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Trebuie să tindem mereu spre realizarea ideii de bine, 
generozitate și frumusețe, nici o operă literară nu poate 
trăi fără ele. Puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o 
trebuie s-o întrebuințăm bine, încât în urma noastră 
arta să devină mai bogată și oamenii mai buni.  

MAGDA ISANOS
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MAGDA ISANOS 
 

 
― POEZII DESPRE VARĂ ―  

 
 

ACUM, DIMINEAŢA 
 

Acum, dimineaţa e-naltă şi plină 
de arbori care tremură uşor 
şi de coline singure-n lumină, 
ce-n respiraţii unice cobor. 

 
E vară, până sus în cer e vară, 
şi verdele acestor mari câmpii 
ne-nvaţă că şi morţii au o ţară, 
şi mările, tăcute temelii. 

 
 

 
ROMANŢĂ 

 
Albastru marin, 
n-am mâni să mă-nchin, 
şi-albastru ceresc, 
simt aripi pe umeri că-mi cresc. 

 
Se clatină-n mine catarguri 
şi doruri de larguri, 
de lanuri cu spicul de spumă, 
cu sarea deasupra drept brumă. 

 



FERESTRE anul V, nr. 1-2 (13), aug. 2014 

 
 

  2 
 
 

Ţi-s ochii ca două fereşti 
spre mare, chenare cereşti; 
şi genele-o sută de furturi, 
comise-ntr-o ţară de fluturi. 

 
Pe ce nesfârşituri de-ocean 
găsit-ai inel de mărgean, 
cu margini atâta de dulci, 
în mijlocul feţei să-l culci? 

 
Şi curge pe tâmpla ta bună 
de-acolo, şi-adesea răsună, 
când scoica urechii e-aproape ―  
atavice certuri de ape. 

 
Pricepi tu tăcerea-ntristării 
ciudate de-a fi lângă tine, 
cum lângă miracolul mării 
stau ţărmuri, s-apleacă ruine... 

 
 
 

ÎN ASFINŢIT 
 

În asfinţit regăseam 
umbra şi sufletul meu liniştit, 
acela cu care nădăjduiam 
să trec în eternitate. 
Auzeam strigătele cum se-ntorc mirate 
iar pe pământ. Şi cerul se făcea 
albastru-mprejurul tău, stea 
a serii... 
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Era pe la mijlocul verii, 
când grâul se coace şi sună. 
Nu eram singură, ci-mpreună 
cu arborii şi alte fiinţi 
plămădite din cel dintăi lut 
al lumii, în ere uitate, fierbinţi. 

 
Cu toţii atârnam în picătura 
luminoasă ce precede noaptea. 
O presimţire străbătea făptura 
mea pieritoare: 
oare-avem să te vedem, încă, mâine, soare? 
Nu-i asta ultima clipă? 
Şi asfinţitul, strălucita risipă 
a culorilor ne-nspăimânta. 
Adio, adio, sufletul pâlpâia, 
şi-n timpul veşnic clipa mea cădea. 

 
 
 

CÂND FÂNUL COSIT... 
 

Când fânul cosit miroasă 
a vară sfârşită, a flori, 
spre zarea pământului joasă, 
cu seara, cu basmul cobori. 

 
Şi greierii sună ― pământul 
s-ar zice că murmură, plin 
de cântece-n ceasul senin, 
când tace şi apa, şi vântul. 
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ELISABETA ISANOS 
 

EUSEBIU CAMILAR,  
POEMELE DIN „O MIE ŞI UNA DE NOPŢI” 

 
„Mulţi vrednici înaintaşi s-au străduit să traducă sau să 

repovestească nepieritoarele Nopţi ale Şeherezadei, spune 
Eusebiu Camilar în „Cuvântul povestitorului la începutul 
„Nopţilor”. Aceste basme, se spune în prefaţă, au fost purtate 
în vechime „de la Arabia sus la Samarcand, de la Damasc la 
India, pe marile drumuri ale caravanelor şi ale generaţiilor, 
basmele Şeherezadei s-au rostit la curţi de mari sultani şi-n 
pustie la vremelnice focuri de popas.” Aşadar, este vorba de 
opera colectivă, a mai multor generaţii. „Ca repovestitor, mi-am 
îngăduit să omit şi să adaug din săraca mea comoară, pe ici pe 
colo; în deosebi am stăruit asupra uriaşei figuri a lui Harun al 
Raşid, califul califilor, care urmărea, prefăcut în cerşetor, sau 
în neguţător, sau în drumeţ, cum i se îndeplinesc poruncile ce 
le da pentru binele supuşilor.” Pentru verificarea afirmaţiei, pe 
care autorul o menţine şi în „Cuvântul povestitorului” la ediţia 
din 1956, versiunea sa trebuia comparată cu versiunea (sau 
versiunile) în limba franceză, care i-au folosit drept bază a 
repovestirii. Aşa cum s-a mai spus, nici Galland, nici Mardrus1 
nu au dat o traducere ad litteram, ci o prelucrare personală, 
Galland conformându-se gustului epocii, Mardrus realizând o 
viziune mai amplă şi mai exactă asupra lumii arabe, în spiritul 

                                                 
1   Am consultat: „Contes Arabes traduits par Antoine Galland (1646-1715), 
Les Mille et Une Nuits. Éditions Garnier frères, Paris, 1949, şi „Les Mille 
Nuits et Une Nuit, traduction littérale et complète du texte arabe par le Dr. J. 
C. Mardrus, Paris, Librairie Charpentier et Fasquelle, Eugène Fasquelle 
Éditeur, 1903.  
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şi nu în litera ei. Turnată în cadrul poveştii iniţiale, a Şahului 
Riar înşelat de soaţă, istoria se prelungeşte la infinit, cum 
remarca Borges, este de fapt o compilaţie de basme, anecdote 
şi povestiri de tot soiul, de la cele de dragoste la cele de 
călătorii, o operă colectivă, care trece din gură-n gură, ca toate 
cele create „la limita dintre literatura orală şi cea scrisă, între 
proză şi vers...”. Aşa cum, pe drept cuvânt, arată Margaret 
Sironval: „...les Mille et une Nuits ne sont pas réductibles à un 
texte et «n’appartiennent à personne», puisqu’elles n’ont 
aucun auteur connu, chaque traducteur ou adaptateur peut 
s’élever au rang d’auteur.” (...Cele O Mie şi Una de Nopţi nu 
sunt reductibile la un text şi ’nu aparţin nimănui’, deoarece nu 
au nici un autor cunoscut, fiecare traducător sau adaptator 
poate să se ridice la rangul de autor.”)  

În prefaţa la „O mie şi una de nopţi”, Eusebiu Camilar 
spune că şi-a îngăduit să omită şi să adauge, şi mi se pare 
curios faptul că nimeni, din câte ştiu, nu s-a gândit să cerceteze 
dacă, aşa cum spune el însuşi, există în corpusul celor „O Mie 
şi Una de Nopţi” fragmente care-i aparţin. O întâmplare, ea 
însăşi desprinsă parcă dintr-o poveste demnă de Halima, m-a 
făcut să intru în posesia unui exemplar, în două volume, din 
ediţia postumă, apărută la Editura Tineretului în 1968. L-am 
zărit pe taraba unui anticar, şi la început am şovăit, deoarece 
volumele era pline de sublinieri şi de adnotări. Nu am reuşit să 
descifrez semnătura posesorului care-l citise cu pixul în mână, 
subliniind unele pasaje cu roşu, altele cu negru, şi însemnându-le 
cu cifre misterioase, arabe sau latineşti, şi nici n-am putut să 
înţeleg ce urmărise prin aceste semne. Abia după un timp, am 
desluşit rostul uneia dintre însemnări: pasajul din prefaţă în 
care autorul mărturisea că omisese şi adăugase, era subliniat, 
iar în dreptul lui o însemnare trimitea la pagina 398. Mergând 
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la locul indicat, am găsit capitolul „Hoţul pocăit; prădarea lui 
de către alt hoţ; la urmă pocăitul îşi găseşte marfa, printr-o 
viclenie; îl iartă pe hoţ, spre lauda lui Allah...”. Sub titlu, 
posesorul cărţii a făcut o însemnare cu roşu: „întâmplat la 
Bucureşti, între 1950-1960...” Întâmplarea, despre care basmul 
spune că „e scrisă în cronici”, se petrece „într-o cetate a 
Răsăritului”, cu nume neprecizat: un hoţ se pocăise şi devenise 
negustor cinstit. Într-o noapte, în prăvălia lui a intrat un alt hoţ, 
îmbrăcat ca şi proprietarul, astfel încât paznicul, trecând prin 
dreptul ferestrei, înşelat de asemănare, l-a ajutat să încarce 
marfa furată pe spinarea unei cămile, serviciu pentru care a fost 
răsplătit cu două drahme. A doua zi, când a venit să-şi deschidă 
prăvălia, iar paznicul i-a mulţumit pentru drahmele primite, 
negustorul şi-a dat seama că a fost prădat. Găsindu-l pe 
stăpânul cămilei, acesta i-a spus că dusese marfa „la schelele 
mării”, unde fusese încărcată pe o corabie. Au pornit amândoi 
în căutarea făptaşului, şi au izbutit, din om în om, să dea de 
urma celor furate, dar nu şi de a făptaşului. Negustorul şi-a luat 
marfa înapoi, învelind-o într-o pătură care-i aparţinea hoţului; 
pe drum s-a întâlnit chiar cu acesta, moment în care hoţul s-a 
dat de gol, întrebând: „Cu ce drept îmi iei pătura, o, 
neguţătorule drept-credincios, de vreme ce ţi-ai găsit marfa?” 
Neguţătorul a zâmbit, i-a dat pătura înapoi şi l-a iertat, lăsându-l 
să-şi vadă de drum. 

Povestea cu hoţul şi pătura este intercalată printre 
poveştile referitoare la Harun al Raşid. Ar fi, desigur, interesant 
de aflat la ce întâmplare reală face trimitere însemnarea cu roşu 
a posesorului acestui exemplar. Nu este exclus să fie vorba de 
un fapt divers, despre care scriseseră ziarele sau care circula 
din gură-n gură în perioada indicată, a anilor ’50. O comparare, 
fie şi rapidă, a versiunii româneşti cu cele două variante 
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franceze duce la concluzia că acest episod nu se găseşte, în 
partea care vorbeşte despre califul Harun al Raşid („Les 
Aventures de Haroun al Raschid”, în versiunea Galland). Nici 
la Mardrus nu am descoperit, în această „zonă” a naraţiunii, 
vreun episod care să se apropie de istoria „Hoţul cu pătura”.   

Versiunea Mardrus are un sistem aparte de a face 
trecerea între poveşti, fiecare capitol/noapte terminându-se cu o 
formulă („À ce moment de sa narration, Shahrazade vit 
appaître le matin et, discrète, se tut.”), iar capitolul următor 
începe de asemenea cu o formulă: „Mais lorsqu’il fut la sept 
cent quatre-vingt-unième nuit... Elle dit:”. Eusebiu Camilar nu 
a adoptat acest sistem, şi nici pe acela al lui Galland, care 
separă net poveştile în capitole, adăugând, cu meticulozitate 
note explicative în josul paginii, pentru anumiţi termeni străini. 
Sistemul lui Eusebiu Camilar este mult mai relaxat, folosind, 
pentru indicarea naratorului, persoana I plural: „ajungem”, 
„vedem”, ceea ce permite tocmai inserţia acestor fragmente pe 
care le bănuim a fi creaţii proprii. Examinând, în versiunea 
Eusebiu Camilar, capitolele care preced istoria „Hoţul cu 
pătura” am găsit şi acolo inserturi aparţinând povestitorului, de 
data asta sub forma unor poeme, în capitolul „Ajungem la 
istoria piramidelor; Mamun, feciorul lui Harun al Raşid, caută 
în zadar comori în măruntaiele lor; ce cuprind piramidele; 
apoi câteva cântări, arătând eternitatea lor şi vremelnicia 
noastră...”. Eusebiu Camilar intercalează descrierea 
piramidelor şi a importanţei lor ca monumente durabile peste 
vremi, descriere urmată de trei poeme, „luate din poeţi 
nenumiţi”, „din vremuri vechi”, evident, creaţii ale autorului 
însuşi. 

Farmecul poveştilor este sporit prin intervenţiile 
naratorului român, fie poezii în vers liber sau rimate, fie pasaje 
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de proză poematică, în general descrieri sau portrete, ca acest 
fragment din capitolul „Harun al Raşid face o glumă proastă 
cu un moşneag beteag de ochi; ce spune Djafar şi ce răspunde 
moşneagul”; Harun îi spune moşneagului că ştie un leac pentru 
orbirea lui, şi anume: „...să aduni neîntârziat trei măsuri de 
vânt, trei măsuri de raze de soare şi alte trei măsuri de lumină 
de lună! După aceea, să mai iei alte trei măsuri de lumină 
dintr-o candelă cu untdelemn! După ce vei strânge toate aceste 
la un loc, să le amesteci bine într-o piuliţă fără fund şi să le 
laşi trei luni. Îndată ce vor trece cele trei luni, să le pisezi bine, 
dar bine de tot! Şi după ce le pisezi, să ai grijă să le răstorni 
într-o cutiuţă spartă şi să le mai laşi să stea trei luni de zile la 
aer curat... După ce vei săvârşi toate acestea, ia acest leac şi 
unge-te cu el pe la ochi, vreme de trei luni, şi numai aşa ochii 
tăi vor putea privi iar lumina soarelui şi minunăţiile acestei 
lumi...” Mulţumindu-i „pentru minunatul său leac”, moşneagul 
îi doreşte sultanului ca, după ce va muri, sufletul lui să pogoare 
de-a dreptul în Gheena, şi să fie „tăvălit” de duhuri prin 
„spurcăciuni de om”. 

Dintre inserturile sub formă de poem, le-aş aminti pe 
cele din capitolul „Intră în istorie şeic Nassrr; şi ce s-a mai 
întâmplat; uşa oprită şi cele trei fete zburătoare...”. Sunt 
versuri de dragoste, de o frumuseţe care o atinge pe aceea din 
„Cântarea Cântărilor”:  

„Am văzut-o pe porumbiţa mea, în veşmântul ei verde, 
plimbându-se prin grădina paradisului! Brâul ei era desfăcut 
şi părul ei i se vărsa pe umeri ca o holdă!//Am întrebat-o: Care 
e numele tău, preaiubito? Şi ea mi-a răspuns: Află, feciorule, 
că eu aprind inimile îndrăgostiţilor, ca să ardă ca para 
focului...//Cum să-i mărturisesc ei chinurile iubirii? M-am 
plecat înaintea ei şi am lăcrimat la gleznele ei de aur, însă 
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inima ei părea tare ca stânca! Gândeşte-te bine, preaiubito, că 
Allah a poruncit stâncii să se deschidă şi să curgă izvorul! 
Stâncă de-ai fi, preaiubita mea, până la urmă tot te-ai îndura 
de chinurile mele!” Sau: „Am văzut-o răsărind ca luna plină în 
noaptea mântuirii!//Şoldurile ei erau ca fildeşul, iar mijlocul ei 
se mlădia ca nuiaua!//Ochii ei aveau în adânc săgeţi care 
răpun inima oricui!//Roşeaţa buzelor ei era ca roşeaţa 
rubinelor! Părul lung, negru îi acoperea umerii!//Păzeşte-te de 
ea şi fereşte-te, o, trecătorule, căci inima ei e mai tare decât 
stânca...” 

Inserturile sunt atât de bine sudate în întreg încât 
trecerea se face curgător şi firesc, fără ca un cititor obişnuit să 
observe prezenţe pasajelor adăugate de povestitorul român. La 
urma urmei, ce sunt cele „O mie şi una de nopţi” decât o 
compilaţie măiastră de poveşti, fabule şi legende din epoci şi 
din ţări diferite? Introducând aceste inserturi personale, 
povestitorul, ieşind din secolul lui, s-a strecurat, printre ceilalţi 
naratori, la focul de popas al unei caravane, sau într-un han, 
printre alţi „cămilari”, care aduceau, odată cu mărfurile, basme, 
istorii auzite în ţările lor sau prin locurile pe unde umblaseră. 

Una dintre cele mai spectaculoase intervenţii ale 
„cămilarului” povestitor o găsim în „Basmul Cetăţii de Alamă”. 
Povestea are la bază un episod istoric real, şi anume începutul 
cuceririi arabe în secolul VIII, în nordul Africii şi în Spania. 
Personajele sunt şi ele, în cea mai mare parte, reale, 
recognoscibile în marile figuri ale vremii: Abd al Malik Ibn 
Marwan, califul omeiad care domnea la Damasc, şi marele 
călător şi totodată cuceritor Musa Ibn Nusayr, cel care a supus 
Maghreb-ul şi Spania, aflată pe atunci sub stăpânirea 
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vizigoţilor.1  Povestea Cetăţii de Alamă apare şi în relatările 
geografilor din secolele următoare, drept relatare, ce-i drept 
fantastică, a unei călătorii reale. Cea mai veche menţiune există 
într-un manuscris anonim, păstrat la biblioteca din Oxford: 
Musa, cuceritorul Maghreb-ului şi al Spaniei, a descoperit 
cetatea, fără a reuşi să pătrundă în ea. Un alt manuscris adaugă 
la povestea cetăţii pe aceea a „vaselor lui Solomon”, reunind 
astfel două poveşti, care vor apărea legate şi în versiunea 
Mardrus. Alexandru cel Mare, se spune în vechiul manuscris, 
ar fi înălţat această cetate, căptuşind-o cu „piatră de baht”, un 
material misterios, cu proprietăţi magnetice şi halucinogene, 
numit şi „piatra vulturului”, în stare să atragă oamenii în mod 
irezistibil, precum magnetul atrage fierul; de altfel, ţine de fier 
prin compoziţie, dar seamănă cu arama la culoare. Istoricul, 
călătorul şi geograful arab Al-Mas'udi (896-956), supranumit 
„Herodot al arabilor”, menţionează de două ori Cetatea de 
Alamă în lucrarea celebră „Câmpiile de aur”; prima menţiune o 
situează într-un deşert de nisip, unde ar fi descoperit-o Musa 
Ibn Nusayr, adăugând că unii o plasează în ţinuturile deşertice 
din jurul Spaniei, care se numesc „Marele Pământ”. Al doilea 
pasaj precizează, făcând trimitere la o carte pierdută, că e vorba 
de cele şapte edificii din Spania, construite din alamă şi având 
cupole de plumb, aflate în pustiurile din această ţară; cetatea ar 
fi fost asediată de Musa, fără a putea fi cucerită. O cetate de 
alamă impenetrabilă, spune autorul, ar fi existat şi pe ţărmul 
Oceanului Indian. Iar marele istoric arab Tabari arată că 
Solomon este cel care a ridicat, într-un loc din afara lumii 

                                                 
1   Informaţiile referitoare la Cetatea de Alamă în context geografic şi 
istoric, după Edgar Weber, „La Ville de Cuivre, une ville d'Al-Andalus”, în 
revista „Shark Al-Andalus”, No. 6, 1989, editată de Instituto de Estudios 
turolenses, Spania, Aragon. 
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cunoscute, Cetatea de Alamă, sortită să dureze până la Judecata 
de Apoi, pentru a-şi ascunde acolo comorile şi cărţile. Mai 
târziu, un alt savant, Yâqut, bazându-se pe cărţi vechi, o 
situează, fără echivoc, printre oraşele din Al-Andalus; spune că 
a fost înălţată de Alexandru cel Mare şi că nimeni nu a reuşit  
să-i afle taina, interiorul ei fiind din „piatră baht”, care-i face pe 
oameni să râdă şi-i atrage ca un magnet, încât rămân lipiţi de ea 
până mor. Aşadar, după mărturiile vechi, Cetatea de Alamă se 
afla undeva, în actuala Spanie, întreg teritoriul cucerit de arabi 
numindu-se pe atunci Al-Andalus, denumire păstrată acum de 
regiunea Andalusia.  

Povestea relatată de Yâqut seamănă izbitor cu basmul 
din „O mie şi una de nopţi”, inclusiv pasajul cu inscripţia 
gravată, care aminteşte de sfârşitul inexorabil al tuturor 
muritorilor, indiferent cât de fericiţi şi dăruiţi de soartă ar fi. 
Basmul este, aşadar o versiune arabă a motivului „Et in 
Arcadia ego”, aşa cum apare în Eglogele lui Virgiliu şi cum a 
fost interpretat mai târziu de pictori, precum Nicolas Poussin, 
şi nu în sensul dat de Goethe, când îşi descrie călătoria în Italia. 
Un „memento mori”, sens pe care versiunea românească a lui 
Eusebiu Camilar l-a accentuat, estompând celălalt înţeles, 
„inviolabilitatea”, un fel de „noli me tangere”, aplicabil atât 
cetăţii cât şi frumoasei fecioare adormite. Mi se pare interesant 
faptul că Galland nu a inclus acest basm în versiunea sa, fie că 
nu l-a cunoscut, fie că l-a omis din motive legate de pudoare, 
cu toate că accente voalate de necrofilie există şi în unele 
basme europene, „Albă ca Zăpada” sau „Frumoasa din pădurea 
adormită”. Absenţa lui din versiunea Galland întăreşte ipoteza 
că Eusebiu Camilar a avut ca text de bază traducerea lui 
Mardrus.  
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Istoria este, în rezumat, următoarea: Califul din Damasc, 
Abd al-Malik, vrea să aibă vasele în care Solomon închisese 
nişte „djinii” rebeli. La porunca lui, Musa Ibn Musayr pleacă în 
căutarea  vaselor, şi ajunge la un castel uriaş în care se află un 
mormânt. Continuându-şi drumul, descoperă Cetatea de Alamă, 
în care pătrund cu greu, deoarece oamenii care-i escaladau 
zidurile erau apucaţi de un râs nebun şi se aruncau în gol în 
partea cealaltă. Pătrunzând în fine în cetate, călătorii văd o fată 
frumoasă, care părea adormită, în mijlocul unor bogăţii 
fabuloase. O inscripţie îi avertiza că pot lua oricâte comori, dar 
să nu se atingă de fata adormită. Unul dintre însoţitorii lui 
Musa calcă interdicţia şi este ucis pe loc. Ceilalţi încarcă 
avuţiile şi pleacă mai departe, luând „calea mării”, în căutarea 
vaselor lui Solomon, şi povestea continuă. 

Peste tot, pe zidul palatului uriaş, pe un sarcofag de 
cristal, pe o poartă de eben, pe o masă din lemn de santal, pe 
morminte, la intrarea Cetăţii de Alamă, pretutindeni aproape, 
călătorii întâlnesc inscripţii care le vorbesc despre 
deşertăciunile lumii: glorie, plăceri, bogăţie, putere. Interesant 
este faptul că, după lectura atâtor avertismente înţelepte, care 
i-au făcut să verse potop de lacrimi amare, călătorii nu vor 
putea rămâne insensibili nici în faţa comorilor, nici la vederea 
frumoasei adormite.  

Inscripţia de pe poarta de eben vorbeşte despre gloria şi 
decăderea unui sultan trufaş. Mardrus o transpune astfel în 
franceză: 

„Au nom de l'Eternel, de l'Immuable,  
Au nom du Maître de la force et de la puissance!  
Apprends, voyageur qui parcours ces lieux, à ne point 
t'enorgueillir des apparences! Leur éclat est trompeur. 
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Apprends par mon exemple à ne point te laisser éblouir par les 
illusions ! Elles te précipiteraient dans l'abîme ! Je te parlerai 
de ma puissance! J'avais dix mille coursiers généreux dans mes 
écuries, soignés par les rois captifs de mes armes. J'avais dans 
mes appartements privés, comme concubines, mille vierges 
issues du sang des rois, et mille autres vierges choisies parmi 
celles dont les seins sont glorieux et dont la beauté fait pâlir 
l'éclat de la lune. Mes épouses me donnèrent, pour postérité, 
mille princes royaux, courageux comme des lions. Je possédais 
d'immenses trésors ; et sous ma domination se courbaient les 
peuples et les rois, depuis l'Orient jusqu'aux extrêmes limites 
de l'Occident, subjugués par mes armées indomptables. « 
Et je croyais éternelle ma puissance, et assise pour des siècles 
la durée de ma vie, quand soudain, la voix se fit entendre qui 
m'annonçait les irrévocables décrets de Celui qui ne meurt 
pas ! Alors je réfléchis sur ma destinée! Je rassemblai mes 
cavaliers et mes fantassins par milliers, armés de leurs lances 
et de leurs glaives. Et je rassemblai les rois, mes tributaires, et 
les chefs de mon empire et les chefs de mes armées. Et devant 
eux tous, je fis apporter mes cassettes et les coffres de mes 
trésors, et à tous ceux-là je dis:  
« Ces richesses y ces quintaux d'or et d'argent, je vous les 
donne si vous prolongez d'un jour seulement ma vie sur la 
terre! » Mais ils tinrent leurs yeux baissés, et gardèrent le 
silence. Alors moi je mourus! Et mon palais devint l'asile de la 
mort.  
Si tu veux savoir mon nom, je m'appelais Kousch ben-
Scheddad ben-Aad le Grand!”  

(În numele Celui Veşnic şi Neschimbător, 
În numele Celui care stăpâneşte forţa şi puterea! 
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Învaţă, călătorule care treci prin aceste locuri, să nu te 
împăunezi cu aparenţe! Strălucirea lor este înşelătoare. Învaţă 
din exemplul meu să nu te laşi orbit de iluzii! Ele te vor arunca 
în abis! Am să-ţi vorbesc despre puterea mea! Aveam zece mii 
de cai frumoşi în grajdurile mele, îngrijiţi de regii pe care i-am 
supus cu armele. Aveam în încăperile mele o mie de fecioare 
de sânge regesc, şi alte o mie alese dintre cele cu sâni glorioşi, 
a căror frumuseţe face să pălească luna. Soţiile mele mi-au dat, 
pentru viitor, o mie de prinţi regali, curajoşi ca nişte lei. 
Aveam bogăţii imense, şi sub stăpânirea mea se închinau 
popoarele şi regii, din Răsărit până la limita extremă a 
Apusului, subjugate de armatele mele de nebiruit. Credeam că 
puterea mea e veşnică, şi viaţa mea întemeiată pentru secole, 
când deodată am auzit glasul care-mi vestea decretul 
irevocabil al Celui fără moarte! 
Atunci m-am gândit la soarta mea! Mi-am adunat călăreţii şi 
miile de luptători, înarmaţi cu lănci şi săbii. Am adunat regii, 
tributarii mei, şi şefii imperiului şi şefii armatelor. În faţa lor, 
am cerut să fie aduse cutiile şi lăzile cu bogăţii, şi le-am spus: 
«Aceste bogăţii şi chintalele astea de aur şi argint vi le dau 
dacă-mi prelungiţi viaţa măcar cu o singură zi!» Dar ei stăteau 
cu ochii plecaţi şi tăceau. Şi atunci am murit! Şi palatul meu a 
devenit sălaşul morţii! 
 Dacă vrei să-mi ştii numele, mă cheamă Kousch ben-Schedad 
ben Aad cel Mare!”) 

Pornind de la sugestiile versiunii franceze, Eusebiu 
Camilar a scris un poem, pe tema „vanitas vanitatis”. Iată cum 
sună în versiunea sa:  
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FIUL LUI HANAN 
 
În numele lui Alah, atoaterăbdător, 
Drumeţule, ca tine am fost încrezător,  
N-am cunoscut ce-nseamnă iubire, jale, plâns, 
Ci avuţii imense ca un smintit am strâns, 
 
Şi toate-au fost ca visul visat, fără să ştiu,  
Amăgitoare Fata Morgana în pustiu. 
S-au dus pe apa vremii, ca umbra, avuţii... 
Am cunoscut şi fete frumoase, patru mii, 
 
Şi mi-au născut o mie de prunci şi-a fost în van ! 
Nu s-a aflat sub soare un mai bogat sultan, 
Trăit-am ani o mie, ca nimeni mulţumit, 
Crezând mereu că visul nu va avea sfârşit, 
 
Dar cea ce pustieşte cetăţi şi locuinţi 
Şi rumpe fără milă copiii de părinţi, 
Dar cea ce-aruncă morţii zidiri de mii de ani 
Şi nu deosebeşte săracii de sultani, 
 
Cu coasa ei ascunsă sub fumuriul strai 
Pătruns-a într-o noapte la mine în serai... 
S-apropia străina cu-al ei ciudat surâs... 
Întîi, cuprins de groază, ca un smintit am râs,  
 
Apoi, în neagra noapte răcnit-am din serai, 
Spre-ai mei oşteai, să sară pe zece mii de cai, 
Să-nşface iatagane şi lănci, în fuga lor,  
Necontenit s-alerge, să-mi sară-n ajutor,  
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Dar s-au mirat oştenii întâi, apoi au râs ! 
S-apropia străina cu-al ei grozav surâs, 
Şi m-am întins pe urmă într-un sicriu sărman. 
Şi-a scris aceste rânduri feciorul lui Hanan,  
 
Sultanul cel mai straşnic din câţi au fost cândva! 
Până la dram măsoară-ţi, străine, vremea ta! 
 

* 
 



FERESTRE anul V, nr. 1-2 (13), aug. 2014 

 
 

  17 
 
 

 
Gravată pe o placă de marmură, inscripţia de la 

picioarele patului pe care dormea prinţesa din Cetatea de 
Alamă sună astfel, în versiunea lui Mardrus:  

„Je suis la vierge Tadmor, fille du roi des Amalécites. Cette 
ville est ma ville ! Toi qui as pu pénétrer jusqu'ici, voyageur, tu 
peux emporter tout ce qui plaît à ton désir. Mais prends garde 
d'oser, attiré par mes charmes et la volupté, porter sur moi une 
main violatrice!”  
(„Eu sunt fecioara Tadmor, fiica regelui Amaleciţilor. Acest 
oraş este al meu! Tu, călătorule care ai putut să pătrunzi până 
aici, poţi să iei tot ce doreşti. Dar ia seama să nu îndrăzneşti, 
atras de farmecele mele şi de plăcere, să-ţi pui pe mine mâna 
violatoare!”)  

Numele prinţesei aminteşte de oaza aflată în deşertul 
sirian, pe drumul caravanelor, numită în greceşte Palmyra şi în 
arabă Tadmor, şi de cetatea de acolo, construcţie atribuită de 
Biblie regelui Solomon; după o maximă înflorire sub stăpânire 
romană, cetatea este cucerită de arabi în secolul VII, şi va 
deveni, cu timpul, ruinată şi pustie, ea însăşi o imagine a 
deşertăciunii omeneşti, precum Cetatea de Alamă din basmul 
arab.  

Aici, Eusebiu Camilar, sugerând numai în treacăt ideea 
de profanare a fecioarei „adormite”, a amplificat povestea: din 
simplu avertisment, textul devine poem, cronică a 
împrejurărilor care au dus la declinul cetăţii: seceta prelungită 
şi foametea care i-a urmat.  
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TADMORA                                      
 
În numele lui Alah, al nostru adăpost,                     
Tadmora sultăniţa, în vremuri vechi, am fost,                   
Am cunoscut măreţe seraiuri şi splendori.  
Am subjugat popoare şi-am adunat comori ! 
 
Urmaşă glorioasă de mari sultani eu sînt,  
Şi-avut-am cea mai mare putere pe pământ... 
Am stăpânit hanate şi-am înălţat cetăţi, 
Şi-am fost mărinimoasă şi dreaptă-n judecăţi, 
 
Dar s-a stârnit asupră-mi nemilostivul cer, 
Şi-a fost, ca împreună cu-al meu popor, să pier... 
Întâi, veni năprazna printr-un fierbinte vânt, 
Şi nici o picătură de ploae pe pământ 
 
N-a curs atâta vreme, şi apele-au secat, 
Şi arborii şi firul de iarbă s-au uscat...  
Cumplit, ca o pedeapsă, cum seceta bătea, 
S-a însoţit de-odată şi foametea cu ea, 
 
Când am sfârşit şi pâinea şi apa... Într-o zi  
Peste cetate, corbii au prins a croncăni ! 
Năprazna înainte de a ne fi ucis, 
Cumpărători la alte popoare am trimis, 
 
Să cumpere şi pâine şi apă, cât de cât, 
Dar s-au întors trimişii cu 1acrimile-n gât, 
Căci bântuia pe lume scumpete fără frâu 
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O piatră preţioasă costa un bob de grâu... 
Văzând apropierea îngrozitoarei morţi, 
Am hotărât, îndată, să punem drugi pe porţi, 
Şi-aşa muri în veacuri străvechi, în ani prea grei  
Tadmora sultăniţa cu tot poporul ei ! 
 
În numele lui Alah, străine, nu mai sta !  
Pătrunde în cetate şi ia ce poţi lua ! 
Cu pumnii strânge perle, şi agate şi cercei, 
Căci ţi le dă Tadmora cu tot poporul ei, 
 
Cu pumnii strânge perle şi vinde-le-n câştig 
Dar nu-mi lua veşmântul, că-n veşnicie-i frig... 
 
 

O comparare amănunţită a textului camilarian cu 
versiunea (sau versiunile) în franceză care i-au servit ca punct 
de plecare ar putea aduce lămuriri mai multe în privinţa 
contribuţiei sale la îmbogăţirea şi înfrumuseţarea celor „O mie 
şi una de nopţi”. Sperăm ca acest studiu să fie întreprins pe 
viitor, ceea ce ar putea atrage şi astfel atenţia asupra 
originalităţii de stil şi compoziţie, asupra frumuseţii limbii, 
calităţi care fac din versiunea românească a celor „O mie şi una 
de nopţi” o variantă demnă de a fi înscrisă în bibliografia 
universală a acestei opere, alături de alte repovestiri celebre. 
 

*** 
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FEREASTRA CU INVITAȚI 
 

 
AL DUMNEAVOASTRĂ, CU BUCURIE, 

EVGHENI EVTUŞENKO 
  

Deşi am avut şansa şi privilegiul să fiu tradus în mai 
toate limbile pământului, şi asta încă de la începuturile vieţii 
mele literare din urmă cu peste cincizeci de ani, mă bucur şi mă 
îngrijorez în aceeaşi măsură ori de câte ori îmi apare o nouă 
traducere. Traduttore-traditore nu e un simplu joc de cuvinte, 
ci o realitate foarte dureroasă, pe care eu însumi am resimţit-o 
uneori. Mai cu seamă de când mi-am făcut obiceiul pe care 
singur l-am descoperit, deşi sunt convins că nu numai eu îl 
practic, de a verifica, nu numai prin consultarea unor terţi 
avizaţi ai limbii respective, dar şi prin retroversiune, în limba 
rusă, calitatea traducerilor care mă privesc. Mai cu seamă când 
e vorba de versuri cu o prozodie clasică – măsură, ritm, rimă. 
Aşa s-a întâmplat şi în cazul de faţă. 

În vara anului 2006, prietenul meu Costin Diaconescu, 
directorul Editurii bucureştene CD PRESS, mi-a trimis pe o 
plajă din Nisipurile Aurii, unde mă aflam cu familia într-o mică 
vacanţă, ca invitat al scriitorilor bulgari, volumul „Mierea 
târzie”, care cuprindea peste cincizeci de poeme ale mele în 
traducerea lui Ştefan Dimitriu, un necunoscut, pe atunci, pentru 
mine. Şi, aşa cum vă spuneam, bucuria apariţiei unei noi 
traduceri s-a însoţit de îndată cu îngrijorarea. Cu atât mai mult 
cu cât, peste câteva zile, trebuia să mă întâlnesc, la Bucureşti, 
într-o sală a Teatrului Naţional, cu cititorii români. Pentru mine, 
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era important să ştiu cât din conţinutul şi cât din fiorul 
poemelor mele vor ajunge la noii mei cititori. 

Din fericire, în anturajul nostru se afla şi un cunoscut 
poet bulgar, fost coleg de-al meu, de pe vremuri, de la Institutul 
de literatură „Maxim Gorki” din Moscova, bun cunoscător al 
limbii române. După ce-a citit dintr-o răsuflare cartea, m-a 
bătut pe umăr şi mi-a spus: „Ai dat lovitura! Versurile astea 
parcă-s scrise de tine direct în româneşte”. I-am cerut apoi să 
mi le recite. Şi, deşi nu cunosc limba română, am fost 
impresionat în primul rând de muzicalitatea lor. A urmat, 
fireşte, proba probelor – adică traducerea inversă, din română 
în rusă, a versurilor mele. Şi pot să vă spun cu mâna pe inimă, 
aşa cum am făcut-o de altfel câteva zile mai târziu la banchetul 
de la Restaurantul Capşa, în prezenţa a numeroase personalităţi 
ale vieţii literare din România (din câte mi-aduc aminte, poeţii 
Mircea Dinescu, Lucian Avramescu, Adrian Păunescu, dar 
şi distinsul critic literar Nicolae Manolescu, preşedintele 
de-atunci şi de-acum al Uniunii Scriitorilor, de a cărui caldă 
prietenie m-am bucurat încă de la prima strângere de mână), că 
am fost pur şi simplu copleşit de faptul că versiunea 
românească a versurilor mele nu-şi pierduse nimic din 
autenticitatea originalelor. 

Sigur că, prin forţa împrejurărilor, traducătorul este 
obligat să-şi aducă şi partea sa de contribuţie la opera iniţilă, 
dar important este ca el să-şi contopească fiinţa sa creatoare (o 
spun din proprie experienţă!) cu fiinţa creatoare a celui tradus 
şi, mai ales, să nu rateze niciuna din metaforele ori din 
înţelesurile sale esenţiale. Altfel spus, să realizeze nu o copie, 
ci un alt original, la fel de viu, de puternic, de emoţionant, în 
care contribuţia proprie să fuzioneze perfect cu întregul. Ceea 
ce Ştefan Dimitriu reuşeşte ca nimeni altul, atât în traducerea 
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despre care vorbeam, dar şi în antologia de faţă, pe care am 
verificat-o de astă dată aici, în America, prin aceleaşi mijloace. 
Şi pe care o socotesc, fără nicio exagerare, una din cele mai 
inspirate traduceri a versurilor mele, din toate limbile şi din 
toate timpurile. 

Este şi motivul pentru care i-am sugerat prietenului meu 
Ştefan Dimitriu, despre care am aflat cu surprindere că el a 
intrat în literatura română nu ca poet, ci ca romancier şi 
dramaturg, să-şi intituleze, în felul în care-l veţi citi pe copertă, 
această carte. 

Al dumneavoastră, cu plecăciune, Evgheni Evtuşenko 
  
(Prefaţa lui Evgheni Evtuşenko la volumul apărut în româneşte sub 
titlul „ Evgheni Evtuşenko pe limba lui Ştefan Dimitriu. Porumbelul 
din Santiago şi alte poeme”, Editura Vremea, Bucureşti, 2013.) 
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EVGHENI EVTUȘENKO pe limba lui ȘTEFAN 
DIMITRIU – „Porumbelul din Santiago și alte 

poeme”, Editura VREMEA 2013 
  
 

BĂTRÂNELE DOAMNE 
  
Am stat alături, la covrigi şi ceai, 
îngăduit de doamnele bătrâne. 
Ce spirit rafinat! Te minunai 
că l-au salvat prin vremuri, şi că mai 
rămâne-n urma lor ceva… Rămâne… 
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Îşi aminteau de mari bărbaţi de stat, 
din cronici parcă alegând citate, 
c-un neastâmpăr bine temperat, 
c-o delicată curiozitate. 

  
Cum vorbele la mine-n cap se plimbă 
ca-ntr-o-ncăpere de tâlhari prădată, 
mi se păreau dintr-o străină limbă 
ruseştile lor fraze, de-altădată. 

  
Celebre, căci fuseseră cândva 
iubitele unor figuri celebre, 
fragile-acum, când le pândeau tenebre, 
veneau de sub o nevăzută stea 
masonică, apusă-n vremi funebre. 

  
Tac şi le-ascult, şi-orice privire-a lor 
mă-ntoarce la modesta mea sorginte, 
de parcă-aş fi un nene din popor, 
c-o băutură scumpă dinainte. 

  
Dar jur, aş fi măgar şi-aş fi mojic 
să le acuz, cumva, de-nfumurare. 
În felul lor de-a fi, n-aveau nimic 
din aroganţa unor oarecare. 

  
Pojar de revoluţii le-a fost dat, 
trăit-au focul marilor războaie, 
dar sufletele drepte şi-au păstrat, 
nimic n-a izbutit să li le-ndoaie. 
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Trimise în Siberii îngheţate, 
departe-n vreme, parcă le vedeai, 
în scârţâitul sârmelor ghimpate, 
plecate peste ceaşca lor de ceai. 

  
Mizeria nu le-a putut răpune, 
nu s-au deprins cu rele-apucături. 
Privirea lor oprea, ca prin minune, 
smintitele ocări şi-njurături. 

  
În bulgări tari săpând, cu frigu-n oase 
şi torturate de furtuni cumplite, 
şopteau în taină nume glorioase, 
nume de-alint din vremuri fericite. 

  
Eşti, Rusie, plină de superlative: 
super-savanţi şi super-şantiere, 
super-esteţi, şi iată, super-dive.  
Ce super-iertătoare! Ce severe! 

  
Par demodate, şterse ca nisipul. 
Rod un covrig, din ceaiuri sorb agale… 
Dar Rusia în ele-şi află chipul, 
şi nu-n lozinci şi-n munţi de vorbe goale. 

  
Eram topit. Le ascultam cuminte. 
Dar despre noi n-ar vrea să ştie, oare? 
Eu pentru ele-aş căuta cuvinte. 
Să scrie alţii pentru domnişoare! 
  

1963              
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AŞA PLECĂ PIAF 
  
 
Şi-a fost Parisul… Sala de concerte… 
Şi, preţ de-o oră, tropăit şi praf, 
lascive şolduri, bancuri – noi oferte, 
într-un cuvânt – anexa la Piaf. 
  
Şi iat-o: idol de-o grosolănie, 
să-ţi scuipi în sân, nu alta! Ca şi cum, 
uşa greşind, o biată tragedie 
în carnaval ar fi pătruns acum. 
  
Şi peste-ntregul balamuc, suavă, 
s-a ridicat, sleită de puteri – 
o bufnicioară tristă şi bolnavă, 
cu aripile frânte de căderi. 
  
Scundă, boită, mică şi plăpândă, 
tuşind uşor, c-un licăr în priviri, 
în mijlocul tău, epocă, la pândă 
stătea, pe picioruşele subţiri. 
  
Privea la noi, cum ar privi spre Sena, 
abrupt, mai înainte de-a cădea, 
şi-aş fi escaladat în grabă scena, 
s-o ţin, să nu se prăbuşească-n ea. 
  
Dar iată, mâna ei zvâcni ca unsă 
şi-orchestra se porni de dedesubt 
şi-ntreaga ei făptură fu pătrunsă, 
de parcă numai muzică-ar fi supt. 
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Zbura spre noi, în inimi să se-mplânte, 
sub greutatea ochilor arzând, 
când trupu-i ciopârţit porni să cânte, 
suind în slăvi, abisuri coborând. 
  
Un râs şi-un plâns în hohot, totodată, 
delirul ierbii, şoaptă de canaf 
ori urlet de sirenă-nfierbântată – 
era chiar ea, era chiar ea – Piaf. 
  
Alarme, focuri, ploi torenţiale, 
şi gemete şi scâncete şi paşi 
se-amestecau în cântecele sale… 
Ce farsă! Ne crezusem uriaşi! 
  
În glasul ei – dezastru şi credinţă 
şi stele şi extazuri şi dureri. 
Ea, să ne ţină-n braţe-avu putinţă, 
pe noi, închipuiţii Guliveri. 
  
Şi-n ciuda morţii ce-şi iuţise pânda – 
prin vocea ei de-artist adevărat, 
artiştii noi îşi desluşeau izbânda, 
chiar dacă-n lacrimi ochii şi-au scăldat. 
  
Din scenă, ea plecă tunând, severă, 
proorocind furtuni ori flori pe ram – 
o bufniţă cântând ca o himeră, 
căzută-n scenă de pe Nôtre-Dame. 
  

1963               
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DORMI, IUBITO! 
  
Sus, pe garduri, sclipesc stropi săraţi, albă-i sarea, 
iar portiţa-i de-acum încuiată. Şi marea 
fumegând şi săltând către diguri, de-a rândul, 
dintr-un soare sărat s-a-nfruptat, devorându-l. 
  
Dormi, iubito! Oh, dormi! Sufletul meu vrea pace. 
Stepa, munţii… şi ei dorm acum, n-au ce face. 
Ciobănescul cam şchiop şi cu claia prea mare 
chiar prin somn îşi mai linge lanţul lui plin de sare. 
  
Marea-n tropot şi crengile scormonind ca vătraiul 
şi zăvodul din lanţ ce-şi trăi-n tihnă traiul, 
împreună cu mine, toţi, mereu împreună, 
“Dormi, iubito!” îţi spunem acum. “Noapte bună!” 
  
Dormi, iubito! Şi uită că ne-am certat vreodată. 
Ne-om trezi, împăcaţi, în lumina curată. 
Stând în fân, somnoroşi, vom simţi cum ne vine, 
dinspre beci, un parfum de iaurturi gruzine. 
  
Cum aş face, o cum, să-nţelegi astea toate? 
Dormi, iubito! Hai, dormi! Şi-ai să vezi că se poate, 
fără lacrimi, prin somn, să zâmbeşti şi să-ţi pară 
că flori multe aduni şi că-ţi iei, bunăoară, 
o mulţime de rochii frumoase, de vară. 
  
Vrei să murmuri ceva? Tu îmi eşti tot avutul. 
Cât ai oare de gând să frămânţi aşternutul? 
Înveleşte-te-n somn, înfăşoară-te-n vise, 
toate căile, vezi, îţi sunt astfel deschise, 
câte, trează fiind, ţi-au părut interzise. 
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E absurd să nu dormi, când ai cum şi ai unde, 
tot ce-ţi urlă prin cap, în străfunduri se-ascunde. 
Ochii tăi, care-adună şi raiuri şi-abisuri, 
sub pleoape-or simţi abur moale de visuri. 
  
Dormi, iubito! Mă-ntreb ce te ţine-acum trează? 
Al copacilor zvon? Marea ce delirează? 
Sumbre, vagi presimţiri? Sau jigniri anonime? 
Ori, chiar eu, măgării ţi-am tot spus, o mulţime? 
  
Dormi, te rog! Nu-i nimic de făcut, ştii prea bine, 
dar sunt gata să jur: vina nu-mi aparţine. 
Iartă-mă, dacă poţi! Şi iubeşte-m’oleacă! 
Poate-n somn, supărarea cea grea o să-ţi treacă. 
  
Dormi! Pământul şi noi – suntem toţi o fiinţă! 
Cu explozia lui, veşnic ne ameninţă. 
Vreau la piept să te ţin, într-o lume nebună, 
iar de ne-om prăbuşi, să cădem împreună. 
  
Dormi, iubito! Nu vreau să te ştiu supărată. 
Dormi şi lasă-te-ncet doar de visuri purtată. 
Cât de greu se adoarme pe globul enorm! 
Dormi, iubito! E timpul! Toţi în jurul tău dorm. 
  
Marea-n tropot şi crengile scormonind ca vătraiul 
şi zăvodul din lanţ ce-şi trăi-n tihnă traiul, 
împreună cu mine, toţi, mereu împreună, 
“Dormi, iubito!” îţi spunem acum. “Noapte bună!” 
  

1964     
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MONOLOGUL PUIULUI DE VULPE 

  
Albastru sunt, în ferma cenuşie, 
şi, pentru asta, bun de abator. 
În cuşcă de metal ţinut – vai mie! – 
nu-s împăcat că trebuie să mor. 
  
M-aş jupui de viu, să scap de-această 
nobleţe grea. Aş năpârli pe loc. 
Dar albăstriul meu, ca o năpastă, 
triumfă-n blana mea fără noroc. 
  
Năpraznic urlu şi mă iau la trântă 
cu cerul, trâmbiţând spre stele reci, 
ca să implor ori libertatea sfântă, 
ori blana năpârlită-n veci de veci. 
  
Un domn străin, cum vin pe-aici tot anul, 
m-a imprimat cum urlu. Ce nebun! 
Dar cum ar mai urla şi el, sărmanul, 
numai o clipă-n locul meu să-l pun. 
  
Mă zvârcolesc şi sar bezmetic, însă 
nu-i chip să scap şi nici să crăp de tot. 
Dachau-l meu natal, cu plasa strânsă, 
mă ţine sclav, să evadez nu pot. 
  
Doar când deschisă uşa mi-o uitară, 
după un prânz cu peşte împuţit, 
fără să vreau, m-am repezit afară 
şi-n hău stelar deodată m-am trezit. 
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Călăuzit de vii oglinzi lunare, 
am înţeles, în zborul meu stingher, 
că cerul nu-i şi el o cuşcă mare, 
cum îl vedeam din cuşca mea de fier. 
  
Eram eu însumi, flecărind sub astre 
cu pomii legănaţi de-un vis polar. 
Zăpada lor cu irizări albastre 
nu cunoştea cumplitul meu coşmar. 
  
Dar, singur şi-ntristat, mi-am plâns de milă, 
înţelegând, de viscole bătut, 
că libertatea asta-i prea fragilă 
atunci când în robie te-ai născut. 
  
Mereu captiv, am înţeles cu groază 
că după fermă plâng şi c-o iubesc, 
că-n cuşcă, sub a gratiilor pază, 
mi-i patria – ţinutul meu ceresc! 
  
Întors astfel la lumea cenuşie, 
în cuşca mea, învins şi resemnat, 
strivit de-o mult prea grea vinovăţie, 
eu, dragostea în ură mi-am schimbat. 
  
Dar mari prefaceri se petrec la cârmă, 
şi-aici, la fermă! Căci, dacă-ntr-un sac 
ne sugrumau cândva, azi – doar c-o sârmă 
electrică – ne vin urgent de hac. 
  
Duios, lapona mea cu două feţe 
mă mângâie pe cap, pe gât, pe stern… 
Ce mână moale! Doamne, ce blândeţe! 
Da-n ochii ei de înger, ce infern! 
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Mă va salva de boli şi, din tot locul, 
mereu de hrană îmi va face rost, 
dar într-o zi, când va veni sorocul… 
Trădarea e în fişa ei de post. 
  
C-o sârmă îmi va arde-atunci ficaţii 
şi va scânci cu vagi păreri de rău: 
“Fiţi mai umani cu noi, salariaţii, 
şi angajaţi la fermă şi-un călău!” 
  
Ca bunii mei m-aş vrea, fără prihană, 
dar m-am născut captiv, în vremuri noi, 
şi-s devotat acelui ce-mi dă hrană, 
mă mângâie şi mă ucide-apoi.  

1967, Rostov-pe-Don 
 
 

IERTAREA 
 
 Se va găsi o mână de femeie, 
uşoară, ne-ntrecută-n bunătate, 
oricând, puţină dragoste să-ţi deie, 
să te aline simplu, ca pe-un frate. 
  
Şi-un umăr de femeie vei găsi, 
deasupra cărui să respiri fierbinte, 
să-ţi reazemi capul ca de-o pernă şi, 
neîmblânzit, să poţi privi-nainte. 
  
Se vor găsi mereu ochi de femei 
să-ţi stingă-ntreaga inimii durere 
sau, cel puţin, o mare parte-a ei, 
când suferinţa greu tribut îţi cere. 
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Dar vei găsi şi mâna adorată 
ce cu dulceaţă îţi alungă chinul, 
când îţi atinge fruntea-nfierbântată, 
precum eternitatea şi destinul. 
  
Şi-un umăr de femeie vei găsi, 
un umăr nobil, care te-a ales, 
pe viaţă dăruit, nu pentru-o zi, 
nemeritat şi chiar de ne-nţeles. 
  
O, şi astfel de ochi se vor găsi, 
ochi de femeie, trişti, ce-n lunga-ţi cale 
cu dragoste mereu te vor privi, 
până-n străfundul conştiinţei tale. 
  
Dar împotriva ta mereu trăind, 
mult prea puţin îţi par –  şi-această mână, 
şi umărul, şi ochii trist lucind. 
Să le trădezi, mereu ţi-i la îndemână. 
  
Şi iată, azi, năvală dau gonacii: 
“Eşti trădător!” – îţi strigă ploaia-n vânt. 
“Eşti trădător!” – te biciuie copacii. 
“Eşti trădător!” – răsună codrul sfânt. 
  
Vinovăţia sufletul ţi-ncarcă, 
nici tu nu-ţi poţi ierta acestea toate. 
Doar mâna-aceea, transparentă parcă, 
îţi iartă neiertatele păcate. 
Doar umărul acela va putea 
să treacă peste clipele incerte, 
doar ochii-aceia trişti îţi vor ierta 
ceea ce nimeni n-ar putea să-ţi ierte. 

 1970        
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NADIA BRUNSTEIN 
 
EVTUȘENKO – UN MARE POET AL LUMII 
 

După 1953, odată cu moartea lui Stalin, în ceea ce era 
atunci Uniunea Sovietică  s-a iscat dacă nu un vânt, cel puţin o 
adiere de libertate, manifestată, fireşte, şi în literatură. 
Debutând, ca poet, cu câţiva ani mai devreme faţă de acest 
dezgheţ ideologic, tânărul poet Evgheni Evtuşenko a fost 
printre primii – şi printre cei mai înzestraţi – purtători de drapel 
ai acestei noi libertăţi. 

Personalitatea lui senzuală şi lirică, avidă de viaţă, 
rezonantă la limbă şi la existenţă autonomă, cu o  percepţie 
acută a cotidianului postbelic, sisific trăit de cea pe care o 
numeşte „skorbnaya russkaya jenscina”, adică „femeia rusă în 
tristeţea ei îndoliată”, submina orice ortodoxie politică. Fapt 
sesizat de îndată de un tineret care distingea autenticitatea 
sentimentului, dincolo de ideologie. 

Era o epocă, după spusele poetului, când ...oamenii 
simpli pierduseră interesul pentru poezie. Tematica oficială a 
elogierii lui Stalin şi a denunţării „războiului rece” a 
exterminat până şi lirica. Şi iată cum s-a întâmplat că versuri 
de dragoste inocente au ajuns să aibă o sonoritate 
revoluţionară, insurgentă, răzvrătită (interviu luat de Dmitri 
Gordon). Mai mult decât atât, spune poetul: Poezia timpurie a 
generaţiei mele a fost leagănul în care a crescut „glasnostiul”. 

Începuturile biografice ale poetului nu au nimic 
spectaculos. S-a născut în 1933, în Siberia, în orăşelul 
Nijneudinsk, din care a plecat foarte de timpuriu, aşa încât el 
consideră drept loc al naşterii sale un oraş din apropiere, Staţia 
Zima (Staţia Iarna). Părinţii săi erau geologi. Într-un poem din 
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anii ’80, Mama şi bomba neutronică, notează că a fost 
conceput în cursul unei expediţii geologice. Mai târziu, părinţii 
au divorţat, şi mama a fost o vreme artistă şi cântăreaţă de 
estradă, până când, pierzându-şi vocea, a trebuit să se 
consoleze cu un post de funcţionară suprasolicitată şi prost 
plătită. Fiecare nuanţă a acestei copilării, austere şi saturate 
emoţional, a găsit un ecou într-o creaţie sau alta a 
poetului. Staţia Zima a fost primul poem care i-a adus 
celebritatea (publicat în 1956, după o elaborare dificilă de 
câţiva ani, a fost vehement atacat pentru tabloul necosmetizat 
al provinciei sovietice). Tatăl, de la care a moştenit darul 
poeziei, apare ocazional – un volum de versuri poartă 
numele Ureche de tată; mama, însă, e foarte prezentă, atât 
explicit, în poezii ca Mama, Apa vie, La mulţi ani, mamă! etc., 
cât şi subînţeles, în poezia Cântăreaţa, sau chiar în reacţia 
dureroasă vizavi de viaţa artiştilor de cabaret veştejiţi din 
Cabaretul bătrânilor. 

În 1944, mama s-a stabilit la Moscova. Evgheni (Jenia) 
a intrat şi el la o şcoală din marele oraş, din care a fost însă 
exmatriculat la 15 ani, acuzat – pe nedrept, după cum 
mărturiseşte acum – de a fi dat foc la cataloage. A lucrat câţiva 
ani în expediţiile geologice siberiene ale tatălui său, apoi a 
revenit la Moscova, unde a fost admis – fără diploma de 
absolvire a şcolii medii – la prestigiosul Institut de literatură 
Maxim Gorki. Primit, la 19 ani, în Uniunea Scriitorilor, a fost 
exmatriculat de la Institut, în 1954, pentru faptul că s-a 
pronunţat, în şedinţa Uniunii, în apărarea romanului violent 
antibirocratic al lui Mihail Dudinţev, intitulat Nu numai cu 
pâine. 
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Primele versuri ale lui Evgheni Evtuşenko, publicate la 
şaisprezece ani în ziarul Sovetski Sport (?!?), devin mai târziu, 
în 2000, motiv de autopersiflare: 

În poemele-acelea, 
înjuram zdravăn America, 
deşi nici în vis 
n-o văzusem vreodată... 
             („Lubianka”) 

În paranteză fie spus, în această Americă, pe care-o 
descoperă cu adevărat mult mai târziu, el îşi petrece acum cea 
mai mare parte a vieţii sale, predând cu mult farmec şi cu 
pasiunea-i caracteristică literatură rusă şi măiestrie artistică. Şi 
asta de mai bine de două decenii! 

Primul său volum – Exploratorii viitorului, pe care 
poetul îl descrie ca pe o carte foarte slabă în coperţică 
albăstruie, a apărut în 1952. De atunci, a publicat aproape 
continuu: o recentă ediţie a operelor sale cuprinde nu mai puţin 
de opt volume consistente – poezie, proză, teatru, scenarii de 
film, traduceri din mari poeţi ai lumii; a redactat de asemenea 
şi o Antologie a poeziei ruse din secolul XX, carte despre care 
spune că, prin ea, speră să i se ierte măcar o parte din păcate. 
Pe celelalte le va plăti, în mod sigur, cu Antologia poeziei ruse 
din toate timpurile, operă de un  travaliu şi de o masivitate 
nemaiîntâlnite, la care lucrează în prezent. 

A treia zăpadă, cel de al doilea volum, a apărut cu puţin 
înaintea valului ridicat în 1956 de cuvântarea antistalinistă a lui 
Nikita Hruşciov, care a trecut peste tot spaţiul est-european, 
spărgându-se în întreaga lume. Din acest moment, începuse 
aşa-numitul dezgheţ în arta sovietică (rusă), aducând la lumină 
mii de pagini care, cu doi-trei ani în urmă, i-ar fi condamnat la 
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exil şi poate chiar la moarte pe autorii lor – cei care nu erau 
deja în exil sau deja morţi. Era o libertate îngăduită, un lanţ 
ceva mai lung, care uneori însă depăşea atât de mult barierele 
interiorizate (în funcţie de curajul asumat al autorilor), încât pe 
alocuri era vorba chiar de libertate  adevărată. 

Printre cei dintâi care au călărit cu frenezie creasta 
noului val a fost Evgheni Evtuşenko. Poezia A treia zăpadă, 
care a dat numele celui de al doilea volum, fără nicio notă 
politică, respiră atâta prospeţime şi descătuşare lăuntrică, încât 
ani de zile, după ce am citit-o prima oară, ca studentă, eram 
convinsă că vorbea despre eliberarea mult aşteptată, 
despre dezgheţ (un paradox, în cazul de faţă!), şi doar mai 
târziu am descoperit, uluită, că ea a fost scrisă în 1952, în plin 
stalinism. Deci, tot o anticipare: 

Sclipea intens, ca-n vis purtată, 
orbind oraşul necuprins. 
Era chiar ea. Adevărată. 
De când o aşteptam! A nins. 
(„A treia zăpadă”) 

Poeziile publicate la începutul anilor ’60 – Urmaşii lui 
Stalin, Amintirea Annei Ahmatova şi, mai ales, Babi Iar – l-au 
consacrat drept unul din cei mai inspiraţi şi mai progresişti 
poeţi ai generaţiei sale, alături de Bella Ahmadulina, Robert 
Rojdestvenski şi alţii. Dar nu cutezanţele ideologice, sau nu 
numai ele, au lansat neînchipuita celebritate a poetului din 
următorul deceniu, ci mai ales reinventarea iubirii senzuale, 
aproape dispărute din poezia sovietică. Atunci când George 
Orwell, în romanul 1984, ilustra importanţa ideologică a 
reprimării erotice într-un regim totalitar, ştia ce spune. Versuri 
ca: 
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Nu poţi fi alta. Ştiu prea bine. 
Te văd culcată lângă mine 
cum mă-ntrebai, ca-ntr-o beţie: 
„Şi mai departe?... Ce-o să fie?” 
     (”Şi mai departe?...”) 
  
sau: 
  
Dar jumătate vreau din perna unde, 
ca pe-o fragilă, căzătoare stea, 
lângă obraz, inelu-ţi dă rotunde 
dovezi de dor, sclipind pe mâna ta. 
          („Jumătate”) 
  
îi încântau pe tinerii care se resemnaseră la lirismul atât de 
convenţional al poeziei contemporane (năvalnicul Maiakovski, 
cu al lui Nor în pantaloni, aparţinea de mult trecutului). 

Poeziile acestea de dragoste au fost atacate şi parodiate 
la ordin înalt, pentru a fi discreditate. După mărturisirea 
autorului, când a început să scrie cu totul alt gen de versuri, nu 
cu sonorităţi de tobă, ci triste, generate de viaţa însăşi, au 
încetat de îndată să fie publicate. Ceea ce nu le-a împiedicat să 
fie copiate în ediţii Samizdat (ilegale, neoficiale) şi recitate în 
cercuri restrânse, dar din ce în ce mai răspândite, sporindu-i 
astfel celebritatea autorului. Dar, pe lângă faima naţională, 
anii ’60 i-au adus poetului posibilitatea de a călători – după 
care tânjea încă din 1957, când spunea, în Prolog: Graniţele 
mă încurcă. Mi-e jenă că nu cunosc Buenos-Airesul şi New-
Yorkul. 

A fost relativ neinhibat în cursul acestor călătorii, şi, în 
timpul unei vizite în Germania de Est, şi-a exprimat speranţa în 
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căderea iminentă a zidului Berlinului. Povesteşte că secretarul 
general al Partidului Unităţii Socialiste şi şeful statului est-
german, Walter Ulbricht, s-a plâns de mine cu indignare lui 
Hruşciov, şi acesta i-a răspuns: „Păi ce pot să fac – să-l 
deportez pe Evtuşenko în Siberia? Dar el acolo s-a născut”. 

În 1963, însă, face „greşeala” să-şi publice Autobiografia în 
L’Express şi Der Stern, incluzând afirmaţii cu totul 
inacceptabile pentru regim. Imediat, reacţia oficială le 
reaminteşte tuturor scriitorilor – şi mai ales poetului însuşi – că 
lanţul are o lungime bine determinată. Întors acasă, atacat 
vehement în presă, în „scrisorile oamenilor muncii”, Evtuşenko 
încearcă să-şi „răscumpere păcatele”, colindând ţinuturile mai 
puţin primitoare ale Rusiei – Nordul, Estul Îndepărtat – şi 
scriind despre oamenii muncii reali cu o duioasă empatie, cu 
generozitate de limbă şi detaliu semnificativ (Pe fluviul 
Peciora, Nopţile albe în Arhanghelsk, Plus la leafă etc.). 
Include uneori în această poezie critica birocraţiei obtuze, 
neobrăzate, dispreţuite de popor; alteori produce alegorii 
dramatice ale realităţii sovietice în ansamblul ei – mascate de 
titluri care nu înşelau pe nimeni, cum ar fi Monologul 
vulpoiului polar de la ferma animalelor din Alaska (sublinierea 
îmi aparţine – NB), care apare în volumul de faţă cu 
titlul Monologul puiului de vulpe: 
  
Un domn străin, cum vin pe-aici tot anul, 
m-a imprimat cum urlu. Ce nebun! 
Dar cum ar mai urla şi el, sărmanul, 
numai o clipă-n locul meu să-l pun. 
  
Mă zvârcolesc şi sar bezmetic, însă 
nu-i chip să scap şi nici să crăp de tot. 
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Dachau-l meu natal, cu plasa strânsă, 
mă ţine sclav, să evadez nu pot. 
  
Ironia la adresa „domnilor străini”, incapabili să înţeleagă 
crunta realitate sovietică, revine şi în Mestecenii pitici: 
  
Zi, noapte – veşnicele gheţuri, 
cu mişelii de nedescris, 
ne asupresc. Puţin vă pare, 
castanilor de la Paris? 
  

Şi iată că vine anul de cotitură 1968. În timp ce tineretul 
de la Paris se elibera de asupriri reale sau imaginare, oricum 
incomprehensibile pentru est-europeni –, tancurile sovietice au 
intrat în Praga, şi Evtuşenko a răspuns printr-o poezie 
fulminantă: 
  
În sângele de asfinţit al răsăritului, 
tancuri trec peste Praga-n coşmar, 
strivind sub şenilele lor Adevărul, 
care nu-i doar numele unui ziar. 
         („Tancuri la Praga”) 
  

Dezgheţul se termină, dar celebritatea deja mondială a 
poetului îi lasă un grad de libertate sporit în comparaţie cu 
cetăţeanul de rând. Şi chiar în comparaţie cu alţi scriitori 
sovietici. În deceniile care au urmat, a apărut în literatura 
sovietică o disidenţă reală şi primejdioasă, atât pentru 
campionii ei, cât şi pentru regim – disidenţii plătind cu ani de 
deportare, iar regimul, cu prăbuşirea sa. Au intrat în conştiinţa 
populară figuri eroic ostile regimului – ca Soljeniţân, sau eroic 



FERESTRE anul V, nr. 1-2 (13), aug. 2014 

 
 

  41 
 
 

nonconformiste – ca Brodski. Fără a fi unul dintre aceştia (el îşi 
consolidase de-acum alt statut), Evtuşenko şi-a exprimat 
admiraţia faţă de ei, a adresat energice scrisori de protest 
adresate celor ce-i persecutau, şi a continuat să scrie poezii 
sincere şi curajoase, unele dintre ele extraordinare, asigurându-şi 
astfel fidelitatea cititorilor săi de pretutindeni. Tematica lirică – 
ataşamentul esenian faţă de minunile simple ale naturii, iubirea 
matură, frământată, dureros regretată, şi mai ales tema 
moştenită de la Nekrasov, cea a destinului femeii ruse, al 
sătencei, al pescăriţei, al muncitoarei în construcţii sau la 
fabrica de ciorapi – continuă să genereze exprimări sonore şi 
imagistice cu totul aparte, dar mai ales să tulbure. Evtuşenko 
reuşeşte întotdeauna, numai el ştie cum, să transforme un fapt 
banal într-o adevărată bijuterie lirică, în care bucuriile simple 
alternează adeseori cu tristeţile sfâşietoare, umplând de căldură 
şi de visare inimile cititorilor. 

Odată cu sfârşitul anilor ’80 şi cu glasnostiul, viaţa 
Rusiei se schimbă – şi nu doar în bine. Haosul economic, 
rapacitatea neînfrânată, banditismul nedisimulat, înviorarea 
mişcărilor de extremă dreaptă au lovit greu în omul de rând, 
dar şi în artistul ataşat unui ideal de dreptate socială. Evtuşenko 
a reacţionat – cu expresia frustrării, a durerii, a incapacităţii de 
a accepta. Este perioada în care poezia sa lirică cedează la el 
teren unor versuri politice amare, cum ar fi: 
  
Când va veni în Rusia, c-un rost, 
un om ce n-o să-şi mintă neam şi ţară? 
Nu veţi găsi-n guvern astfel de post! 
Şi totuşi... poate vine... prima oară... (...) 
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Cum libertăţii să-i croim cărare 
printre tâlharii care ne supun? 
Să-l facem sclav, prin bici, pe fiecare? 
Dar sclavul doar de ode slabe-i bun. 
               („Aşteptându-l pe Mesia”) 
  

În prezent, încununat cu laurii a numeroase premii 
internaţionale, poetul îşi împarte timpul, peripatetic, între Rusia 
şi Statele Unite, unde predă la Queens College, în New York, şi 
la Universitatea din Tulsa (Oklahoma). Continuă să scrie, cu 
aceeaşi dăruire şi cu aceeaşi originalitate, injectând imagini 
americane în tematica rusă: 
  
Emigrez din America-ndepărtată, 
fără chewin-gum-ul ei în gură, 
mă-ntorc din ţara aceea 
            în nebunie neegalată, 
ca şi-n bunătatea fără măsură. 
  
De la vitrinele atât de nesovietice, 
cu lobsteri şi camabert în faţa greului, 
emigrez la clătitele mamei, nedietetice – 
super-arma URSS-ului. 
               („Emigraţia mea”)   
  

Faima lui internaţională pare cu atât mai surprinzătoare, 
cu cât poezia lui e plină de aluzii literare aparent de neînţeles 
pentru cititorul străin, de aliteraţii, de onomatopee, care răsar 
cu atâta lipsă de efort, încât creează impresia că, în mod firesc, 
autorul vorbeşte în versuri, şi doar cu sforţare – în proză. Dar 
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accesibilitatea poeziei sale nu epuizează meritele ei – şi cei ce 
caută adâncime o vor găsi cu siguranţă. 
  

Şi acum, o mărturisire foarte personală. 
În urmă cu aproape o jumătate de veac (în ani, pare mai 

mult), când eram foarte tineri, într-un amurg de iunie de 
Bucureşti, m-au vizitat Victoria Dragu şi Ştefan Dimitriu, 
prieteni atunci şi acum. Ne uneau multe lucruri, şi poate cel 
mai de seamă era cuvântul scris, care conta uneori covârşitor. 

Tocmai primisem o revistă literară sovietică, cu o 
selecţie de versuri de Evgheni Evtuşenko, şi aşteptam ocazia 
să-mi împărtăşesc delectarea. Fără să încerc să păstrez un ton 
detaşat, le-am citit, traducând spontan, Nopţile albe în 
Arhanghelsk. 

Ştefan mi-a cerut imediat să-i scriu traducerea. A doua 
zi, mi-a arătat-o în formă poetică şi – contrar butadei după care 
nicio femeie şi nicio traducere nu pot fi şi fidele şi frumoase – 
această traducere era. Fiecare rând îmi reamintea sonoritatea lui 
originală – şi fiecare vers suna româneşte, ca şi cum 
Bucureştiul ar fi fost un port la Marea Albă. Nu bănuiam atunci 
nici eu, nici Ştefan ce ne va aduce, în această privinţă, viitorul. 

Cu câţiva ani în urmă, Ştefan mi-a cerut să găsesc şi să-i 
transmit, peste Ocean, Monologul puiului de vulpe, în varianta 
de lucru. Mi-a luat câteva minute să-l pescuiesc pe Internet – 
şi, după o zi, am trăit din nou exaltarea de-a auzi simultan 
muzica unui poem în două limbi, la fel de convingător, de 
firesc, de tranşant. Când Ştefan a sugerat apoi ideea unei 
culegeri de traduceri, am acceptat înainte de a citi e-mailul 
până la capăt. Spre bucuria noastră, a acceptat-o şi autorul. Aşa 
s-a născut volumul Mierea târzie (Editura CD PRESS, 2006). 
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Ştefan nu s-a mulţumit însă cu atât. Colaborând, mai 
departe, cu două foarte bune cunoscătoare ale limbii ruse 
(Alexandra Fenoghen – prestigios redactor la Radio România 
Internaţional, şi Elena Lazari – tânără actriţă originară din 
Basarabia şi stabilită la Bucureşti), el aduce astăzi sub ochii 
noştri volumul de faţă – o selecţie amplă din opera lui 
Evtuşenko, inclusiv poemul de largă respiraţie Porumbelul din 
Santiago, un fel de roman în versuri –, reuşind astfel să-i dea 
cititorului român o imagine extrem de cuprinzătoare a unuia 
dintre cei mai însemnaţi poeţi ruşi contemporani, ca şi a epocii 
pe care a trăit-o. De fapt, imaginea unuia dintre cei mai 
cunoscuţi şi mai iubiţi poeţi ai lumii de astăzi, care a fost 
nevoit să navigheze pe multe ape învolburate, pentru a-şi 
împlini destinul său de mare creator, unic în felul său. 

Dar, dincolo de orice consideraţii biografice, estetice 
sau politice în legătură cu viaţa şi opera poetului, impresionant 
rămâne faptul că, indiferent de vitregia vremurilor ori de 
rătăcirile istoriei, literatura rusă n-a dus niciodată lipsă de poeţi 
excepţionali. Contemporanul nostru, Evgheni Evtuşenko, este, 
fără îndoială, unul dintre ei. 
  

    New Jersey   
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ȘTEFAN DIMITRIU 
 

EVTUŞENKO – DRAGOSTEA MEA! 
  

Era pe la-nceputul deceniului al şaptelea al veacului 
trecut, aveam douăzeci de ani, clocoteam de poezia lui Esenin 
pe care tocmai o descoperisem în traducerea lui George 
Lesnea, şi, într-una din zile, în Luceafărul sau în Gazeta 
literară, nu mai ştiu exact, am descoperit, sub semnătura 
aceluiaşi neîntrecut tălmăcitor ieşean, poemul unui tânăr poet 
rus ce părea în stare să-mi vindece într-o oarecare măsură rana 
niciodată închisă a dispariţiei atât de timpurii şi atât de tragice 
a genialului său predecesor. Ţin minte şi astăzi două din 
versurile care m-au fermecat atunci: „Nefericit de fericiri uitate/ 
Şi fericit că sunt nefericit”. Aşa am făcut cunoştinţă cu 
Evgheni Evtuşenko. A fost o dragoste la prima vedere. 

Peste un an sau doi, în casa Nadiei Răutu, în care mă 
aflam împreună cu prietena mea de-atunci şi soţia mea de-o 
viaţă, Victoria Dragu, m-am întâlnit din nou, de astă dată 
decisiv, cu Evgheni Evtuşenko. Gazda şi prietena noastră – 
cunoscătoare perfectă a limbii ruse – ne-a citit, mai întâi în 
original şi apoi în traducere ad hoc, câteva din poemele 
siberianului, tipărite într-un număr recent din  Innostrania 
literatura,pe care o primea în mod curent. Era vorba de trei 
poeme: Nopţile albe în Arhanghelsk, Hei, oameni! şi Amintirea 
Annei Ahmatova. Emoţia a fost colosală. Şi parcă cineva, mai 
presus de mine, mi-a cerut ca versurile acelea să ajungă 
neîntârziat sub ochii iubitorilor români de poezie într-o formă 
cât mai apropiată de originalul lor desăvârşit. Iată amintirea de 
astăzi a Nadiei Răutu (devenită între timp Brunstein şi stabilită 
de vreo trei decenii la New Jersey), cu privire la acel moment: 
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„Ştefan mi-a cerut imediat să-i scriu traducerea. A doua zi mi-a 
arătat-o în formă poetică şi – contrar butadei după care nicio 
femeie şi nicio traducere nu pot fi şi fidele şi frumoase – 
această traducere era. Fiecare rând îmi reamintea sonoritatea lui 
originală – şi fiecare rând suna româneşte, ca şi cum 
Bucureştiul ar fi fost un port la Marea Albă” (din postfaţa la 
volumul de poeme Mierea târzie).  

Prin nobleţea şi devotamentul colegului meu de 
facultate, George Pituţ, care făcea din când în când incursiuni 
în oraşul primului său an de studenţie, poemul Nopţile albe în 
Arhanghelsk avea să apară în scurtă vreme în revista Tribuna din 
Cluj. El începea aşa: Nopţile albe doar un „poate” sînt,/ te 
tulbură ceva, ciudat şi blând,/ lumini din soare ninse sau din 
lună./ De-un dor purtaţi, de bucurii uitate,/ prin albu-
Arhanhelsk, prin Marsillia, poate,/ tineri matrozi pe cheiuri 
paşii-şi sună, şi se încheia, după o pendulare fascinantă de 
umbre şi de lumini, de realităţi şi de fantasme: Rămâne ea, pe 
cheiuri, fără nume/ (poate-nceput?... poate sfârşit de lume?...),/ 
în pardesiul moale, albăstrui – / fuior de ceaţă subţiat ca 
para:/ poate că-i Vera, poate că-i Tamara,/  poate că-i Zoia, 
poate nimeni nu-i...” . La scurtă vreme, apărea în aceeaşi 
revistă şi cel de al doilea poem, Hei, oameni! . La al treilea, 
însă (Amintirea Annei Ahmatova), m-am împotmolit după 
numai trei strofe (avea 23!). Dar ce strofe! (Ahmatova din două 
lumi era,/ s-o plângi acum, ce stranie poveste!/ Pe când a fost, 
de necrezut părea,/ de necrezut şi azi, când nu mai este.// Ea ca 
un cântec se topi-n amurg,/ ca-ntr-o grădină cu poteci uitate,/ 
de parcă s-ar fi-ntors în Petersburg,/ din Leningrad, pentru 
eternitate.// Ea două vremi uni, două porunci,/ într-o aceeaşi 
fermecată salbă/ şi dacă Puşkin soare e, atunci/ în poezie, ea e 
noaptea albă). 
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Timp de mai bine de patruzeci de ani, traducerea de 
lucru a acestui poem a zăcut, uitată, printre numeroasele mele 
hârţoage, până când, într-o zi din vara anului 2005, somat de 
soţia mea să fac un pic de ordine printre ele, am dat inevitabil 
peste ea. Şi astfel dragostea pentru Evtuşenko s-a reaprins cu o 
vâlvătaie şi mai înaltă. În câteva ore, poemul era gata. În câteva 
zile, intram în legătură, pe mail, cu prietena noastră din 
tinereţe, aflată de cealaltă parte a Atlanticului, care mi-a 
„pescuit” de pe Internet, după cum s-a exprimat ea, şi mi-a 
trimis pe aceeaşi cale o seamă din cele mai importante poeme 
ale genialului Evtuşenko, devenit între timp şi el rezident 
american. Întâmplarea a făcut să găsesc tot atunci, în persoana 
prietenului meu Costin Diaconescu, patronul Editurii CD 
PRESS, un entuziast iubitor al poetului meu de suflet, ca şi 
acceptarea autorului de a i se publica o culegere de poeme în 
România. Aşa a apărut, în vara anului 2006, volumul de 
versuri Mierea târzie, pentru care dragul meu Jenia ne ceda, 
sub semnătură electronică, drepturile de autor „în schimbul a 
şase sticle, ambalate cu grijă, din cel mai bun vin roşu sec 
românesc, delicat şi parfumat ca un amurg de catifea (Merlot 
sau Cabernet)”. În vara aceluiaşi an, avea să accepte invitaţia 
editurii şi a Uniunii Scriitorilor de a fi prezent la lansarea cărţii 
sale, prilej cu care a susţinut, în sala Atelier a Teatrului 
Naţional, un neuitat spectacol de poezie. Tot atunci, a fost 
decorat de preşedintele României cu Steaua Republicii în rang 
de Cavaler. În vara anului următor, 2007, îi apărea la aceeaşi 
editură, tot în traducerea mea, celebrul său roman Să nu mori 
înainte de moarte, şi răspundea invitaţiei Uniunii Scriitorilor de 
a fi prezent la întâlnirea anuală „Serile de la Neptun”, unde i s-a 
decernat prestigiosul premiu Ovidius. 
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În toamna anului 2009, am vizitat pentru câteva luni 
America. Gazda şi nepotul meu, doctorul Vlad Dimitriu, m-a 
întâmpinat încă din prima seară a sosirii mele la reşedinţa sa 
„colonială” din Topeka (undeva, la confluenţa fluviilor Kansas 
şi Missouri), cu vestea că prietenul meu, marele poet rus 
Evgheni Evtuşenko, locuieşte la o aruncătură de băţ (circa 300 
de mile) de locul în care ne aflam noi. Ştiam, desigur, de la 
vizitele sale din Bucureşti şi Neptun, din anii 2006-2007, că 
dragul meu Jenia predă de mai mulţi ani cursuri de măiestrie 
literară şi cinematografică studenţilor americani, dar nu luasem 
în calcul că, trecând Oceanul, voi fi atât de aproape de el. 
Nepotul meu a aflat de îndată adresa lui de internet, i-am trimis 
un mesaj şi, în scurtă vreme, am fost invitat, telefonic, la 
reşedinţa sa americană din oraşul universitar Tulsa 
(Oklahoma). A fost o întâlnire de neuitat, mai întâi în căsuţa sa, 
construită pe la-nceputul secolului trecut şi decorată cu pânze 
semnate de unii dintre cei mai renumiţi pictori moderni (chiar 
şi un Chagall, primit cu dedicaţie) şi apoi într-un vestit 
restaurant chinezesc, unde, după câteva pahare de vin roşu, mi-a 
scris pe blocnotess-ul meu: „România a fost prima ţară străină 
pe care am vizitat-o. Am simţit atunci că nu ar trebui să existe 
hotare între inimile noastre. Era exact ce-am simţit şi atunci 
când m-am îndrăgostit pentru prima oară. Aşadar, şi România 
este prima mea dragoste”. După care, pe o bancă dintr-unul din 
multele parcuri ale oraşului, Evgheni Evtuşenko a acceptat, cu 
disponibilitatea şi cu verva sa dintotdeauna, să se destăinuie, 
timp de mai bine de-o oră, pentru cititorii săi din România. Iată 
o parte din dialogul pe care l-am avut cu el în însorita zi de 
vară indiană, datată 27 septembrie 2009. 
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INTERVIU 
 

Ştefan Dimitriu – Dragă Jenia, ultima oară ne-am văzut la 
Neptun, pe la jumătatea lunii iunie a anului 2007, când 
Uniunea Scriitorilor, prin preşedintele său, Dl. Nicolae 
Manolescu, ţi-a decernat prestigiosul premiu literar 
„Ovidius”. Ce s-a mai întâmplat de-atunci în viaţa ta de 
scriitor? 
  
Evgheni Evtuşenko – În principal, am continuat să lucrez la 
antologia mea, „Zece secole de poezie rusă”, despre care ţi-am 
spus câte ceva şi atunci, la Neptun. Vorbim despre un interval 
de timp cuprins între secolul al X-lea (poezia pre-creştină) şi 
clipa de faţă. Este un volum uriaş de muncă, pe care eu îl fac în 
salturi. Faptul că în fiecare săptămână public o pagină întreagă 
în ziarul „Novoie Izvestia” mă ţine permanent în priză, dar nu 
respect aici ordinea cronologică, ci mai degrabă una 
întâmplătoare, după cum mă simt atras pe moment. Cronologia 
va fi însă strictă în cele cinci volume proiectate, a câte circa o 
mie de pagini (pe două coloane) fiecare, în formatul Bibliei 
ilustrate a lui Gustave Doré. O antologie de asemenea 
dimensiuni nu mai există. 
  
Şt. D. – În ce constă de fapt munca ta? 
  
Ev. Ev. – Doi oameni sunt angrenaţi în această treabă: eu şi 
editorul meu, Radişevski – victima mea, în această situaţie. Eu 
sunt uneori prea aerian, prea poet. Mă bazez prea mult pe 
propria-mi memorie şi mai greşesc datele sau citatele. Memoria 
mea şi-a construit în timp propria sa versiune, şi Radişevski, 
mult mai riguros decât mine, trebuie să restabilească adevărul. 
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Eu fac selecţia versurilor, dar el poate să critice alegerea mea. 
Este şi acesta un fel de democraţie. Deşi s-ar putea spune că, 
într-o anumită privinţă, sunt un dictator. Dar, aşa cum ţi-am 
spus, am un parlament – editorul – care mă cenzurează. Până la 
urmă, însă, cădem de acord, şi treaba merge foarte bine. Primul 
volum a şi fost publicat. 
  
Şt. D. – Cunoscându-te acum destul de bine, cred că erai 
într-adevăr omul cel mai potrivit să realizeze această 
antologie. Dar, trebuie să recunosc, te-ai înhămat la o muncă 
enormă. Uneori am impresia că „Rusia – o şesime de 
pământ”, cum spunea Esenin, a dat jumătate din poezia lumii. 
Iar tu, o jumătate din poezia Rusiei. Înseamnă că ai oprit 
motoarele propriei tale creaţii? 
  
Ev. Ev. – Ce bine-ar fie să fie aşa cu „jumătăţile” astea. Dar 
nici departe nu eşti de adevăr, ca să intru şi eu în acest joc. Însă 
uite cum stau de fapt lucrurile. Eu am citit şi-am învăţat pe 
dinafară de când mă ştiu poezia celor de dinaintea mea, ca şi 
pe-aceea a contemporanilor mei de toate vârstele. Am avut 
întotdeauna sentimentul că rădăcinile sunt adânci. Iar prima 
mea tentativă de a întocmi o antologie de poezie rusă a avut loc 
cu mulţi ani în urmă, în timpul războiului rece, când, aflându-mă 
în Occident, am descoperit poezia emigranţilor ruşi şi chiar pe 
câţiva dintre ei. Dar se întâmpla un lucru straniu: ei nu publicau 
poezia care se scria în Rusia, considerând-o, în bloc, „roşie”, 
tot aşa cum în Rusia nu era publicată poezie emigraţiei, 
considerată, în bloc, „albă”, „contrarevoluţionară”. Am înţeles 
că asta era o prostie şi că arta trebuie să fie întotdeauna 
deasupra politicii. Când am început să-i compar pe cei 
„dinăuntru” cu cei „din afară”, am descoperit că şi unii şi alţii 
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îşi iubeau la fel de mult patria, deşi aveau percepţii atât de 
diferite asupra viitorului ei, din care cauză se uciseseră şi se 
mai ucideau unii pe alţii. Şi-am hotărât atunci să-i unesc. 
Măcar într-o antologie, dacă altfel nu se putea. 
  
Şt. D. – Un act de mare curaj, pentru acele vremuri. 
  
Ev. Ev. – Primele ieşiri ale scriitorilor ruşi peste hotare au fost 
pe la începutul anilor ’60. Prima ţară pe care-am vizitat-o, îţi 
reamintesc, a fost România. Iar la un an după aceea, am ajuns 
pe aeroportul din Paris, în drum spre Africa. Dar cum Air 
France-ul, cu care zburam, tocmai intrase pe neaşteptate în 
grevă, ne-am trezit prizonieri pentru mai multă vreme în Oraşul 
Luminilor. Înaltele personalităţi sovietice care se aflau în 
grupul nostru au protestat energic, telefonând la ambasadă şi 
cerând oprirea grevei – idioţenii din astea. Dar eu am folosit 
cele două săptămâni de şedere în Paris, pe cheltuiala companiei 
franceze de zbor, ca pe un dar dumnezeesc. Puteam, în sfârşit, 
să-i întâlnesc pe ultimii poeţi în viaţă ai emigraţiei ruse. Printre 
ei, George Adamovici. Poate că nu scrisese el prea multe 
poeme, dar era un poet adevărat. Iar faptul care ne-a apropiat şi 
mai mult a fost acela că ne ştiam unul altuia versurile pe 
dinafară. 
  
Şt. D. – Într-adevăr, emoţionant! 
  
Ev. Ev. – El era un critic al noii ere şi un vizionar. Aş îndrăzni 
să zic, ca şi mine. Şi-atunci, am stabilit cu el că era nevoie de-o 
nouă abordare în vederea întocmirii unei antologii a poeziei 
ruse, fără a-i mai împărţi pe poeţi în „albi” şi „roşii”. Şi-am 
început această primă antologie a mea, la care am lucrat ilegal 
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timp de 33 de ani. Într-una din călătoriile de peste Ocean, am 
făcut – deşi eram conştient de toate riscurile – contract cu o 
editură americană, hotărând de comun acord ca, dacă situaţia 
politică din Rusia Sovietică nu avea să se schimbe, să publicăm 
cartea doar în America. Din fericire, între timp a venit la putere 
Gorbaciov, cu perestroika şi glaznostiul lui, şi antologia mea a 
putut să apară în Rusia, în ediţie de masă, deşi avea un preţ 
destul de ridicat. Şi i-am reunit astfel, pentru prima oară, pe toţi 
poeţii ruşi de după revoluţia din octombrie sub acelaşi acoperiş. 
Asta a  fost prima mea antologie – darul meu pentru poporul 
rus. 
  
Şt. D. – Aşadar, ai avut o bună bază de pornire pentru ceea ce 
întreprinzi acum. Şi ca material, şi ca experienţă. Dar simţi 
vreodată că faci dreptate postumă unor poeţi uitaţi sau 
nedreptăţiţi în epoca lor?  
  
Ev. Ev. – În afară de selecţia versurilor, eu scriu şi câte un 
articol despre fiecare poet în parte. Până acum, am scris peste 
patru sute. Şi, în plus, scriu câte un mic poem pentru fiecare 
din ei. Până acum, peste patru sute de poeme. În acest fel, am 
posibilitatea să-mi exprim şi părerea mea despre personalitatea 
şi despre valoarea fiecărui poet, indiferent de felul în care au 
fost receptaţi în epocă. În felul acesta, dacă vrei, „fac dreptate”. 
Dreptatea mea, bineînţeles, pentru că despre dreptate, în 
general, nu poate fi vorba. Cred că mai am nevoie de câţiva ani 
pentru a-mi încheia toată treaba. 
  
Şt. D. – Fiind atât de ocupat cu această antologie gigantică, 
mai ai timp şi pentru creaţia ta? 
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Ev. Ev. – Da, sigur. Am scris în acest răstimp multe poeme. 
Dar ceea ce m-a preocupat cel mai mult a fost noul meu roman, 
din care am dat gata cam jumătate. Este vorba de o istorie 
paralelă. Nu e o carte masivă. Iar titlul l-am „furat” de la Gorki. 
În anii ’30, când marele scriitor a vizitat America, în Rusia era 
foamete. Şi el a încercat să obţină bani de la miliardarii 
americani, pentru poporul înfometat al ţării sale. Dar n-a avut 
succes. Şi-atunci, a scris un eseu extrem de critic despre 
America – „New York, oraşul diavolilor de aur” – diavolii 
aceştia fiind dolarii. Eu am împrumutat titlul lui Gorki, dar 
imaginea pe care o voi crea New York-ului va fi cu totul 
diferită, pentru că eu iubesc acest oraş. Când am văzut pentru 
prima oară America, pe-atunci o ţară inamică, am cunoscut o 
superbă fiică a acestui oraş, de care m-am îndrăgostit. Iar dacă 
dragostea pentru fata aceea a trecut, nu acelaşi lucru s-a 
întâmplat cu dragostea pentru New York. În paralel cu 
romanul, lucrez şi la decupajul scenariului pe care l-am scris 
după unul din poemele mele cele mai importante, „Porumbelul 
din Santiago”, care a salvat de la sinucidere, la modul cel mai 
concret cu putinţă, peste o mie de vieţi tinere. Spun asta, pentru 
că am primit peste o mie de scrisori, în şase limbi, de la cei 
care, după ce au citit poemul meu, au renunţat definitiv la 
gândul sinuciderii. Judecând însă după regula numerelor mari, 
este neîndoielnic faptul că numărul lor a fost mult mai mare. 
Este îndeobşte vorba despre nişte oameni nu prea puternici, pe 
care o primă decepţie îi împinsese să-şi ia viaţa. Citind însă 
poemul meu, aceştia au înţeles că fiecare din ei reprezintă o 
investiţie a celor care-i iubesc şi că ei nu-şi aparţin numai lor. 
Iar atunci când s-ar fi sinucis, i-ar fi ucis puţin şi pe prietenii 
apropiaţi, şi pe membrii familiei lor. Atât despre acest poem pe 
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care, aşa cum mi-ai promis, îl vei traduce şi în limba română. A 
şaptea limbă în care va putea să fie citit. 
  
Şt. D. – Voi profita de întâlnirea noastră de astăzi, ca să iau cu 
mine acest extraordinar poem. Dar spune-mi, cum şi când vei 
realiza filmul despre care-mi vorbeai? 
  
Ev. Ev. – Atunci, să spun mai mult. Poemul meu are la bază un 
fapt real. Cu mulţi ani în urmă, mă aflam în Santiago de Chile 
şi am fost martorul îngrozit al unei tragedii înspăimântătoare, 
când un tânăr de nouăsprezece ani s-a aruncat în stradă de pe 
acoperişul hotelului „Careras”, în care locuiam. În prăbuşirea 
lui, el a luat şi viaţa unui porumbel care ciugulea, nevinovat, pe 
asfalt. De aici a pornit totul. Şi aici mă voi întoarce şi pentru 
filmări. Negocierile sunt în curs cu statul Chile, prin ministrul 
rus al culturii. Va fi un film în maniera lui Fellini. De altfel, 
marele cineast, care mi-a fost prieten, mi-a citit poemul tradus 
în limba italiană şi mi-a spus, încă de pe atunci: „Tu trebuie nu 
numai să scrii scenariul, dar să faci şi filmul”. Iar acum sunt 
foarte aproape de împlinirea acestui proiect, pentru care am atât 
sprijinul unui producător chilian, cât şi pe acela al Studioului 
Mosfilm, care-mi va trimite operatorul cu care am realizat şi 
celelalte două filme artistice de lung metraj ale mele 
(„Grădiniţa de copii” – 1983 şi „Funeraliile lui Stalin” – 
1990”).  
  
Şt. D. – După felul în care eşti privit aici, în America, îmi dau 
seama că această mare ţară este conştientă de ceea ce 
primeşte de la tine. Dar Rusia este conştientă de ceea ce a 
pierdut prin expatrierea ta? 
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Ev. Ev. – Eu nu cred că am dat Rusiei prilejul să simtă vreo 
clipă că m-a pierdut. Pentru că, în ceea ce mă priveşte, este 
vorba despre un poet care trăieşte de 17 ani în America, dar al 
cărui suflet n-a părăsit niciun moment Rusia, fiind la curent cu 
cele mai importante evenimente din istoria ei şi chiar scriind 
despre ele. Şi-apoi, nici despre o absenţă sută la sută nu este 
vorba, pentru că vacanţele mi le petrec, toate, în Rusia. Aş 
putea spune că eu însumi sunt o parte din Rusia. 
  
Şt. D. – Eu mă refeream, în mod concret, la lecţiile tale de 
măiestrie literară şi cinematografică, la stadioanele pe care le 
umpleai cu iubitorii de poezie de-acasă. 
  
Ev. Ev. – Nici în această privinţă nu i-am nedreptăţit pe 
compatrioţii mei. Cele 108 prelegeri de literatură, reluate de 
televiziunile din Rusia de nenumărate ori, şi cele 54 de lecturi 
cu public, ţinute în diverse colţuri de ţară în timpul vacanţelor 
mele (cele mai multe, pe stadioane şi în pieţele mari ale 
oraşelor, cum spuneai) sunt realizări pe care niciun poet rus, şi 
cred că niciun poet din lume, nu şi le poate înscrie pe cartea sa 
de vizită. Ca să nu-ţi mai vorbesc de premiera cu opera mea 
rock – un spectacol-lectură cu douăsprezece mii de spectatori. 
Apoi, mai sunt şi cele câteva sute de cântece scrise pe versurile 
mele, multe din ele devenite atât de populare, încât nici nu li se 
mai ştie autorul. Şi, în fine, antologia poeziei ruseşti din toate 
timpurile, la care lucrez încă. 
  
Şt.D. – Dar spune-mi, care mai este starea poeziei ruse 
actuale? 
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Ev. Ev. – Din nefericire, poeţilor de azi le este frică să aibă idei 
sau au idei mărunte. Nu vor să fie poeţi de primă linie. Este 
alegerea lor să fie poeţi marginali, artificiali. Brodski însuşi, 
care a luat premiul Nobel, este un poet marginal. Că, înainte de 
venirea lui Gorbaciov la putere, el a fost marginalizat de 
sistemul politic din acea vreme, asta-i altceva. Dar libertate 
absolută nu există nicăieri, niciodată. Chiar dacă acum, în 
Rusia, poţi să scrii orice. Dar aici, cenzura se manifestă astăzi 
sub forma gloanţelor, care ucid ziarişti. Este cenzura aşa-zişilor 
oameni oneşti, care sunt în legătură cu gangsterii. Eu nu sunt 
ziarist, dar am scris un poem – „Onorariu letal” – închinat 
jurnaliştilor ucişi pentru că au cutezat să spună adevărul. Eu îi 
acuz pe acei poeţi care afirmă că nu-i interesează politica. Asta 
înseamnă că nu-i interesează oamenii. Poporul este trădat, 
manipulat, înşelat prin politică, şi asta nu-ţi poate fi indiferent. 
Nu spun că trebuie să fii poet politic, dar trebuie să cauţi să 
înţelegi lumea în care trăieşti şi să le deschizi într-un fel ochii 
şi celorlalţi. Uite, să-ţi dau un exemplu. Bella Ahmadulina n-a 
scris niciodată poezie politică. Ea este aşa, ca o acuarelă. Dar 
chiar şi ea a trimis ori a semnat, în anii de prigoană, scrisori în 
apărarea unor disidenţi. Aşadar, n-a fost indiferentă la ceea ce 
se petrecea în jurul ei. Eu cred că indiferenţa în legătură cu 
evenimentele umanităţii sau cu cele petrecute la tine în ţară este 
umilitoare pentru scriitorul ce se vrea cu adevărat mare. 
  
Şt. D. – Spune-mi, când ai scris ultimul poem? 
  
Ev. Ev. – Azi-noapte. Un poem dedicat lui Vasili Vasilievici 
Rosen, un scriitor din trecutul nostru. Un om uneori fascinant, 
alteori îngrozitor. De fapt nu era chiar poet, ci mai degrabă 
eseist. Un scriitor confesiv, sensibil şi... antisemit. Din care 
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cauză ucidea tot ce era poetic în el şi-i chinuia pe toţi cei din 
jurul său. Aşa era el, spunea lucruri îngrozitoare despre evrei şi 
despre cei de alte naţionalităţi. Impulsiv şi puţin nebun, semăna 
cu unii dintre eroii lui Dostoievski. Citindu-i micile lui 
eseuri-poeme, am plâns uneori. Alteori, m-am cutremurat şi 
m-am indignat. Pentru că omul care putea să scrie nişte lucruri 
atât de frumoase putea, în acelaşi timp, să fie şi diavolul în 
persoană. M-am întrebat multă vreme: să scriu sau să nu scriu 
despre el? Şi-am hotărât că trebuie să scriu. Dar, scriind despre 
el, am scris de fapt despre noi. Aşa cum suntem deseori, când 
ne place să ne torturăm şi să-i torturăm pe cei din jurul nostru. 
Poate că acesta este chiar un specific al ruşilor, mai mult decât 
al altor popoare – soţii se torturează unul pe celălalt, prietenii şi 
cunoscuţii de asemenea, guvernul îşi torturează poporul şi 
invers, o tortură continuă, generală şi reciprocă. De ce ne 
torturăm necontenit unii pe alţii şi pe noi înşine? Cu aceste 
gânduri mi-am scris poemul. De asta n-am dormit toată 
noaptea. 
  
Şt. D. – Pentru ca acum să suporţi tortura întrebărilor mele... 
  
Ev. Ev. – Stau de vorbă cu tinerii scriitori ruşi de astăzi: „L-aţi 
citit pe Soljeniţân, Arhipelagul Gulag?” Iar răspunsul e 
aproape invariabil: „Nu ne interesează. Nu eram născuţi pe 
vremea aceea. Este problema generaţiei voastre”. Eu însă merg 
pe mâna lui Dostoievski: „Toţi suntem vinovaţi de toate!” Şi 
dacă nu vom simţi răspunderea pentru trecutul care apasă pe 
umerii noştri, acest trecut odios se poate repeta oricând. Din 
acest motiv, este nevoie de o responsabilitate istorică. Deşi nu 
sunt catolic, eu am o mare admiraţie pentru părintele Vojtila, 
Papa Ioan Paul al II-lea, primul Papă care a recunoscut 
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responsabilitatea Bisericii pentru Inchiziţie, ca şi 
responsabilitatea unor preoţi catolici francezi care-i denunţau 
pe evrei la Gestapo. Tot aşa, şi guvernele noastre ar trebui să-şi 
recunoască deschis greşelile lor, şi să nu se mai acuze continuu 
unele pe altele. Întâi să ne recunoaştem greşelile noastre şi pe 
urmă vom avea dreptul să-i acuzăm pe alţii. 
  
Şt. D. – Crezi că, după ce au câştigat bătălia cu totalitarismul, 
scriitorii ruşi au cam obosit? Ori chiar s-au predat? 
  
Ev. Ev. – Dar cine a spus că am câştigat bătălia cu 
totalitarismul? După părerea mea, chiar şi multe ţări care se 
consideră democratice sunt totalitare în felul lor. Mai ales cele 
care au puterea totalitară a banilor. Chiar dacă a fost inventată, 
de ochii lumii, formula de corectitudine politică (political 
corectnes). Însă, cu toate că vântură pe toate drumurile acest 
precept, pentru unii scriitori americani pare încă inadmisibil să 
stea pe aceeaşi scenă cu confratele lor homosexual Allen 
Ginsberg. Dar există şi totalitarismul minorităţilor exercitat 
asupra majorităţii. Să-ţi dau un exemplu. Într-una din zile, am 
zărit pe uşa amfiteatrului în care predau lecţii de plastică a 
imaginii un poster înfăţişând doi bărbaţi goi, în poziţia 69. Am 
vrut să-l dau jos, când mâna prietenească a unui student m-a 
bătut pe umăr: „Domnule Evtuşenko, nu vă atingeţi de el, dacă 
nu vreţi să riscaţi, mâine dimineaţă, o demonstraţie împotriva 
dumneavoastră din partea tuturor homosexualilor şi lesbienelor 
din Universitate!” Există, aşadar, mai multe feluri de 
totalitarism. Dar şi unul din cele mai cumplite dintre ele, care a 
fost aşa-zisul comunism sovietic (în realitate, o monarhie 
absolută şi sângeroasă, ca şi socialismul din România), a putut 
fi învins puţin câte puţin, până la prăbuşirea lui totală. Prin 
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contribuţia măruntă a tuturor. De pildă, mama mea a fost, la 
început, o comunistă fanatică. Din idealism, fireşte. Era artistă 
de estradă şi a cântat în timpul războiului în tranşeele din prima 
linie. Apoi, a devenit şefa secţiunii pentru copii a Filarmonicei 
Ruse. În această calitate, s-a zbătut şi a reuşit să obţină 
aprobarea pentru organizarea pomului de Crăciun şi de Anul 
Nou în incinta Kremlinului. Crede-mă că nu i-a fost deloc uşor, 
pentru că erau vremuri triste. Şi ea – o bucăţică de om. Dar pas 
cu pas şi picătură cu picătură, ea, fosta comunistă fanatică, a 
reuşit să sape la temelia acelui sistem politic odios, atunci când 
s-a trezit şi-a înţeles cum stăteau de fapt lucrurile. Prin 
acţiunile noastre, comunismul s-a anulat treptat pe sine însuşi, 
până la dispariţie. Dar, din păcate, alte feluri de totalitarism i-au 
luat locul. 
  
Şt. D. – După o viaţă întreagă de creaţie şi de luptă, care crezi 
că ar fi, după tine, definiţia poeziei? 
  
Ev. Ev. – Mi-e tot mai greu să găsesc o definiţie a poeziei. Dar 
cred că noi, poeţii, avem datoria să facem lumea mai frumoasă. 
S-o salvăm de la indiferenţă, prin înţelegerea şi relevarea 
rosturilor vieţii. Şi putem face asta, numai dacă primim în 
schimb dragoste şi frumuseţe. Însă nu poţi nici să primeşti şi 
nici să dai dragoste şi frumuseţe într-o lume tensionată. Sau, 
dacă poţi, asta nu ţine de inimă, ci doar de tehnică. Boris 
Pasternak spunea că tinerii poeţi care scriu fără să cunoască în 
profunzime lumea, istoria, n-au nicio şansă de-a ajunge mari cu 
adevărat. Dar, ca să fii un mare poet, trebuie în acelaşi timp să 
cunoşti ca nimeni altul limba în care scrii, adică să fii 
„poliglot” al limbii tale, aşa cum marele meu prieten Nichita 
Stănescu susţinea pe drept cuvânt că este „poliglot de limba 
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română”. Şi-apoi mai trebuie să fii un neobosit  cititor. Să-ţi 
stăpâneşti profesia ca un om de ştiinţă, mereu la curent cu tot 
ce se petrece în domeniul tău. Şi, nu în ultimul rând, să-ţi 
asumi o anumită responsabilitate pentru lumea în care trăieşti. 
Atitudine fără de care poţi fi la o adică un poet bun, dar nu un 
poet mare. 
  
(Interviul a fost publicat în revista „România literară” din 23 
aprilie 2010) 
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PAUL GRIGORIU 
 
  
CU  EVGHENI  EVTUŞENKO,  

DESPRE  LIBERTATE 
  
Paul Grigoriu: Invitat la „Sfertul academic”, de la K Drane, 
Radio România Actualităţi, este unul dintre cei mai importanţi 
poeţi ai secolului XX, dar şi ai secolului XXI, Evgheni 
Evtuşenko. Evgheni Alexandrovici, aţi avut la un moment dat 
ideea să vă recitaţi poeziile în lăcaşurile sfinte, în biserici, în 
sinagogi, în moschei. Ce înseamnă exact acest lucru – că 
poeziei nu-i este interzis niciun teritoriu sau că poetul este, în 
afară de preot, rabin sau imam, singurul dintre muritori 
abilitat şi admis să dialogheze cu divinitatea? 
  
Evgheni Evtuşenko:  La dialogul cu Dumnezeu are dreptul 
fiecare om, şi nu numai la un dialog în genunchi. Fără îndoială, 
putem să avem un dialog cu Dumnezeu şi putem chiar să ne şi 
contrazicem. În afară de asta, dacă este să vorbim despre 
înţelegerea noastră, înţelegerea creştină a lui Dumnezeu, eu am 
simţit întotdeauna, din copilărie, că Isus Hristos este unul 
dintre eroii mei cei mai iubiţi. Întotdeauna l-am simţit ca pe un 
om. Şi, când am fost la Ierusalim, am pus mâna pe adâncitura 
unde se spune că El s-a sprijinit atunci, pe Golgota, când s-a 
oprit din cauza oboselii; sigur că adâncitura a devenit tot mai 
adâncă, pentru că multe mâini au vrut să atingă locul acela. Eu 
nu sunt un om mistic, sunt un om liniştit, însă ceva mi s-a 
transmis acolo, din profunzime. Isus Hristos a fost un mare 
revoluţionar al vremurilor sale, un scriitor minunat, un 
învăţător şi, de asemenea, cred, un om vesel, pentru că un om 
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care a transformat apa în vin avea, probabil, un mare simţ al 
umorului, şi câteodată mă gândesc: „Cum s-o fi întâmplat 
asta?” Cred că el avea puterea de a face ca această apă să se 
transforme în vin şi a făcut un fel de glumă. Era un om cu 
simţul umorului, fără îndoială. 
  
P. G.  – Un contemporan a spus despre dumneavoastră: 
„Evtuşenko s-a îndrăgostit de Epocă, iar Epoca s-a îndrăgostit 
de Evtuşenko”. Vă mărturisesc sincer, nu ştiu să situez exact în 
timp când a fost făcută această informaţie-constatare, în 
schimb, Evgheni Alexandrovici, mi-e lesne să observ că amorul 
Evtuşenko-Epocă, în ambele sensuri, deci Evtuşenko spre 
Epocă, Epoca spre Evtuşenko, e o realitate foarte pregnantă. 
Vă întreb pe dumneavoastră, care este subterana acestei relaţii 
foarte intime între timpul său şi poetul Evtuşenko? 
  
Ev. Ev.  – Vedeţi, eu am început să scriu poezii atunci când 
omenirea, globul pământesc erau scindate în două lumi 
contradictorii: lumea capitalismului şi lumea socialismului. 
Fiecare lume voia să arate că este cea mai bună şi trebuie 
aleasă ca sistem de viaţă. Însă acest refuz de a vedea în cealaltă 
lume ceva bun a fost, din fericire, spulberat de literatură. Chiar 
şi pe vremea lui Stalin, noi îi citeam pe cei mai buni scriitori 
americani: Mark Twain, Theodor Dreiser, Jack London, 
nemaivorbind de Hemingway sau Faulkner. Şi nu ne-am putut 
închipui că America este o ţară a duşmanilor poporului nostru, 
pentru că întotdeauna literatura uneşte oamenii, atunci când 
politicienii, din păcate, nu fac acest lucru. Dimpotrivă! A fost 
nevoie de un om care să vorbească despre nevoia unificării 
noastre, despre nevoia de a distruge acea Cortină de Fier. Dacă 
nu aş fi fost eu, ar fi fost altcineva care ar fi făcut primul acest 
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lucru. Pur şi simplu, ar fi străpuns el acea Cortină de Fier şi noi 
l-am fi auzit pe acel om. Cu mine s-a întâmplat un fapt 
deosebit. Eu am fost tradus dintr-o dată în 72 de limbi, în vreo 
sută de ziare, ceea ce nu se întâmplase mai înainte; iar mai 
târziu, au fost publicate şi alte versuri ale urmaşilor lui Stalin, 
ceea ce vorbea lumii despre libertatea câştigată în ţara noastră 
şi, în acelaşi timp, dădea posibilitatea celor din Occident să 
simtă că în spatele Cortinei de Fier nu se află numai roboţi 
roşii, ci şi oameni care trăiesc şi gândesc cu adevărat. Eu am 
transformat poezia într-o armă de luptă cu războiul rece. 
  
P. G.  – Aţi bătut lumea în lung şi-n lat, aţi cunoscut o mulţime 
de oameni, sunteţi admirat de un număr şi mai mare. V-aţi 
oprit odată din acest periplu, ca şi acum, aici, la Radio 
România, şi aţi spus: „Analfabetismul moral mă sperie”. Cum 
se tratează această boală, Evgheni Alexandrovici? Cât este ea 
de răspândită? 
  
Ev. Ev.  – Ştiu, există oameni al căror analfabetism este 
condiţionat nu de faptul că nu vor să fie alfabetizaţi. Există o 
filosofie a acestor ani, „even surfaces” – suprafeţe ne-netede: în 
condiţiile de viaţă existente, ale sărăciei, ale faptului că 
oamenii sunt pur şi simplu umiliţi, trăind chiar într-o formă 
neoficială de sclavie, ei nu pot fi cu adevărat alfabetizaţi. 
Alfabetizarea nu înseamnă doar citirea ziarelor. Am fost uimit, 
în unele ţări occidentale, în special în America, de faptul că 
oamenii nu-şi cunosc propriii clasici. Pur şi simplu, n-am putut 
să-mi cred urechilor. N-am crezut, de exemplu, că ei nu-l 
cunosc pe Faulkner, nu-l cunosc pe Arthur Miller, şi m-am 
întâlnit cu mulţi asemenea oameni. Şi, dacă este să vorbim aşa, 
din conştiinţă, la noi sunt mai bine cunoscuţi. În Rusia, chiar şi 
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în anii cei mai grei de cenzură, oamenii au cunoscut mai bine 
literatura străină şi de aceea, deşi eram înconjuraţi de Cortina 
de Fier şi nu eram lăsaţi afară, lumea aceea fiindu-ne furată, 
oamenii judecau acea lume prin cărţi. Când am ajuns prima 
oară la Paris, am avut sentimentul că fusesem deja acolo. Acest 
analfabetism moral nu se măsoară prin numărul de diplome pe 
care le ai, ci este vorba de cultura comportamentului uman. 
Dacă eşti indiferent, acesta este un analfabetism moral, o formă 
ascunsă a agresiunii. Birocraţia, întreaga birocraţie politică – 
înseamnă doar idolii în care oamenii nu cred şi pentru care nu 
simt nimic. Oamenii sunt răspunzători pentru această 
imobilitate a lor, sunt nişte agresori în imobilitatea lor. 
  
P. G.  – Când vorbesc de raportul artist-oficialitate, numeroşi 
sunt aceia care rezervă celui dintâi numai şi numai rolul de 
rebel, de oprimat, de neînţeles. Dumneavoastră, Evgheni 
Alexandrovici, aţi avut cu oficialitatea o relaţie mult mai 
complexă, care v-a adus şi destule avantaje, pe care le 
condamnă criticii dumneavoastră, atâţia câţi sunt. Simţiţi 
măcar uneori dorinţa să vă justificaţi în faţa acestor critici, să 
le daţi măcar o explicaţie, cât de simplă, sau nu? 
  
Ev. Ev.  – Am să vă dau un exemplu. Cândva, am vizitat Chile, 
înainte de preşedinţia lui Salvador Allende, şi, fiind acasă la 
prietenul meu Pablo Neruda, stăteam alături de un general. Era 
pe vremea preşedintelui Eduardo Frei. Ştiu foarte bine limba 
spaniolă şi, pe când Pablo Neruda îşi recita versurile, l-am auzit 
pe general spunând: „O, Doamne, ce versuri minunate! Cum se 
poate ca acest om să fie absolut diferit în politică?” Apoi, 
observând că urmărisem cu atenţie ceea ce spusese, m-a 
întrebat: „Sunteţi cumva străin?” I-am spus: „Da, sunt rus”. – 
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„Rus? s-a încruntat el. Care este numele dumneavoastră? Să nu 
spuneţi cumva că sunteţi Evtuşenko!” I-am răspuns: „Da, sunt 
chiar Evtuşenko...” Atunci, el a spus: „Îmi pare bine! Generalul 
Pinochet!” Ce înseamnă asta? Nu-i plăceau versurile politice 
ale lui Pablo Neruda, dar era încântat de limba lui. Ce s-a 
întâmplat cu mine? Eu am discutat în contradictoriu cu 
Hruşciov, pe care nu l-am iubit, deşi el a deschis porţile şi de 
aceea i se iartă multe. Dar noi discutam în contradictoriu, el 
dădea cu pumnul în masă, dădeam şi eu cu pumnul în masă. 
Eram egali şi, în acelaşi timp, când cânta cântecele mele, 
plângea. Le ştia pe dinafară şi plângea. Erau oameni în rândul 
aparatului de partid sovietic care cunoşteau foarte bine 
cântecele mele şi ele au devenit cântece populare. Deci, ele 
erau iubite chiar şi de birocraţii de partid, care nu mă iubeau şi 
mă atacau totdeauna pentru opiniile mele politice care se 
abăteau de la linie. Când Honecker l-a sunat de la Berlin pe 
Hruşciov şi i-a spus, dacă-mi aduc bine aminte: „Iată ce spune 
poetul dumneavoastră Evgheni Evtuşenko: Germania trebuie să 
se unifice, şi asta mai înainte ca fiul său cel mare să se 
căsătorească”, Hruşciov i-a spus, şi mi-a povestit apoi toate 
acestea: „Ce pot să-i fac lui Evtuşenko? Nu pot să-l exclud de 
nicăieri, nici din partid, pentru că nu e membru de partid şi nu 
ocupă nicio funcţie oficială. Să-l trimit în Siberia? Dar el s-a 
născut în Siberia”. Aşa că, vedeţi? Birocraţii erau şi ei diferiţi, 
unii nu puteau să mă sufere. De exemplu, Andropov. S-a creat 
o situaţie kafkiană atunci când el, viitor membru în Biroul 
Politic şi şef al KGB, scria împotriva mea turnătorii adresate 
Biroului politic şi atrăgea atenţia asupra pericolului versurilor 
mele. Am aflat mai târziu acest lucru. Pe de altă parte, pe 
seama mea a început să se clevetească, pentru că oamenii erau 
miraţi că eu spun atât de multe lucruri împotriva liniei oficiale, 
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împotriva politicii statului, şi nimeni nu mă atingea, nimeni nu 
mă aresta. Pur şi simplu, nu mă tipăreau, nu-mi mai permiteau 
să plec în străinătate, dar mă lăsau în pace. Pentru că aveam o 
protecţie foarte mare: dragostea poporului! Altceva nu mai 
aveam, niciun fel de protecţie. 
  
P. G.  – Editura bucureşteană CD PRESS, care ne-a prilejuit şi 
nouă, celor de la Radio România, norocul de a vă cunoaşte şi 
de a vă pune câteva întrebări, v-a tipărit antologia de versuri 
„Mierea târzie”, în tălmăcirea excepţională a lui Ştefan 
Dimitriu. Cât trebuie să citească cineva, ca să înţeleagă ce 
înseamnă Evtuşenko? 
  
Ev. Ev.  – Aici, în studio, se află şi alt prieten, un om foarte 
plăcut, care a crezut în succesul acestei cărţi. Este editorul meu, 
Costin Diaconescu, şi, dacă aş fi în locul lui, aş primi sfatul de 
a edita încă două din lucrările mele. Prima este o mică 
povestire în versuri, a cărei acţiune se petrece în Chile, înainte 
de căderea lui Allende. Este vorba despre „Porumbelul din 
Santiago”, un poem despre sinucidere. O povestire universală. 
Ca şi la Shakespeare, acţiunea se petrece în anumite locuri, dar 
ele au devenit universale. Poemul a salvat, după câte ştiu eu, 
cel puţin 500 de oameni, de vieţi omeneşti, poate mai mult (eu 
am doar 500 de scrisori, din diferite ţări), dar el îşi continuă 
treaba, îi opreşte pe tineri de la sinucidere, care este un lucru 
foarte dur faţă de părinţii lor, de mamele lor, mai ales, faţă de 
propriul talent (s-a spus, doar, că geniul este pur şi simplu un 
om obişnuit, restul fiind o deviaţie de la normal). Şi alt sfat pe 
care i l-aş da domnului Diaconescu ar fi să editeze – desigur, 
dacă vrea, am să-l hipnotizeze chiar acum! – romanul meu „Să 
nu mori înainte de moarte”. Aici este, în primul rând, povestea 
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mea omenească. A fost publicat în 1995, a devenit best-seller, a 
fost tradus în multe ţări, printre care şi în America. În Italia, a 
primit un premiu deosebit, „Giovanni Boccaccio”. Acest roman 
oferă o nouă viziune asupra puciului din 1991, pentru 
înlăturarea lui Gorbaciov. Însă el este închinat şi fotbalului, pe 
care l-am iubit foarte mult. Chiar aseară, la meciul Italia-
Germania (semifinala Campionatului Mondial, jucată la 
Dortmund, la 4 iulie 2006, şi câştigată de Italia cu 2 – 0  n.n.), 
am avut cinci minute de fotbal – ultimele cinci minute ale 
prelungirilor – cum n-am mai văzut de multă vreme. Acestea 
trebuie incluse în antologia întregii istorii a fotbalului 
internaţional. A fost absolut năucitor. Pur şi simplu, meciul 
acesta m-a încântat, iar astăzi l-am revăzut. Cu câtă strălucire 
au fost marcate golurile! A fost un joc foarte dur, dar nu şi 
brutal. Revenind, cred că e bine să fie traduse aceste lucrări în 
România. Romanul ar ajuta să se înţeleagă mai bine ce s-a 
întâmplat în Rusia între Gorbaciov şi Elţân. Ce a reprezentat de 
fapt acest puci? În roman, există o întreagă antologie a 
evenimentelor care au avut loc în ultimul timp, cataclismul care 
s-a petrecut în Rusia. Eu continui să am o atitudine de tandreţe 
faţă de Mihail Gorbaciov. El este învinuit pe nedrept de 
conaţionalii mei. Pur şi simplu, el nu a putut să se ridice la 
nivelul acelor evenimente, dar n-a avut niciun fel de intenţii 
rele împotriva ţării noastre. Este un om cinstit şi sunt mândru 
că am fost membru al Parlamentului condus de el, al unui 
Parlament foarte rar întâlnit, un Parlament în care niciunul 
dintre deputaţi nu avea în spate banii, ceea ce în prezent, din 
păcate, cred că nu mai este posibil nicăieri. Dar atunci, în 
Parlament, un om ca Saharov era o fericire. Gorbaciov mi-a 
scris un bilet. Odată, într-o şedinţă parlamentară, m-am enervat 
foarte tare, atunci când am fost învinuit că aş fi jignit puterea 
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sovietică; în realitate, spusesem că armata noastră ne-a salvat, 
pe mine şi pe toţi oamenii, de fascism. I-am cerut lui 
Gorbaciov să-mi dea cuvântul. Voind să mă liniştească, el mi-a 
spus: „Mâine!”, şi m-a trimis la locul meu. Dar nici a doua zi 
nu mi-a dat cuvântul, iar eu fierbeam. M-am dus la el şi i-am 
spus: „Unde este mâinele meu, domnule Gorbaciov?” Mi-a dat 
atunci un bilet minunat, pe care l-am pus în ramă şi-l ţin pe 
masa mea de lucru: „Mâinele dumneavoastră e poimâine!” 
  
P.G.  – Vă mulţumesc din inimă, Evgheni Alexandrovici, sper 
să mai reveniţi în acest studio. Şi să ştiţi că ne sunteţi drag. 
  

5 iulie 2006 
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EMIL PARASCHIVOIU 
 

ŞTEFAN DIMITRIU 
– ÎNTRE SCÂRBĂ ŞI FASCINAŢIE– 

  
Ştefan Dimitriu este unul dintre cei mai importanţi 

prozatori români, deşi critica literară oficială s-a pronunţat prea 
puţin în acest sens, iar dacă a făcut-o când şi când, la apariţia 
unora dintre cărţile sale, ea l-a uitat adeseori la ora bilanţurilor 
(citeşte, aşa-zisele istorii ale literaturii), văduvindu-l desigur şi 
pe autor de locul ce i se cuvine în viaţa literară românească, dar 
mai ales păcălind cititorii cu falsele lor ierarhii, bazate pe 
coterii şi spirit de gaşcă. Afirmaţii precum cele ale unor critici 
ca Alex Ştefănescu sau Mihai Ungheanu, potrivit cărora lipsa 
de notorietate a scriitorului s-ar datora faptului că el „există în 
literatură de unul singur, fără să se revendice de la vreo şcoală 
sau de la vreun cenaclu”, ori consideraţii ca acelea ale 
profesorului Romul Munteanu care, în prefaţa la volumul de 
teatru „Steaua păguboşilor”, afirma negru pe alb că „poate 
părea paradoxal, dar romanele cele mai originale, mai profunde 
şi mai rezistente în timp ale generaţiei Augustin Buzura au fost 
scrise de Ştefan Dimitriu” sunt palide consolări pentru un 
scriitor conştient de valoarea sa şi neînsemnate accese de 
conştiinţă ale unei critici literare corupte sau, în cel mai bun 
caz, amorfe, a cărei rea-credinţă s-a manifestat din plin şi în 
cazul celei mai recente cărţi a lui Ştefan Dimitriu, „Lasă zilei 
scârba ei” (Editura Vremea, 2009), un roman masiv, cu 
adevărat epocal care, în mod normal, ar fi trebuit să constituie 
un moment de triumf şi de sărbătoare pentru întreaga lume 
literară românească, dar care, la un an de la apariţia sa, a rămas 
aproape neobservat pentru cei care ar fi trebuit să-l vestească. 
Mai receptivi şi mai oneşti par a fi confraţii prozatori, precum 
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Constantin Stan, care scria: „Ştefan Dimitriu, cu al său Lasă 
zilei scârba ei ... vine de mărturiseşte, într-o a doua parte a 
romanului, despre lumea de după 1990, aproape ca într-o 
cronică în care evenimentele şi personajele acestor evenimente 
par absolut fabuloase. Nimic nu este uitat, nimic nu este iertat 
în acest roman despre care se tace tocmai pentru că este atât de 
incomod de comentat. Trăită, lumea de după 1990 părea mai 
suportabilă, citită – te copleşeşte de indignare, revoltă, 
neputinţă şi scârbă” („Lumea de azi între scârbă şi fascinaţie”, 
în „Luceafărul de dimineaţă” din 26 mai 2010). Revelatoare 
sunt şi observaţiile scriitorului Ion Lazu, încredinţate revistei 
româno-americane „Origini”: „La sfârşitul acestor consideraţii 
privind Lasă zilei scârba ei, fără îndoială unul dintre romanele 
cele mai importante ale acestor ani, trebuie să recunoaştem că 
ne surprinde foarte tare lipsa de reacţie a criticii literare, chiar 
dezafectată, cum ne-am obişnuit să o vedem de atâta vreme. 
Dacă am înţeles că o cronică  profesionistă poate apărea la 2-3 
ani şi chiar la mai mulţi ani de la lansarea pe piaţă a cărţii 
respective, dacă problematica romanului despre care am dat 
seamă aici este foarte complicată şi necesită un răgaz pentru 
decantări, pentru delimitări (de ce nu?), dacă materia în 
expansiune a cărţii se lasă cu greu stăpânită-controlată, dacă 
ne-am aşteptat ca abordarea decisă, «în cătarea puştii», a unor 
aspecte din stricta actualitate să fi stârnit vii/multiple reacţii (de 
contestare, de discreditare a cărţii şi a autorului ei), tăcerea ce 
s-a înstăpânit în jurul romanului ni se pare de rău augur pentru 
soarta literaturii române. Se încearcă nu doar temporizarea, ci 
împingerea în umbră, învăluirea în tăcere a mesajului, a 
semnalelor de alarmă trase cu  hotărâre? Se schiţează o 
conspiraţie a tăcerii care vizează neutralizarea şi învăluirea 
într-o pâslă cât mai groasă a tăişurilor multiple? Se mizează pe 
faptul că punctele de incandescenţă ale celor câteva sute de 
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exemplare difuzate pe piaţă se vor stinge, precum tăciunii de 
pe-o vatră împrăştiată? Ar fi, credem, un semn sigur că prea 
puţine mai sunt de făcut şi de sperat...” Dar dacă iluştrii noştri 
critici îl ignoră cu bună ştiinţă, Ştefan Dimitriu îşi aduce 
aminte de ei chiar în paginile recentului său roman: 
„Ascultând-o, mă gândeam cu sinceră compasiune la mulţi 
critici din ziua de azi, unii foşti prieteni de-ai mei, care nu erau 
în stare să se ridice la judecăţile de bun simţ ale Esterei, deşi 
fiecare din ei redactase câte o ditamai istorie a literaturii, 
fudulă, snoabă şi inutilă, pentru alimentarea propriului şi 
nemăsuratului lor orgoliu, ca şi pentru solidarizarea tovarăşilor 
de gaşcă în jurul unui mesaj mincinos, prin care se iluzionau că 
vor putea să impună ideea că numele inventariate şi săltate de 
ei în slăvile cerului erau singurele care contau, ceea ce nu 
numai că-i plasa în rândul falsificatorilor ordinari, dar îi 
umplea şi de un ridicol fără margini”. Tot aici, scriitorul 
analizează şi mecanismul acordării distincţiilor literare: 
„Şerban  (...) era ca şi abonat din doi în doi ani. Pentru că în 
ceilalţi se afla în comitetul de acordare a premiilor şi avea grijă 
de cei care urmau la rând. Un cerc închis, în care se intra pe 
criterii pe care nu le-am înţeles niciodată până la capăt. Iar 
când le-am înţeles, n-am fost în stare să le urmez. Ştiam numai 
câteva dintre ele – frecventarea şi adularea necondiţionată a 
mai-marilor breslei, aderarea făţişă la o anumită coterie, 
participarea măcar din când în când la orgiile ei bahice, 
semnarea unor memorii colective împotriva altor găşti sau 
grupări – dar trebuie să mai fi fost şi altele”. Sustrăgându-se 
temelor şi tehnicilor la modă, romanele lui Ştefan Dimitriu se 
constituie în cronici amănunţite, profunde şi captivante ale 
realităţilor timpului nostru, putând fi considerate pe drept 
cuvânt, aşa cum spunea cineva, nu doar cărţi de literatură, dar 
şi, sau în primul rând, cărţi de învăţătură.    
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ȘTEFAN DIMITRIU -  BIOBIBLIOGRAFIE 

  
  
Născut la 21 mai 1938, în comuna Ibănești, judeţul Tutova (azi, 
Vaslui) 

Părinţii: Ştefan Dimitriu şi Atena Dimitriu (fostă Coatu), ambii 
învăţători 

Studii 
·Şcoala elementară (şapte clase) în satul natal (1944-1952) 
·Liceul „I.L. Caragiale” din Ploieşti (curs seral, 1953-1955) 
·Facultatea de limba şi literatura română din Bucureşti (cursuri 
de zi, 1962-1967) 

Funcţii 
– august 1952 - decembrie 1952: munci sezoniere în oraşul 
Brăila, unde se afla, ca refugiat, împreună cu mama, sora mai 
mare cu doi ani (Olguţa) şi fratele mai mic cu şase ani (Dan), 
tatăl său fiind, în această perioadă, arestat politic 
– 16 aprilie 1953 - 7 ianuarie 1955: muncitor topograf în cadrul 
Întreprinderii nr. 2 Construcţii Rafinării Teleajen –Ploieşti 
– 7 ianuarie 1955 - 25 iulie 1955: muncitor în cadrul 
Laboratorului de betoane al Trustului Regional de Construcţii – 
Grup Şantiere nr. 1 – Ploieşti 
– 28 octombrie 1955 - 1 iulie 1956: muncitor librar la mic-
gros-ul Centrului de Librării şi Difuzare a Cărţii al Regiunii 
Ploieşti 
– august 1956 - decembrie 1958: redactor la ziarul Flamura 
Prahovei şi la Ora locală a oraşului Ploieşti, alternând 
perioadele de angajat cu cele de colaborator, în funcţie de 
capriciile luptei de clasă 
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– 4 decembrie 1958 - 26 decembrie 1960: satisfacerea stagiului 
militar în cadrul Comandamentului de Apărare Antiaeriană a 
Teritoriului (CAAT), cea mai mare parte a acestui interval de 
timp fiind redactor al ziarului de armă De veghe 
– 1 aprilie 1961 - 1 septembrie 1962: metodist în cadrul 
Bibliotecii Regionale Ploieşti 
– 1 septembrie 1962 - 31 iulie 1967: student la Facultatea de 
limba şi literatura română din Bucureşti, cursuri de zi 
– 1 septembrie 1967 - 31 iulie 2003: angajat al (Radio) 
Televiziunii Române, ocupând, succesiv, funcţiile de reporter, 
redactor, realizator, redactor-şef, director de departament şi 
membru în Consiliul de Administraţie al TVR 

Membru al Uniunii Scriitorilor, din 1978; membru al Uniunii 
Ziariştilor din România, din 1981; membru al Federaţiei 
Internaţionale a Arhivelor de Televiziune (Fiat/IFTA), din 
1995 
De-a lungul anilor, publică în revistele Luceafărul, România 
literară, Tribuna, Viaţa Românească, Contemporanul, Viaţa 
Studenţească, Evenimentul, Zig-Zag, Terra Magazin, etc. 
Înfiinţează Editura „Românul” (1990-1993), unde, printre 
altele, au văzut lumina tiparului volumele: Argotice (o culegere 
de poezii inedite) de Nichita Stănescu, cu o prefaţă de Doina 
Ciurea, Dragostea nu moare, un roman de Maitreyi Devi, 
tradus pentru prima oară în limba română, Nouăsprezece 
trandafiri, un roman de Mircea Eliade, publicat pentru prima 
oară în România 
Debutul literar absolut: poezia „Cântec de toamnă”, publicată 
în ziarul Flamura Prahovei, în 1957; adevăratul debut literar se 
va produce în anul 1962, în revista Luceafărul, cu un grupaj de 
versuri publicat la rubrica, celebră în epocă, „Steaua fără 
nume”. 
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Creaţii teatrale 
·  Când ai s-o cunoști pe Luiza, jucată în premieră în anul 1988, 
la sala Odeon, în cadrul Cenaclului de dramaturgie al revistei 
„Teatrul”, în interpretarea actorilor Costel Gheorghiu, Iuliana 
Ciugulea şi Bogdan Stanoevici, conduşi de regizorul Tudor 
Mărăscu;  în acelaşi an, piesa este publicată în revista 
„Teatrul” nr. 6. În volumul „Steaua păguboşilor”, apare cu 
numele Cumpăr dog arlechin. 

·  Întâlniri în Marea Sarmatică, în regia lui Silviu Jicman 
(Teatrul Naţional Radio – 1987) 

· Stilul smuls, în regia lui Eugen Todoran, cu Mircea Diaconu 
şi Diana Lupescu (Teatrul Naţional de Televiziune – 1995) 

· Cumpăr dog arlechin, în regia lui Dan Puican, cu Radu 
Beligan în rolul principal (Teatrul Naţional Radio – 1997); în 
regia lui Dinu Cernescu, cu Ion Lucian în rolul principal 
(Teatrul Naţional de Televiziune – 1998) 

Debut editorial cu volumul de proză scurtă Drumuri ca-n 
palmă (Editura Eminescu, 1971) 

Opera tipărită 
·  Drumuri ca-n palmă – proză scurtă, Editura Eminescu, 1971 
· Trapez – roman, Editura Eminescu, 1972 
· Țara lui Skanderbeg – note de călătorie în Albania, cu o 
postfaţă de Victor Eftimiu, Editura Sport-Turism, 1973 

· Dealuri la Prut – evocări literare ale locurilor natale, Editura 
Eminescu, 1977 

· Tinerețea lui Bogdan Irava – roman, Editura Cartea 
Românească, 1987 

· Turnul nebunilor – roman, Editura Evenimentul, 1993 
· Steaua păguboșilor – antologie de teatru cu o prefaţă de 
Romul Munteanu, Editura C.D. PRESS, 2003 

· Lasă zilei scârba ei – roman, Editura Vremea, 2009 
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 Traduceri din literatura universală 
·  Dragostea nu moare – roman de Maitreyi Devi, în colaborare 
cu Theodor Handoca, Editura Românul, 1993 

· Freud: viața, omul, opera de Fr. Wittel, Editura Gramar, 
1994 
· Mierea târzie – poeme de Evgheni Evtuşenko, Editura C.D. 
PRESS, 2006 

· Să nu mori înainte de moarte – roman de Evgheni Evtuşenko, 
Editura C.D. PRESS, 2007 

· Evgheni Evtușenko pe limba lui Ștefan Dimitriu – Porumbelul 
din Santiago și alte poeme – antologie de versuri, Editura 
Vremea, 2013 

  
Ediţii critice 
·  Zilele și nopțile unui student întârziat de Gib. I. Mihăescu,  cu 
o prefaţă de Al. I. Piru, Editura Gramar, 1996 
  
Prefeţe 
·  „Lecţia lui Petre Pandrea” (Petre Pandrea, Crugul 
mandarinului valah, Editura Vremea, Bucureşti, 2002) 

· „Patetica Valahă” (Petre Pandrea, Turnul de ivoriu, Editura 
Vremea, Bucureşti, 2004) 

· „Petre Pandrea sau albatrosul ucis” (Petre Pandrea, Noaptea 
Valahiei, Editura Vremea, Bucureşti, 2006) 

· „Arta portretului” (Petre Pandrea, Soarele melancoliei, 
Editura Vremea, Bucureşti, 2007) 

· „Rigoare ştiinţifică şi vervă memorialistică” (Petre Pandrea, 
Brâncuși – Amintiri și exegeze, Editura Vremea, Bucureşti, 
2009) 

· „Brâncuşi – izvoare morale şi filosofice” (Petre Pandrea, 
Brâncuși – Pravila de la Craiova, Editura Vremea, Bucureşti, 
2010) 
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 Scenarii de film 
·  Zăpadă fierbinte, scurt metraj artistic, regia Vali Holtea, TVR 
CINEMA 1999 (Premiul "Măslina de Aur" la Festivalul 
Internaţional de la Sarajevo, 2000) 

· Exerciții de libertate, documentar artistic, TVR CINEMA 
2000 (Marele Premiu al Federaţiei Internaţionale a Arhivelor 
de Televiziune, Londra 2001; „Nimfa de Argint” la Festivalul 
Filmului de la Monte Carlo 2002), regie proprie 

· Løvendal – Baronul picturii românești, documentar artistic 
(TVR CINEMA, 2002), regie proprie 

· În căutarea lui Bacovia, documentar artistic (TVR CINEMA, 
2002), în regie proprie 

·  Nichita sau fețele diamantului, documentar artistic (TVR 
CINEMA, 2003 – PREMIUL FESTIVALULUI 
INTERNAŢIONAL DE POEZIE NICHITA STĂNESCU, 
Ploieşti, 2003), regie proprie 

· Drogurile – filiera română, documentar în serial (TVR 
CINEMA, 2003), regie proprie 

· Întâmplări din Revoluție, documentar de arhivă (TVR Teatru-
Film, 2003), regie proprie 

· Arhipelagul București – Strada Berthelot, documentar artistic 
(TVR Teatru-Film, 2004), regie proprie 

·  Mapa specială (Culoarele puterii), documentar de arhivă, în 
16 episoade, despre „Epoca Nicolae Ceauşescu” (TVR 
Teatru-Film, 2004), regie proprie 

  
 *** 
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ȘTEFAN DIMITRIU – LITERATURA DE SERTAR 
  
         

INFERNUL 
                                (1957) 

  
În patul meu cu teluri costelive, 
Mă legăna o crudă insomnie 
Ce-o răsplăteam cu mii de invective. 
  
Treceau prin noaptea umedă, târzie, 
Cu ochi de jar şi neguroase plete, 
Fantome ce din neguri reînvie. 
  
Şi, neavând ce face, pe-ndelete 
Mi-am zis să le privesc. Dar ce căldură! 
(Când mă gândesc, şi-acuma-mi vine sete...) 
  
Căci toate dinainte-mi când trecură 
Şi-au arătat cu oarecare fală 
Blazonul lor din poezie pură. 
  
Şi chiar trăgeam din asta o morală 
Referitor la patima ce arde 
Şi-n pieptul meu. Când... se ivi, ovală, 
  
O faţă-n jur cu româneşti cocarde. 
Am stat, aşa, hipnotizat o clipă 
Şi-apoi am slobozit un strigăt: „Barde!” 
  
Simţeam năvalnic cum se înfiripă 
Un plan. Şi-atunci, cu modestie multă, 
Am început, cât ai aprinde-o pipă: 
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„Din cărţi cunosc figura voastră cultă. 
De nu mă-nşel, vă zice Topârceanu...” 
Şi bucuros, văzând că mă ascultă, 
  
I-am spus apoi că nu aduce anu’ 
Ce-aduce-o noapte plină de coşmare. 
Iar dânsul, parcă-nţelegându-mi planu’, 
  
Mi-a zis ironic: „Vere, salutare!...” 
Şi-a dat să plece. Eu, atunci, văzându-l, 
I-am spus atât: „Purtarea-i jignitoare...” 
  
S-a răsucit mai iute decât gândul 
Şi m-a străpuns c-o lacomă privire, 
Precum se uită la sarma flămândul. 
  
„Purtarea mea te rog să nu te mire. 
De-ai să m-asculţi, îl vei ierta pe-acela 
Ce-n viaţă folosea obraz subţire. 
  
Ce-ţi pasă ţie? Fluieri „bela-bela” 
Cât vrei; dar eu, de nu mănânc distanţa, 
Rămân flămând, căci pierd pe azi cartela...” 
  
Ducându-mi către fruntea lui lăboanţa, 
L-am pipăit să văd de n-are febră, 
Şi gestul ăsta să-mi încheie stanţa. 
  
Dar el, brăzdând a visului tenebră, 
Se depărtă de palma-mi agresivă 
De parcă-l alerga din urmă-o zebră. 
  
„Au vrei să-ţi facă maică-ta colivă?! 
Calmează-te, şi nu veni aproape!” 
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Eu, lui: „Să tac?” El, mie: „Dimpotrivă! 
 
Apasă pe-ale sunetelor clape, 
Să ştiu şi eu ce îndoieli cumplite 
Te-au răscolit, pe când lăsai să-mi scape 
  
Cuvinte la adresa acrei pite. 
Ori, stai! Un gând venit ca la comandă 
De-a dreptul la-ndoiala-ţi mă trimite. 
  
Pe vremi, am fost în Iad prin contrabandă 
(Rapsodul florentin îmi era Duce). 
În strofele ce i le-am scris – ofrandă – 
  
Făceam din rădăcini să se usuce 
Părerea că-n Infern ar fi vreo urmă 
Din bunătatea Celui Mort pe Cruce. 
  
Aşa era, când Iadul era turmă: 
Chinuitoare, nesfârşită lume – 
Un lanţ de foc ce gâtu-ncet ţi-l curmă. 
  
Voiai s-alungi durerile postume, 
Dar nu era sfârşit pentru durere 
Şi nici calmanţi, cum sunt în viaţă glume. 
  
Incandescenţă – fără adiere, 
Imensitate – făr-un punct de piatră, 
Un măr gigantic – fără foi şi mere! 
  
Şi ce fior, când cerberul te latră, 
Fixându-te cu ochii lui de lavă, 
Mai arzători decât o-ntreagă vatră... 
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... Aşa a fost, pe când era concavă 
A Iadului conducătoare sferă. 
La chinuri, doar, ziceau demónii: «Na-vă!» 
 
Şi le primeam c-o linişte stingheră, 
Căci era scris pe poarta impozantă 
Că-i vai şi-amar de-acela care speră! 
  
Dar a venit din partea ceelantă 
Un suflu nou, cu iz de revoluţii, 
Sădind în Iad a răzvrătirii plantă. 
  
Din viaţă ştii şi tu că, chiar de nu ţii, 
Te prinzi în hora celor care strigă 
Din răsputeri: «Reforme! Constituţii!» 
  
M-am prins şi eu de-a vulgului cotigă, 
Am dat şi eu în Lucifer cu palma 
Şi-am spus în cor: «Trăi-vom fără Rigă!» 
   
Apoi, ne-am adunat pe-un şes, de-a valma, 
Să punem treaba Iadului la cale. 
Şi-am hotărât ca bâta şi sudalma 
  
Şi celelalte chinuri... infernale, 
O dată-n zi, opt ore numărate, 
Să ne răsfeţe cu-ale lor pumnale. 
  
Şi-am aprobat în unanimitate 
Ca-n rest s-aleagă umbra ce-i convine 
Din bunurile Iadului lăsate: 
  
Plimbări, pe spini şi ace de albine, 
Înot în flăcări, cuie în spinare, 
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Şi alte-asemeni recreaţii fine. 
  
Iar pentru cei cu pofte culinare 
S-au preparat mulţime de-alimente; 
Pe bon se dau acestea, printre care 
 
Boţ de frânghii cu noduri violente 
Şi oase de la şerpi cu sonerie...” 
Eu, îngrozit de ultimele-accente, 
  
I-am spus: „Maestre, ora e târzie, 
Şi s-ar putea să pierzi pe azi dejunul!” 
L-am auzit atuncea: „Poa’ să fie! 
  
Prieteni de-alde tine am doar unul... 
Dar spune-mi, la-nceput ţi-ai zis cu teamă: 
«Maestrul George face pe nebunul!», 
  
Ori socoteai că dai visării vamă? 
Oricum – vorbi cu timbrul său de tablă – 
Din Iad vom face Rai, de bună seamă!” 
  
Şi se mişcă în atmosfera sablă, 
Privindu-mă c-un aer de părinte 
(Când fiul său îl socoteşte-o rablă...) 
  
Apoi, pe buze, câteva cuvinte 
I-au înflorit, menite să distrugă 
Ne-ncrederea în adevăruri sfinte: 
  
„Precum e-adevărat c-o buturugă 
Închide calea unei harabale; 
Cum Bunul Dumnezeu ascultă-o rugă 
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Şi-şi vede mai departe de-ale sale; 
Aşa cum popii mint, şi-o ştiu prea bine; 
Precum vitejii nu se-ncred în zale; 
  
La fel au fost de adevăruri pline 
Cuvintele ce ţi le-am spus, amice, 
Şi, de nu crezi, te voi lua cu mine...” 
 
Atât am aşteptat, şi cât ai zice 
„Mefistofeles”, o pornim prin ceaţă: 
Maestrul – Rege; eu, în urmă-i – Vice! 
  
Pluteam ca o răcoare-n dimineaţă, 
Eram uşori, ca versurile proaste 
Şi nu gândeam, ca juna cea iubeaţă. 
  
Maestrul stete-n loc să mă adaste 
Şi, când privirea-mi fu întrebătoare, 
Mă pomenii cu mâna lui în coaste: 
  
„Nu-ţi fie teamă! Vreau numărătoare 
Să-mi fac din numărabilele-ţi oase, 
Şi astfel plictiseala o să-mi zboare!” 
  
Şi-am stat. Apoi, din nou poteci apoase 
Au pus pe fugă zările de lapte, 
Sub care ţinta ni se pitulase. 
  
Când totul căpătă miros de noapte, 
Îmi spuse: „Stop!” prea bunul cicerone 
Şi-adăugă: „De-acum, băiete, fapte!” 
  
Deschise porţi de zeci de mii de tone 
Şi-apoi trecurăm zeci de bariere, 
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De parcă ne făcuse Al Capone. 
  
Iar când simţii pe buze gust de fiere, 
Când se ivi la orice pas o groapă, 
Când tunetele fură austere, 
  
Mi-a zis maestrul: „Azi avem agapă 
Şi-am primenit a Iadului culoare: 
De-aceea-n faţă găuri ţi se crapă! 
 
Să ştii că bucuria cea mai mare 
E să călcăm cu pas adânc; de-acee, 
Când dăm în gropi, e mare sărbătoare...” 
  
Şi-am retrăit un farmec de maree 
Când umbrele acestei noi Gheene 
Au început vederile să-mi iee. 
  
Strigau ca ăi de poartă scalp şi pene 
Şi se-ndopau, lovindu-se în capuri 
Şi-şi aruncau priviri marmoreene. 
  
Iar pâclele mişcau în aer prapuri 
Şi se roteau prin înălţimi stridenţe, 
Centrifugate-n sângerii valtrapuri. 
  
Părea văzduhul sfâşiat în zdrenţe, 
Iar capetele doldora de-alarme 
Păreau de lemn, din tarile esenţe. 
  
Deodată... câţiva inşi, în mâini cu arme, 
Au întrerupt ca la comandă prazna 
Şi-un glas porni tăcerile să sfarme: 
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„Această umbră a luat-o razna!” 
Şi mai tună acelaşi glas de iască: 
„Am vrea să-i fie cea mai cruntă cazna!” 
  
O, Doamne, nici mânia ta cerească 
N-ar fi găsit pedeapsă mai cumplită: 
O strofă de Deşliu să citească!!! 
  
În mugete de înjunghiată vită, 
Se răsucea pe burtă şi pe spate 
Rebela umbră, mult nefericită. 
 
Apoi încet, cu palme-mpreunate, 
Sfâşietor, rugă cernita lume 
Să-i taie din pedeapsă jumătate: 
  
„Mai bine daţi-mi un potop de ciume, 
Mai bine merg în mâini şi stau în craniu, 
Mai bine mii de draci să mă sugrume...” 
  
Fierbeam, cum fierb atomii de uraniu, 
Simţeam în creştet greutăţi de bârnă, 
Priveam înmărmurit supliciul straniu, 
  
Şi desluşeam prin neguri cum atârnă 
De amintiri – întunecata oară 
Când ascultasem strofa asta. Scârnă!... 
  
 Şi-am zis, în glas cu pietre mari de moară: 
„O, Duce-al meu, să mergem cât e vreme!... 
Pe mine carnea toată se-nfioară... 
  
Te pomeneşti că umbra o să cheme 
Cu glas acele fioroase rime...” 
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Zicând aşa, am început a geme. 
  
„Să mergem, Duce, neştiuţi de nime; 
Pe-aici cunosc, deşi n-am fost vreodată; 
Să mergem către lumile sublime!...” 
  
„Credeam că mintea ta întunecată 
S-o limpezi. Au, tu nu poţi pricepe 
Că Iad e tot, în lumea asta lată? 
  
Că Raiul doar acolo se începe, 
Pe unde-ajung visările naive, 
Ce preţuiesc cât degerate cepe?” 
 
Dar i-am strigat: „O, Duce, milostive, 
De ce-mi răpeşti şi cea din urmă creangă 
Din pomul amăgirilor lascive? 
  
De ce nu laşi a cerului talangă 
Să-mi fluture nădejdi închipuite, 
Cu dulci visări să mă îmbete mangă?...” 
  
Atât am zis – şi lumile smolite 
S-au destrămat cum pânza se destramă; 
Cerneau lumini nemaivăzute site. 
  
Fecioare diafane, cu maramă, 
Se legănau ca spicu-n adiere. 
Departe, stins, un clopot de aramă 
  
Înfiora cu farmec şi mistere 
Făcliile ce pâlpâiau molatic, 
Făclii arzând ca-n nopţi de Înviere... 
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Stăteam sfios, deoparte, singuratic. 
Prea bunul ghid se mistuise parcă 
Într-un ocean de aburi şi jăratic. 
  
Din hău, se îndrepta spre mine-o arcă; 
Vedeam abia rotundele conture 
Cum puntea plutitoare o încarcă. 
  
Veneau cântând, pe valurile sure, 
Fecioarele grădinilor celeste, 
Din locul singuratic să mă fure. 
  
Curând, firavu-mi trup plutea pe creste, 
Iar braţe reci, de-o gingăşie caldă, 
Se-ncolăceau în juru-mi fără veste. 
  

* 
  
Cu lovituri de ascuţită daltă, 
Un ceas săpa la temelii de vis. 
Eu mă-ntorceam pe partea ceelaltă 
  
Şi nu vroiam să plec din Paradis... 

  
  
P.S. – Le mulțumesc colegilor din Cenaclul „I. L. Caragiale” al Palatului 
Culturii din Ploiești în fața cărora, în toamna anului 1958, am citit acest 
poem, pentru că nu m-au dat pe mâna „organelor”. 
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FEREASTRA CU CĂRȚI 
 

VICTORIA DRAGU DIMITRIU:  
 
ÎNCEPUT DE VEAC ÎN BUCUREŞTI – CONSTANTIN 

BĂRBULESCU: VIAŢA MEA, CU SMERENIE1  
 

  

 
 

  „Mai înainte de a ajunge acolo, în strada Vasile Lucaci, 
numărul 89, mi se vorbise mult despre inginerul Constantin 
Bărbulescu. Avocatul Dinu Roco, strălucit om al barei, 
publicist și iubitor al Bucureștilor, îmi dăruise, pe lângă 
tezaurul amintirilor lui despre oraș, și un nume. Spusese, cu 

                                                 
1 Editura Vremea, Bucureşti, 2014. 
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verva sa plină de bunătate: Trebuie să-l cunoașteți pe inginerul 
Constantin Bărbulescu. A învățat la liceul Spiru Haret, ca și 
mine, dar era cu vreo cinci ani mai mare, coleg de clasă cu 
Mircea Eliade, cu Haig Acterian, prieten cu ei. Și e 
bucureștean de viță, știe tot, iubește orașul, e stăpânul unei 
lumi de întâmplări, întinse de-a lungul întregului veac 
douăzeci. 

În februarie 2002, am trecut pentru prima oară pragul 
casei din strada Lucaci 89. Timp de un an și câteva luni, până 
în vara lui 2003, când inginerul Constantin Bărbulescu s-a stins 
din viață, am înregistrat, în biblioteca plină de tablouri și cărți, 
câteva zeci de casete cu povești despre familia sa și 
întemeierile ei bucureștene, despre orașul copilăriei și al 
tinereții sale, despre Bucureștii sub bombardamente și sub 
ocupații, despre Bucureștii suind din ruine și prăbușindu-se iar, 
strivit de lăcomia imperiilor, despre frumusețea simplă și 
tainică a unui platan de pe strada Popa Soare, despre 
solemnitatea unei parăzi pe Calea Victoriei. Era un trăitor și un 
martor treaz, era cu adevărat stăpânul unei lumi de chipuri, 
imagini și experiențe.  

Absolvent al Institutului Politehnic din București, 
devenise colaborator al profesorului Elie Carafoli, la înființarea 
Industriei Aeronautice Românești, fusese apoi cercetător în 
diferite alte domenii industriale. Ultimul loc de muncă: 
IPROMET.  

Și-a legat numele de Masoneria Română, în care a fost 
inițiat în anul 1936, ajunsese la gradul 33 și ultimul, fiind 
locotenent, mare comandor al supremului consiliu de rit scoțian 
antic și acceptat, și decanul de vârstă al fraților săi.  

Vorbea nespus de frumos, cu un ton uneori visător, 
retrăind povestea, alteori exact, ca la un curs universitar. Ar fi 
putut să scrie, dar nu mai vedea. Ochiul închis pe dinafară se 
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deschidea fabulos pe dinăuntru. Se oprea câteodată din povestit, 
ca și cum ar fi vrut să-și vadă gândurile.  

Își cerceta iluminat trecutul, rămănând mereu ancorat în 
prezent, om al vremii sale, un înțelept al cetății. Nu era un 
paseist refugiat în amintiri, le considera anume pentru a 
înțelege mai bine lumea în clocot din jur. Era dintre cei care 
povestesc pentru a smulge ceva morții, cum spune André 
Malraux, ridica în lumină clipe de frumusețe și experiențe cu 
miez, spera să nu le dea pierzării, odată cu dispariția lui, să nu 
stingă sâmburele candelei aprinse de înaintașii lui. 

Mă aștepta așezat în fotoliu, lângă raftul de bibliotecă 
de la fereastră, iar la picioare i se întindea câinele, lupoaica 
Ana. Începea înregistrarea, ne opream, când și când, să ne 
sfătuim. Socoteam că e interesant ce povestește, nu divaga prea 
mult? Nu amintea despre faptul că nu mai vede și că abia mai 
aude. Nu spunea niciodată că bătrânețea e o povară. Nu-și 
folosea vârsta ca pe o scuză. Nu uita niciodată de unde a pornit 
o paranteză, nu se lăsa niciodată purtat de emoții, deși iubea 
nespus orașul și oamenii pierduți în adâncurile timpului.  

Când toate acestea au încetat, când convorbirile noastre, 
întrerupte de Parce, au devenit capitolul unei cărți, când n-am 
mai mers spre casa lor, pe străzile care ne legau: Sfântul Ștefan, 
Plantelor, Doctor Burghelea, Dimineții, Popa Soare, 
Mântuleasa, Pictor Luchian, m-a consolat gândul că, în afară de 
paginile apărute în Povești ale domnilor din București, 
inginerul Constantin Bărbulescu lăsase moștenire alor lui alte 
câteva zeci de ore de înregistrări, solilocvii pe casete, istoria 
vieții sale, spusă de el însuși, atât cât apucase să istorisească. 
De fapt, povestea elitei de ziditori ai Bucureștilor de la 
începutul secolului XX, a nașterii și a consolidării clasei de 
mijloc, de fapt povestea unor străzi, a unor branșe, a unor case, 
a unor familii bucureștene cu rădăcini înfipte în tot trupul țării.  
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Unul dintre nepoți, Mihai Coroi, plecat pe atunci 
departe de țară, își rugase bunicul să-i povestească despre 
neamul lor, având grijă să-i dăruiască un mic aparat de 
înregistrat și casetele. Era un leac de dor și pentru cel plecat în 
lume, și pentru cel rămas acasă. Când domnul Constantin 
Bărbulescu a început să-și depene amintirile, lui i se adresa, 
nepotului absent. Fie că îi vorbea despre cântecele timpului său, 
despre jocurile copiilor, despre traseele tramvaielor, despre 
Primul Război, așa cum îl urmăreau pe hărți bucureștenii, așa 
cum îl trăiau în orașul apăsat de lipsuri, de frig, de întuneric și 
de disperare, povestitorul își echilibra în cuvinte și în glas 
căldura și umorul, tristețea și mândria, spaima și speranța. 

În aceste memorii neîncheiate, sentimentul dominant 
este iubirea. Pentru oraș, pentru tată, pentru muzică, pentru 
patrie. Domnul Bărbulescu, așa cum nu am încetat niciodată 
să-l numesc în sinea mea, nu povestea cu gândul că îl vor auzi 
și alții, în afară de ai lui, nu se gândea că vorbele imprimate pe 
bandă magnetică vor dobândi veșmântul tiparului. Povestea 
simplu, pentru nepoții și copiii săi, povestea pentru el însuși, 
fără să calculeze efectele educative, fără să îndulcească, fără să 
înfiereze, fără să dorească să impresioneze, întocmind versiuni 
eroice. Povestea așa cum a fost, simplu, cald, câteodată ironic, 
câteodată amar, câteodată duios. În liniștea odăii sale, fredona 
pentru nepot câte un cântec pe care-l iubise, fie că animase 
oștirile române în luptele lor, fie că răsunase în întunericul unei 
săli de cinematograf interbelic. Cântecele acelea, firește, apar 
în pagina scrisă cu numai o parte din fluxul emoțional sau 
comic sau eroic, acela al textului. Și îmi pare rău că nu se poate 
altfel. Pentru că în vocea nonagenară care căuta să învie 
melodiile de odinioară era toată ardoarea unei vieți trăite cu 
bucurie și recunoștință, cu sete de muncă, de frumos, de 
cucerire a tuturor darurilor lumii.  
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Doamna Teodora Bărbulescu, doctor în biologie 
genetică, cercetătoare la Institutul de Geriatrie, sub conducerea 
profesoarei Ana Aslan, a fost aceea care a transcris casetele. 
Domnia ei și surorile sale, doamna Anca Hanganu, inginer la 
I.T.B. și doamna Rodica Eugenia Coroi, doctor în matematici, 
conferențiar la Catedra de matematici a ASE-ului, fac parte din 
acele familii legate, în care copiii și părinții, bunicii și nepoții 
se merită unii pe alții, știu să preia ștafeta și să o ducă până la 
capătul cursei. Cartea aceasta este o flacără, care vine spre noi 
de la începutul veacului trecut. Chiar dacă domnul Constantin 
Bărbulescu nu a apucat să depene povestea până la capăt, 
mesajul său ne apare întreg. E al iubirii de oameni, de patrie, de 
București. Dacă inima vi se va strânge, dacă ochii vi se vor 
umezi, dacă veți zâmbi fără voie citind, înseamnă că ați primit 
din plin valul de iubire dăinuitoare și că prin fiecare dintre noi, 
cititorii, iubirea aceasta a prins viață din nou.”  

(Victoria Dragu Dimitriu, prefaţă) 
 

*** 
 

„Vorbeşte Constantin Bărbulescu, din Bucureşti, ajuns 
şi intrat în al nouăzecişiunulea an al vieţii sale, către 
preacinstitul şi iubitul său nepot, Mihai Coroi, zis Mihalache 
Americanul, din New Jersey, şi îi trimite salutări, îmbrăţişări şi 
cele mai calde urări de bine, iar de la Domnul Dumnezeu, 
Lumină, Ocrotire şi Har. Şi să ştii, stimate şi iubite nepoate, că 
mi-e dor de dumitale şi că în conversaţiile mele închipuite mă 
adresez des dumitale în gând/.../. M-am gândit să-ţi povestesc 
din trecutul meu, pentru că acest trecut, în care m-am bucurat 
ori m-am zbătut, am râvnit ori m-am necăjit, s-ar putea să se 
îngroape cu mine şi din tot ce am năzuit eu să nu se mai ştie 
nimic.” 
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...Aşa îşi începe domnul Constantin Bărbulescu istoria 
vieţii şi a vremurilor în care a trăit. Citindu-l, cuceriţi de la 
primele cuvinte, ne simţim şi noi, cititorii, măcar un pic, nepoţi 
ai domniei-sale, adunaţi anume ca să-i sorbim cuvintele din alt 
veac. Cartea se citeşte pe nerăsuflate şi este o mărturie necesară, 
mai ales acum, într-o epocă lipsită de harul comunicării, în 
ciuda mijloacelor tehnice de care dispunem şi care duc, 
paradoxal, la o mai mare însingurare. Domnul Constantin 
Bărbulescu vine dintr-o altfel de lume: pe atunci oamenii mai 
aveau timp să stea de vorbă faţă-n faţă, iar bătrânii erau 
ascultaţi şi chiar îndemnaţi să-şi spună poveştile. 

Scriitoarea Victoria Dragu Dimitriu, prin cărţile sale 
despre Bucureşti şi oamenii lui, apărute din 2004, câte una pe 
an, (Poveşti ale doamnelor din Bucureşti, Poveşti ale domnilor 
din Bucureşti, Alte poveşti ale doamnelor şi domnilor din 
Bucureşti, Povestea unui domn din Bucureşti – Dinu Roco, 
Doamne şi domni la răspântii bucureştene, Poveşti cu statui şi 
fântâni din Bucureşti, Povestea unei familii din Bucureşti – 
Grecenii, Poveşti ale comorilor din Bucureşti, Trei doamne cu 
poveşti din Bucureşti şi cartea de faţă), face legătura între epoci, 
deschide izvoarele poveştilor, şi ne poartă, de-a lungul timpului, 
în diverse ipostaze ale Bucureştilor, oraş al cărui nume îşi 
justifică pluralul şi prin diversitatea chipurilor lui, de la o epocă 
la alta, uneori (mai ales în ultimul timp) chiar şi de la un an la 
altul sau şi mai curând, atât de mare este aici furia schimbării. 
Victoria Dragu Dimitriu a făcut să curgă spre noi apa vie a 
mărturiilor, poveştilor şi legendelor, şi a creat totodată o galerie 
impresionantă de personaje, dintre care face parte şi inginerul 
Constantin Bărbulescu, martor al unor vremuri pe care le-a trăit 
„cu ochii larg deschişi” şi cu gândul treaz.   
 

*** 
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IOANA TUDORA:  
 

LA CURTE. GRĂDINĂ, CARTIER 
ŞI PEISAJ BUCUREŞTEAN1 

 

 
 
 

Ioana Tudora este lector la facultatea de Peisagistică din 
cadrul USAMV, Bucureşti, unde predă cursul de Teoria 
Peisajului şi îndrumă ateliere de proiectare. A activat ca 
profesor invitat la facultăţile de Arhitectură din Ghent şi 
Louvain şi la facultatea de Peisagistică din Gembloux – Belgia. 
A urmat studii de Arhitectură şi cursurile de Master în 
Urbanism la Universitatea „Ion Mincu“. Ulterior s-a specializat 

                                                 
1 Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2009. 
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în socio-antropologie urbană la Bruxelles, unde a urmat 
cursurile de Master şi şi-a început doctoratul.  

În 2000 şi în 2007 a fost bursier al New Europe College, 
proiectele ei de cercetare atingând probleme legate de spaţiul 
public şi de peisajul urban. Dintre lucrările sale putem aminti 
colaborările în cadrul volumelor colective publicate în colecţia 
„Spaţii Imaginate“ de la Editura Paideia, colaborările cu 
revistele Topos, Regard sur l’Est, Garten+Landshaft, Etudes 
Foncières, Igloo. A participat la o serie de proiecte de cercetare 
privind spaţiul public urban, susţinând conferinţe la Paris, 
Bruxelles, Porto. Fotografiile sale care analizează utilizarea 
spaţiului urban, locuirea şi peisajul vernacular au fost 
prezentate într-o serie de expoziţii personale sau de grup la 
Paris, Bruxelles sau Bucureşti. 

Este membru al mai multor asociaţii profesionale, 
precum ATU (Asociaţia pentru Tranziţia Urbană), Fabrica de 
Peisaj, European Federation of Landscape Architects, sau non-
profesionale –  Nova Team – Cinema Nova, Bruxelles. 

 
„Lucrarea Ioanei Tudora încearcă să interpreteze 

dintr-o perspectivă antropologică şi sociologică producţia 
spaţiului urban („construitul“/oraşul, „trăitul“/locuitorii şi 
„perceputul“/locuitorii) înţeles ca peisaj. Adică aşază laolaltă, 
într-o construcţie în care părţi posibil independente ajung să se 
sprijine şi să se informeze reciproc, teoria peisajului, istoria, 
urbanismul şi viaţa urbană. Cum viaţa urbană nu este un 
concept abstract, ci o sumă de realităţi specifice, Ioana Tudora 
încearcă să le descopere şi să le analizeze, aplicându-şi 
cercetarea pe cazul specific al Bucureştiului (care ne frământă 
şi ne doare pe toţi).  

Subliniez în mod special (cel puţin din perspectiva 
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reflecţiei urbanistice curente de la noi) originalitatea  ideii de a 
investiga „construcţia“ peisajului urban între politic şi 
vernacular. Pe parcursul întregii cărţi, această idee se constituie 
şi într-o critică, directă sau indirectă, a arbitrarului decupajelor 
administrative şi a practicii arhitectural-urbanistice curente, 
ambele tributare „tradiţiei unei viziuni urbane depopulate“, 
cum foarte frumos o numeşte autoarea.  

Tipul de abordare pe care ne-o prezintă lucrarea este de 
o factură neaşteptată, ceea ce cred că reprezintă un act de 
temeritate intelectuală. Mai mult chiar, faptul de a pune în 
discuţie conceptul de peisaj conferă demersului, în afara 
ancorării lui în realitatea trăită, un potenţial poetic şi estetic pe 
care gândirea actuală l-a cam pierdut. În 1973, în Peisajul şi 
estetica, Rosario Assunto punea tulburătoarea întrebare: „Cine 
îmi va reda, la Torino, vederea Alpilor înzăpeziţi pe care 
Nietzsche îi considera, în 1888, întruchiparea sublimului în 
natură?“ Din nou, toute proportion gardée, Ioana Tudora se (şi 
ne) întreabă cine ne va reda farmecul discret al Bucureştiului 
dacă nu schimbăm optica. Şi ne propune o cale.” 

Prof. dr. arh. Ana-Maria ZAHARIADE 
 

 
*** 

 
Oferim câteva scurte fragmente din această carte, spre 

exemplificare: 
 

„Rareori mai pot fi găsite grădini care să amintească de 
ambianţa din tablourile romantice, cu doamne meditând întinse 
în şezlonguri comode. Veranda, umbra nucului sau bolta de 
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viţă sub care se aşezau băncile şi divanele erau spaţiile uzuale 
pentru siestele de după-amiază, dar şi ale somnului din nopţile 
de vară răcoroase. Dar atât siesta, cât şi somnul au devenit 
imposibile în ultima vreme din cauza zgomotului urban 
infernal. Dacă, după-amiezile, mai există oameni care lenevesc 
la umbra grădinii, doar o singură bătrână de pe strada Dogarilor, 
mărturiseşte că mai obişnuieşte să-şi facă somnul în curte, o 
excepţie care mai degrabă confirmă regula decât să sugereze o 
continuitate a cutumelor bucureştene./.../ 

În ciuda faptului că actualele curente de gândire 
occidentale se întorc spre valori demult prezente în grădina 
bucureşteană, modul în care locuitorii de astăzi îţi construiesc 
spaţiile neagă atât această tradiţie, cât şi noile curente moderne. 
Şi dacă negarea tradiţiilor pare firească într-o societate avidă de 
«europenitate» şi de modernitate, lipsa de racordare la noile 
modele vestice, bazate pe ecologie şi pe o estetică a 
«naturalului», pare însă paradoxală. Fapt este că, din punct de 
vedere estetic, fenomenul cel mai des întâlnit este cel al 
«kitschificării». Sunt importate imagini care, inclusiv în teoria 
peisajului dezvoltată în ultima perioadă în ţări ca Franţa, 
Germania, Marea Britanie sau Statele Unite (ţări care 
alimentează preponderent imaginarul colectiv românesc), sunt 
devalorizate şi descalificate din punct de vedere estetic./.../ 

În consecinţă, grădina bucureşteană, ca univers estetic 
şi ca element definitoriu al unui peisaj cultural specific, tinde 
să dispară pentru a face loc unor originalităţi individuale lipsite 
de structură şi de mesaj.” 
 
 

*** 
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FEREASTRA CU POVEȘTI 
 
 
ELISABETA ISANOS 
 

 
SUVENIR 

 
 I 

 
Vasul se numea „Regina Mării”. 
Special pentru mările extreme, tot ce poate fi mai bun în 

materie de explorări, deşi făcut în anii 70 ai secolului trecut, 
vasul sub pavilion francez era de un confort absolut şi 
ultramodern. „O navă de şarm”, spunea reclama, „o corabie de 
farmec”, pe placul iubitorilor de croaziere „ca pe timpuri”. O 
atmosferă caldă, intimă, întreaga artă de a trăi à la française, la 
bordul unui pachebot de înaltă clasă, care putea primi două sute 
de pasageri şi peste o sută de membri ai echipajului, oferind 
privilegiul unui lux rafinat, concomitent cu descoperiri şi 
popasuri originale. Reclamele promiteau o croazieră spre 
ţinutul aurorelor boreale, cu balene, foci şi urşi albi, „amintiri 
de neuitat” din ţara fiordurilor, a munţilor de gheaţă şi a 
gheţarilor, descoperită de pe puntea unei nave de cinci stele.  

Slujba o găsise pe internet. Apoi, intrând în legătură cu 
unii care „făcuseră Nordul”, cineva i-a spus că a fost de trei ori 
cu „Regina”: vasul nu era foarte curat, covorul din cabină avea 
pete, iar uşile de sticlă erau pline de amprente. „N-o să mă mai 
îmbarc altădată pe un vapor aşa de mare! spunea, în încheiere. 
Probabil că personalul nu face faţă.”  
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― Cine ştie ce afurisit de cârcotaş... a zis Toma. 
Până atunci, nu avusese decât mici câştiguri, fotograf la 

o nuntă sau la un botez. La urmă, bacşişul: un tacâm mai la 
margine, lângă vreo rubedenie stingheră, unchi sau mătuşă, 
mirosind a naftalină, în veşminte de moarte. Putere nu avea cât 
să s-apuce de cărat saci ori să lucreze la drumuri. Totuşi putea 
să găsească şi alte slujbe, nu voiam să stea pe margine în 
restaurantul de clasa I, cu lambriuri din lemn de nuc francez şi 
coloane de marmură, dar, deocamdată, n-aveam încotro.  

 
* 

Am cărat atunci zeci de sacoşe cu zarzavaturi, să le pun 
pentru iarnă, de parcă mă pregăteam pentru o lungă călătorie. 
Venind de la piaţă, alegeam o stradă dreaptă şi o măsuram cu 
pasul. Apoi, o priveam dintr-un capăt în altul: vasul e cam 
de-aici până-acolo. De-o parte şi de alta, blocurile vechi, de la 
temelie la acoperiş, erau, fiecare, cât un transatlantic. Trecerea 
norilor mânaţi de vânt punea în mişcare zidurile, îmi trebuia un 
efort pentru a le imobiliza, iluzia fiind perfectă şi greu de 
învins. „Norii se mişcă, îmi spuneam, zidurile stau...” Dar era 
simplă convenţie, vederea îmi arăta o flotă de ziduri în mers, cu 
zeci de cămări şi debarale: borcane, sticle, pălării de pai, brânză, 
cărţi pe care nu le citeşte nimeni, ziare şi reviste, macaroane, 
lumânări de la Paşti ori simple, pregătite dacă s-opreşte 
curentul, săpun de casă făcut de-o prietenă care stă la curte, o 
minge veche de gutapercă, un picior de masă cu gheare de leu, 
un baston de bambus de la socru, o piele de iepure (face bine la 
şale), nuci în coajă, o bucată de răşină sânge de dragon, perii de 
parchet şi de pantofi, becuri diverse lumini, un cric, mingi de 
tenis, sticle cu vin pe jumătate, o sticluţă de vermut începută, o 
sticlă cu alcool, una cu sirop de tuse, pene din perne vechi (azi 
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se găsesc greu), lână din saltele desfăcute (nu mai există darac), 
panglici, scoici cu urme de nisip şi miros de putred, bucăţi de 
elastic, biscuiţi făinoşi, conserve mai mult sau mai puţin 
expirate, mănuşi fără perechi, ulei, oţet, stafide, saci de cartofi 
încolţind, filme fotografice, pastă de dinţi, cutii cu 
medicamente, rame de tablouri, o chitară cu o coardă ruptă, o 
pălărie din pene de struţ, sare de bucătărie, huse de creton 
decolorat, fierotenii, farfurii ciobite, o pipă din lemn de 
mărăcine, gheme de lână din jerseuri, dopuri de plută, cofraje 
de ouă, broşuri de popularizare, plante uscate, bucăţi de 
linoleum, ceaiuri, o piele de capră, tărtăcuţe... De ce e nevoie să 
cari prin univers atâtea lucruri, şi mai ales tărtăcuţe? Mai bine 
cari universul în tărtăcuţa ta.  

Hotărâtă să mă informez temeinic, am studiat 
prospectele. Vechi de vreo douăzeci de ani (dar cine ştie dacă 
nu provenise din recondiţionare?), vasul lui Toma avea două 
sute treizeci de metri lungime. Printre altele oferite la bord 
(centru de înfrumuseţare, baruri, restaurante, discoteci, cazinou, 
teatru, sală de sport, piscină etc.), era şi posibilitatea de a avea 
fotografii ori înregistrări video din croazieră, poze gata făcute 
de echipa de fotografi profesionişti. „Pentru a avea un suvenir 
magnific, fotografiaţi-vă cu ocazia unei serate! Ce amintire 
minunată, din cea mai frumoasă vacanţă!” Desigur, în zona 
asta, lucra Toma. Slujba lui era să le pândească momentele 
fericite şi să le imortalizeze. 

* 
   
  Într-o seară, veniseră mai mulţi la el. Vorbeau foarte 
tare. 

― Marinarule, probabil te uitai cu jind când treceau 
vapoarele pe lângă tine! Degeaba te oftici acu’, te-ai băgat ca 
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ursu’ pe o barcă de doi lei, şi ţi-e greu să ne vezi pe noi, cei cu 
BMW ori AUDI... De ce nu te-ai angajat la o companie 
serioasă? Ori nu prea buchiseşti engleză? O să vă mai dăm 
câte-o bere când vă mai întâlnim prin vreun port, că munciţi ca 
fraierii... 

― Nu cumva v-aţi dus acolo de bunăvoie şi pentru că 
vă convine? De ce vă place să pozaţi în victime? Dacă vă ducea 
capul eraţi de cealaltă parte şi dădeaţi voi bacşişuri! 

― Eu am şi lucrat pe vas, am fost şi în croazieră, ca 
pasager. E diferenţă. Lumea se vede altfel. Şapte zile pe 
săptămână, câte douăzeci de ore pe zi... Ai un şef care te ţine la 
bord două luni pentru că aşa vrea el, cu nopţi nedormite şi 
servicii neplătite. Nu spun că nu au fost şi părţi frumoase, în cei 
patru ani... 

― Habar n-aveţi ce-i în spatele cortinei... 
 
* 

De fapt, totul se rezumă la formula orientală a 
bacşişului. Există la bord personal care primeşte şi personal 
care nu primeşte. Simplu ca bună ziua. Prima categorie intră 
„în contact direct” cu pasagerii, cărora le sunt sugerate sumele 
înainte de a se îmbarca. Primitori de bacşiş sunt chelnerii, 
barmanii, cei care servesc cocktailuri şi alţii. Venitul lor se 
poate ridica la câteva mii de dolari pe lună, în schimb salariul 
de bază este foarte mic. Ca artist-fotograf, Toma era privilegiat. 
Nu ştiu dacă primea şi el bacşiş, nu l-am întrebat, iar el nu mi-a 
spus. Oricum, viaţa pe un vas de croazieră e grea, cu program 
şi reguli fixe, ca la armată. Relaţiile mai apropiate cu pasagerii 
nu sunt permise, trebuie să fii doar politicos şi rezervat: 
călătorii, odată ajunşi la bord, se copilăresc de tot, se poartă ca 
nişte neajutoraţi, iau de bună orice vorbă din partea echipajului; 
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uniforma le impune, pentru că se tem de necunoscut. Din 
clipa-n care se aude zornăitul ancorei ridicate, simt că au rămas 
în puterea mării şi caută ocrotire la cei care-i au în grija şi în 
paza lor. 

E nevoie de o tragedie pentru ca în locul reclamelor să 
apară imaginile vieţii, până să treacă momentul fatal degeaba le 
cauţi în spatele afişelor. Realitatea poveştii începe abia după. 
Aflăm, dar e târziu. La început se vede doar o mulţime adunată 
pe chei ca să salute plecarea, nava alunecă pe apă, sub soarele 
superb. N-ai să auzi vreun pasager vorbind despre spaimele lui. 
Asemenea discuţii nu încap între sufleu şi pudding, printre 
cupe de şampanie şi farfurioare pentru desert, nici lângă bolul 
cu apă călduţă, parfumată cu lămâie, pentru clătirea degetelor. 
„Care sunt furculiţele pentru stridii, care pentru peşte, cu ce 
linguriţă se mănâncă oul, cu ce fel de cuţit se-ntinde untul, cum 
să tai cu foarfeca un ciorchine de strugure...” Murmurul 
restaurantelor acoperă fricile, după ce steward-ul sună apelul 
pentru trecerea la ţinuta de seară, dar toată omenirea de la bord 
e înfricoşată, nu există pasager să nu aibă presimţiri sau vise de 
prevenire. Fiecare cu coşmarul lui, dar în ciuda viselor şi a 
prezicerilor rele, se află totuşi la bord! Uneori, răzbate câte 
ceva din adâncul înfricoşării, dar nu-i, desigur, decât floarea, 
spuma fricii, când unii cârtitori se plâng că viorile orchestrei 
sună insuportabil de trist, mai ales la „Barcarola” de Offenbach, 
ori câte o doamnă reclamă că i-a pătruns în cabină un miros 
rece, pe care-l mai simţise o dată, demult, în peştera Gheţarului 
de la Eiger. 

Umbra naufragiului cădea pe pagina din prospect: 
„Navele companiei noastre sunt printre cele mai sigure din 
lume. Fiecare cabină este echipată cu câte o vestă de salvare 
pentru fiecare ocupant, iar echipamentul de supravieţuire la 
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bord este supradimensionat. O staţie de bărci de salvare în 
vederea unei evacuări în ordine în caz de urgenţă îi este 
indicată fiecărui pasager. Un exerciţiu cu vesta de salvare are 
loc înainte de plecare sau imediat după. Este de o importanţă 
esenţială să se participe la acest exerciţiu şi să se cunoască 
drumul de la cabină la staţia de salvare...” 
                                                                                                                          

* 
 

„Rusul” Igor venise în toiul nopţii. Toma îl aşteptase la 
gară. Vorbind cu ei în şoaptă, pentru că era târziu (de parcă aş 
fi putut trezi pe cineva), am desfăcut patul pliant. N-am apucat 
să-i văd bine decât creştetul zburlit. M-am dus să mă culc, 
zicându-mi că o să-l văd mai bine la faţă pe lumină.  

― Cum se face că ştii aşa bine româneşte? l-am 
întrebat; mi-a povestit că la Krivoi Rog sunt mulţi români. 

― Toma mă mai ajută cu engleza, zise, eu ştiu rusă... 
Igor lucra ca ajutor de chelner, mai ales pentru servitul 

la mesele miliardarilor în blănuri de zibelină. Verifica 
argintăria şi şerveţelele înainte de masă, strângea la sfârşit 
cleştii pentru salată, uneori curăţa şi scările rulante dintre 
restaurant şi bucătării. După câteva luni pe mare, fiul meu se 
alesese cu un prieten ucrainean.  

Era simpatic şi glumeţ. Ceva mai mare ca Toma, cu 
câteva riduri pe frunte, râdea mult şi povestea istorii trăsnite, 
unele auzite, altele trăite, chipurile, de el. În prima seară ne-a 
ţinut treji cu o poveste din vremea când făcuse armata în 
Siberia, nu departe de coastele Extremului Orient. 

― Un mic vas de pescuit chinezesc s-a scufundat brusc, 
pe timp senin, începu el. 

― Ăsta o fi vreun banc, zise Toma. 
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Igor ne asigură că era purul adevăr. Pe un aeroport 
mărunt, unora le venise ideea să urce-ntr-un avion un cârd de 
capre. După decolare, caprele au început să sară, turbate, 
zbierând şi dând cu coarnele-n pereţi, n-a mai fost chip să le 
stăpânească, a trebuit să li se facă vânt din avion deasupra 
mării. La o vreme, s-a scris în ziar despre scufundarea unui vas 
chinezesc; pescarii salvaţi de la înec au spus că au fost 
bombardaţi cu capre. 

― Oi fi citit asta pe undeva, zise Toma, gelos. Nu mi-ai 
spus tu că ai făcut armata în nu ştiu ce pustiu? 

― Am fost şi acolo, şi dincolo, zise Igor. La urma 
urmei, ce contează? Pe mare e posibil orice. Nu trebuie să te 
miri de nimic, să fii pregătit pentru tot. Nu m-aş mira nici dacă 
aş vedea o fată îmbrăcată ca acu’ o sută de ani plutind pe un 
bloc de gheaţă! Chiar am auzit asta, nu mai ştiu unde. 

Şi se lansă iar, demonstrând că era sută la sută posibil: 
fata juca într-un film, vasul pe care se filma se lovise de un 
gheţar, şocul a zvârlit-o pe aisberg; a fost recuperată de un alt 
vas după zile şi nopţi... 

În seara aceea, am fost nevoiţi să recunoaştem că avea 
dreptate. 

― Cine era fata de pe gheţar? am întrebat. 
― O chema Clara, începu Igor. Locuia cu maică-sa 

într-un sat englezesc. Taică-său murise, maică-sa ţinea o 
cârciumă mică, bufet şi prăvălie. Fratele Clarei lucra la târg. Ca 
ajutor la prăvălie şi-n cârciumă aveau un băiat, care se 
îndrăgostise de Clara... 

De aici încolo, povestea urma făgaşul: fratele nu voia s-o 
lase pe Clara cu un sărac. 

― Tot universul e plin de amanţi... am zis, accentuând 
nazal ultimul cuvânt. 
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Pe măsură ce povestea înainta, fratele furios căpăta 
înfăţişarea şi glasul lui Igor. 

―Şi tu ai soră, nu-i aşa? 
Igor se înroşi şi scoase din buzunar o fotografie. 
― Asta e ea, spuse, punând degetul pe o fată plinuţă şi 

blondă. Dar a mai crescut! 
Avea o voce catifelată şi îmi făcea plăcere să-l aud 

acompaniindu-şi la chitara lui Toma cântecele de dragoste. 
Uneori îmi povestea despre fetele din ziua de azi, neserioase, 
superficiale, şi cum tânjeşte el după o domnişoară din Sankt 
Petersburg. 

― Toate la vremea lor, i-am spus. 
Nu ştiu cât de convingătoare am izbutit să fiu 

explicându-i că era imposibil ca frumoasa din Sankt Petersburg 
să nu-şi dea seama cât era el de deosebit. 

― E aşa de departe de mine, a şoptit. O să treacă şi nici   
n-o să mă vadă: un băiat de pe străzi... 
 

* 
 

Primul suvenir pe care mi l-a adus a fost o mască 
veneţiană. Din fericire nu din acelea cu cioc, una plăcută, în 
formă de fluture sau pasăre cu aripile desfăcute. Slavă 
Domnului, nu eram „Medico della Peste”! Masca era drăguţă, 
dar nu reuşeam să văd în ea Veneţia, să-i simt parfumul. Era 
fără miros. Ar fi putut să fie de oriunde. A mai şi dat pe ea o 
groază de bani. Eu, când spun Veneţia, am în cap propriile 
kitsch-uri: canale, poduri în arc, ziduri igrasioase, marea 
clipocind şi băltind la picioarele scărilor de marmură. L-am 
întrebat de unde a cumpărat masca şi cum era uliţa sau piaţa, 
cum arăta vânzătorul sau vânzătoarea, dacă era o zi frumoasă 
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ori ploua... S-a uitat lung la mine, apoi mi-a spus că era mereu 
pe fugă şi n-avea timp să se uite cum e piaţa şi dacă vânzătorul 
are sau nu chelie. Dacă mi-ar fi spus că era o străduţă îngustă, 
cu case vechi, cam ca la noi pe Lipscani sau pe Smârdan, ar fi 
fost cu totul altceva, aş fi putut să-mi închipui. Sau dacă-mi 
spunea că străduţa pleacă de la Via Duomo, la catedrala Santa 
Chiara, şi duce direct la gară, aş fi putut broda pe tema asta o 
mulţime: calea pelerinilor, drumul negustorilor, ori şi una şi 
alta, toţi dornici să se închine la moaştele Sfântului Gennaro 
din Domul cu numele celui neatins de flăcările rugului, nici de 
fiarele din arenă. Ori să-mi fi spus despre rufele pe sfoară, între 
balcoane vecine, aş fi putut să întrevăd câte ceva. 

La urma urmei, avusesem noroc: Igor luase o păpuşă 
din teracotă cu chipul lui Michael Jackson, şi un îngeraş de 
porţelan cu aripioare aurii pentru soră-sa. 

Când Toma s-a întors după mai multe croaziere pe 
Mediterana, mi-am luat inima-n dinţi şi l-am întrebat, într-o 
seară, cum sunt pietrele de pe coastele Calabriei şi dacă a văzut 
crotoni sau euforbii printre ruine, iar el, cu faţa arsă de soare, 
mi-a răspuns că erau doar staţiuni, ca peste tot, femei făcând 
plajă pe şezlonguri şi sorbind cu paiul băuturi colorate. 

― Tu oi fi fost pe-acolo mai demult, mi-a spus la 
sfârşit. Acu’ arată altfel. 

― N-am fost niciodată, i-am zis. Chiar niciodată, pe 
cuvânt! 

* 
 

Câteva zile am fost mai liniştită. Toma îmi spusese că 
urma să plece în „cea mai plictisitoare şi mai stupidă cursă”. 
Am căutat-o: Cartea celor Zece Croaziere o prezenta drept 
călătorie de vis: „Să fie soarele de vină? Să fie marea sau 
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stelele? Oricare ar fi cauza, există întotdeauna ceva romantic pe 
nave, mai cu seamă în cazul celor înzestrate anume pentru a fi 
adevărate Corăbii ale Iubirii.” „Pachetul”, numit Legământ 
Nou sub Stele, „îşi trage farmecul direct din tradiţia romantică. 
Imaginează-ţi scena: în noaptea caldă...” 

Am lăsat cartea şi am închis ochii. Personajul descris 
stătea întins în şezlong, cu o băutură rece ca gheaţa, privind un 
film duios la televizor. Tocmai atunci, nici mai devreme, nici 
mai târziu, „jumătatea” lui venea să-l ceară-n căsătorie. După 
ce-i trecea şocul şi accepta cu bucurie, sosea şampania, „room 
service”-ul era deja pregătit. A doua zi, o şedinţă la fotograf şi 
una de masaj pentru două persoane. Apoi, cuplul putea să se 
transpună în pielea unei perechi fericite dintr-un film celebru, 
lucrându-şi cu propriile mâini o strachină de lut, la roata 
olarului, ca s-o ia acasă, drept suvenir.  

Comunicatul a fost rapid şi incomplet, iar ecranul era 
ocupat de doi negri drapaţi în banduliere bucşite cu gloanţe, în 
mâini cu puşti mari, cu gurile spre lumea de dincolo de sticlă, 
privind-o în faţă cu sfidare. Imaginea nu părea contemporană, 
ci o simplă ilustraţie scoasă din timp, fără legătură cu 
evenimentul. În apropiere de Cornul Africii, piraţii au urmărit 
un vas de croazieră cu mai mult de o mie de persoane la bord, 
pasageri şi echipaj. Vasul naviga duminică în apele Golfului 
Aden, prin coridorul patrulat cu nave de război de Coaliţia 
Militară Internaţională împotriva Pirateriei. A fost atacat de un 
mic vas de pescuit, în care se aflau bărbaţi înarmaţi. Şapte au 
urcat la bord, cu cârlige metalice şi scări de frânghie. Între timp, 
pasagerii se încuiaseră-n cabine, căpitanul a chemat ajutoare 
prin radio, iar echipajul s-a pregătit de luptă. Piraţii-pescari au 
deschis focul. A trebuit să aflu tot de la televizor, pe fondul 
unor imagini marine cu mult aer albastru, că „un român din 
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echipaj a fost rănit în timpul schimbului de focuri”. Nu spunea 
cum îl cheamă, ci doar „un român”. 

Aşa a început nebunia. 
Un colier deşirat de perle false, o brăţară de tinichea 

aurie, mărţişoare vechi, o broşă de chihlimbar sintetic şi una de 
plastic turcoaz... Şi astea erau suveniruri: de la o fostă colegă 
de şcoală, de la o mătuşă sau alta, dintr-o excursie la 
Călimăneşti... Sertarul gemea de nimicuri. Dar mai aveam şi 
cerceii cu diamante, de la bunica, în fundul lăzii care făcuse 
două războaie şi nu ştiu câte refugii. Mă mir cum a reuşit 
bunica să-şi cumpere o bijuterie aşa scumpă, şi cum a putut s-o 
salveze, din anii de război, refugiu şi foamete; avea şi 
experienţă şi îndemânare: îi purta într-o fâşie de pânză 
înfăşurată direct pe piele, ca un brâu. Aşa i-a ţinut în trenurile 
cu refugiaţi, în adăposturi, în bejenii prin păduri.  

Dar piraţii de-acum vor bani instantaneu. De unde 
s-adun atâţia, şi repede? Să amanetez casa şi să mă-mprumut, 
dar ce ne făceam pe urmă, rămaşi pe drumuri? Să dau o 
lovitură la o bancă era tot ce-mi rămânea de făcut. La urma 
urmei, ce vor ei? Bani, răscumpărări. Milioane de dolari. Seiful 
cu bijuterii, încărcătura vasului, dacă e de preţ. În cazul ăsta, 
cei mai valoroşi erau pasagerii, de ce să-i ia ostatici pe membrii 
echipajului, nişte slujbaşi, mai săraci decât ei?  

Ajunsă la capătul puterilor, nu m-am mai gândit, am 
funcţionat automat. În starea asta, am spălat câteva farfurii, am 
măturat şi am dus gunoiul. 

Când în sfârşit s-a întors, cu greu i-am scos, una câte 
una, secvenţele. Erau în total zece piraţi, într-o barcă, îmbrăcaţi 
aiurea, nici militari, nici civili. Îşi agitau braţele şi aveau puşti 
mitraliere. 
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― Am aruncat în ei cu sticle de bere! I-am stropit cu 
furtunurile! 

După treizeci de minute, piraţii au făcut semn că 
încetează lupta. Pe sus se auzea un elicopter. Intruşii au coborât 
în barca lor şi au fugit în viteză. 

― Îţi dai seama? Ne-am bătut cu piraţii!  
  Apoi, am văzut că avea pe spate un plasture mare. Deci 
el era „românul din echipaj” care fusese rănit? 

― Ce ai acolo? 
― O zgârietură! Nu-ţi face griji! mi-a zis. N-a fost 

nevoie de internare! 
N-a fost nevoie de internare... L-au dus totuşi la spital, 

dar n-a trebuit să rămână. Unde? La Mogadiscio? Vedeam în 
gând figuri biblice de femei primordiale, cu ţoluri în formă de 
văluri. Famelice, serioase şi triste. 

― Unde te-au dus? La ce spital? 
― Unul, nu ştiu cum îi spune... Din Malindi... Prin 

Kenya. 
* 

 
După câteva luni, când s-au întors dintr-o altă croazieră, 

Igor a venit din nou la noi. Cunoşteam pas cu pas, din ghiduri 
şi din poveştile lor, locurile pe unde umblaseră. Vaporul n-a 
acostat, au ajuns la mal cu bărcile de salvare. În port, erau o 
mulţime de nave mici, pescăreşti. Casele de lemn, vopsite în 
culori vii, verde, roşu, galben albastru, cântau, parcă, aşezate pe 
portativul dealurilor. Îngrozitor de mulţi ţânţari la metru cub, 
fără mâneci lungi nu poţi răzbi. „Am şi mâncat o mulţime!” îmi 
spuseră ei râzând. La Ilulissat, au văzut primele bucăţi de 
gheaţă pe mare şi gheţari înalţi, de forme ciudate, ca nişte statui. 
Când se lăsa ceaţa, aveai impresia că o să apară vasul-fantomă. 
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Merseseră kilometri întregi pe ţărmul poros, galben-verzui, 
prin lumina roşiatică de la miezul nopţii. Pe o stâncă, era un 
graffiti în formă de inimă: „I love you”. Te simţi ciudat pe 
pământ, după atâtea zile pe mare. Vezi de pe ţărm nava, din ce 
în ce în ce mai mică, la un moment dat dispare şi te simţi 
pierdut la gândul că s-ar putea să plece fără tine.  

― Era o vreme ca ţâţa unei babe cu sutien de tablă, 
începu Igor. Şi o ceaţă de nu-ţi vedeai nici mâna. 

O găsiseră pe un ţărm pietros, cu plăci transparente de 
gheaţă prin locurile umbrite de stânci. O jucărie de plajă. 
N-avea ce căuta unde nu stă nimeni în costum de baie la soare 
şi nici nu se-ncumetă cineva să se scalde. Toma mi-a spus că în 
momentul acela erau într-un fiord de unde se spune că s-a 
desprins gheţarul ucigaş. Simpatică, galben ţipător, cioc 
portocaliu, ochi mari şi naivi. Pe spate scria: Recompensă.  

― O sută de dolari? s-a mirat Igor, asta se cheamă la ei 
forte récompense? Eu îi câştig într-o seară, dacă-mi merge 
bine! Nu merită!  

Au râs mult pe seama răţuştii, marcată ca în afişele 
şerifilor, cu „Wanted”. Încercau să-şi închipuie ce săvârşise 
încât ajunsese „căutată”, ca bandiţii de diligenţe ori hoţii de cai. 
O fi furat ceva? O fi prădat vreo bancă? Ochelari negri, pălărie 
înfundată pe cap, mănuşi, pistoale: „Mâinile sus! Nu mişcă 
nimeni! Acesta este un jaf!” Ulterior am aflat că făcea parte 
dintr-un cârd slobozit în crevasele gheţarului, în găurile şi 
peşterile verticale, sfredelite de apele izvorâte din topire. 

Dar poate că nici nu făcea parte din experiment. Poate 
era o simplă jucărie. Răţuşte de plastic sunt aproape peste tot şi 
se pare că tuturor le place să s-ascundă. Aşa s-a întâmplat, cică, 
în America, la Yorckville, unde se pregătea o chermeză cu 
tombolă, iar ele au scăpat şi au fugit. Pe coasta Insulelor 
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Hebride, în nord-vestul Scoţiei a fost găsită o răţuşcă provenită 
dintr-un incident petrecut cu unsprezece ani în urmă, în Pacific: 
un vas cu containere pierduse 29000 de jucării de plastic made 
in China: răţuşte galbene, ţestoase albastre şi broaşte verzi; 
19000 au fost recuperate pe coastele Americii de Sud, în 
Australia şi în Indonezia, doar câteva au reuşit să treacă în 
Atlantic, prin gheţurile arctice, fiind găsite pe unele plaje ale 
Americii de Nord. Nimeni nu cunoaşte numele vasului care 
le-a pierdut, nici al armatorului. Se pare că de-atunci, nu se ştie 
de ce, savanţii sunt înnebuniţi după răţuştele de plastic.  
   

 
 

II 
 

Ofiţerul era în ţinută completă, cu braţul stâng lipit de 
şold, peste teaca stiletului. Uniforma mirosea a nou, dar prin 
stofă răzbea colonia zilnică. Se apropie, ţeapăn, de bufet, unde 
erau înşirate o zaharniţă de argint, cu blazon şi iniţiale, o copie 
miniaturală după Venus de Milo şi câteva bibelouri de porţelan. 
Atinse zaharniţa, dar îşi retrase repede mâna; în fine, o luă pe 
Venus şi o examină pe toate părţile, murmurând: „Drăguţ, 
drăguţ...”. 

― Ah, am zis, mai mult un simbol, o manieră de a ne 
aduce aminte că mai există... De la Paris. Cu toate că nu înţeleg 
de ce Venus de Milo ar reprezenta Parisul... 

― Ştiţi, spuse ofiţerul, pe Venus a găsit-o un ţăran grec, 
pe ogorul lui. Unii spun că umbla prin oraşul vechi, în zori, 
căutând pietre să-şi împrejmuiască pământul. Venus era 
de-atunci fără braţe, dar se poate deduce că în mâna stângă 
ţinea un măr, iar cu dreapta îşi prinsese în faţă veşmântul. 
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― Aproape de gradenele teatrului vechi, ţăranul Iorgu 
Kentrotas muncea pe ogor şi deodată fierul plugului s-a izbit de 
ceva; săpând, a descoperit o grotă, sub platforma vechiului 
stadion, acolo a găsit o jumătate de Venus. Un ofiţer francez şi 
doi marinari de pe goeleta Estafette l-au convins să caute şi 
restul. Ţăranul a continuat să sape, a găsit încă o jumătate de 
Venus şi trei braţe, dar nici unul nu se potrivea, apoi a mai 
descoperit în aceeaşi grotă un Mercur tânăr, unul matur şi un 
Hercule bătrân.   

― De ce nu spuneţi că ţăranul n-avea habar ce găsise, a 
mirosit că era rost de câştig şi i-a vândut-o pe Venus unui 
consul, pe şase sute de monezi? Spre deosebire de ţăran, 
consulul ştia despre ce-i vorba... Aţi fost vreodată în Grecia? 

― Şi da, şi nu... 
Ofiţerul se încruntă: logica lui nu admitea răspunsul. 
― N-am fost la modul turistic, am zis, ci altfel... 
El continuă, ca şi cum nu m-ar fi auzit. 
― Insula era pe atunci sub stăpânirea turcă, un fel de 

prinţ, care ţinea morţiş ca Venus să rămână la ei... După ce 
consulul a cumpărat-o de la ţăran, cineva a furat-o s-o ducă 
spre vânzare la Londra; se poate bănui aici mâna englezilor... 
Hoţii au dus-o pe un vas părăsit, cu care plănuiau să plece în 
aceeaşi noapte, dar consulul, ajutat de locotenentul francez şi 
cu doisprezece oameni din echipaj, a recuperat-o, după lupte 
grele. N-a scăpat însă de furia prinţului, a fost nevoie de 
intervenţia oamenilor de vază din oraş; în fine, turcul s-a 
mulţumit cu o despăgubire de şase mii de monezi. Aici 
intervine un nobil, contele de Marsel sau de Marsellus, el a 
dus-o, cu inimaginabile peripeţii, până la Paris. A schimbat 
vreo patru nave, una turcească, o gabară, „Căprioara”, goeleta 
„L’Estafette”, şi în final o altă gabară, „Leoaica”, numai aşa a 
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putut să i se piardă urma... Numele acestui nobil este săpat pe 
soclul statuii de la Luvru. Întâmplător (sau nu) este şi numele 
meu... Vă daţi seama? Ţăranul ar fi folosit bucăţile din Venus 
ca pietre de hotar. La urma urmei, aşa cum se prezintă acum, e 
o creaţie a celor care au restaurat-o, şi n-a fost uşor: existau 
porţiuni sparte, nepotriviri între partea de sus şi partea de jos... 
A trebuit lucrată centimetru cu centimetru, ceea ce numai la noi 
se putea face...  

Voia să stabilească între noi o complicitate ereditară: un 
joc de-a contele şi prinţul oriental, obtuz, pus de-a curmezişul 
în calea progresului. Se vedea că rolul îi plăcea, cu atât mai 
mult cu cât gloria era de partea lui. Purta o cruciadă în 
Răsăritul obscur.  

― Poate mai bine o lăsau cum era şi unde era... am zis. 
― Atunci aţi mai fi avut pe comodă statueta? Noi am 

răspândit milioane de Venus, i-am dat drumul în lume, am 
făcut-o cunoscută! 

Mă ţineam tare, chiar dacă-l chema cum îl chema. Nu 
voiam să-i dau apă la moară. După ce invocase exemplul 
înaintaşilor, a întrebat patetic: 

― Ce se-ntâmpla dacă prinţul reuşea să oprească 
plecarea statuii? 

Apoi, mi-a ţinut o lungă lecţie despre starea deplorabilă 
a lui Venus. Făcea, pe atunci, cu totul altă figură, mai degrabă 
dizgraţioasă, nimeni n-ar fi zis că e zeiţa frumuseţii. Îi lipseau 
fragmente mici din fiecare şold, conciul de la ceafă, vârful 
nasului, o parte a buzei de jos, piciorul stâng, degetul gros de la 
dreptul, şi era zgâriată adânc pe umeri şi pe spate. În plus, 
fusese jefuită simbolic de podoabe: îi smulseseră diadema, 
cerceii din urechi şi brăţara. Găsită într-un cavou, a fost 
readusă la viaţă! Abia acum, restaurată şi redresată pe soclu, 
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reprezenta echilibrul perfect al spiritului antic, întruchipând, 
majestoasă şi blândă, nobleţea însăşi.  

Brusc, ofiţerul arătă cu degetul spre alt obiect: 
― Nu înţeleg ce caută asta aici. 
― Mi-a făcut-o cadou fiul meu. 
― O jucărie? 
― Nu, un suvenir...  
― Doamnă, zise ofiţerul, mi se pare curios că fiul v-a 

adus aşa ceva tocmai dumneavoastră, care cunoaşteţi mai bine 
ca alţii povestea Venerei de Milo... Nici nu şade bine. De altfel, 
nici nu vă aparţine 
Mi-am ridicat cât mai sus bărbia şi am invocat instanţa 
supremă, în faţa căreia uniforma lui albastru marin trebuia să se 
încline: 

― Cunoaşteţi legile mării: orice sculă care pluteşte pe 
apă, abandonată voit de proprietar şi nereclamată în termen de 
trei luni aparţine cui o recuperează... 
Zicând asta, am luat un aer semeţ, de parcă ar fi fost vorba de 
kilometri de epave eşuate, înţepenite între stânci. Ofiţerul 
zâmbi superior: 

― E valabil, eventual, pentru nave... Dar asta nu-i navă! 
― E tot norocul mării! Ca şi epavele. 
― Madame, zâmbi ofiţerul, ce spuneţi e desuet. 
― Ce-nseamnă desuet? 
― Înseamnă că marea nu mai e ce-a fost, ca pe vremea 

turnurilor genoveze... Nici pentru marinari, nu mai presupune 
surprize, nici teritorii unde n-a mai păşit nimeni şi abia aşteaptă 
să vină descoperitorii. V-o spune un om care ştie ce spune. Cât 
despre obiectul în cauză, degeaba încercaţi să-l faceţi similar cu 
sfărâmăturile mării, nici nu poate fi vorba... E doar o... chestie 
care pluteşte. O şmecherie plutitoare. 
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― Un vapor nu-i tot o şmecherie? „Je connais les 
engins de votre vieil arsenal!”  

― Începe să devină interesant... zise printre dinţi 
ofiţerul, şi căzu pe gânduri.  

― Aici e vorba însă de cu totul altceva, spuse,  
revenindu-şi. Asta a avut o misiune de cea mai mare 
importanţă: făcea parte dintr-un... cârd, o cercetare asupra 
topirii gheţarilor, şi e singura care a fost găsită până acum, fiul 
dumneavoastră poate deveni eroul care a ajutat să se facă un 
mare pas înainte... 

― Un pas mic pentru răţuşcă, un mare pas pentru 
omenire! 

― Gheţarul a pornit în derivă spre Ocean, ce se petrece 
în pântecele lui nu ştie nimeni. Poate că salvarea planetei, a 
civilizaţiei europene, a lui Venus de Milo, depinde de ce a 
putut să afle răţuşca în crevasă, în prâsnelul de gheaţă topită. 
Poate că a spart o breşă în necunoscut! Chiar nu vă doare 
gândul că minunile cu care ne mândrim, Luvrul, Parisul, ar 
putea să dispară sub ape? 

― Nu cred! E-aşa de naivă şi dulce... Răţuşca 
apocaliptică? 

Ofiţerul încercă să zâmbească: 
― Madame, să revenim la normal... E doar un obiect. 

La ce vă foloseşte? 
― Cine ştie? Nevasta lui Ulise (cel al cărui nume 

însemna rozmarin, adică „roua mării”), Penelopa, adică, pe 
greceşte, femeia cu lişiţe, încâlcitoarea de lânuri, a voit să 
ispăşească păcatele lui bărbatu-său aruncându-se-n valuri de 
pe-o stâncă, şi a supravieţuit printr-o şmecherie: şi-a cusut de 
rochie un stol de raţe! 

Ofiţerul se-ntunecă. 
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― Am înţeles, zise.  
Înainte de a se eclipsa, parcă regretând risipa, mi-a 

întins un cartonaş mirosind a colonie, scenă nelipsită la 
sfârşitul unei întrevederi care se termină cu refuz. 

Mi-am aruncat ochii pe titulaturi şi am înţeles că ţinea 
de un departament care se ocupa şi cu ecologia. M-a salutat şi, 
în timp ce ieşea pe uşă, zise încet: „Elle est complètement 
folle.” (E nebună de-a binelea.) 

Atunci mi-am adus aminte un cântec pentru copii, cu 
nişte răţuşte care se piteau printre trestii să nu le mănânce uliul. 
Ştiau ele ce ştiau. Bine-au făcut răţuştele slobozite în Ilulissat: 
când au simţit uliul, s-au ascuns. Unde s-au mistuit nu se ştie. 
S-au camuflat, s-au deghizat? Treaba lor. Doar una mai naivă a 
ieşit la vedere. 

Poate că întrebarea care determinase vizita ofiţerului 
era: ce a căutat răţuşca la Sankt Petersburg? După ce tăcuse 
mâlc în crevasele gheţarului, dacă o fi ajuns vreodată acolo, a 
început să emită semnale de pe Neva, apoi tăcuse iarăşi, 
definitiv. Fusese capturată şi dusă acolo de cineva. De cine? În 
ce scop? A urmat anunţul acela scurt de undeva din Est, unde 
n-ar fi avut cum s-ajungă pe cale normală. De fapt, răţuşca a 
stat la fundul rucsacului în timp ce băieţii umblau pe prospektul 
lustruit de vânt, în căutarea frumoasei lui Igor. Venus îşi bătea 
joc de bietul Igor. Dacă i-ar fi scotocit cineva prin lucruri, ar fi 
găsit un teanc de scrisori de dragoste. Pe Toma încă nu-l 
prinsese, dar nu se ştie niciodată, mai ales pe mare, tărâmul ei 
natal, ar putea să-l vrăjească şi pe el. Iar Igor bătuse degeaba 
Nevski Prospect, ca să găsească palatul unde locuia frumoasa: 
ea îl uitase în mod sigur pe băiatul care-i servise pe „Regina”: 
se topise ca un gust în cerul gurii. Iar domnii ăştia ar trebui să 
priceapă acum că răţuşca nu le mai folosea la nimic. Poate nici 
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nu luase parte la experiment, fiind pierdută pe drum, şi se 
întorsese singură pe ţărmul din apropierea portului.  

 
* 

 
Nu m-aşteptam ca în birou, la poliţie, să mă-ntâmpine 

un domn în civil, ca scos din cutie, politicos şi agreabil, cu aer 
monden şi totodată anacronic, în contrast cu locul. Nu mă 
aflam acolo pentru ceva deosebit, venisem, la chemare, să-mi 
preschimb buletinul. Domnul s-a ridicat de la birou, a făcut 
câţiva paşi spre mine, mi-a sărutat mâna şi m-a poftit să iau loc. 
M-a întrebat cu ce problemă, aflând despre ce era vorba, a zis 
că se rezolvă. După o scurtă pauză, i-am spus că ştiu locul, 
înainte trebuia să vin aici anual ca să obţin autorizaţia pentru 
maşina de scris. Căram maşina cu mine, băteam la faţa locului 
un text-tip, din care îmi rămăsese-n cap un singur cuvânt: 
marasm, referitor la statele capitaliste. 

Domnul a zâmbit, jenat: 
― Eu n-am apucat vremea aceea. S-au schimbat 

lucrurile... Facem şi noi parte din marea familie! Fiecare, la 
nivelul lui, îşi poate aduce contribuţia. Chiar şi 
dumneavoastră... 

Apoi, uitându-mi-se-n acte, a continuat: 
― Aveţi un nume mare, şi pe linia mamei vă trageţi din 

oameni de neam... Poate au fost printre ei adevăraţi viteji, care 
nu şi-au precupeţit sângele vărsat pe câmpul de luptă, patrioţi, 
gata să facă orice pentru ţărişoara lor...  

Am fost uluită. Ce aş fi putut să fac? Nu mă vedeam 
contribuind la întărirea forţelor militare. Însă domnul era 
informat că aveam în posesia mea un obiect de inestimabilă 
valoare ştiinţifică, parte dintr-un experiment important, iniţiat 
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de un cercetător care se ocupase şi de explorările pe Marte. De 
altfel, pe obiect era inscripţionată o adresă şi atenţionarea că 
era „căutat” de savanţii care urmau să-l analizeze.  

― Înţelegeţi, aşadar, că obiectul nu vă aparţine. Nu e al 
dumneavoastră, ci al ţării! 

Am dedus că era vorba de răţuşca mea de plastic. Era o 
datorie patriotică să o predau celor în drept. Am început să râd, 
iar domnul s-a făcut palid: 

― Văd că nu-i destul să te cheme Movilă sau Ureche... 
Ridicându-se brusc de la birou, a dat o roată prin 

încăpere, s-a oprit în dreptul unei mese şi a izbit cu palma în 
tăblie: prin porii dilataţi ieşise la iveală vajnicul apărător al ţării, 
din basmele cu voievozi mândri şi fete jucăuşe ca florile, cu 
arcaşi viteji şi zimbri în genunchi.  
 

* 
 

În seara aceea, muzica şi glasurile s-auzeau din stradă, 
mă aşteptam la protestele vecinilor. Era sâmbătă şi ziua de 
naştere a lui Toma. După câteva sticle de vin, invitaţii uitaseră 
de mine, aşa că m-am retras la întuneric, în camera mea. Băieţii 
şi fetele continuau să sosească, în toiul petrecerii, dar nu mai 
era cazul să le ies în întâmpinare. Ca să fie totul mai vesel şi 
fără pretenţii, tinerii se costumaseră: un pirat cu o banderolă pe 
ochi, o ţigancă, un bătrân cu ochelari şi baston. Râsetele au 
atins culmea când „moşul” s-a dezlănţuit într-un dans frenetic. 

La un moment dat, s-a făcut linişte. 
„Or fi plecat mai devreme”, m-am gândit. 
Dar odaia de-alături, deşi tăcută, nu părea goală. M-am 

ridicat din pat şi m-am dus să văd. Toma era la intrare, iar în 
uşă stătea un tânăr la costum şi cravată. Toma a râs: 
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― Cea mai grozavă deghizare! 
Tânărul în costum nu râdea; mereu solemn, şi-a ridicat 

colţul reverului stâng, arătând o insignă. Îşi juca rolul perfect. 
A ciocnit cu Toma un pahar, pe urmă s-a oprit în faţa unei fete, 
invitând-o la dans. 

― Ce căutăm? întrebă cineva râzând. 
― Arme şi droguri! răspunse alt glas, dar râsetele care 

au urmat, obligatorii parcă, nu mai erau la fel de uşoare ca la 
început. La un moment dat, am auzit uşa de la camera mea 
deschizându-se încet şi câţiva paşi furişaţi; atunci am oftat 
răsucindu-mă-n pat cu faţa-n sus, şi umbra s-a grăbit să iasă, cu 
grijă. Şi mi-am adus aminte că Toma avusese de gând să le 
arate musafirilor „ceva”, un obiect nemaivăzut, adus de el de 
pe unde umblase, iar ei se arătaseră curioşi, apoi dezamăgiţi 
aflând că obiectul era de negăsit.  

Dimineaţa, în camera lui Toma, dormeau doi, falsul 
bătrân şi ţiganca. Lăudându-i pentru felul cum îşi jucaseră 
rolurile, am întrebat de unde făcuseră rost de costume. 

― De la teatru, zise fata, închiriază costume mai vechi... 
Nu ştiaţi? Şi poliţia ia de la ei, haine, peruci, bărbi, mustăţi, se 
suie deghizaţi în autobuze şi tramvaie, ca să prindă hoţii de 
buzunare. 

Întorcându-mă în camera mea, m-a fulgerat o bănuială: 
cel cu insigna sub rever era singurul real. Sertarele scrinului 
rămăseseră deschise, la fel şi dulapul din bucătărie, cu 
tacâmurile şi cârpele răvăşite. 

La poliţie, m-au mai chemat de două ori; a treia oară,   
n-au avut încotro, a trebuit să-mi elibereze „cartea de 
identitate”. Între timp, ascunsesem răţuşca într-o gaură sub 
parchet, şi aşternusem deasupra covorul. Noaptea, mi se părea 
că aud paşi în partea nelocuită a podului, o mulţime de umblete, 
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unele greoaie, altele uşoare, toate grăbite şi furişate, ca de 
animale care se strecoară. Se spunea că erau boschetari, toleraţi 
de vecinii de la mansardă.  

― N-au decât să umble, mă gândeam, n-au cum s-o 
găsească. 
 
 

 
La urma urmei, poate că totul era o cacialma. Dacă era 

aşa de importantă, de ce n-a venit stăpânul în persoană s-o 
ceară? A trimis pe altcineva. Pe vremuri, când boierul avea 
ceva de comunicat unuia de rang mai jos sau fără nici un rang, 
îşi delega majordomul sau vechilul, nefiind demn de el să ia 
legătura direct cu inferiorul. „Du-te şi spune-i lui cutare să...” 
Majordomul sau vechilul se ducea şi comunica. Dar cu egalii 
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nu vorbeşti prin majordom, te deranjezi chiar tu. Brusc am 
devenit importantă. Voiau să-mi smulgă răţuşca prin 
ameninţări camuflate, dar eu nu voiam să le fac jocul. Ori mă 
tratau cum se cuvine, ori puteau să-şi ia gândul; pentru ei era 
un experiment eşuat, pentru mine însemna enorm de mult. 
Căutată de poliţie, urmărită până-n pânzele albe, îmi aducea 
aminte de un anumit gheţar, nu-l mai numesc, e prea bine 
cunoscut: la scurt timp după noaptea naufragiului a fost ţinta 
unui atac armat. Poate nici nu era cel care a ieşit în calea navei, 
ci altul, fără legătură cu tragedia, dar nu conta. L-au atacat cu 
avioane de luptă, fragilele, uşoarele avioane din vremea aceea, 
când pilotul abia încăpea în carlingă, au aruncat asupra lui 
bombe şi l-au mitraliat cu muniţie grea. Gheţarul s-a dat peste 
cap şi a apărut proaspăt, mai înalt ca înainte. 

― Vreau să te văd iar veselă, mi-a zis Toma într-o zi, 
cum erai când bântuiai prin oraş şi ştergeai vitrinele cu nasul! 
Iar eu mă gândeam la domnul poliţai, şi la celălalt, în civil, şi la 
drăguţul domn „de Marsel”.  

 
* 
 

Sveta era sora lui Igor, dar nu-i semăna deloc. N-aş fi 
putut spune că nu-i găseam şi defecte, în primul rând mersul 
furişat, n-o auzeam apropiindu-se, numai ce mă trezeam cu ea 
alături. Apoi, mi s-a părut exagerată în seara când mi-a spus: 

― Aş face orice pentru el! 
Pentru Toma, adică. 
I-am zis, pe un ton cam rece: 
― Nu trebuie să faci orice, doar să fii cum eşti. 
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Mi se părea dezamăgitor de fragilă, rătăcită într-o lume 
pe care n-o cunoştea. Dar îi stătea bine în cizmele înalte până la 
genunchi.  

― Cizmuliţele astea ţi-au înfrumuseţat mersul! 
Sveta s-a înroşit. Îmi spunea mereu „săru’mâna”, în loc 

de „mulţumesc” şi de „bună ziua”, ceea ce mă-nduioşa. După 
un timp, am descoperit că-i spunea „săru’ mâna” şi şoferului de 
troleibuz pentru că-i deschisese să coboare înainte de staţie, la 
un stop roşu, tot aşa şi vânzătoarei de la magazinul din colţ. 
Când am întrebat-o, mi-a spus că a crezut că aşa se salută 
lumea la noi. 

― „Sărut mâna” îi spui numai mamei sau bunicii, i-am 
zis, iar bărbaţii le spun aşa femeilor pe care le respectă cel mai 
mult.  

Într-o seară, auzind la Teleenciclopedie că mareea poate 
să-i întârzie mării câteva zile, mi-a adus aminte că răsturnând 
din greşeală geanta Svetei, descoperisem printre lucrurile 
împrăştiate un tub medicinal; m-am lămurit ulterior că servea 
la testarea sarcinii. 

Totuşi, nu i-am spus Svetei nimic. 
A doua zi dimineaţă, Toma încă dormea. Când m-a 

simţit la uşă, a deschis ochii. 
― Unde e Sveta? l-am întrebat. 
― A, am uitat să-ţi spun aseară... A plecat. 
― De ce? 
― Nu ştiu... 
― Mai avea de stat o săptămână... 
Toma s-a ridicat şi s-a aşezat pe marginea patului: 
― A intervenit ceva... Are pe bunică-su bolnav. 
― V-aţi certat? 
― A, nu! 
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M-am uitat lung la el. Îşi aruncase hainele peste tot, i  
le-am cules şi le-am aşezat pe scaun. 

― Când mai vine? 
― Nu ştiu precis. 
Evident, întrebările îl sâcâiau. 
Adevărul e că nici eu nu mă simţeam prea bine. 

 
* 

 
  Unul stătea la birouaşul alb de lângă fereastra însorită, 
celălalt s-a aşezat pe canapea, în spatele meu. Pe cel mai tânăr, 
care mi se păruse şi cel mai prietenos, nu puteam să-l văd, dar 
aveam privirea lui pironită în ceafă. Prin geamul deschis adia 
vântul, aş fi fost bucuroasă să se vorbească despre vreme, ca 
între oameni obişnuiţi, dar ei nu despre aşa ceva voiau să 
discute.  

― V-am spus eu... zise cel din spate, cu glas uimitor de 
limpede, şi imediat se mută pe un scaun, în stânga mea.  
Ce anume îi spusese, nu puteam să ştiu, dar, cel puţin, acum 
puteam să-l văd şi nu mă mai imobiliza cu privirea în ceafă. 
Am simţit cum se mi stinge şi ultima undă de umor, ultimul 
zâmbet. Aici nu puteai să glumeşti, nu râdea nimeni normal. 
Zâmbetul spontan şi râsul uşor erau lăsate la poartă. 

Cei doi în halate albe scrobite vorbeau ca şi cum nu aş 
fi fost de faţă, ca în prezenţa unui obiect, care este şi nu este 
totodată, simplu ocupant al unui loc, nu şi participant la 
înţelesuri. Se exprimau în mod impersonal.  
  La un moment dat, ochelarii unuia şi pipa celuilalt s-au 
întors spre mine cu un aer uimit şi curios. Apoi, în cabinet a 
intrat altul, tot în halat alb, dar mai neglijent, descheiat, încât i 
se vedea cămaşa în carouri. S-a uitat la cel cu pipă şi i-a zis:  
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― N-are nimic! 
Dar nu despre mine era vorba. 

  Doctorul cu pipă, avea părul vâlvoi, lăsat în creastă pe 
frunte, barbişon şi lavalieră. Se legăna pe scaunul cu spătar.  

Deodată-l auzii: 
― Ce vă supără?  
― Da’ ce nu mă supără? i-am răspuns. Totul şi nimic. 

Nimic şi tot. 
― Eu, în jurul meu, zise el, în aceşti din urmă ani, în 

România, nu văd decât nimicuri, nimicuri şi iar nimicuri! 
Oriunde-mi arunc ochii, numai putregai! Toţi fierb în acelaşi 
cazan. Nu mai există sentiment curat.  

Îmi vorbea relaxat, se mărturisea: mă înţelegea: asta nu 
e o lume în care să te simţi bine.  

― Acum sunt exploatate idealurile pentru care cei din 
trecut au murit, cei de azi sunt lipsiţi de scrupule şi de 
sentimentul milei, debitează cuvinte fără să le creadă şi trag 
foloase neruşinate. 

N-am spus nimic. Poate nici n-avea nevoie. A trebuit 
să-l ascult, cu gându-n altă parte. 

― În ziare citeşti doar îndemnuri la profit şi plăcere! Se 
iscă un soi de hipnoză colectivă, asemănătoare cu magia. 
Oamenii nu au depăşit, şi nu vor depăşi aşa curând, un stadiu 
bazat pe o structură cerebrală săracă în ramificaţii şi fibre de 
asociere: nu văd realitatea, ci îşi proiectează asupra lucrurilor 
mirajul interior. Nu ştiu cine zicea: creierul este un aparat 
fotografic defect, cu pozele voalate de visuri: orbi intelectual, 
pipăim, bâjbâim, căutăm puncte de sprijin, şi le găsim în 
lozincile altora. În privinţa chestiunilor politice, am ajuns să 
spun şi eu ca ducele de Wellington: „Dacă te-ai născut într-un 
grajd nu înseamnă că eşti cal”... 
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Surprinsă, am întrebat: 
― A zis ducele de Wellington aşa ceva? Bravo lui! 
El continuă, şi mai supărat: 
― ...Dar nici nu pot să tac asurzitor, cum se tace acum: 

zgomotoasa tăcere dinaintea catastrofei!  
Într-o duminică, mă duceam spre casă. L-am văzut în 

staţie, negru de trist, cu cearcăne vinete, mi s-a părut că 
plângea pe sub ochelari. Autobuzul a venit plin. Croindu-mi 
drum cu greu, m-am urcat pe scară; când am izbutit să mă ţin 
de ceva, m-am întors spre el: 

― Viaţa e frumoasă, doctore!!  
Brusc, mi-a venit ideea să mă prefac. Mi-am împleticit 

limba şi i-am strigat: 
― Viaţa e f’umoasă! Me’geţi înainte dom’ do’tor! Nu 

vă lăsaţi! La vie este belle! 
Atunci, m-amdecis. Mi-am pus cerceii cu diamante şi 

am plecat la Krivoi Rog. 
 

 
III 

 
Într-o buclă a Dunării, între fluviu şi lacul Brateş, am 

ieşit din oraş printre întreprinderi şi depozite, apoi pe un 
viaduct lung, peste liniile ferate. Taximetristul mi-a spus că se 
cheamă „viaductul Basarabiei”. Pe o linie care părea părăsită, 
erau o mulţime de vagoane de marfă ruginite. „Vagoane 
sovietice”, m-a lămurit taximetristul. Pe un panou mare, scria 
„staţie de transbordare”. Am trecut pe lângă un gard lung, 
ascunzând curtea unei întreprinderi. Firma, „Damen Shipyard 
Galaţi”, pentru mine indescifrabilă, mi s-a spus că înseamnă 
„Şantierul Naval Galaţi”. De după gard răzbăteau vârfurile 
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unor macarale înalte, iar lângă el era o biserică spre care ducea, 
printre bolovani, moloz şi mărăcini, un drumeag. Cine o fi 
construit-o, aici, unde nu locuieşte nimeni? Biserica era pustie, 
cu uşa ruginită, fără geamuri. 

― Vă duc până la barieră, aproape de vama de la 
Giurgiuleşti. Mai departe o să găsiţi precis o ocazie, a spus 
taximetristul. Dacă mergi pe jos, treci mai uşor vămile! 

Podul de la Giurgiuleşti începe ca un pod obişnuit, iar 
în partea de peste apă seamănă cu podul nou de la Cernavodă. 
Jos, pe malul Dunării, se înşirau bărci de pescari.  

Între noi şi Ucraina, se-ntinde pe vreo doi kilometri o 
limbă de pământ moldovenesc, o fărâmă, cu dealuri joase, 
departe, şi mici localităţi, parcă pitite în tufe. Moldovenii au 
aruncat o privire în sacoşele desfăcute şi au controlat 
paşaportul, care avea să primească în scurt timp şi stampila de 
ieşire, ca şi cum aş fi sosit pe pământul acela numai ca să-l pot 
părăsi. Îmi venea să mă scuz:    

― Iertaţi-mă, poate altădată am să stau mai mult! 
Am ajuns la ucraineni, şi nu se poate spune că figura 

vameşului bărbierit în cap căzăceşte m-a liniştit. Faptul că 
veneam din ceea ce era pentru el Vestul, simplă convenţie 
geografică, nu părea să fie în favoarea mea. M-a pus să 
completez un formular: numele, sexul, cetăţenia, seria 
paşaportului, locul de destinaţie, scopul vizitei. Puţin mai 
înainte îl prinseseră pe unul cu ţigări în plus şi deveniseră 
severi. Vameşii ţineau în lesă câini lupi, probabil pentru 
droguri. Cineva mi-a şoptit:  

― Bagă un leu în paşaport, aşa-i obiceiul la trecere... 
Am pus leul, şi verificările au continuat. Am completat o 
declaraţie vamală, cu ce am în bagaje. Ochii care mă scrutau 
erau tot mai reci. Îmi desfăcuseră sacoşa, încercând să o 
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sondeze cât mai adânc, încât ajunsesem şi eu să mă-ntreb dacă 
nu cumva aveam ceva interzis, nu poţi să ştii niciodată, mai 
ales în altă ţară, ce-i voie şi ce nu. Mă uitam la bagajul propriu 
ca la al altuia, aşteptând să iasă la iveală corpul delict şi să se 
termine odată. Câinii amuşinau, vameşii scormoneau, repetând 
mereu: „Sunt droguri? Sunt droguri? Să nu minţiţi!”  

Păreau în alertă. La un moment dat, am distins cuvântul 
„terorista”, şi m-am întrebat dacă terminaţia avea vreo legătură 
cu femininul sau era un alt indice gramatical. Între mine şi cei 
din jur se lăsase brusc un perete de sticlă. Poate că între timp se 
petrecuse ceva ce nu ştiam, o fi fost căutată vreo „văduvă 
neagră”, pregătită s-arunce în aer o gară sau un aeroport, şi 
poate că semănam cu fotografia trimisă la toate punctele de 
frontieră? Oare cum se spune pe ruseşte „văduvă”? „Neagră” 
ştiam din cântecul lui Igor, cu „ochii cei negri”. „Văduvele 
negre” sunt în general tinere şi au paşaport siberian ori dintr-o 
ţară din Orient. Să se fi folosit alta de numele şi descrierea mea, 
în timp ce eu eram încă acasă, gospodină paşnică, fără a bănui 
ce m-aşteaptă? 

Cu aportul năvalnic al amintirilor şi al imaginaţiei, am 
trăit atunci tot ce nu mi s-a întâmplat: minele-puşcării, pahodul 
na Sibir (fără să ştiu dacă mai funcţiona pe teritoriul ucrainean). 
Am văzut, cum s-ar spune, Siberia cu ochii: am zărit infinitul 
unde libertatea devine închisoare. Ceva din ţinuta mea trebuie 
să li se fi părut suspect, cum şi pe vremuri erau arestaţi 
indivizii şi individele îmbrăcaţi şi îmbrăcate într-un chip 
deosebit. La mine, ce putea să fie semn distinctiv al pericolului 
public? Poate faptul că nu purtam jachetă şi basma, ca orice 
femeie cumsecade?  

Totuşi, situaţia nu era deloc roză. Intrând pe acel petec 
ciudat dintre pământuri, mă gândisem la Triunghiul 
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Bermudelor, dar nu mi-am închipuit că aş putea să şi dispar în 
el. Mă uitam melancolică pe geam: departe, câmpia moldavă, 
teşită şi pustie, mi se părea acum cunoscută, ca o rudă pe care o 
apreciezi abia când te pierzi printre străini. 

La urma urmei, ce am făcut atunci a fost o mare prostie. 
Vameşii găsiseră răţuşca şi, vizibil interesaţi de inscripţia în 
engleză „recompensă”, o răsuceau pe toate părţile, o lipeau 
când unul, când altul de ureche să vadă dacă „tehnica” ticăie, şi 
încercau să-i ghicească secretul, poate vreo surpriză, ori un loz 
câştigător la o tombolă. Atunci, nu ştiu de ce, nu m-am putut 
abţine şi am zis:  

― Bombă! 
Mă aşteptam să izbucnească în râs, dar feţele li se 

lungiră brusc; au luat răţuşca şi au dispărut cu tot cu paşaportul 
meu. 

Aveam printr-o cunoştinţă telefonul consulului de la 
Cahul; cea care mi-l dăduse, o fostă boieroaică, mă rugase să-l 
caut ca să-i transmit ceva din partea ei. I-am promis, dar odată 
ajunsă la graniţă, uitasem. Şi iată că situaţia mă obliga să fac 
apel la ajutorul lui. 

Tocmai ajunsesem cu gândul la momentul de trecere a 
munţilor către Siberii, când uşa s-a deschis şi a apărut un domn, 
pe faţa căruia am văzut, pentru prima oară de la sosire, un 
zâmbet. S-a apropiat şi mi-a şoptit la ureche:   

― Cucoană, află că te-am câştigat la cărţi!  
Vioi, cu chelie lucitoare, aducea mai degrabă a comis-

voiajor; nu mi-l puteam imagina în atmosfera ceţoasă a unui 
cazinou ori într-un salon cu draperiile trase. Mă privea, 
cântărindu-mă, şi în ochi i se citea regretul: se aştepta la altă 
marfă, mai proaspătă. Nu mai aveam putere să mă mir, mă 
uitam la el cu ochi mari, încercând să pricep. Explicaţia părea 
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simplă: mai-marele vămii era pocherist şi, normal, îi plăcea să 
câştige; în noaptea precedentă, se alesese cu o sumă frumuşică, 
iar acum, consularul, profitând de relaxare, i-a cerut s-o lase în 
pace pe pasagera poprită la controlul bagajelor, după ce trecuse 
suspect de uşor prin „triunghiul moldovenesc”. O asemenea 
încurcătură nu-i cădea nici lui bine. Ca să fie mai convingător, 
zugrăvise un portret atrăgător: o tânără şi frumoasă femeie, 
excentrică fără îndoială, dar în fond inocentă, călătorea într-o 
chestiune de amor. Relaxat după câştig, mai-marele a oftat şi a 
dat telefon. 

― A fost un gest nobil! Dar a trebuit să-i garantez că nu 
faci prostii. De altfel, or să fie cu ochii pe tine. Ucrainenii spun 
acum că sunt „departe de Moscova”, deci aproape de Occident 
(”Noi ne uităm acum spre Paris!”). Şi vor să arate că au simţul 
umorului. Am garantat că eşti de încredere, având în vedere 
familia, neamul din care te tragi... Un mitropolit al Kievului, 
parcă...?  

― Nu ne speriem noi de o glumă proastă, nu-i aşa? zise 
apoi, întorcându-se către vameşi. Doar n-o s-o trimiteţi în 
Siberia pentru o răţuşcă de plastic?  

În fine, în maşina lui personală, în drum spre Reni, am 
observat că domnul consular se uita mereu la cerceii mei. 

L-am întrebat cât a pierdut la cărţi. 
― A, eu nu pierd niciodată, zise consularul. Mă retrag 

la vreme.  
Am considerat de prisos să-i mai spun că mă trag dintr-o 

veche familie de pădurari. Dacă ai mei se-nrudeau sau nu cu 
boierii n-am de unde să ştiu, cu toate că mi-ar fi plăcut să fiu 
din neamul despre care se spunea că provine din Mucius 
Scaevola. În fine, am întrebat: 

― Şi răţuşca? 
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― Ce răţuşcă? zise trimisul consular, întunecându-se. 
N-a fost vorba de nici o răţuşcă. Nu ştiu nimic. Să nu te-apuci 
s-o ceri, nu le trebuie mult, te declară persona non grata sau te 
fac pierdută. 

― De ce să-mi oprească răţuşca? am întrebat. M-au 
ţinut aici, m-au făcut să pierd nişte ore, mă rog, aşa au înţeles ei 
să-şi facă datoria. Dar să-mi mai ia şi răţuşca! De ce? 

Consularul era nemulţumit. Se aştepta să fiu bucuroasă 
că scăpasem, dar eu o ţineam una şi bună: ori era un obiect 
periculos, ori nu, şi atunci trebuia s-o primesc înapoi. 

Cu faţa întristată şi rece, m-a întrebat pe ton distant: 
― Între noi: ce dracu’ cauţi la Krivoi Rog? 
Faptul că eram de-aceeaşi naţie ne apropiase brusc până 

la tutuială. Eram din aceeaşi familie. Văzându-l dezamăgit, m-am 
simţit datoare să-i explic: nu eu eram cu amorul, ci fiul meu. 

Îmi părea rău după răţuşcă. O luasem să-mi ţină de urât 
pe drum, poate şi ca revanşă pentru săptămânile când a stat 
închisă în gaura de sub podea, ca într-o celulă din cele numite 
la franţuji oubliette, uitărica, o hrubă sub pământ, unde nu mai 
venea nimeni să te-ntrebe dacă mai trăieşti. Căpătase iz de 
mucegai de la podeaua putrezită, şi m-am gândit s-o duc iarăşi 
la ţărmul unei mări, fie ea şi neagră. Cine ştie, poate aveam 
ocazia, cât stăteam acolo, s-ajung şi la Odessa ori în Crimeea, 
la Ialta. 

* 
 

Trenurile lor sunt făcute pentru drumuri lungi: au paturi. 
Norocul meu că luasem bilet la clasa „cupe”, şi nu la 
„platzcart”, unde vagonul e fără compartimente. Cei din jurul 
meu nu păreau să se grăbească. Pe măsuţă, lângă o cutie de 
ţigări, era o cană de ceai, rusească: un pahar într-un suport de 
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metal, cu toartă, împodobit cu un model cu vrejuri şi ciorchini 
de struguri. Aveam şi eu acasă una la fel, dar mai cizelată, de 
alpaca, şi cu monogramă.  

În gări, deschideam ochii ca după somn şi mă bucuram 
de priveliştea vieţii. Suiau în vagon vânzători cu mâncare gătită 
şi senvişuri, lumea vorbea mult şi tare, unii dormeau liniştiţi, 
iar trenul mergea încet, nu se grăbea, oprea în toate gările mici 
şi întârzia cât mai mult pe drum, fascinat de câmpiile nesfârşite. 
Poezia stepei, unde spaţiul învinge timpul. Alteori, trenul părea 
că stă pe loc, iar câmpurile se-nvârtesc împrejur, încercând să-l 
includă în adâncul lor.  

Gara Krivoi Rog era o construcţie ciudată, colorată în 
brun şi alb, cu ogive ascuţite, de biserică gotică; părţile brune 
erau din cărămidă aparentă, iar ferestrele şi intrările aveau 
chenare albe. Pe faţadă, scria mare, în stânga şi-n dreapta 
intrării: vokzal, gară. Împrejurimile gării erau muncitoreşti, se 
cunoştea că pe aici soseau în oraş oameni la lucru şi ţărani la 
piaţă. O femeie cam de vârsta mea, în vestă portocalie de 
gunoier, mătura şinele de tramvai.  

Soarele în echilibru pe linia orizontului şovăia înainte 
de apus. O lumină aluneca pe clinurile dealurilor teşite, 
rătăcindu-se prin pădurile golaşe. Când am ajuns la marginea 
oraşului nefiresc de lung, era noapte, câteva felinare 
îngălbeneau zăpada întărită de ger, iar pe strada în pantă, băieţi 
mari, aproape bărbaţi, se lăsau s-alunece pe sănii sau pe pungi, 
chiuind, în timp ce vârstnicii urcau încet la deal, cu paşi obosiţi.  

Mama lui Igor mi-a ieşit înainte în curte şi îşi făcu cruce 
la mine ca la icoană. Zâmbind tot timpul, mi-a spus că nu 
credea să mai apuce să mă vadă în carne şi oase. Strigătele 
băieţilor de pe derdeluş se mai auzeau, departe. Am intrat pe 
uşa din spate, prima încăpere era bucătăria, unde trona o plită 
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mare, de fontă, cu burlan. Mirosea a pâine arsă. Un bărbat gol 
până la brâu, cu o chitară în braţe, cânta ceva în surdină. Purta, 
şmechereşte, pe-o parte, un chipiu înalt, cu stea roşie-n frunte. 
Când m-a văzut, îşi trecu palma peste toate strunele şi spuse, 
înclinând fruntea: 

― Madam... 
Apoi, începu un cântec, din care am priceput doar câteva 
cuvinte, repetate mereu.  

Am dormit în odaia Svetei, de fapt aşa-zisa cameră 
mare, cu mobilă cumpărată de părinţi la nunta lor şi păstrată ca 
zestre pentru fiică: un studio, în mijlocul tăbliei o nişă 
împodobită cu un şerveţel stângaci, probabil făcut de Sveta 
„pentru notă”, la ora de „lucru”; la perete, un şifonier cu uşile 
încuiate, iar în mijloc o masă şi patru scaune tapiţate cu aceeaşi 
stofă ca şi patul. Sveta urma să doarmă în camera maică-si, pe 
o saltea pusă pe duşumea. Igor n-avea încăpere a lui, îşi 
amenajase una în podul nemansardat, o decorase cu sfori 
atârnate de acoperiş ca nişte parâme, cu pânze prinse de grinzi, 
cu şepci marinăreşti, busole şi câteva afişe mari, de pe unde 
colindase. Am propus să dorm eu pe jos ori în podul lui Igor, 
disponibil acum, dar nici n-au vrut s-audă. Sveta a zis: 

― Mie-mi place să dorm pe jos! Îmi aduc aminte de 
când eram mică şi venea lume multă la noi, dormeam toţi copiii 
la un loc, înghesuiţi ca sardelele. Acum am toată podeaua la 
dispoziţie! 

Camera mare mirosea a plante uscate, le-am descoperit 
într-un colţ, mai multe mănunchiuri, agăţate într-un cui, cu 
florile spre podea. 

 
* 
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Mama lui Igor şi a Svetei se numea Maria Grigorovna, 
Hrihorovna după rostirea lor, pe scurt Maşa. Eu voiam pentru 
prinţul meu o zână, ei îi citeam în ochi că-şi dorea pentru fata 
ei un prinţ, deci în plan ideal eram de acord. Ne cântăream din 
priviri. 

― Igor vă seamănă mai mult decât Sveta, am spus. V-a 
luat părul şi ochii negri, zâmbetul... Probabil că Sveta seamănă 
cu tatăl... 

A aprobat, oftând. Despre tatăl Svetei auzisem că a 
murit demult, dar nu ştiam în ce împrejurări, de-ntrebat n-am 
îndrăznit. 

Zilele treceau mai repede decât mă aşteptam. Intrasem 
în ritmul lor. Dimineaţa devreme, în pijama, mă duceam în 
bucătărie, unde Maşa pregătea ceaiul şi gonea motanul, care i 
se strecura înapoi printre picioare până să-nchidă uşa. Când 
rămâneam între noi, Maşa se mărturisea: era îngrijorată, Sveta, 
după ce terminase şcoala, lucrase pe ici pe colo, îngrijise copii 
mici prin case mai înstărite, dar nu-şi găsea nimic stabil. 
Încheia oftând: 

― Vremurile... 
Pe urmă, se apuca de treburi, să pregătească prânzul, să 

spele, să cureţe, iar eu, refuzată ca mână de ajutor, mă duceam 
să mă-mbrac şi ieşeam pe-afară. 

Într-o dimineaţă, am auzit-o pe Sveta vorbind cu fetele 
în curte: 

― E prietenul fratelui meu, deci e ca şi un frăţior pentru 
mine! 

― Ei, frăţior! au râs fetele. De-asta a venit mamă-sa să 
te peţească? Mai stă mult? 
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Când a intrat în casă, şi-a dat seama că auzisem. S-a 
aşezat pe scaun în faţa mea şi am simţit că voia să-mi spună 
ceva important.  
 

 
― Ştiţi, când a venit Toma prima oară la noi, într-o 

noapte a-ntârziat, când am văzut că nu mai vine, m-am sculat şi 
am plecat în oraş după el. Pe uliţe şi-n centru, peste tot am fost 
să-l caut, am dat peste nişte miliţieni care-şi făceau rondul. 
I-am întrebat dacă n-au văzut un băiat înalt, şi le-am spus că-i 
frăţiorul meu... Miliţienii au râs: „Nu plecai tu să-ţi cauţi 
frăţiorul noaptea-n târg!” Sub pretext că vor actele, nu mă mai 
lăsau să plec, abia am scăpat. După ce-am ajuns acasă, l-am 
auzit venind prin grădină, m-am dus la fereastră şi el a bătut în 
geam: „Deschide-mi”. Mă dezbrăcasem, dar m-am dus şi i-am 
deschis, l-am îmbrăţişat şi nu i-am mai dat drumul. L-am culcat 
în patul meu. „Am să te sărut, i-am zis, şi nimeni n-o 
să-ndrăznească să spună ceva de rău.” El mi-a pus braţul stâng 
sub cap şi cu dreptul m-a-mbrăţişat. Dimineaţa, am plecat 
amândoi, şi nu ne mai ajungea oraşul, am ieşit din el şi ne-am 
trântit pe spate în iarbă... 
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La acest moment al povestirii, am început să plâng, şi 
Sveta s-a speriat. Pe urmă, liniştindu-se, a spus: 

― Eu mie şi eu lui, indiferent de tot! 
 
* 

 
Uneori o auzeam pe Maşa repetând: 
― Sirot sirotî... Sirot sirotî... 
Nu ştiam ce-nseamnă. Întrebând, am aflat că spunea pe 

limba ei: 
― Orfani de orfani... 
Aşa cum se zice despre unii că sunt orfani de război. N-o 

spunea cu duioşie, mai degrabă cu necaz. Am dedus că şi ea 
crescuse fără unul din părinţi, ori poate fără amândoi. Trebuie 
să îmbătrâneşti ca să înţelegi pe deplin ce înseamnă să n-ai 
părinţi. Mişa chitaristul oftă şi el din adânc, şi zise: 

― Nu cumva aţi avut moşii pe-aici? Am auzit că sunteţi 
neam de boier... 

Am rămas uluită. L-am asigurat că nu venisem cu nici 
un fel de gânduri de redobândire. 

― Nici nu cred că ai mei au avut vreodată moşii, cu atât 
mai puţin prin părţile astea. 

― Totuşi, vorbiţi bine ruseşte, a observat el. 
I-am spus că am învăţat în şcoală, vreo zece ani, iar 

acum, auzind mereu, mi-am adus aminte. Chitaristul a vrut să 
ştie ce şi unde am lucrat. I-am spus că sunt profesoară, acum la 
pensie. 

― Aţi văzut ceva de pe-aici? 
― Încă nu, n-am ieşit nici până la poartă... 
Mi-a spus că trebuia neapărat să văd oraşul şi 

împrejurimile! Mă putea duce şi la mina de fier... „Numai poze 
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să nu faceţi!” Cine venea dintr-o ţară străină şi dorea să viziteze 
avea nevoie de autorizaţie. Dar autorizaţie nu se putea căpăta, 
cei care au făcut cerere s-au lovit ca de un zid.  

― Piatră cu piatră, bucată cu bucată, totul se 
dezmembrează încet, spunea el. Deşi e aşa de bine păzit, câte o 
gheretă în fiecare colţ, totul dispare văzând cu ochii: fier, 
schele, motoare. Combinatul mort este straşnic vegheat, să nu 
intre nimeni. De ieşit, poate să iasă. Carbid, vată de sticlă, fier 
beton, mozaic, tablă, cofraje, panouri, gresie... Dar vă rog să nu 
spuneţi nimănui, ăştia pun racheţii pe noi, dacă află c-am 
povestit. O să vă duc să vedeţi şi oraşul românilor. Acum, 
lumea de-acolo se ocupă de afaceri, ziua de mâine e nesigură, 
majoritatea, mai ales tinerii, se gândesc să plece. 

 
* 

 
Cu coatele pe tejghea, două vânzătoare stăteau de vorbă. 

Cea mai tânără, roşie-n obrajii ţuguiaţi de zâmbet, îşi pusese 
mâna sub bărbie şi se uita galeş la un client în pulovăr care bea 
direct din sticlă mineralnaia vada. Avea peste bluză un şorţ 
care-o înaripa cu volane verzi. Lângă cântarul de tip vechi, cu 
platouri, stătea abacul, se pare că fără el nici un calcul nu iese 
bine aici. Pe rafturi, cutii şi borcane colorate, iar pe cel mai de 
sus, sticle de băuturi. Vânzătoarea mai în vârstă mi-a zâmbit, 
complice, şi urmărindu-mi privirea, a arătat spre păpuşile 
Matrioşa, ezitând între mărimi: 

― Asta? sau asta?  
Am făcut semn c-o voiam pe cea din mijloc. M-am uitat 

la păpuşă, întorcând-o pe toate părţile, şi m-am apucat s-o 
desfac, scoţându-i-le din fustă pe următoarele, una dintr-alta. 
Vânzătoarele zâmbeau şi-mi explicau, în puţine cuvinte. Între 
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timp, intraseră-n magazin noi clienţi; am plătit, am luat 
Matrioşa şi am plecat. 

Într-o piaţă, nu departe de monumentul tancului rus, 
cânta o fanfară. Tineretul nu părea atras de muzica de pe 
timpuri, în schimb mai mulţi vârstnici, câţiva în uniforme 
recondiţionate, cu bentiţele decoraţiilor pe piept, se adunaseră 
s-asculte, unii zâmbind, alţii încruntându-se a plâns. O doamnă 
cu coafură înaltă trecea măreaţă printre bătrâni, iar pe stradă, pe 
lângă cele noi, alunecau maşini Lada sau Volga, ca acum 
cincizeci de ani. Nu ştiam ce sărbătoare era, dar cântecele mi se 
păreau cunoscute. Apoi, pe măsură ce mă-ndepărtam, flautele 
plângătoare, clarinetele, loviturile chimvalelor, mici catastrofe 
sonore, se pierdeau pe rând, întâi flautele, apoi trâmbiţele, şi 
celelalte, până n-a mai rămas decât bubuitul adânc al tobei mari, 
ritmând o melodie dispărută.  

Acasă, i-am arătat Svetei oglinda din trusa de bărbierit 
pe care-o luasem pentru Toma. 

― Ţine-o la tine, i-am zis. Să se încarce cu tine. 
 

* 
 

În ziua decisă, duminică, am plecat să vizitez, împreună 
cu chitaristul Mişa. În curtea combinatului nu am putut intra, 
l-am văzut de afară: printre pereţii de beton cariaţi crescuseră 
copaci şi tufe care-ncercau să acopere ruinele. Oraşul alăturat 
avea şi blocuri, şi căsuţe joase, teşite ca nişte barăci, şi destul 
de multe cârciumi. 

― Ce viaţă era aici altădată, când fetele nemţoaice 
făceau plajă pe barăci! zise Mişa. Acum, după cum vedeţi, e 
mai mult pustiu. Până şi cârciumile vechi le-au închis, 
discotecile s-au transformat în altceva, cică din cauza 
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zgomotului, la „Caravela” au făcut magazin de haine, iar în alta, 
un supermarket.   

Totuşi, mie mi se părea că mai erau destule. Am intrat 
în una dintre ele şi însoţitorul meu s-a întâlnit cu un vechi 
cunoscut, veteran al războiului in Afganistan. Pe drum mi-a 
povestit despre traficul de băuturi şi de droguri, cică le aduceau 
ascunse în trupurile soldaţilor morţi.  

Fosta mină era o uriaşă adâncitură circulară, ca un 
amfiteatru. Era pustiu şi nici urmă de pază. Dar, la urma urmei, 
de ce-ar fi fost? Zăcământul, ce o mai fi rămas din el, nu putea 
să-l fure nimeni. O singură clădire, un turn, depăşea orizontul. 
Mişa îmi povestea ba una, ba alta, mă lua când de mână, când 
de după umeri, şi se-ntorcea mereu să se uite în urmă.  

La un moment dat, însoţitorul meu a dispărut, nu se ştie 
unde, fără să-mi spună nimic. Socoteala părea simplă: mă 
lăsase acolo ca să mă prindă vreun paznic umblând fără permis 
prin zona interzisă. Am coborât câţiva paşi prin săpătura în 
scară. Un drum de pământ, în spirală îi dădea ocol, iar jos se 
vedeau mici forme cubice, nu ştiu dacă erau camioane sau 
barăci părăsite. Mi-am zis:  

― Dacă aş fi într-un film prost, acum e momentul să 
alunec şi să mă duc la vale...  

Dar nu mă aflam într-un film de duzină. 
Automat, am ridicat ochii: un stol ritmat trecea bătând 

aerul cu zeci de aripi: repede-repede, răţuştele mele sălbatice! 
Păsările erau de-acum departe, dar stolul mă trăgea parcă după 
el, abia când a ajuns la orizont m-a lăsat şi a dispărut. Am făcut 
câţiva paşi, împiedecându-mă pe câmpul nins. 

― Văd că v-aţi descurcat, zise chipiul cu stea, 
apropiindu-se grăbit. Am uitat să vă spun s-aveţi grijă că 
alunecă... 
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Mă luă de mână şi-mi petrecu braţul pe după braţul lui,   
ţinându-mă strâns. 

― E mai bine aşa, mergem împreună, zise. 
Îi simţeam prin haină subţioara fierbinte, sprijinită de 

umărul meu. Apoi, începu să fluiere ceva. Eram singuri, în 
pustietatea cât vedeai cu ochii, lipiţi unul de altul în ritmul 
mersului. Am încercat să-mi îndepărtez şoldul de şoldul lui. 
Atunci Mişa se-nveseli brusc şi se dezlipi de mine. Se opri şi 
scoase din buzunar un borcănaş învelit într-o pungă 
transparentă de plastic.  

― Ghici ce-i în gavanos? întrebă, micşorându-şi ochii.  
Desfăcu capacul şi-mi arătă că era miere. Am înţeles că 

în timp ce eu mă plimbam, el „dăduse o fugă” după ceva dulce.  
― Gustă! mi-a zis.  
Dar cu ce? Mi-a luat mâna şi mi-a înmuiat în miere 

degetul arătător, apoi mi l-a dus la gură; mi-am lins buzele, iar 
el mi-a dus mâna la gura lui. După miere, mi s-a făcut o sete 
cumplită.  

― Hai să mergem, vreau să beau ceva, am zis.  
A fost de acord şi am pornit. Eram singuri, nu existau 

martori. Dar bine că n-avea cine să mă vadă mergând la braţ cu 
un fost combatant de pe frontul afgan Când am apărut în oraş, 
eu şi chipiul cu stea roşie, aveam un aer complice, ca toţi cei 
care stau împreună un timp în singurătate. 

 
* 

 
Erau zile însorite şi umede, ca la-nceput de primăvară. 

Cine şi-ar fi închipuit că Sveta avea atâtea rude şi prieteni? Au 
venit cu mic cu mare să-şi ia rămas bun de la ea, de parcă pleca 
peste mări şi ţări. Am pornit la plimbare cu toţii, spre biserică, 
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eu în mijlocul lor, înconjurată de veri, verişoare, nepoate de 
fraţi şi surori, vorbind toţi odată. În curtea lăcaşului, ne-am dat 
capetele pe spate, ca să privim până-n vârful turlei biserica 
vopsită-n albastru deschis. Mă simţeam puţin stânjenită de 
admiraţia avântată a celor din jur. Deodată, am auzit clopotele, 
şi ochii tuturor s-au fixat asupra mea. Asta era surpriza pe care 
mi-o pregătiseră, doi băieţi se urcaseră anume în clopotniţă. 
Bineînţeles, o avanpremieră la nunta Svetei cu Toma. Au urmat 
prăjiturelele şi ceaiul adus în termos de-acasă, iar eu mă 
simţeam ca-n ajunul unei plecări într-o călătorie aventuroasă pe 
mare, spre America poate, ca pe vremuri, când tot satul venea 
să-i petreacă pe temerari. Acoperişul de tablă al clopotniţei, 
puţin teşit şi parcă prea jos pentru atâtea sunete ample, răsuna 
dogit, într-o gheretă ardeau pe-ntuneric lumânări; le-am sporit 
aprinzând pentru sănătatea tuturor, pentru Sveta şi Toma, 
pentru odihna morţilor. 

― Dar mirele unde-i? a întrebat tare un glas, şi imediat 
au izbucnit exclamări de mirare, urmate de explicaţii grăbite: 

― E pe mare... Pe mare... 
Nu toţi cei din curtea bisericii au venit şi la gară. În 

schimb, apărură figuri noi, aduse de rude special ca să-mi fie 
prezentate, în ultimul moment. Unul era croitor de lux, alta 
făcea rochii, mai ales de mireasă, altcineva avea o casă de 
vânzare. Nu ştiam ce să le spun: „îmi pare bine de cunoştinţă” 
sau „rămâneţi cu bine”? În cele din urmă, m-am lăsat dusă de 
val, n-am mai spus nimic, mulţumindu-mă să-i privesc adânc în 
ochi şi să-nclin din cap. În gălăgia generală, apropiindu-se de 
urechea mea, Sveta m-a întrebat încet: 

― Răţuşca o mai aveţi? 
Mi s-a părut curios că mă întreabă aşa ceva.  
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― N-o mai am, i-am răspuns, am pierdut-o în 
Triunghiul Bermudelor! 

Cu câteva minute înainte de plecarea trenului, în grup 
s-a făcut linişte. Doar o nepoată plângea că pierduse prin punga 
spartă bomboanele aduse cadou la despărţire. M-am îmbrăţişat 
cu Maria şi am sărutat-o de trei ori pe obraji, revenind asupra 
primului sărut, încă umed, şi toţi ceilalţi au ţinut să facă la fel, 
dar graba plecării a mai stricat tipicul, ultimii au fost sărutaţi in 
corpore, cu bezele de pe scara vagonului. Sveta, aplecată pe 
fereastră, le făcea semne cu mâna. Câţiva băieţi au mers în rând 
cu trenul, apoi au luat-o la fugă ca să ţină pasul, în cele din 
urmă s-au oprit, fluturându-şi mâinile, până la o cotitură, unde 
i-am pierdut din priviri.  

Abia atunci m-a apucat mirarea şi mi-am adus aminte 
întrebarea consularului. Chiar aşa, ce-am căutat eu la Krivoi 
Rog?  

 
*** 


