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THE END
Monica Tonea 

Ca și cum nici nu s-a întâmplat. Epoca aia s-a sedimen-
tat în mine, dar trăiesc cu sentimentul că n-a fost decât un vis. 
Persistă impresia lucrurilor ușor de pus la îndoială, cărora nu 
le pot verifica autenticitatea. Și, pe măsură ce mă chinui să 
decodific senzorial universul creat, fenomenele onirice se dis-
tanțează și mai mult de mine. O nesiguranță cu care mă văd 
obligată să subzist. Există ceva insesizabil în preajma sfârși-
turilor, o tulburare care, din exterior, trece neobservată. O 
apăsare de care mi-e imposibil să mă debarasez. 

Nu știu cât a durat. Clipe poate. Dar nu așa se întâmplă 
în vis? Undeva, între zenit și curbura pământului, peste luciul 
apei, eterul înghețat în ceață. Umbre. Mâini reci. Tremurul 
serii. O pată indefinită, cu toate acestea, necesară ca să-mi aduc 
aminte. De abia atunci am remarcat că există și aici frumusețe, 
în locul atât de pângărit de mine. O constatare.

Un zgomot greu de identificat m-a smuls din contem-
plație și-am realizat că nu din cauza asta mă aflam eu acolo. 
Eu nu dețineam vreun rol semnificativ. Eram doar observator. 
Instinctiv, mi-am evaluat opțiunile: să cred sau să nu cred? 
Îmi luasem, totuși, tot soiul de menajamente precare, temân-
du-mă să materializez destinația mea finală. Pornisem pe un 
drum care ducea... Unde? Spre sfârșit. Ce gânduri mă mânau și 
în seara aia? Mi-ar fi fost de folos niște edificări în plus, să nu 
mai bâjbâi printre nelămuriri, cu toate astea, a trebuit să mă 
descurc cu ce aveam la îndemână. Am decodificat încă o dată 
mersul lucrurilor după propriile reguli, care nu se bazează, în 
general, pe nimic, dar sunt regulile mele și nu pot decât să fiu 
onestă cu mine însămi.

(continuarea la p. 2)
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Curând, toate amănuntele astea se vor dispersa 
în neant și vor deveni lipsite de importanță, mi-a trecut 
prin cap, cât să-mi accelereze pulsul. De ce nu voiam să 
se termine? Cu o ultimă sforțare, un ultim tremur lăptos, 
împrejurările au căpătat sensurile definitive, care apar 
doar o dată-n zi, la asfințit. Pentru scurt timp, fiecare 
element decorativ (copaci, pietre, fire de iarbă, frunze 
moarte, apă, ceață) trecut prin lumina filtrată de negură, 
împrăștiată diform, s-a înfiorat sub fantezia temporară. 
Iluminare fulgurantă, note distincte, apogeu, stingere, 
beznă, moarte. 

Asta să fi resimțit? Sunt gânduri remanente. 
Pesemne din acest motiv mi-e aproape mereu greu să fac 
diferența dintre imaginar și real. Sau totul nu-i decât o 
mare farsă? Nu mai știu.

Un loc neprimitor, așa-l simțeam. Un microcosmos 
care dădea semne că voia să se prăbușească în sine, o 
implozie de proporții, în pofida promisiunilor științifice 
citite odată pe o foaie de hârtie, că vom supraviețui. |Însă 
într-un vis orice e posibil. Chiar și confuzia unui sfârșit 
cu începutul. Când eram mică, cel mai mult îmi plăcea 
să urmăresc creditele de la finalul unui film. Ambianța se 
destrăma, fiecare din casă se detașa de subiectul filmului, 
se ridicau toți de pe canapea, văzându-și de-ale lor, eu 
rămâneam cu ochii în ecran până când se afișa THE END. 
Confirmarea sfârșitului mi se părea esențială. N-aveam 
cum să revin la rutina mea fără încheieri definitive. 

Și acum am aceleași apucături. Știu că punctul de 
plecare există, prestabilit în ancora vremii. Nu mă înșel. 
Cum nu am dubii că sunt porțiuni din mine care tind 
să uite lucrurile care au debutat prost. Eu contribui de 
una singura la propriile neclarități, mi le induc singură. 
Firește, îmi ofer, în fapt, o șansă să pot devia de la ceea 
ce nu pot cuprinde cu mintea. E atât de simplu pentru 
unii să savureze un sfârșit, cu anticiparea noului ce va 
să vină, cu impresia că pot modifica din parcurs, că-l 
pot influența, că-l pot ameliora. Bilanțuri, retrospective, 
rezoluții. Le invidiez ușurința de a jongla cu noțiuni, 
concepte, năzuințe, cărți de joc căzute din pachet. Eu 
stau la marginea visului. Eu aștept the end. E singura 
modalitate să înțeleg lumea. 

Da, la asta mă gândeam când porțiunea de pământ 
din fața mea a devenit brusc intangibilă și, odată cu ea, a 
dispărut și-o parte din incertitudine.

M-am trezit contemplând rămășițele care se 
desfășurau în fața ochilor (larg deschiși? închiși?), 
insensibile la stările mele și am simțit cum mi se strecura 
în suflet o emoție: 

Am impresia c-am întrezărit ceva după sfârșit.
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Top 5 cărți de copii preferate  
de Ioana Middlebrook  

numai bune de pus sub brad

Citesc multă ficțiune pentru adulți, dar îmi place să 
strecor printre lecturi, din când în când, și literatură pen-
tru copii. Cred că atât timp cât ești copil în suflet, cărțile 
pentru copii te pot fascina chiar și la vârsta de 100 de ani. 
Am selectat mai jos, cu greu, 5 titluri citite și iubite de 
mine în 2022.

Poveștile bufniței. Pisoiul care se temea de orice 
de Eric-Emmanuel Schmitt 

editura humanitas junior, 2022
Uite care-i treaba cu cartea asta: e scrisă de unul 
dintre prozatorii mei preferați! Volumul este o 
lectură blândă despre curaj și prietenie, care pe 
mine m-a fermecat cu ajutorul emoției din spatele 
animalelor.

Chipul tău  
de Bianca Mereuță 

editura signatura, 2022
Una dintre cele mai speciale cărți citite anul acesta, 
unde iubirea de mamă este încapsulată laolaltă cu 
bucuria, emoția, alinarea și pacea ce vin la pachet 
cu dragostea infinită pentru copilul tău.

Învățătorii de Grijă. Salvatorii  
de Alex Donovici

editura curtea veche publishing, 2021
O carte captivantă, citită pe nerăsuflate, despre 
prietenie, aventură și dragoste. O lectură care m-a 
dus înapoi în timp, când un mic pisoi a reușit să 
schimbe soarta lumii.

Invincibil 1: Dreptate și legume proaspete  
de Pascal Jousselin

editura art grafic, 2022
O carte cu benzi desenate atipică, menită să atragă 
tinerii cititori în lumea acestui gen literar dinamic. 
Supereroul volumului sfidează timpul și spațiul și 
farmecă publicul de toate vârstele prin inocența 
și dreptatea cu care abordează fiecare caz aparent 
nesemnificativ.

De unde vin poveștile?  
de Alec Blenche

editura univers, 2022
Povestea caldă și blândă din spatele poveștilor. O 
lectură care m-a vrăjit datorită emoției ce învăluie 
fiecare pagină.

•
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SEYFERT | Florin Dan Prodan

 

Din orașul interzis

*
ieri un adorator al singurătății mi-a spus:
orașul interzis e la picioarele tale
ești statuie la periferia orașului tău

*
închinați-vă camerelor video
în fața tuturor tuturor acestor videocamere 
care vă suflă mantre în ceafă 

închinați-vă tuturor postărilor cu inimioare și lamultiani 
cei de după ecrane mă vor întreba iar la noapte, în vis
îmi vor aminti că am uitat să le spun
că poezia e dintr-o altă viață

că undeva există o piscină albastră și rece 
care ne vindecă de toate hapurile pe care le înghițim acum
ca niște barmani plictisiți

că sociu e în libertatea 
pe care nici assange nu o va pierde 
și că scriem 
doar pentru analiști

•
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SPIRALE | Doina Ioanid 

 
Poeme de trecut praguri,  

Casa de pariuri literare, 2022 

§

Fericită, tu, masca mea, care mă protejezi și poți surîde 
pentru mine trecătorilor. Și totuși, nu vreau să mă 
obișnuiesc cu tine. Refuz să mă deprind cu tine. Balul 
ăsta mascat durează și așa de prea mult timp. Și nu-i 
o partidă de plăcere.

*
Felice, tu, la mia maschera, che mi proteggi e puoi 
sorridere per me ai passanti. E tuttavia, non voglio 
abituarmi a te. Rifiuto accomodarmi a te. Questo ballo 
mascherato dura comunque da troppo tempo. E non è 
una partita di piacere.

§

Uneori cerul nu vrea să plouă, picăturilor le e frică să 
întîlnească rîurile murdare, să nu dea peste înecați. 
Picăturilor le e frică să nu cadă în hăul vorbelor grele.

*
A volte il cielo non vuole piovere, le gocce hanno paura 
di incontrare i fiumi sporchi, di imbattersi negli annegati. 
Le gocce hanno paura di cadere nel vuoto delle parole 
pesanti.

Traducere în italiană de Pavel Nedelcu

•
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Alin  
Ioan

Bill la înmormântare

preotul o dădea cu locul cu verdeață
de unde a fugit toată întristarea
cantorul o zicea pe aia cu duhurile drepților
familia plângea
unii se holbau alții bârfeau
doar Bill privea fix 
între sânii supradimensionați
ai unei domnișoare

vai mami ce sâni made în USA ai

i-ar fi plăcut și lui
păcat că a murit tu urmezi
i-a șoptit cineva și l-a bătut prietenește 
pe umăr

•
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Andra 

Marina 
Ivan

absurd

am putea să ne calculăm
întinderile aripilor
în năzuințe
am putea să suportăm realitățile
cu mai puțină grijă față de
distrugere
am putea să ne măsurăm respirația
în clipit de pleoape pe nu
am putea să uităm de limbaj
și să o luăm de la început.
am putea.
dar nu mi se pare
relevant
pentru targetul nostru
acum.

•
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Dana 
Ștefan

Retorice

Întotdeauna se găsește un pescăruș să 
zboare spre-apus
Acropole: aici se spală vânturile
Aricii de mare s-au urcat în copac
Atena: clădiri unele peste altele ca niște 
cutii de conserve din care un copil a încercat 
să restaureze turnul babel.
cum ar arăta lumea dacă 
din fiecare partidă de sex ar rezulta un copil?

Hansel și Gretel

Un buldozer demolează liniștea
Sub tălpi, ere glaciare zâmbesc 
cu degete lungi de cretă. Verdele lor îmi stă pe limbă.
Sfinții nu se îngroapă. Se pun în raclă apoi 
se taie în bucățele mici și se împrăștie prin lume 
să știe sufletul care e drumul înapoi spre cer

•
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Ela 

Nistor 

tata
mi-a spus cândva 

că îi este dor 
de fetița lui care știe unde este bormașina

și de înălțimea mea care nu-i întrecea genunchii
de inocența

cu dată de expirare în curând
și vârsta mea care încăpea pe o mână

tata
nu mă credea pe atunci efemeră

și nici nu știa
că într-o zi
ca astăzi

aveam să nu mai fiu sub umbrela lui
doar am renunțat la geaca de un roz aprins

cu buzunar la spate
unde poate mi-am ținut viitorul
ascunzându-l de toată lumea. 

tatei îi mai este dor de acea fetița
așa că eu

mă ascund
cât încap

în buzunarele din spate
și poate nu vede

cât a crescut și el. 

uneori lumea e prea mare

•
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QUASARI

Dragă [inserează aici numele scriitorului preferat]

– Cristina, tu știi că trăiești?
– Cristina, e bine să fii inconștientă?
– Cristina, tu nu-ți dorești nimic, nu-i așa?

Clarice Lispector,
Cea mai mică femeie din lume

Dragă Clarice,

Nimeni nu înțelege mai bine decât tine. A trecut 
aproape un an de când am vorbit ultima oară, un an de 
când am evitat să răspund întrebărilor tale. Răspund 
acum, ieșită recent din lada frigorifică în care criogenez 
cele mai vii părți din mine. Recunosc, uneori confund 
încremenirea cu uitarea, dar a început să îmi placă cum 
gheața se topește în pielea mea și o face să doară și pen-
tru că simt durere, știu că trăiesc. 

Am ales această inconștiență, chiar dacă nu pot uita 
cât de frumos mi-ai spus că tot ce nu e valoros în mine 
e comoara mea. Am obosit, C. Îmi lipsesc cafelele băute 
împreună, îmi vorbeai atât de frumos despre blândețea 
nefericirii. Dacă vrei să fiu cu adevărat sinceră, nu te 
voi contrazice. Nu îmi doresc nimic. Asta nu se întâm-
plă pentru că nu aș vrea, ci pentru că nu mai pot. Îmi 
imaginez că pentru a exista, dorința are nevoie de forță, 
de fibre musculare puternice, exact ca într-un triceps. 
Acum imaginează-ți că încerci să ridici un camion cu 
un singur braț. Chiar dacă dorința ar exista undeva la 
începutul degetelor tale, ai mai putea? Dar creierul care 
trimite impulsul electric? 

Simt că am devenit o prietenă îndepărtată a omu-
lui a cărui sarcină era să uite tot mai mult în fiecare zi. 
Cum deja intuiești, echilibrul meu primitiv s-a stricat, 
am devenit o ființă cameleonică. Trebuie să îmi amin-
tesc nevoile primare pentru a supraviețui. Nu vorbesc 
nimănui despre aceasta singurătate, dar tu știi, C. Tu știi 
cel mai bine. 

Încă îmi amintesc cum m-ai anunțat că urmează să 
întâlnesc pe cineva cu adevărat special. Era primăvară și 
o bunătate periculoasă plutea în aer. M-ai prins de mână 
și am ajuns gâfâind în mijlocul pădurii. M-ai rugat să 
îmi acopăr ochii și mi-ai așezat în palmă cea mai mică 
femeie din lume. Am început să râd și apoi să plâng (tipic 
mie), cea mai mică femeie din lume era atât de aproape. 
Am așezat-o cu grijă aproape de pieptul meu, mi-am 
cerut scuze pentru lacrimile care cădeau. Ea continua să 
se bucure și tu, din spatele ei, ca un păpușar împlinit, îmi 
zâmbeai. Micuța Floare mi-a spus atât de convingător 
să nu uit niciodată care este obiectivul secret al între-
gii vieți: să nu fii devorat. Dintre mărgăritare, m-a rugat 
să nu uit că dragostea este să nu fii mâncat, dragostea 
este să găsești că o gheată e frumoasă, dragostea este 
să-ți placă culoarea rară a unui bărbat care nu e negru,  
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dragostea este să râzi din dragoste către un inel care stră-
lucește. Apoi a plecat.

Cred că ți-ar placea să îmi vezi cărțile, micile 
obiecte care îmi asigură supraviețuirea. Cred că încep 
să mă întorc la matrice, C. Drumul este exact cum îmi 
povesteai: nici bucurie, nici satisfacție, doar rădăcini pri-
mite din nou. 

Mai știi când am băut un pic prea mult în noap-
tea aia în care am fost confundate cu două surori, era 
Revelionul și la miezul nopții nu sărutaserăm niciun băr-
bat, ne-am îmbrățișat puternic și atât, ca într-o strânsoare 
în care am avut timp să ne simțim inimile bătând una 
aproape de cealaltă.

Mi-ai spus în fața unui hotel luxos că noi am fost 
aruncate în viață ca femei, ne-am descălțat pantofii și 
am mers desculțe pe restul bulevardului. Te-am iubit atât 
de mult pentru cum știai deja că nu vom răci la ovare. 
În jurul nostru, oamenii erau fericiți și împreună, doar 
noi două, scindate, ne plimbam ținându-ne de mână și 
tăcând.

Mi-ai povestit despre luminile din Rio de Janeiro, 
mi-ai spus că nu contează ce simt cât timp o bijuterie 
delicată poate vorbi în numele meu. Ți-am mărturisit că 
nu mă pricep, că nu am de ce, că nu am pentru cine. 
Ți-ai aprins o țigară și i-ai suflat fumul în direcția mea. 
Mi-ai spus aproape seducător: Proasto. M-ai convins să 
ne întindem pe iarba înghețată și să privim stelele, ți-am 
spus că știu deja cât suntem de mici. Mi-ai acoperit gura, 
m-ai rugat să nu ne dăm voie să fim fiicele unui trecut 
gol. M-ai rugat să îmi imaginez o galaxie întreagă în care 
doar suntem, o galaxie întreagă în care corpurile noas-
tre nu îmbătrânesc și facem copii bărbaților pe care îi  
iubim. 

Ai fost tot timpul mai puternică decât mine, și 
chiar și acum, cu timpul deja expirat în afara lăzii frigo-
rifice, îmi pot da seama cât de prețioasă este întâlnirea  
ta.

Probabil că nu ne vom revedea niciodată într-o 
galaxie care să ne redea pe noi nouă, dar dacă ți-aș striga 
numele într-un gol în care viața devine insuportabilă și 
mi-ai răspunde, ar fi minunat.

Cristina Drăghici
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Gabi Toma
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Dragă Kenzaburō Ōe,

Au trecut vreo zece ani de când am citit prima carte 
scrisă de tine. Eram în Japonia, era o perioadă în care 
citeam numai literatură japoneză și literatură română, 
pentru că voiam să învăț cât mai multe despre cultura 
voastră și în același timp încercam să-mi alin dorul de 
casă. O experiență personală a fost cartea care m-a mar-
cat. Cu puțin timp înainte să plec în Japonia, am realizat 
că nu citisem deloc literatură japoneză. Acasă aveam 
Femeia nisipurilor, așa c-am luat-o din bibliotecă; după 
ea am început să citesc Murakami (Haruki și Ryu), 
Tanizaki, Mishima, Kawabata, Inoue. Am continuat apoi 
cu Ogawa, Kamakami, Kanehara. Cu fiecare carte citită, 
cu fiecare autor descoperit, realizam frumusețea literatu-
rii voastre. Trăiam într-o lume nouă, într-o cultură nouă și 
mă bucuram de fiecare moment și de fiecare descoperire. 
Scriam pe blog despre asta și aveam o comunitate activă, 
care aștepta „revelațiile” nipone. Când m-am întors în 
țară, am continuat să mă implic activ în comunitatea de 
niponofili din România, de frică să mă îndepărtez de 
experiența unică pe care o trăisem timp de doi ani. După 
aceea, am uitat de ea pentru o vreme, nu-mi dau seama 
cum. Poate că la un moment dat am vrut să merg mai 
departe, să mă desprind de anii petrecuți în Japonia, însă 
asta nu e o scuză. În urmă cu câteva săptămâni, o elevă 
de liceu m-a întrebat care sunt cărțile care mi-au schim-
bat traiectoria și cartea ta O experiență personală a fost 
răspunsul care a țâșnit pur și simplu și m-a surprins. Dar 
și mai tare m-a uimit că lumea nu prea știe de tine. Și nici 
de literatura japoneză, în general, care e frumoasă prin 
unicitatea ei, în nicio altă cultură nu se tranșează atât de 
clar și de ferm subiecte care în lumea vestică sunt încă 
considerate tabu. E nedrept ca ea să fie încă o nișă printre 
cititorii activi din România.

Acum, tot gândindu-mă la asta, îmi dau seama că tu 
ești motivul pentru care m-am (re)apucat de scris. După 
ce te-am citit, ți-am căutat numele pe internet și așa, din 
link în link, ți-am aflat povestea. Am fost impresionat de 
devotamentul cu care l-ai crescut pe Hikari, de dragostea 
necondiționată și de faptul că ai reușit să faci autismul 
un subiect recurent în cărțile tale. Modul în care îmbini 
miturile japoneze cu viața cotidiană, care poate părea 
atât de banală, m-au motivat să încerc să scriu și eu așa. 
Stilul tău succint, minimalist, și subiectele dureros de 
dure m-au inspirat, m-au făcut să caut la rândul meu 
teme și personaje „nișate”, care ascund o dramă dincolo 
de condiția lor. 

Iar pentru toate astea, nu am cum să nu îți mulțu-
mesc, dragă Kenzaburō.

Horea Sibișteanu



Tatiana Ernuțeanu
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Raluca M. 

Fădor 

Untitled
Dormim pe o inimă care bate
Suntem doi
Și coastele ne protejează de întunericul nopții
Când mă ridic, vântul îmi răstoarnă cuvintele
Așa că tac

Mă aplec să aștern liniștea peste patul
dezordonat care încă se-aude cum bate
Ba-te
Ba-te
Ba-te
Simetric
Mă întind să iau luna în brațe, s-o înlocuiesc cu soarele
Tu încă dormi

Mă îndrept spre ochii corpului iubirii,
să îi deschid
(Un asemenea corp trebuie ajutat dacă ne dorim  

să supraviețuiască
și, implicit, să avem unde locui
În simbioză cu iubirea)

Ea oftează și cere
Hrană
Timp
Răbdare
Încredere
Toate acestea se pot oferi numai dacă ești și tu
treaz
Îți șoptesc două cuvinte și mă îmbrățișezi somnoros
Pe inima care încă
ba-te

Mă surprind cum te privesc
Și văd o toamnă topită într-un ochi căprui

•
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Letiția  
Provian 

和 wa 
dumbrava din pădurea de brazi
vara
cărăbuși și o rădașcă
escaladează trunchiul pinului bătrân
și pâlcurile de ferigi
acele de brad
iradiază
tremură
strălucesc

•
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RADIANT

Radu Găvan

Romeo Aurelian Ilie: Dragă Radu, voi începe acest 
interviu făcându-mi mea culpa: nu am mai citit niciun 
roman scris de tine înaintea lui Isus din întuneric (dar 
promit să remediez această problemă). Tocmai de aceea 
aș vrea să te întreb, poate-i un clișeu, cine este Radu 
Găvan, romancierul, și cum ai ajuns la Isus din întuneric?
Radu Găvan: Am început cu Exorcizat, publicat în 
2014, inspirat în parte de o perioadă mai dificilă din 
viața mea, o experiență care mi-a folosit însă enorm în 
scris. Am împletit acolo realitatea cu ficțiunea și a ieșit 
o poveste destul de violentă, întunecată, dar și sensibilă 
din punctul meu de vedere. Am continuat cu Neverland, 
în 2015, în care am folosit, de asemenea, anumite aspecte 
care m-au marcat, la un nivel mai subtil totuși. Dacă în 
Exorcizat aveam un narator omnipotent, în Neverland 
am folosit două perspective principale. Ambele romane 
sunt de factură realistă, cu al treilea, Diavoli fragili, 
am schimbat abordarea – e o poveste fragmentară, 
cu elemente fantastice, spusă pe multiple voci, un 
experiment. Este, poate, și cel mai controversat roman 
pe care l-am publicat, unii cititori l-au adorat, alții n-au 
dat doi bani pe el, mie însă mi-a făcut o mare plăcere 
să mă gândesc la poveste nopți în șir și apoi să o scriu, 
ceea ce, pentru mine, e cel mai important aspect. Apoi 
am scris o parte dintr-un roman, o mică parte, și l-am 
pus deoparte pentru că nu mă simțeam în stare să-l duc, 
după care, la vreo doi-trei ani de când îl începusem, l-am 
reluat în timpul pandemiei și l-am terminat. E vorba 
despre Isus din întuneric, romanul care m-a solicitat cel 
mai mult, dar și cel care mi-a adus, de departe, și cea mai 
mare satisfacție.

RAI: Trebuie să recunosc, am început să citesc Isus 
din întuneric datorită titlului. Mi s-a părut așa, cumva 
voit pseudoeretic. Adică pe undeva intuiam și faptul 
că nu ai avut intenția de a da un roman-blasfemie, ci 
doar ai vrut să întinzi o cursă spiritelor ultraortodoxe. 
Mi-am dat seama curând că Isus al tău nu este decât o 
metaforă, de altfel foarte profundă. Și totuși, pentru cei 
care încă nu au citit romanul, de ce Isus și de ce din  
întuneric?
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RG: Nu am avut nici pe departe intenția să inflamez 
pe cineva, scopul meu a fost să găsesc cel mai bun 
titlu posibil și cred că am reușit – nu-mi pot imagina 
altul mai potrivit pentru carte. De altfel, titlul a venit 
pe parcurs, mai exact în partea în care Amadeo citește 
ultimul roman al lui Ludwig Admistadt, adică undeva 
spre jumătatea poveștii, când femeia privește Pietà și se 
gândește cum ar fi să-și țină în brațe fiul mort. Acesta 
este un moment foarte important al poveștii, imaginea în 
care Amadeo îmbrățișează trupul mamei sale este practic 
o Pietà inversată. Sunt apoi anumite similitudini între 
figura lui Isus și Amadeo – de la imaginea tatălui – de 
natură luminoasă în primul caz, la cea întunecată în ceea 
ce-l privește pe Admistadt, un scriitor, deci un creator de 
lumi, până la un anumit fel de a privi lumea, de o puritate 
care uneori poate părea străină de această lume, dar care 
există în fiecare dintre noi, chiar dacă uneori e foarte bine 
îngropată, și până la moarte și renaștere, precum și alte 
legături, mai subtile. Ca fapt divers, am folosit forma 
de scriere a numelui cu un singur i pentru că rădăcinile 
poveștii sunt în Italia și Germania. Călătoria lui Amadeo 
începe în întuneric și în cea mai mare parte are loc în 
acel întuneric, cu toate acestea el își păstrează puritatea, 
chiar o anumită distanțare față de întuneric – cu alte 
cuvinte, întunericul îl înconjoară, îl petrece și încearcă 
în mod constant să pătrundă în el, însă el își apără și 
reușește să păstreze cumva acea lumină pe care o are de 
când era copil.

RAI: Acum o întrebare ceva mai personală, dacă îmi 
permiți: care este relația ta, ca om de această dată, cu 
Iisus cel din Evanghelii? Că tot se apropie sărbătoarea 
Nașterii Sale.
RG: Cred că avem cu toții nevoie să credem în ceva 
superior, să ne raportăm la un bine absolut, dacă vrei. 
Pentru mine, acel bine provine din interior – ne naștem 
cu El, dar, cumva, vine viața peste noi și uneori începem 
să credem în alte lucruri care contează mai puțin. Mă 
interesează mai mult ce semnifică El – lumină, viziune, 
puritate, îmi doresc să rămân la ce e bun și luminos în 
mine, de multe ori nu reușesc, dar încerc în continuare. 
Cred că pe unii oameni îi ajută în mod real credința și 
mai cred că fiecare ar trebui să facă ceea ce îl liniștește și 
îl ajută să fie un om mai bun. 

RAI: În ceea ce mă privește, citind romanul acesta, nu 
am putut să nu îmi pun întrebarea, dacă până la urmă 
„personajul principal” nu este cumva „umbra” sau 
moștenirea karmică transmisă din generație în generație, 
denumită mai nou traumă transgenerațională. Deși, pe  
alocuri m-am întrebat dacă nu cumva ar fi vorba despre 
fatalism, despre ideea aceea că, așa cum spune și o 
zicală românească: „Ce ți-e scris, în frunte ți-e pus.” 
Lămurește-mă, te rog, în acest sens. Și totodată, oferă un 
hint și viitorilor cititori.
RG: Dacă pentru tine personajul principal este umbra, e 
foarte bine, nu pot și nici nu vreau să te contrazic, cred 
că este o carte pe care fiecare cititor o poate interpreta 
în fel și chip, iar asta mă bucură, pentru că intenția mea 
a fost să spun o poveste, nu să transmit niște mesaje 
anume. Că acele mesaje apar în urma lecturii, e cu totul 
altceva, ca în orice carte în care scriitorul a pus mai 
presus de toate povestea, nu pe el. Deseori, când citești 
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o poveste, scriitorul nu există pentru tine, și nici nu  
trebuie – există doar o voce care îți spune povestea, 
iar vocea aia e chiar a ta – povestea e în capul tău, te 
însoțește. Eu nu aș putea să ofer chei de lectură, nici nu 
doresc, nu este genul acela de carte, tocmai pentru că 
în asta și constă frumusețea – e călătoria ta prin carte, 
diferită de la cititor la cititor, e privilegiul tău să-mi spui 
cum ți s-a părut, nu al meu să te îndrum.

RAI: Isus din întuneric este un roman pe cât de dens, 
ca intensitate, pe atât de voluminos, din punct de vedere 
al întinderii. Sunt peste 500 de pagini. Nu te-ai gândit 
că riști livrând o „cărămidă” pe o piață de carte în care 
majoritatea cititorilor caută cărți subțiri, numai bune de 
„răpăit” pe metrou sau autobuz?
RG: Nici prin gând nu mi-a trecut – asta a fost povestea, 
de atât a avut nevoie. Eu îmi respect scrisul, îmi respect 
cititorii, niciodată nu îmi voi adapta scrisul pentru a 
fi pe placul cuiva, nici nu mai vorbesc de majoritate, 
pentru a vinde cu orice preț. Ar însemna să mă înșel 
singur și, implicit, pe cei care mă citesc. Pentru numele 
lui Dumnezeu, e vorba de un lucru atât de important 
pentru mine, de ceva care chiar mă reprezintă. Există în 
continuare cititori care pot să aprecieze o carte ca Isus 
din întuneric, nu foarte mulți, e drept, dar nici puțini. 
Cine caută cărți subțiri, exact asta va primi. Mă refer, 
bineînțeles, la conținut, la calitate, nu la grosime –  
Coetzee are niște romane senzaționale, de exemplu, 
și nu sunt nici pe departe niște cărămizi. Până la urmă 
nici nu contează, important e să fie o carte bună – sunt 
povești extraordinare de 100 sau 200 de pagini și povești 
extraordinare de 7-800, 1000 de pagini, vezi 2666, de 
exemplu. Din câte îmi dau seama, am un grup de cititori 
care crește încet, dar sigur și așa e foarte bine. Când vin 
niște oameni care chiar citesc și îmi spun că Isus din 
întuneric se numără printre cele mai bune cărți pe care 
le-au citit în ultimii ani, înseamnă că ceva mi-a ieșit 
totuși bine. 

RAI: Și ca o întrebare de final, tot un pic clișeu (să-mi 
fie iertat, sunt la început în arta interviului): ce urmează 
după Isus din întuneric?
RG:Am terminat Isus din întuneric acum doi ani și nu 
prea am scris mare lucru de atunci – câteva povestiri, 
câteva poeme, am început un roman, pe care l-am pus 
deoparte deocamdată, pentru că nu mă inspiră. Am 
așteptat și trebuie să-ți mărturisesc, cu mare bucurie, că 
așteptarea a dat roade – de câteva săptămâni simt că în 
sfârșit voi intra din nou într-un roman mare, poate și mai 
mare decât Isus din întuneric, un nou monstru cu care să 
mă iau la trântă și mi-e greu, imposibil de fapt, să exprim 
câtă emoție îmi produce acest gând, această așteptare a 
momentului unui nou început.

•
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CAELUM | Cristian Vicol

Cum l-am cunoscut     pe #Dumnezeu!
Primul calculator l-am primit abia în 2007,  

 odată cu absolvirea liceului, de fapt cadoul de  
 (după) BAC, și doar pe jumătate – pentru cealaltă   

 jumătate am lucrat câteva luni pe bandă, peste vară,  
 la fabrica de plăcuțe electronice. A fost o victorie a 

tihnei, pentru că nu mai trebuia să mă deplasez până la internet 
cafe, dar și a banilor economisiți pe zecile de ore, săptămânal, 
pe care îi dădeam să mă pot juca, să conversez cu diverși necu-
noscuți de prin alte părți ale lumii, să ascult muzica pe care nu o 
aveam acasă. A fost o victorie, dar nu întru totul.

Pentru cei din generația mea, internet cafe-ul era un 
templu, adminii – sacerdoții, iar noi, cei lipiți de calculatoare, 
enoriașii unei noi religii care se scurgea în noi și prin noi cu 
viteza internetului. Înăuntru, în sălile lungi și înghesuite – cele 
mai multe arătau la fel fiind construite clandestin, prin subsoluri 
de case – era mereu întuneric și mirosea a electronice încinse și 
a fum de țigară. 

Împătimiții internet cafe-urilor formau un ecosistem sen-
sibil, dependent de loc, de miros, de interacțiunile sociale și de 
grupurile care se formaseră în jurul intereselor comune. Cei mai 
aprinși erau jucătorii de Counter Strike, zgomotoși, miștocari, 
agresivi, se visau în PGL (Professional Game League). Se lău-
dau că îl cunosc pe faimosul #Dumnezeu!, un băiat de prin Calea 
Șagului, unul dintre cei mai buni din țară, singurul dintre noi care 
avea calculator acasă. Jucau și rejucau aceeași hartă, de_dust2, 
nopți întregi, încercând să își perfecționeze traseele și abilitatea 
de a plasa rapid ținta pe scăfârlia altui jucător. De cele mai multe 
ori ajungeau să se pizduiască, motivul fiind mereu și mereu ace-
lași: careva folosea coduri, o alegere absolut dezonorantă. 

În liceu, după școală, cu banii din alocație, mergeam în 
complexul studențesc, într-un cafe improvizat într-o boxă de 
bloc, fără licență. Pe drum îmi cumpăram o gogoașă cu ciocolată, 
un Pall Mall mic (pe vremea când erau pachete și de 10 țigări), 
iar de restul banilor câte ore încăpeau, pe care le petreceam per-
fecționându-mi abilitățile de WASD și point and click. Tot acolo 
m-am intersectat, în joc, la un moment dat, cu #Dumnezeu!, care 
m-a bătut măr. Eu îm scoteam capul pe după un perete, el mă 
ciuruia. Eu stăteam ascuns pe undeva, el îmi sărea în cârcă și 
mă ciuruia. Eu fugeam, speriat, el mă ajungea din urmă și... mă 
ciuruia. După câteva zile și săptămâni începuse să mă obsedeze. 

Am aflat, mai târziu, de ce era așa de bun – un truc vechi 
pe care îl foloseau toți veteranii. Pe #Dumnezeu! îl știa cineva, 
care știa pe altcineva, amic cu un prieten de-al meu cu care îmi 
pierdeam uneori vremea, iar la insistențele mele (și un pachet 
de țigări cadou) m-a dus să îmi facă cunoștință cu el. Atunci 
am aflat că #Dumnezeu! nu doar că își teroriza inamicii din  
Counter Strike, ci și vecinii, care trăiau de câțiva ani pe picior 
de război. De îndată ce intrai în cartier, din toate părțile, din cer 
și de nicăieri, printre blocuri, te împresurau zgomotele de explo-
zii și rafalele de AK47. Andrei, așa îl chema, nu juca la căști, 
ci la boxe, pe care le dădea la maxim, cu geamurile deschise. 
Întotdeauna te auzea venind înainte să te vadă, deci știa unde 
ești. Era groaza bătrânelor de pe banca din parc și bucuria pușta-
nilor. I-am strâns mâna și m-am uitat la el, peste umăr, fascinat, 
cum joacă un meci. Apoi, surd și amețit de cap, ca un reporter 
de război, am plecat încărcat de cele văzute. Din câte știu, până 
m-am lăsat și eu de Counter Strike, nimeni altcineva nu a mai 
reușit să îl egaleze pe #Dumnezeu! pentru că nimeni altcineva nu 
a mai avut curajul să își pună vecinii și (ocazional) poliția pe cap.  
#Dumnezeu! #legendă 
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CAELUM

 
Dana  
Voicu 

Fetițe bătrâne
Femeile bătrâne, când se duc, se micșorează. 
Pântecele lor par pântece de copii. Nici n-ai zice că 

acolo a fost odată un cuptor unde s-a copt o ființă.
Mâinile lor se roagă într-una, buzele își cer iertare 

pentru cele făcute și nefăcute. Ar vrea să te mângâie, dar 
nu ajung. Ar vrea să te cuprindă, dar nu au putere. 

Zâmbesc la complimente și se bucură când văd 
ceva strălucitor.

Sunt cuminți.
Sunt fetițe.
Străinii li se adresează cu „bunica” chiar dacă ele 

n-au fost nici măcar „mami”.
Femeile bătrâne trec Dincolo greu.
Se leapădă întâi de frumusețe, apoi de hărnicie, 

apoi de putere și de răbdare.
Rămâne în urmă amintirea unei salate de cartofi, a 

unei plăcinte cu praz sau a unei creme de zahăr ars. 
Mâinile lor, fără obiectul muncii, se sfințesc. Albe, 

cu urme vinete de la perfuzii, așteaptă să fie împreunate 
pentru totdeauna. Dezbrăcate de bijuterii, cu câte o veri-
ghetă prea largă, se odihnesc.

Mâinile astea au mângâiat, au robotit, au dojenit, 
n-au avut liniște. 

Cum le petrecem pe aceste fetițe, pe femeile 
bătrâne?

Câteodată, într-un moment de luciditate își acoperă 
cu cămașa de noapte, cu cămașa de moarte, genunchiul 
dezgolit. 

Pentru că, în mijlocul tuturor celor care le schimbă 
pamperșii și le îndeasă cu lingurița mâncare pasată în 
gură, femeile bătrâne sunt pudice. 

Ar vrea să-și păstreze demnitatea și decența.
Dar natura a hotărât altfel, a hotărât să le slăbească 

trupul și mintea și să le oblige să uite toate regulile de 
bună purtare respectate o viață. 

Și atunci ele se roagă deznădăjduit la Domnul să le 
ia. Sau rabdă cu stoicism propria neputință. 

Se lasă moale, nu mai au nimic de rezolvat, de 
apărat.

Și noi nu le mai recunoaștem pe cele care ne-au 
fost model, care ne-au crescut, care ne-au iubit.

Unii dintre noi fugim, să nu vedem decăderea. 
Ne rugăm și noi să li se curme suferința. 
Nu știm, de fapt, dacă e suferință și asta ne înnebu-

nește, incertitudinea asta și faptul că nu depinde de noi, 
că omul e singur în fața morții și trebuie să se descurce. 

Pe bătrânele fetițe nu putem să le luăm în brațe 
și să le băgăm în burta noastră, să le protejăm așa cum 
ne-au protejat ele. 

Nimic din toate astea nu e posibil. 
Nimic.
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Ohara  
Donovetsky 

Foame

Mi-am dat seama zilele trecute sau, mai degrabă, 
mi-am adus aminte într-un fel de stare de semitrezie 
(ce spui? da, hipnagogică, dar n-am vrut să folosesc 
termenul, știi cum e, te rușinezi uneori aiurea) 
că 
mi s-a întâmplat de câteva ori până acum 
să fac gestul nebunesc de a transporta în 
bagaje fel de fel de obiecte stranii 
(obiecte stranii și în mare parte inutile, zici, da, 
ai dreptate, inutile de cele mai multe ori)
și cum spuneam, am adus în bagaje, din 
diverse locuri, fără să mă întreb atunci 
(bine că mă-ntreb acum, spui, da, deși 
nu știu la ce-mi folosește)
de ce îmi trebuie mie acele obiecte, 
când, de fapt, nu îmi trebuie deloc
(și de ce e important să spun că mi-am amintit faptul 
ăsta caraghios, despre nevoia de a aduce obiecte 
netrebuincioase din alte locuri, mă întrebi)
și nici nu știu să răspund, mai ales că nu era deloc 
comod nici să le transport, era problematic să le 
aduc, de multe ori, chinuit și înghesuit în bagaje,
(bine că ai conștientizat acum și că te și miri tare, 
ce să-ți spun, de parcă nu tu, ci eu aș fi făcut asta)
dar am făcut-o. de mai multe ori chiar, nu doar o dată. 
în plus, mi-am dat seama că, atunci când am făcut-o, 
(adică, atunci când ai adus din alte țări câte un obiect 
năuc, aiurit, inutil și inadecvat, ce te-o fi apucat), 
da, am făcut-o cu râvnă. și cu ceva nesăbuință. ca de om 
nebun. dar am ajuns cu ele în țară, acasă și pe urmă...
(ei, pe urmă, ce?)
ei bine, pe urmă nu s-a mai întâmplat nimic. poate că 
m-am bucurat că le-am putut aduce. nu mai știu sigur. 
(sigur este că te miri abia acum) 
mi-amintesc cât de mirat a fost ofițerul german care 
a observat prin scanner ceva ce semăna a oaie și nu 
putea fi chiar o oaie și mai avea și ceva în burta-i 
(he, era de neconceput, nu?)
și m-a întors din drum ca să-i explic. m-am fâstâcit  
atunci, cum să zic 
(și-ncă în germană, îmi închipui) 
că: „am în bagaj un opritor de ușă, 
știți, are formă de oaie”, 
(îmi imaginez că ți-a plăcut)

(citește poemul integral pe planetababel.ro)
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Sorin  
Voicu 

cel mai scurt drum

pe căpitanul de aviație cristache ștefănescu 
l-au încălzit soldații cu trupurile lor 
obosite de rattenkrieg 
lângă don lângă volga
de unde a venit acasă pe jos
la ivanca lui din turtucaia
stă la soare pe prispă 
se freacă pe picioare
țurloiașele lu’ tata
trage încet din țigară
aricioaica se apropie 
cade prin iarbă
puii ei încă orbi
încearcă să-i sugă 
ultimul lapte
o muscă i se-așază pe ochi
google maps arată 1710 km
pe cel mai scurt drum

•
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Anca 
Ioana 
Câdă

1. terminus
trădarea motanului eunuc gicu
trădarea prietenului din copilărie
trădarea primei iubiri
e penurie de chipuri familiare
iar tu – una dintre puținele legături lineare din viața mea
mult peste prietenesc
mult peste un crush de tinkerbell cu goticismele de rigoare 
în locul ăsta marcat de interacțiuni lipsite de sincron
suntem bufoni preț de câteva nopți scurte
nimicurile din geantă &
virajele lubrice printre veteranii hells angels
și sticlele zăngănind
și podul palmei tale
și respirația etilică în cutele gâtului
arcul lui cupid discret desupra dinților perlați
ocazional picturi abstracte ale unei foste iubiri
și vacanțele separate în krapeț
și toate dățile când eram cu altcineva și mă gândeam la tine
stând pe muchia patului 
și mă întreb dacă ce e între noi e durere sau doar  

expectativă dureroasă
nici eu n-am vrut
și nici tu nu ți-ai spus secretul până la capăt
mă întreb cum vezi de acolo, de sus 
această nimfă miniaturală profund indecisă 
n-aș vrea să-ți văd niciodată ochii plini de dispreț
la tine acasă pereții sunt firavi
iar rănile noastre se anulează reciproc
ultima dată când am simțit ceva a fost
în noaptea în care am adormit la spatele tău
a doua zi mi-a părut rău că
am plecat ca o golancă
într-un walk of shame închipuit

ești mișto ancaioana
iar tu ești un pic din acasă 
pentru noi lucrurile au fost mereu pe dos,
mereu de-a șoarecele și pisica în jurul mesei ăsteia  

de biliard
până când viața o să se încăpățâneze să-și ducă  

permutările la capăt
și o să ne dăm uitării

•



25

Pl
an

eta
 B

ab
el 

nr
. 1

2 
| d

ec
em

br
ie 

20
22

ARA

 
Alexandru 
Constantin 

Popescu

Parcul catedralei

În parc
doi câini se adulmecă 
și din catedrală se aude 
corul cântând:
„Miluiește-mă, neantule,
miluiește-mă.”

Ambulanțe

Un cerșetor caută 
prin 
tomberoane iar eu 
nu-l pot ajuta 
cu nimic 
în timp ce sirenele 
Ambulanțelor
mă asurzesc 
și-mi aduc aminte cât 
de singur sunt.

•
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Tatiana 
Grosu 

Cărțile lui Dumas îi erau 
mângâierea și unica bucurie 
când era copil. 
Pentru ceilalți, joaca în mahala 
după o zi de muncă la câmp. 
Mama îmi povestea cum a 
murit străbunelul meu, 
când a realizat că bunica mea 
nu se va mai trezi niciodată 
i s-a prăbușit pământul 
sub picioare. 

Când aveam 7 ani și sora mea 1 
Tatăl meu încă era în viață. 

Mama avea cearcănele mai mari 
decât ochii.

Plină peste cap de datorii 
Dar cu speranța că îl va putea salva 

În mai puțin de doi ani 
Am rămas noi trei 
Într-o casă nefinisată cu ușa de 
la intrare care se umfla când 
ploua și trebuia 
să te trântești în ea cu putere 
ca să o încui. 
Cu timpul și acest lucru a 
devenit imposibil. 

Credința mamei era ziua de mâine. 

Noi mâncam, iar mama citea, 
și nu ne puneam prea multe întrebări.

•
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Romeo  

Aurelian  
Ilie

Sincopă

Pământul era rece 
poate asta m-a și adus înapoi.
 
Când am deschis ochii 
eram întins pe jos 
într-o mică baltă 
am simțit noroi pe obraz

M-am ridicat și am recunoscut 
mai întâi W.C.-ul din curte 
apoi cotețul găinilor 
și cușca câinelui 
care se foia și el speriat.

Eram acasă. 

Dar unde fusesem plecat 
și pentru cât timp 
nu știu 
și poate nu voi ști 
niciodată.

•
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ORION | Constantin Buduleci

Mini-cronică
 

Khaled Hosseini,  
Vânătorii de zmeie,  

traducere din engleză  
de Mihaela S. Oprea-Aron  

editura Niculescu, 2020

Scriitura elegantă a lui Khaled Hosseini îmbină 
stilul arabo-occidental și reușește să pună în evidență 
locuri, imagini, sentimente pe care se întâmplă ca în viața 
de zi cu zi să le ignorăm. Povestea în sine se împletește 
cu aceste descrieri, iar rezultatul este o carte care rămâne 
tipărită în gând, iar apoi nu mai știi ce să prioritizezi în 
descriere, imaginile sau povestea?

Acțiunea în sine pare ușor telenovelistică, povestea 
a doi frați vitregi din Afganistan pe care viața îi poartă 
departe unul de altul. Dincolo de asta, subiectul real al 
cărții este centrat pe două puncte care aduc stratul de 
realitate a întregii povești. Primul este faptul că totul 
se petrece pe o perioadă lungă de timp, în care istoria 
Afganistanului trece prin diverse schimbări care impac-
tează viața tuturor locuitorilor, inclusiv a celor două 
personaje principale. Al doilea este faptul că decizi-
ile pe care personajul principal le ia încă din copilărie 
îl urmăresc toată viața. Aici este, de fapt, punctul forte 
al întregului roman, psihologia deciziilor (imaginile cu 
impact emoțional pe care le vedem), cât timp ne urmă-
resc în viață? Trecutul deși trece și nu mai există, el nu 
dispare din viața noastră, iar ceea ce ne rămâne este gân-
dul, remușcarea, dorința de a schimba ceva. La fel ca 
întâmplările din perioada Holocaustului, și cele din peri-
oada dificilă a istoriei Afganistanului reprezintă subiecte 
dure, greu de citit, cu impact atunci când închizi ochii și 
încerci să adormi.

Citatul preferat: 
Nu există decât un singur păcat, iar acesta este 

hoția... Când spui o minciună, îi furi altcuiva dreptul la 
adevăr.

Pe scurt: 
„Adevărul te va elibera” spune autorul la un moment 

dat, dar dacă nu afli/știi adevărul, prizonierul cui ești? În 
jurul acestui subiect se învârte povestea lui Amir și a lui 
Hassan. Personajele nu caută neapărat adevărul, ele își 
trăiesc viața de la o zi la alta, lăsând timpul să pună toate 
lucrurile la locul lor. Copii fiind, lăsăm părinții să rezolve 
toate problemele noastre, parcă mirați de capacitatea lor 
de a așeza toate lucrurile la locul lor. Dar apoi? Când ei 
nu mai sunt? Descoperim că puterea părinților este și în 
noi, doar că nu o foloseam pentru a o lăsa să se coacă, să 
devină matură. În acel moment descoperim că maturitatea 
înseamă să te joci între copii, cu copiii, iar puterea aceea 
a ta este ascunsă în spatele jocului. Și ce frumoși suntem 
atunci.
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ORION | Sorin Smărăndescu

Mesia chip luminos
 

Ngũgĩ wa Thiong’o,  
Râul care ne desparte,  
traducere din engleză  

de Mihaela Negrilă  
editura Polirom, 2014

Ngũgĩ wa Thiong’o este un nume bine-cunoscut în lumea 
literară, fiind adesea considerat drept unul dintre cei mai de 
seamă romancieri ai Africii de Est (dacă nu chiar cel mai) și 
dat ca favorit la câștigarea Premiului Nobel. Trăindu-și prima 
parte a vieții în vremea epocii coloniale britanice și asistând 
la finalul acesteia, Thiong’o publică Râul care ne desparte în 
1965, la scurt timp după declararea independenței Kenyei. În 
câțiva ani, renunță la numele de botez „colonial”, James, și 
începe să scrie în limba sa maternă, Gikuyu/Kikuyu.

Povestea este plasată în Muranga, leagănul poporului 
Gikuyu/țara leilor adormiți care urmează a fi treziți în lumina 
reînnoită a tradițiilor tribale ancestrale. Aici, în Valea Vieții, 
sub influența dezbinatoare a coloniștilor albi (pe de o parte 
civilizatori, pe de alta acaparatori ai pământurilor localni-
cilor), se consumă dezbaterile, divergențele și conflictele 
locuitorilor celor două culmi de pe malurile râului Honia-
Kameno, fieful păstrătorilor tradițiilor, și Makuyu, unde se 
grupează noii botezați întru Hristos susținuți de misiunea 
creștină Siriana. În acest context personajul principal, tânărul 
Waiyaki din Kameno, urmează să-și împlinească destinul pro-
fețit de tatăl său, Chege. Acesta este încredințat că fiul său este 
hărăzit să salveze tribul de coloniști. În acest scop Waiyaki va 
asimila învățătura omului alb și o va pune în slujba ridicării 
conștiinței și eliberării neamului său. Perseverent, Waiyaki 
încearcă, deci, să facă sinteza celor două viziuni opuse asupra 
viitorului comunității sale – dar nu prin convingeri religioase, 
ci prin educație, singura soluție de veritabilă emancipare în 
accepțiunea sa. El pare a fi, de fapt, simbolic, fluidul vital 
dintre cele două părți antagoniste/the river between. Dar este 
el suficient? Vor avea vreo șansă de reușită demersurile sale 
idealiste însă permanent subminate de teamă/nesiguranță/
suspiciune/contestare/oprobiu?

Pe parcursul povestirii autorul face incursiuni detaliate 
în mitologia, credințele și ritualurile poporului Gikuyu pentru 
a expune cât mai limpede motivațiile personajelor și a explica 
impactul dramatic al colonialismului asupra structurii societă-
ții tribale. Astfel, ca exemplu edificator, dificultatea eliminării 
ritualului circumciziei (o barbarie în ochii misionarilor creș-
tini/o etapă esențială în trecerea de la copilărie la maturitate 
în credința locală) este adusă la lumină în toată complexitatea 
și dramatismul ei.

Tensiunea crește constant până la ultima pagină, dar la 
final autorul ezită să hotărască asupra unei rezolvări. Cititorul 
este lăsat, oarecum abrupt, să-și imagineze deznodământul, 
deși perspectivele sunt sumbre. Probabil că așa trebuia să fie. 
Se pare că Thiong’o își intitulase inițial romanul The Black 
Messiah. Salvatorul Waiyaki, un adevărat Mesia (aici negru), 
nu putea evita judecata. Dar la vremea scrierii textului con-
turile nu erau nici pe departe reglate între părțile aflate în 
conflict.
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ORION | E.M. Arion

Interior. Chinatown
 

Charles Yu, 
Interior. Chinatown,  

traducere din engleză  
de Oana Zamfirache,  

Curtea Veche Publishing, 2022

Am observat că nu știu să scriu despre cărțile care 
îmi plac. Mi se pune un nod în gât și-mi trec tot felul de 
gânduri prin minte, cum ar fi: dar lasă că descoperă și 
singuri sau poate-mi place doar mie... Și am senzația 
asta că, cine știe, nici măcar nu există cartea respectivă 
și că este doar o parte din mine – o mână, o circumvo-
luțiune, vena aia mov de la încheietura stângă care se 
strecoară printre cele verzulii fără să le atingă – pe care 
aș fi speriată să o descopere și altcineva, dar care este 
chiar in your face și mă miră că nu o vede nimeni.

O astfel de carte este Interior. Chinatown, de 
Charles Yu (traducere de Oana Zamfirache, Curtea 
Veche Publishing, 2022). Washington Independent 
Review of Books spune că e: „Un roman uluitor despre 
identitate, rasă, așteptările din partea societății și anxie-
tatea debilitantă, scris cu umor și afecțiune.” Este despre 
stereotipuri, despre cutiuțele – chiar și cele ale televizoa-
relor – în care suntem așezați și în care ne încăpățânăm 
să rămânem, chiar dacă pare că ne luptăm să evadăm. 
Putem să ne depășim condiția? Avem voie să rupem 
scenariul care ne-a fost deja pregătit? Putem să nu dăm 
testul, chiar dacă mai avem o căsuță de bifat și îl termi-
năm (fără să luăm în calcul că pe verso se înșiruie altele 
ca omizile degerate)?

Willis Wu, Bărbatul Asiatic Generic care vrea să 
devină Tipul Care Se Pricepe La Kung Fu, sunt eu. 

Willis Wu, Bărbatul Asiatic Generic care vrea să 
devină Tipul Care Se Pricepe La Kung Fu, ești tu.

Willis Wu, Bărbatul Asiatic Generic care vrea să 
devină Tipul Care Se Pricepe La Kung Fu, sunt toți cei 
care aspiră să fie personajul principal într-o poveste care 
nu este a lor.

Lectura acestei cărți este asemănătoare cu aceea a 
unui scenariu încă perfectibil. Mai tai. Mai adaugi. Mai 
pui de la tine. Dar nu rescrii niciodată povestea. După 
fiecare scenă auzi vocea regizorului care strigă: CUT! 
Și o iei de la capăt. Și știi că în ritmul ăsta n-are cum să 
fie a bună.

Trebuie să dai dovadă de multă autoironie și de 
umor ca să scrii o asemenea carte, să faci ca absurdul, 
comicul și previzibilul scenariului filmelor polițiste de la 
Hollywood să fie atât de tragic și de personal.
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Sabina 
Cristea 

geometrie în spațiu

îmi amintesc cât de entuziasmată
am fost în ultimul an de gimnaziu
când mi s-a spus că voi studia
geometrie în spațiu,
nu înțelegeam de ce ai mei preferau
să stea liniștiți la tv
în loc să m-ajute cu bagajele
(le-aș fi terminat mult mai repede),
mă întrebam cu ce navă spațială
voi ajunge acolo și dacă mama 
îmi pregătise un pachet consistent.

cât de entuziasmată eram la ideea
de a face geometrie în spațiu,
descoperind lumi și realități noi
(calculele nu mai erau o povară
când îmi imaginam cum voi rezolva
probleme de geometrie în spațiu);

tata mi-a distrus acest vis 
când mi-a spus că orele se țin
tot la școală
(denumirea materiei nu schimba
lucrurile).

•



issn 2821 – 4196
issn-l 2821 – 4196

CYGNUS

 
Constantin  
Abăluță  

Cineva adaugă tăcere lacului din capătul străzii 
Cineva adaugă tăcere odăii în care voi muri 
Cum pot trăi printre zile atât de tăcute?
De-atâta tăcere lacul se mărește tot mai mult
Tăcerea dă gurii mele o nouă întrebuințare
Tăcerea sugerează o stea care nu se va naște niciodată
Tăcerea strânge toți oamenii în același punct
Sub tăcerea stelei bei paharul cu vin
Este modul uman de a deveni nemuritor
Este tăcerea care vine după mine
Sunt zilele care trec pe deasupra mea
Este acel timp în care n-am fost și nu voi fi
Ce au distinct tăcerile nenăscuților?
Nenăscuții care vor trece pe această stradă 
Au ceva din paloarea mea atunci când voi muri
Tăcerile ne ajută să trecem de pe trotuarul cu umbră  

pe cel cu soare
Tăcerile care îngroapă telefonul stricat
Tăcerea încorporată în orice carte de vizită
Nimeni nu știe ce-și spun între ele cărțile de vizită
Tăcerea unei insule și tăcerea unui continent
Acum las tăcerea să mi-o ia înainte
Va veni și ziua în care tăcerea nu va mai ști nimic de mine
Oare tăcerea recunoaște oamenii abia atunci când nu 

mai sunt?
Timpul trebuie să-și aibă și el tăcerea lui
Pe care oamenii cu greu o învață............
             {{{{{{
                   }}}}}}}
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