bea mult? Strop! Nu punea alcool în gură....
Păi, atunci, pe sistem nervos, avea nervii 
slăbiți... N-avea, domne, niciun nerv slăbit... 
Lucra la pădure, tăia toată ziua lemne cu 
drujba, n-avea nici pe dracu, era în rând cu 
oamenii... Atâta doar că nu vorbea mai deloc. 
O zurlie de pădureancă îl tot ademenea că era 
chipeș... Și-o ducea s-asculte cum susurau 
apele repezi de munte, o învăța să prindă 
păstrăvi cu mâna, să se-nțeleagă-n păsărește 
cu zburătoarele pădurii. Când era vremea lor, 
culegea mure pentru ea și-i dădea ca la păsări 
cu mâna lui să le mănânce. Spun oamenii că 
diminețile și le-ncepea cu un zâmbet luminos 
pe chip de parcă el aranja soarele pe cer pentru 
încă o zi fericită. Într-o zi, aia a fugit la oraș 
cu un inspector silvic și, de-acolo, în America. 
I-a lăsat un bilet în care-i scria că din punct 
de vedere sentimental e un papițoi. Atât. Și așa 
i-a rămas numele, Papițoi... Cu timpul nu s-a 
mai ostenit s-aranjeze soarele cu mâna lui, 
privea în gol și tăcea. Prima oară l-a auzit un 
coleg de lucru plângând în veceu. Apoi, din ce 
în ce mai des, până nu se mai ferea de nimeni.
Șefu’ de echipă a chemat într-o zi un popă să 
vadă el despre ce poate fi vorba și popa l-a luat 
cu binișoru’ doar-doar o afla taina plânsului, 
dar, după două ore de stat cu el, s-a dat bătut.
Ce-are domn părinte, ce-are? Băiatu’ ăsta într-
atât iubește lumea și viața încât o fărâmă nu 
scoate din el decât sub formă de lacrimi. Hai 
părinte, dă-l în mă-sa, Doamne iartă-mă! Și îi 
e lui milă și drag așa de noi toți de pe pământ 
sau cum?... L-au dat afară de la muncă și-a luat 
o trăistucă-n spinare și s-a pierdut în adâncul 
pădurii.... Nimeni n-a mai auzit niciodată 
nimic de el... Ei, spune și dumneata... Ce zici 
că era cu Papițoiu ăsta? Nu știu bre, că nu mă 
pricep la papițoi. A venit mai anu’ un om cu 
școală de la București să scrie despre el și le-a 
zis ortacilor lui: aflați de la mine, băiatu’ ăsta, 
Papițoi, era dragostea printre voi, Dragostea.
Și niciunul n-a recunoscut-o. Azi cântă la o 
chitară într-o cameră simplă, dar curată și 
ascultă din când în cînd acest cântec.

DUHUL CA O PLOAIE. O nană de 82 de ani, 
trăind în cuvântul lui Dumnezeu, s-a amuzat 
foarte tare când a auzit anul trecut că sfârșitul 
lumii vine și pică-ntr-o sâmbătă. I se păreau 
distractive și halucinante în același timp toate 
pachetele de preziceri, viziuni, premoniții 
legate de subiect. Impasibilă, perfect echi-
librată și în armonie, în timp ce-n jurul ei, 
copiii, nepoții se perpeleau și-și măcinau 
psihicul cu fiecare din ele în parte, cu teama 
crescută mereu. Am întrebat-o daca nu i se 
pare că timpul trece mai repede. A zâmbit 
abia schițat, cu îngăduință - nu-i în rostu’ 
meu treaba asta, nu-i ăsta drumu-n vreme să 
stau să măsor timpul nostru pământesc.  El 
oricum trece cum vre și nu-i nimic de capu’ 
lui aici. Noi nu știm, de fapt, nimic precis. Și-
atunci, cum de nimic nu-i omu’ sigur, la ce 
s-abate degeaba în loc să steie și să se mențină 
aproape de Cel de Sus? În afară și-așa nu 
cunoaște omu’ nimic. Dar oamenii de știință 
cum vi se par ? Fac și ei cât îi luminează și cât 
li se îngăduie să facă. Duhul îi ca o ploaie peste 
noi tot timpul, tot timpul și fiecare cât poate, 
mai cuprinde-a se trai pe el așa ca folos pentru 
care o apărut pe pământ. Și artiștii? No, io-mi 

pun acuma capu-n pernă, că-s obosită un pic. 
Dumneata cântă așa-ncet un cântec și, dac-
adorm, dumneata o să înțelegi singur. Dacă te 
prind cu fofârlica-n glas, te opresc să mă pot 
hodini. A adormit lin și-o clip-am fost fericit.

COPILUL BĂTRÂN. Într-un sat din apropiere 
s-o născut un copil direct bătrân. Oamenii nu 
s-or mirat deloc. Ocupați cu treburi, or dat din 
umeri... treaba lui. Când să-i facă certificatu’ 
de naștere cei de la Starea Civilă i-au zis să 
mai aștepte un pic, poate la etatea lui nu mai 
e nevoie, îl fac pe ăla de deces, să nu să mai 
complice. Și-așa, tete dragă, nu vezi că nu 
interesează pe nimeni nașterea dumitale, lasă 
că mai stăm un pic, vedem cum evoluezi și-
apăi tăt facem. Vestea s-o răspândit și-acuma 
să fac excursii, străinii mai ales, vin să-l vadă, 
să pună mâna pe el, să se joace-n barba lui 
albă de copil. Oamenii din sat înșiră tarabe cu 
mici și bere și turtă dulce și înghețată. Mai fac 
un ban dacă tot îi vad bun. Mai rup scânduri 
din gard și le vând străinilor ca suvenir, mai 
o țiglă, mai o cărămidă, care cum să descurcă. 
Cum nu știe încă să vorbească, copilul să uită 
tăcut la atâta amar de lume. Nici nu plânge, 
nici nu râde. Consiliu local cică să gândește 
să-l plaseze la un azil din apropiere. Faptul 
că nimeni nu știe nimic de părinții lui nu 
interesează nici atât. Cum-necum, problema 
există și ea trebe rezolvată. Mai stau un pic, 
asa cât mai vin străinii, cât mai au ce vinde de 
prin curtea copilului și dup-aia termină cu tăt 
tămbălăul, să fie iar în sat liniște și bine, că de 
când s-o născut, copilu’ ăsta numa’ probleme o 
făcut și rușine o adus.

ION SFĂDITORU’. I-or luat pământurile și s-o 
sfădit cu ei. I-or luat casa și animalele și s-o 
sfădit cu ei. I-or luat muierea și s-o sfădit cu 
ei. I-or luat copiii și s-o sfădit cu ei. Un om de 
nimic, pus tăt timpu’ pe sfadă.

AUTORITATEA MORALĂ. La bufetu’ sătesc, 
poetul comunal cu două poezii apărute într-
un cotidian județean, le explica într-o voce 
domoală, așezată, comesenilor: ascendența 
morală e când tu faci pentru alții lucruri mici, 
cam cum îți tăt cumpăr io ție Viorel țigări. Nu-i 
mare lucru ce fac dar dacă te bag acuma-n mă-
ta, tu nu te poți supăra pe mine. De ce? Pentru 
că am ascendență morală asupra ta... Înțelegi, 
da? No, asta-i cu ascendența. Autoritatea mo-
rală îi atunci când faci mult pentru alții fără 
ca ei să facă ceva concret vreodată pentru tine. 
Și, făcând lucruri serioase pentru ei, chestii de 
le schimbă viața, destinul și ei nimic, nimic, 
atunci autoritatea morală să-ntărește asupra 
lor cum să-ntărește a lu’ tetea Ilarie, de-o cărat 
o găleată cu apă-n ea... No... și asta așa rămâne 
veci pururi orice-ar face ăia toți, oricâte-ar 
minți să scape de ea, oricât ar ocoli, oricât s-ar 
face ei că uită. Și tu nu trabă să zici nimica, așa 
să face-n timp ca mierea de albină. Sănătoasă 
și făguroasă. Și cu cât îi mai dulce și mai bună, 
la ăia nu le pare bine, suportă greu că nu știu 
niciodată când te-apucă povestitu’. No, și-apăi 
de-aia pân’ la urmă te urăsc așa că nu mai 
suportă tensiunea, atârni ca o piatră de moară 
în viețile lor. Ptiiii... măi frate măi, da’ asta-i 
perversă tare, autoritatea asta morală.

UNIFICAREA RELIGILOR. Extraterestru stătea 
răzămat de coticar și fuma. Ce faci mă omule-n 
ograda me zic. Zice: Toadire, stai acolea jos 
lângă mine și nu te-nerva. Am o vorbă cu tine. 
Ce vorbă, zic. Zice: știi că tăte religiile lumii 
di pe Pământ trăbă unite într-una sungură 
și asta-i treabă dubașă tare. Nu oricine poate 
s-o facă. No, și ce am io cu treburile-estea, zic. 

Tu ești de loc din Teiuș, zice. Di pi lângă, am 
făcut profesionala acolo, zic. Și io, de rădăcină, 
îs teiușan, zice, numa’ am plecat de mic cu 
părinții în altă galaxie, în fine... mă Toadire, 
noi doi suntem veri de-al doilea. Sunguru 
neam ce mai trăiește. Io, acolo de unde viu, îs 
șăf mare și răspund direct de problema asta cu 
unificarea religiilor aici pe Pământ. Îs alocați 
bani mulți mulți tare. Io altu de-ncredere pe-
aici, afar de tine, n-am. Facem jumi-juma și le 
unifici tu, zice. Tătă treaba îi vorbită, aranjată, 
Papa și-o dat și el ocheiu... mai una alta și cu el 
să fie bine pintru tătă lumea, zice. Mă omule, 
ce tăt vorovești acolea că m-ai îmbetat de cap, 
zic. Zice: îs o sută trizăci de miliarde de euro, 
Toadire. Îi păcat să nu rămâie în familie. Te 
mai gândești, da numa până mâine. Servus, 
zice, și s-o dus. Servus, zic. Bine nu s-o dus și 
mă strigă muierea: Toadire, hai iute-n casă că 
te-o sunat Papa pe fix.

DISTRACȚIA. Ninu din capu’ satului o fost 
subinginer șef de secție la o fabrică din oraș. 
Nana Victorie lucra și dumneaei tăt la oraș, 
vindea ziare și loz în plic. Așa ș-o crescut ăia 
tri ficiori, i-o dat la facultăți să-și facă un rost. 
Dup-aia fabrica s-o-nchis, Rodipetu la fel. De 
angajat nu prea-i mai angaja nime’ că, no, 
vârsta nu mai era bună. O tăt lucrat dumnealui 
încolo-ncoace, mai angajat necalificat, mai 
sezonier, și așa cu-ncetu’ o-nceput să să 
descurajeze tăt mai tare la cap. Acuma stă pin 
fața bufetului, pi la Cooparativă, da de vine 
vreun client. O văzt el la oraș niște tineri care 
pintru o bere luau două pălmi piste obraji și 
atunci pe loc i-o vinit gându’. Îl știe tăt județu’, 
deja are vechime. Cu patru pălmi și-o suduială 
de mamă cumpără două pite. Când o fost criză 
o fost mai greu, să ruga de-un șpiț în cur, de-
un tras de nas, de-un pumn, ceva da’ n-aveau 
oaminii bani de distracție. Vin și di pi la oraș 
tăt felu’, mai tineri, mai în tătă firea și să mai 
descarcă de stresu’ ăla mare, să mai răcoresc 
și ei săracii cu câte-o flegmă pe obraz la tetea 
Nin, cu pumni, picioare și palme și tras de păr 
și de nas și de urechi până să trezesc râzând. 
Tetea Nin să șterge cu mâneca, își mai scutură 
pantalonii și huioșu’ și mere cu plăsile pline 
cu mâncare-acasă, bucuros. Acuma-s doi ani 
o trecut niște turiști francezi de l-o filmat. I-o 
băgat în jăb zece euro și-i dădeau băști după 
cap și-o doamnă de traducea o zis că turiștii 
vreau să cânte tetea Nin Deșteaptă-te Române 
în timpu’ cât să distrează cu el, că-l dă la 
televizor acolo în Franța. Și-apăi ce-o mai râs 
tăți din sat că dumnealui avea vocea subțire și 
cânta urât tare. Când s-o gătat și francezii ăia 
s-o dus, s-o-mprăștiet tăți pi la casale lor de 
li să mai auzeau glasurile râzând și vorovind 
de-ntâmplare. Ninu o strâns un pumn euro di 
la francezi, s-o clătinat un pic, s-o răzămat de 
Cooparativă ș-o murit.

Texte extrase din ciclul 
„Povestiri din ogradă” din volumul

„Lumea din mine”, editura Libris 2018
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 - Am spus să nu mai lăsăm geamurile 
deschise! Intră tot felul de insecte. 
Afirmase George în timp ce urmărea 
zborul haotic al unui fluture de molie 
în bucătăria în care se afla, împreună 
cu fratele său. Era noapte şi tocmai 
sosise de la mare. Pielea, pe spate, pe 
braţe, îi era arsă serios. Semn că, fie nu 
a avut grijă şi a ieşit din hotel la ore 
nepotrivite, fie nu a cumpărat o cremă 
contra arsurilor, bună. Mihai spăla 
vasele. Tocmai mâncaseră un pepene, 
era trecut de miezul nopţii şi pe 
geamul întredeschis apăruse insecta 
care se izbea de toţi pereţii. Lui George 
nu îi plăceau deloc moliile, îl scârbeau. 
O stare, care se repeta de fiecare dată, 
inexplicabilă şi totuşi, cât se poate de 
repulsivă. Voia să scape numaidecât 
de biata insectă, indiferent prin ce 
mijloace. Unii o numeau fobie, alţii 
râdeau de el, îl vedeau ca pe un fricos 
din calea afară, mereu exagerat. Însă, 
el ştia că e mai mult decât o fobie sau 
repulsie. Pur şi simplu era ceva care 
întrecea cu mult cele două. De aceea, 
agitat, se uita după paleta de muşte 
sau după un ziar.
 - În casa asta, niciodată nu găseşti 
un lucru la locul lui. Unde e blestamata 
aia de paletă!
 - Stai încet, nu te mănâncă, e o biată 
insectă!
 - Tu să taci, ştii că nu suport să văd 
astfel de fluturaşi.
Molia speriată şi ea de locul în care 
ajunsese, se mai învârti haotic de 
vreo câteva ori, făcu nişte mişcări 
asemănătoare piruetelor şi dispăruse 
din peisaj. Oare unde o fi zburat 
fluturaşul? Unul destul de mărişor. 
Lui George i se părea că fluturaşii de 
molie sunt o specie aparte, în sensul 
în care, dintre toate speciile de fluturi, 
aceştia erau pseudofluturii, impostorii 
speciei, paria acestei specii. Credea el 
că, demult şi fluturii de molie fuseseră 
nişte fluturi graţioşi, care au decă-
zut, devenind nişte fluturi întunecaţi, 
groteşti, un fel de demoni ai fluturilor.  
În timp ce îşi amintea toate acestea, 
ajunsese în camera sa. Nu avea chef să 
despacheteze bagajele. Va face mâine 
acest lucru. Acum, avea de gând, fie 
să doarmă, fie să se uite la un film. 
Nu era atât de obosit, băuse pe tren 
două cafele cam tari şi, la final, un 
energizant, care îl agitase mai mult.  
Întâi, îl sunase pe Mihai, şeful lui să îl 
anunţe că mâine va merge la serviciu. 
Se simţea în stare. Mai ales că, fiind 

în mijlocul săptămânii, aveau câteva 
comenzi serioase sau cel puţin asta fi-
gura în fişa primită pe mail. Lucra la 
un cabinet veterinar şi erau programa-
te pentru mâine, la consult, încă dis de 
dimineaţă, vreo zece animale. S-a uitat 
cam o jumătate de oră la un serial şi 
a început să caşte. Aşa că s-a pregătit 
pentru somn. Chiar dacă cele două 
cafele, în mod aparent, îşi făcuseră 
efectul până atunci, adormise imediat. 
Însă, se trezi brusc. În casă, luminile 
stinse. Fratele său se culcase şi el. 
Avea tot mai clară, senzaţia că aude 
ceva. În aer, deasupra lui. Îşi scosese o 
mână din plapumă şi o mişcase în aer. 
Simţise ceva. Dăduse cu mâna peste o 
insectă. Se înfioră. Îşi băgase imediat 
mâna la loc. Ce să fie? Ţânţari, poate. 
Dar dacă e fluturaşul de molie? Dacă 
a ajuns în camera lui? Sunetul semă-
na mai mult cu o mişcare intensă de 
aripi, care se apropia tot mai mult de 
el. Îşi scosese încă o dată mâna din 
plapumă, luase telefonul de lângă, îl 
deschisese şi aprinsese lanterna. Îl 
săgetase o durere în partea arsă a umă-
rului. Dintr-o dată se înspăimântă. Se 
băgă cu totul în plapumă. Telefonul 
rămăsese deasupra, pe plapumă. La lu-
mina lanternei, în aer planau zeci de 
fluturaşi de molie. Acum, se apropiau 
şi mai mult de lanternă. George îşi 
revenise. Îşi spusese că e ridicol ce face, 
doar e bărbat şi vorba fratelui său, nu 
muşcă insectele ăstea. Aşa că, foarte 
încet, tremurând puţin, începea să dea 
la o parte plapuma. În acel moment, 
roiul de fluturi se abătu asupra lui cu 
o forţă incredibilă. Îl înconjurară, se 
puseseră pe el, se comportau ciudat şi 
voiau să îl atace. George se frământa, 
dădea din mâini, din picioare. Plapuma 
căzuse jos. Erau atât de mulţi, încât 
degeaba dădea cu mâna după ei. Dacă 
îi izgonea pe unii, veneau alţii. La 
lumina lanternei se putea zări, într-
un perimetru restrâns, cât de mulţi 
erau şi deveniseră extrem de agitaţi. 
La un moment dat, George auzi un 
sunet ciudat, ca o sfâşiere şi imediat 
îl străpunsese un junghi în pulpa de la 
piciorul drept. Parcă se scurgea ceva pe 
cearşaf, ceva care era sânge. Chiar asta 
era, căci un roi de molii îi sfâşiau pielea 
de la picior. Nu atât de durere, cât de 
groază, George încercă să se ridice. 
Zecile de molii care se aflau pe corpul 
său, reprezentau o greutate serioasă, îi 
învăluiau corpul treptat într-un înveliş 
vibrant. Se ridică cu greu. Părea că 

intrase cu totul într-un stup de viespi. 
Se împiedicase de un scaun şi încercă 
să ajungă prin întuneric la uşă. Moliile 
îl acoperiseră aproape în întregime. 
Simţea, auzea activitatea din cameră, 
din interiorul acestui înveliş viu, cu 
un miros pronunţat de naftalină. În 
cameră se auzeau alţi zeci de fluturaşi 
agitați. Până să ajungă la uşă, începuse 
să se petreacă ceva monstruos. În 
interiorul acelui înveliş, pătrunseseră 
alte molii mai mari care au început să 
îi sfâşie din nou bucăţi din piele. Toate 
acestea se întâmplau cu o rapiditate 
incredibilă. Nici nu avea timp să se 
dezmeticească şi, în mod bizar, nici 
durerea nu mai era atât de mare. Cu 
cât sfâşiau bucăţi mai mari din pielea 
lui, cu atât durerea scădea până când 
dispăruse cu totul. Era straniu. Şi forţa, 
foamea acestor molii monstruase. 
Parcă aveau nişte cleşti imenşi la gură, 
cu care sfâşiau încontinuu. Însă, cu cât 
scăpa mai repede de bucăţile din ce în 
ce mai mari de piele, cu atât se simţea 
mai uşurat. Parcă ieşea din propria-i 
piele ca dintr-un înveliş mult prea 
strâmt, prea rigid. Acum se elibera.  
A încercat şi putea să se mişte din nou. 
Deschisese uşa camerei şi ajunsese 
în holul întunecat. Arăta caraghios, 
îşi spunea. Ca un cosmonaut în 
costumul ăsta de insecte. Groaza, în-
cordarea îl părăsiseră total. Putea 
să gândească limpede. Se simţea 
calm şi, oarecum confortabil în 
costumul său ciudat. Părea că şi mo-
liile care îl alcătuiau, adormiseră. 
După un timp, moliile dispăruseră din 
cameră. Cele care fuseseră pe corpul 
său, căzuseră moarte. La atingere, 
jos, formau un covor de chiciură. Era 
încă întuneric. Totul era cuprins de o 
linişte încordată, ca o urmă a vibrării 
ce avusese loc înainte. Putea să vadă 
cât de cât prin beznă. A aprins lumina. 
Nici pe pe jos nu mai era nimic. Se 
îndrepta spre baie spunându-şi că a 
avut un coşmar teribil. Până când a 
ajuns la oglindă.

Până când a ajuns la oglindă

Savu POPA
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 Scrisă în 1932, piesa 
„Take, Ianke şi Cadâr” de 
Victor Ion Popa a trecut 
proba timpului şi a devenit 
unul dintre cele mai popu-
lare şi mai montate texte 
interbelice din literatura 
dramatică română.
 Povestea celor trei mici 
negustori – un român, un 
evreu şi un turc – a căror 
tihnă monotonă e tulbu-
rată de o dilemă de ordin 
personal redefineşte re-
laţiile interetnice şi, în pro-
funzime, cele interumane. 
Pe fondul tensiunilor so-
ciale globale provocate de 
fenomenul migraţiei şi a 
relaţiilor uneori încordate 
şi alimentate politic dintre 
minorităţile etnice şi popu-
laţia majoritară, „Take, 
Ianke şi Cadâr” formu-
lează întrebări şi propune 
răspunsuri actuale într-o 
manieră plină de umor, 
în care slăbiciunile umane 
sunt tratate cu o ironică 
indulgenţă, iar posibilităţile 
de negociere prin înţelegere 
reciprocă sunt evidenţiate 
cu o inteligenţă fină. 
 Piesa lui Victor Ion 
Popa va delecta publicul 
cu prospeţimea farmecu-
lui său şi va oferi un nou 
reper de umanitate într-o 
societate care prea des se 
grăbeşte să acuze înainte 
să încerce să înţeleagă şi 
poziţia aproapelui său. 
Dragostea va învinge în 
cele din urmă? Rămâne de 
văzut în varianta pro-
pusă de Compania „Liviu 
Rebreanu” a Teatrului 
Naţional Târgu-Mureş.

 Din distribuție fac parte 
actorii Liviu Pancu (Take), 
Dan Rădulescu (Ianke), 
Costin Gavază (Cadâr), 
Cristian Iorga (Ionel), 
Loredana Dascălu (Ana), 
Csaba Ciugulitu (Iţic) şi 
Cristina Holtzli (Baba 
Safta). Regia îi aparţine lui 

Nicu Mihoc, scenografia 
este realizată de Horaţiu 
Mihaiu, iar regia tehnică 
este asigurată de Teodora 
Crăciun. 
 
 Premiera spectacolului 
va avea loc joi, 3 octombrie, 
ora 19.00, la Sala Mare, iar 

următoarea reprezentaţie 
va avea loc duminică, 6 oc-
tombrie, ora 19.00, la Sala 
Mare.
 
Spectacolul este recoman-
dat persoanelor cu vârsta 

peste 14 ani!

teatru

„Take, Ianke şi Cadâr” reînvie farmecul inter-
belicului în formulă modernă
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SALON GRA-FO-MEDIA: PROTEST
Vrem să fim auziţi! se 

graffitează pe afiş.
Şi, îmi permit în numele 

lor, să cotinuu: Vrem să fim 
văzuţi! Vrem să fim înţeleşi! 
Vrem să luăm atitudine! Şi 
ei o şi fac, cu mijloacele lor, 
ale artiştilor. Paşnic! Dar, de 
multe ori, cuvintele, imaginile 
dor mai tare decât atacul fizic. 
In vremuri tulburi pe care 
încercăm să le traversăm şi/
sau înfruntăm cu toţii, cei 43 de 
artişti care au răspuns prompt 
convocării, provocării sau pur 
şi simplu unui impuls natural 
ce s-a lansat, au simţit să ia 
atitudine cu instrumentele 
proprii formaţiei lor, simţind că 
trebuie să spună ceva răspicat. 
Împreună, artişti seniori, 
profesori, şi mulţi, mulţi tineri, 
de la noi şi din alte ţări, pe voci 
distincte, cu ţinte diferite, dar 
la unison amplifică efectul 
mesajului: PROTEST! Împotriva 
atâtor fapte, hotărâri, măsuri 
etc. injuste, economice, sociale, 
religioase, media, dacă ar fi 
să desfacem definiţia şi să 
o adaptăm, putând adăuga 
propriile „atacuri”, propriile 
„proteste” mărturisite sau doar 
gândite. Acesta ar fi un bun 
exerciţiu pentru fiecare vizitator 
ce păşeşte în acest spaţiu pe 
perioada expunerii. 

Protestele au schimbat 
în multe cazuri, curgerea 
lucrurilor, a faptelor şi chiar 

a istoriei. Sau, cel puţin avem 
această senzaţie! Mereu, totul 
este discutabil şi relativ.

Revenind, noul salon, ce 
se doreşte debut de frecvenţă 
anuală, cu forţa cu care s-a 
pornit şi exploziva temă sub 
care s-a mobilizat, are toate 
şansele de reuşită – cu condiţia 
imperioasă ca să-i aibă la 
fel de entuziaşti implicaţi pe 
curatorii ei: Mariana Şerban, 
Puskai Sarolta, Mihai Stoica 
(cel mai protestatar dintre ei, 
venit cu ideea titlului), Cezar 
Buliga şi Jakob Tibor, este 
dedicat unor domenii artistice 
înrudite: grafică, media şi 
foto, cu multiplele lor forme 
de exprimare, tradiţionale dar 
mai ales actuale oferite de 
tehnologia evolutiv-galopantă, 
ce oferă o plenitudine de 
modalităţi de execuţie şi 
exprimare. Frumos este şi 
acest dialog al vechilor tehnici 
cu cele foarte recente. Dar, tot 
mâna, ca ustensilă obedientă 
a creierului în efervescenţa 
ideilor şi în prelungirea lui este 
cea care execută: tuş, laviu, 
cărbune, pastel, acvatinta, 
fotografie clasică pe peliculă 
de film, colaj, print şi multe 
semnale digitalizate aşezate 
pe la fel de multele suprafeţe 
purtătoare. Tot atât de de 
importantă este şi forma 
de exprimare a instalaţiei, 
video şi explorarea tehnicilor 

experimentale şi alternative 
de captare şi procesare a 
materialului de imagine, totul 
propus prin întrepătrunderea 
domeniilor. Numitorul comun: 
Mesajul. Comunicarea. Ideea. 
Azi sub formă de protest! Roşul 
se prelinge în duct continuu pe 
afiş. Poate fi chiar şi sacrificiu, 
dar în numele şi pentru artă! 
Excluzându-l, evident, pe cel 
fizic.

Steagul manifest cu apel 
la cel din adâncurile istoriei, 
interpretat în cheie personală, 
modernă dar atât de actual, este 
plasat strategic, unind cele două 
spaţii şi pe artiştii expozanţi sub 
acelaşi crez, comun de această 
dată. Capul de lup cu corpul de 
balaur, ce se stârneşte într-un 
urlet în bătaia vântului devine 
purtătorul vocilor lucrărilor şi 
al celor ce le-au creat stârniţi 
şi ei de vântul nedreptăţii. Este 
de văzut dacă urletul va îngrozi 
duşmanul aşa cum se petrecea 
înainte...

Si-apoi se ridică multiple 
întrebări, dar una mai 
pregnantă, ca un semnal 
luminos permanent aprins, 
înfipt în minte: Are you in? 
Inăuntru sau afară? De care 
parte a baricadei te postezi? 
Alături de marşul lor sau de 
propriul marş, independent. Un 
instantaneu de stradă. O clipă 
oprită din cadenţa mulţimii. 
Dihotomie. Contradicţia a 

două părţi, a două lumi ce 
poate duce la un justificat 
protest. Poate fi al pădurii, al 
animalelor, al naturii în general 
din proximitatea noastră 
sau de oriunde. Si nu puţine 
sunt lucrările ce marşează pe 
acest mesaj de maltratare (în 
laboratoare sau chiar la vedere) 
şi descompunere a ceea ce ne 
înconjoară, derivate dintr-o 
satisfacere a ego-ului uman în 
numele evoluţiei şi tehnologiei. 
Poate va veni un timp al 
răzbunării naturii, al revanşei 
ei. 

Şi totuşi există şi gânduri 
salavatoare ce se îndreaptă 
spre Biosfera noastă, cum îşi 
denumeşte una dintre artiste 
lucrarea. Printr-o tehnică 
nouă, aparte, de aplicare 
a unor straturi de vopsea 
termoreactivă, pe pânza 
imprimată, în contact cu 
căldura mâinii ce se aşază blând 
şi protectiv, cu efect tămăduitor, 
transpar, ies la iveală, straturile 
ascunse sub zonele negre cu 
trimitere la distrugere, parcă 
resuscitate: animale, plante, 
vietăţi colorate, ale planetei 
noastre.  Prin interacţiunea cu 
lucrarea, e satisfăcută astfel 
şi dorinţa, tendinţa cenzurată 
într-un spaţiu de expunere, de a 
atinge exponatul. 

O lucrare-meditaţie pe tema 
timpului ce ne-amăgim       
    (Continuarea în pagina 11)

Foto: Mihai Stoica
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(Continuare din pagina 10)

că le rezolvă pe toate, corelată 
cu un exemplificativ citat din 
gândurile celebrului scriitor 
Elie Wiesel: „S-ar putea să 
existe momente în care să nu 

mai avem puterea de a preveni 
nedreptatea, dar nu trebuie să 
existe niciodată un moment 
în care noi nu reuşim să 
protestăm.”

Sârma ghimpată înconjoară 
enclavele de fiinţe nedorite şi te 

ţine la distanţă, nedorind parcă 
să te contaminezi. Te întrebi: e 
lumea cu capul în jos sau tu eşti 
cel ce stai pe dos?

Peste toate se aşază Memoria 
timpului, ce suprinde ca-ntr-un 
vis derularea unei vechi pelicule 
fotografice în crâmpeie ale 
unor vechi timpuri ce nu se vor 
întoarce niciodată cu apel la acel 
illo tempore. Memoria locului şi 
a oraşului devoalează poveştile 
amare ale unor doar dorite 
frumoase locuri prin care, în 
inocenţa lor, copiii se adaptează 
la ce li se oferă. Delăsare, 
nepăsare sau chiar prostie. Te 
indignează şi chiar revoltă. E 
imposibil să rămâi pasiv.

Şi dacă sub schele, cum 
se află de o perioadă Galeria 
Art Nouveau, sub noul înveliş 
al Palatului, ca o piele total 
nepotrivită, s-a spus ceva 
răspicat iar lucrările ar putea 
să enerveze, să deranjeze, să 
irite, să provoace, să stârnească, 
înseamnă că salonul şi-a 
atins parţial scopul. Pornind 
de la lucrarea uneia dintre 
artiste, amestec de tuş, pastel, 
imprimare şi sciitură, frânturi 
de viaţă, personaje, respectiv 
Culorile protestului meu, ce pare 
că este într-o derulare perpetuă, 
lansez provocarea: care sunt 
culorile protestului fiecăruia 
dintre Dvs.? 
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    Când vorbim, ca artiști, despre trinomul-gest, 
gestual, gestualism - avem de regulă în vedere 
actul plastic al gesticulației, execuția mișcării care 
însoțind tușa de culoare sau/și linia trasată, încarcă 
cu semnificație urma gestului aerian lăsată pe 
materialitatea suportului de lucru și apoi încadrarea 
critică a operei de artă într-un curent plastic anume. 
Impetuozitatea și fecunditatea  gestului artistic 
repetat dar nu copiat,  înmulțit dar nu multiplicat, 
înzestrează compoziția - indiferent de temă și 
subiect-  cu un mesaj, cu o semnificație și poate în 
cele din urmă, chiar cu un sens.

     Nașterea produsului artistic - a picturii în 
cazul de față - mi-am propus să se producă dintr-
un receptacol de energie și lumină care să fie, în 

același timp, generator de conținut  prin gestualul 
întrebuințat ca tehnică de execuție plastică. Este 
calea pe care mi-am propus să o explorez în ultimii 
zece ani. 
     Încerc o abordare personală a acestui limbaj dar 
nu neapărat acoperind prin  amploare gestualismul 
în accepțiunea critic vorbind, vastă, de curent plastic, 
de –ism. Urmăresc să descătușez sau dacă asta nu se 
întâmplă, atunci să înmagazinez în forța semnului 
de culoare  acea energie pe care mișcarea liniei 
însoțită de potențialul cromatic o poate conține  
și chiar să o elibereze dacă duhul inspirator al  
momentului asta îmi transmite, printr-o  entuziastă 
desfășurare de culoare în perimetrul compozițional. 
Importanța temei alese ori a subiectului abordat 
devine secundară.
       Într-un prim ciclu început cu zece ani în urmă- 
Vibrații 2010-2012, apoi cu seria de față- Anotimpuri  
transilvane 2012-2014, am simțit că, pentru mine, 
temele nu mai prevalează dar sunt necesare pentru a 
oferi gestului plastic cadrul semantic, narativ pentru 
desfășurarea poveștii; propoziția plastică.
      De aceea, îmi doresc ca atenția privitorului să 
fie îndreptată spre dimensiunea valorică a gestului 
și a potențialului cromatic pe care îl conține lucrarea  
fără  a se raporta cu precădere la povestea însoțitoare. 
Deși ea există, a fost catalizatorul procesului de lucru. 
Titlurile sunt necesare pentru  facilitarea raporturilor 
senzoriale ale privitorului față de lucrare și atât.
      Rămîne neperisabilă starea creativă conținută 
în  semnul vital articulat,  ofrandă personală  adusă  
sintagmei “Eu sunt culoare, linie și gest”.

Gestual I (2010-2019) 
Radu FLOREA, pictor UAP Mureș


