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LĂCRĂMIOARA STOIE

...de lectură

Ion Vlad,
Dreapta și necruțătoarea magistratură
a timpului. Scriitori, cărți, confesiuni
Editura „Şcoala ardeleană”,
Cluj-Napoca, 2017, 244 p.
În bibliografia de autor a dlui Ion Vlad, Dreapta și
necruțătoarea magistratură a timpului, „un dosar care probează măsura în care fervoarea, însuflețirea sunt în continuare ingrediente valorizante ale scrisului ionvladesc în
lupta sa cu timpul” (cf. Irina Petraș, în „Viața Românească”,
nr. 5/2017, p. 94), ce cuprinde „o culegere de studii informate, didactice, în sensul nobil al cuvântului, dovedind
o cunoaștere perfectă a materiei și un respect, care nu se
mai poartă, pentru cei care au frecventat-o la rândul lor”
(cf. Nicolae Manolescu, în „România literară”, anul XLIX,
nr. 18 din 21 aprilie 2017 p. 9 ) este a 17-a carte, întregind
apoteotic imaginea unui CV literar de indiscutabilă unicitate în literatura română postbelică: „o operă și o personalitate excepționale, un profesor și un analist al prozei
românești, cum nu sunt mulți” (cf. Nicolae Prelipceanu,
în Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos reconstituite din interior de Nicolae Stoie, Biblioteca Județeană „George Barițiu”,
Brașov, 2016, p. 169) și producând, încă o dată, revelația
unei particularități de seamă ce transformă fiecare pagină
semnată de distinsul teoretician și critic literar clujean
într-un adevărat spectacol pe care Diana Adamek îl „rezuma”
astfel: „Înaintând în secvențe ritmice atent controlate, comentariul profesorului Ion Vlad impune prin amplitudinea lecturii ca o calitate specială a scriiturii (aceeași pe
care o făceau transparentă și cursurile ținute la Facultatea
de Litere); ar fi vorba despre o retorică spectaculoasă, cu
multiple desfaceri în sertare și recadrări insolite, cu trădări
ale firului principal al discursului în favoarea unor neașteptate paranteze-ferestre ce nu uită însă niciodată să se reașeze
în logica și ordinea ansamblului” (apud Irina Pertaș, op.
cit., p.92).
A-i semnala apariția și în „Astra. Literatură, arte și idei”
reprezintă, pentru semnatara acestor rânduri, un prilej de
bucurie, dat fiind că de-a lungul timpului Ion Vlad s-a
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numărat și el printre colaboratorii care au sporit, prin
prezența cu numele lor în paginile revistei, prestigiul
„Astrei”, căreia de altfel, între 2006 – 2009, i-a devenit
apropiat în calitatea de titular al rubricii „Orizonturile
lecturii” (parte dintre articolele apărute în „Astra” alcătuiesc sumarul volumului omonim, apărut la Editura „Casa
Cărții de Ştiință”, 2007), iar la rândul ei „Astra” a încercat
să se revanșeze, acordându-i profesorului universitar clujean, cu exact 10 ani în urmă, „Premiul pentru contribuția
la dezvoltarea criticii și teoriei literare”.
Nucleul structural al cărții Dreapta și necruțătoarea magistratură a timpului îl formează paginile 61-143, consacrate lui Liviu Rebreanu, „un studiu monografic de
recomandat ca bibliografie școlară” (din nou I.P., ibidem,
p. 93) pe parcursul căruia demersul analitic se coagulează
în adevărate schițe de portret („Liviu Rebreanu reprezintă
categoria scriitorului conștient de actul creației, un proces
demitizat scos de sub semnul cețos al unor factori inexplicabili; cu toate acestea, el este departe de alternativa,
să-i spunem narcisiacă, a contemplării creației, într-un discurs cvasiliterar. Declarațiile sunt clare, directe, fără accente calofile; trimiterile sever controlate de condiția reală
a unui profesionist ce-și cunoaște resursele și dificultățile”
– p. 109), delimitează „biograficul” de „operă” („În fond
nu biografia scriitorului interesează – p. 113), sau surprind
asocieri: „Fabula faulkneriană, în accepția pe care am
regăsit-o în romanul medieval, aduce și alte probe: Ursul,
Câinele, Cerbul sunt întruchipări alegorice. Ne-am gândit
din nou la Mihail Sadoveanu și în special la Nopțile de
Sînziene pentru a sesiza apropierea de semnele peremptorii
ale pământului”. Şi dacă deveniseră de o anume notorietate „preferințele lui (Ion Vlad – n.ns.) pentru literatura
de dincolo de munți” (Nicolae Manolescu, op.cit. p.9),
„mari figuri ale scrisului transilvănean... Ion Agârbiceanu,
Ion Breazu, David Prodan, (cărora) le-a consacrat studii
fundamentale” (Nicolae Prelipceanu, op. cit. p. 169), o
surpriză oferă Dreapta și necruțătoarea magistratură a timpului prin spațiul acordat unor scriitori de dată mai recentă:
Ileana Mălăncioiu (pp. 31-34, 35-41); Horia Bădescu (pp.
42-46, 47-53); Ştefan Manasia, (pp. 54-59), de reținut
fiind și studiul „Sub zodia istoriei și a vîrstelor...”, ce are ca
obiect de analiză trilogia Aripile demonului de Mircea Tomuș
(pp. 153-158).
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Doina Popa,
Ca frunza-n vânt
Editura „Junimea”, colecția „Epica”,
Iași, 2016, 330 p.
Cu regretul de a nu fi citit până acum niciuna dintre
cele șapte cărți anterioare publicate de Doina Popa (Apelul
de seară, 1985; Sfânta tinerețe, 1998; Rugăciunea de iertăciune, 2008; Dragostea vine de-a valma, 2011; Pasărea cerului, 2012 și Himere cu sfeșnice aprinse, 2013), mă simt
obligată să-mi încep acest „semnal editorial” cu mărturisirea că lectura romanului Ca frunza-n vânt mi-a produs
revelația întâlnirii cu o prozatoare de excepție a momentului literar actual. De altfel, în prefața (cf. „Viața ca un
hățiș foarte des”, pp. 5-9) semnată de reputatul critic și istoric literar Ioan Holban, Doina Popa este integrată „în
tradiția pe care va fi deschis-o, în proza noastră, Hortensia
Papadat-Bengescu, continuată, apoi, de (uitatele?) Ticu
Archip, Maria-Luiza Cristescu, Eugenia Tudor-Anton,
Gabriela Adameșteanu, Dana Dumitriu, Alexandra Târziu,
Adriana Bittel, Adina Kenereș...”. Aș alege din această
înșiruire de nume, în mod deosebit, două: Hortensia
Papadat-Bengescu și Gabriela Adameșteanu, în opinia
mea, cea mai importantă prozatoare din literatura română
postbelică. Cu Hortensia Papadat-Bengescu, Doina Popa
pare a se „înrudi” prin arta portretisticii pe care o stăpânește cu desăvârșire, încât tipologiile din Ca frunza-n vânt
dobândesc o uimitoare pregnanță, dar și prin ceea ce s-ar
putea numi „tema trupului bolnav” pe care fostul profesor
de sport, întâlnit de Carmina în casa profesorilor Nina și
Nik Alexe, o ilustrează într-o oarecare măsură. De Gabriela
Adameșteanu, Doina Popa poate fi apropiată prin construcția romanului, în sensul că cele trei părți care-l compun („Cârtitorii”, „Te fură viața”, „Să nu te lupți cu morile
de vânt”) și care se constituie, în interiorul cărții, într-o
adevărată „trilogie”, avându-i ca personaje actante pe
ratatul și cârtitorul (dar înzestrat cu un spirit sagace și cu
un aproape inuman sarcasm) profesor de filologie Nik,
Sidonia Trofin și Ovidiu, se constituie într-un „tot” datorită periplului existențial al Carminei. Apoi viețile acestora
sunt și ele așezate sub semnul „Provizoratului”, căci ar fi
de observat că romanul Ca frunza-n vânt este romanul
unor existențe eșuate, și aceasta nu în primul rând datorită
condițiilor social-istorice, în iureșul cărora ele au fost aruncate prin destin, cât mai ales incapacității personajelor de
a-și depăși limitele biologice, de a-și asuma cu o responsabilitate morală, dusă până la sacrificiu, propriul drum,
„opțiunile” (când au loc) părând a fi dictate mai mult de impulsuri de moment, chiar de „patimi ascunse”. Elena, sora
Carminei, fuge de-acasă și se aruncă în brațele vânzătorului
de la aprozar, Ştefănel, după ce vizionarea unui „film de
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dragoste” o face să aibă porniri aproape incestuoase, sugerând o latentă predispoziție spre lesbianism. Dar „cheia
romanului” se află în chiar titlul său: „Nu-mi găsesc locul
nici acasă, nici aici, nici la Sidonia, nici la părinți, umblu
ca o frunză-n vânt, purtată de colo colo de forțe și interese
cărora nu mă împotrivesc, în zadar încerc să-mi găsesc
drumul, nu am nici o cale a mea”, mărturisește Carmina.
Această „căutare de sine”, mereu marcată de accente dramatice, are un final pe măsură: feminitatea personajului
însuși alunecă în derizoriu și trivial, ca în scena în care
Carmina, după eșecul relației cu Ovidiu, se lasă abandonată
în voluptatea unei aventuri de-o noapte, într-o cameră de
hotel, cu un bărbat pe care nici măcar nu-l cunoaște: „Mai
târziu, în miezul nopții, în timp ce suporta efuziunile erotice ale partenerului ei de ocazie, înțelese că era pierdută
și pentru ea, că nu va reuși să ajungă la linia de plutire.
Avea impresia că un ochi magic, montat undeva în tavan,
urmărește totul, secundă cu secundă, înregistrează. Actul
lor se dovedea atât de umilitor...” (p. 328). Deci, lumea
romanului Ca frunza-n vânt ar putea fi receptată ca o
„înfundătură”, populată de personaje care au alura unor
„fotografii trucate” pe care Carmina pare a o fi redescoperit cu ajutorul memoriei de tip proustian, după reîntâlnirea întâmplătoare cu profesorul Nik Alexe și asupra
căreia Carmina, fără a se erija în personaj narator, reflectează cu sagacitatea pe care orice femeie ajunsă în jurul
vârstei de cinzeci de ani o dobândește, împrumutându-și
propriile sale reflecții și confesiuni naratoarei, ce așază cap
la cap o suită de portrete memorabile, animate „după
modalitatea filmului, într-o atmosferă sufocată”, cum, de
asemenea, observă Ioan Holban (op. cit. p. 8).

Călin Dengel,
Urbis
Editura „Paralela 45”, colecția „Qpoem”,
Pitești, 2016, 78 p.
Printre realitățile de dată relativ recentă ale vieții literare
românești poate fi considerată și migrarea „literaturii”
în spațiul virtual. Pe lângă diversele „cenacluri” (unele
aproape anonime, ai căror membri cultivă, cel mai adesea,
subliteratura), și revistele editate exclusiv pe suport electronic, sunt tot mai numeroși autorii (mulți dintre ei doar
veleitari, dar și scriitori, în special poeți, cunoscuți) care
își postează textele pe rețelele de socializare. O „tendință”
care a atras, se pare, în mod special atenția poetului Călin
Vlasie, fondatorul Cenaclului Virtual de Poezie „Qpoem”
(11 septembrie 2015), conceput a fi „... proiectul celei mai
solidare comunități de poeți și iubitori de poezie (pe care)
facebook-ul i-a strâns pe toți într-o uriașă filă comună pe
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deasupra invidiilor”, cu observația noastră că, în cele din
urmă, „validarea” acestora a fost încredințată tot paginii
tipărite, câtă vreme unii dintre membri Cenaclului
„Qpoem” au fost deja aduși în atenția cititorilor prin volumele publicate, pe parcursul anului 2016, în colecția
omonimă a Editurii „Paralela 45”, cu prezentări, pe ultima
copertă, semnate de critici de indiscutabilă autoritate:
Al Cistelecan, Felix Nicolau, Răzvan Voncu ș.a. „Astra.
Literatură, arte și idei” se numără printre revistele cărora
Editura „Paralela 45” a găsit de cuviință să le trimită câteva
dintre aceste volume: Ea e Matilda de Teodor Sinezis
(n.1970); Totul e să mergi până la capăt de Otilia Ardeleanu (n.1959); Senkiu Fo Yo Frendship de Macrina Lazăr
(n. 1980); Poeme carnivore de C. Suditu (n.1970); Sedativ
de Adi Filimon (n.1965); Regula timidității de Andrei
Novac (n.1983); Jucăm Lenin de Camelia Iuliana Radu
(n. 1959); Pâinea lui Bragi de Dorina Stoica (n. 1952),
autoare a încă șapte cărți de poezie; Şi moartea scrie uneori
poeme de Adela Ifrim (n. 1968)... Fiecare dintre ele ar
merita, în mod sigur, o prezentare mai pe larg, dar, cu precizarea că opțiunea noastră nu reprezintă nicidecum un
„criteriu valoric”, ne-am decis să stăruim ceva mai pe larg
asupra volumului semnat de Călin Dengel, despre care
Răzvan Voncu notează că „încearcă să scrie o poezie a plinului, a omului de azi în urbe – adică în vârtejul cotidianului trivial –, a neliniștii și indignării” (Răzvan Voncu,
text de prezentare pe coperta IV).
Cele 73 de poeme ce alcătuiesc sumarul Urbis-ului sunt,
mai ales, expresia convertirii în sarcasm a celor două atitudini față de „trivialul cotidian”, pe care le semnalează
Răzvan Voncu. Dar ies în evidență și câteva poeme (citadină, Yellow Light, maturitate etc.) în care se face simțită
insinuarea stării de solitudine sau apare imaginea unei
copilării illo tempore și aproape impersonale, resetată, spre
a nu deveni loc comun. Se poate descifra în aceasta diferența între textele lui Călin Dengel și ceea ce este acceptat
îndeobște sub denumirea de „poezie citadină” sau „poezia
cotidianului”, inclusiv aceea scrisă de optzeciști. Remarcabilă este, însă, capacitatea unor poeme cum sunt acestea
(„Nebunul/ întinde paharul pentru milostenie/ și se face
pod peste nimic./ Privește-l în ochi,/ uite, se deschid crinii
stelelor” – p. 8; „Ninge,/ copii se dau cu sania în gura
morții,/ nu-i cheamă nimeni în casă./ Noaptea le acoperă
urmele,/ plini de vărsat îngână febra/ cu silabele sânului.”,
p. 46, sau: „Iubirea este un schelet ruginit/ uitat în parcare./ Unii fac artă cu niturile,/ alții vaccin antitetanos.”,
p. 48), de o uimitoare concizie și o vizibilă preocupare
pentru „forțarea limbajului”, ce au capacitatea de a se constitui în viziuni insolite.
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Grigore Vieru
O sută și una de poezii
Editura Academiei Române,
București, 2016, 163 p.
De curând (până acum au apărut cărți semnate de Radu
Stanca, Şt. A. Doinaș, Ion Gheorghe, Gabriela Melinescu,
A.E. Baconsky ș.a.), Editura Academiei Române a inițiat
colecția „O sută și una de poezii”, menită să readucă în
atenția cititorilor imaginea „resetată” (conform noilor și
complexelor instrumente de receptare critică pe care critica și istoria literară românească de după 1990 și le-a
asumat) a unor poeți care, dintr-un motiv sau altul (nu e
vorba neapărat de acei autori care înainte de 1989 au făcut
compromisuri în relația lor cu ideologia totalitaristă sau
cărora le-a fost promovată insistent doar o anume direcție
prezentă în creația lor) se află, dacă nu într-un con de
umbră, cel puțin în nedreapta situație ca numele și cărțile
lor să fie pândite de riscul marginalizării, de acela al ieșirii
din uzul curent al cititorilor. O întreprindere dificilă,
având în vedere numărul limitat („o sută și una”) de poezii
„antologate”, încât spiritul critic, buna cunoaștere a întregii opere a „poetului ales” și, nu în ultimul rând, gustul
literar al îngrijitorului de ediție să se afle puse, ab initio,
în fața unui examen greu de trecut. Şi se cuvine precizat,
chiar dacă cele „O sută și una de poezii” selectate de el
sunt, de fapt o sută (poezia „Singurătate” a fost inclusă de
două ori în sumar, la p.38 și la p.59) că, în mod special,
prin selecția făcută din cărțile publicate de Grigorie Vieru,
înainte de sfârșitul său prematur (18 ianuarie 2009), dar
și din cele câteva apărute postum, lui Constantin Cubleșan
(îngrijitorul ediției, autorul cuvântului înainte, al crochiului biografic și al selecției reperelor critice) i se poate
acorda, fără nici o rezervă, nota 10. Așezându-l „în rândul
marilor poeți naționaliști – în cel mai bun și mai autentic
înțeles al cuvântului, – de la Andrei Mureșanu la Alexie
Mateevici și de la George Coșbuc la Octavian Goga, nu
mai puțin Ioan Alexandru sau Adrian Păunescu, o linie
poetică, dacă vreți, destul de productivă în literatura
română, ilustrată mai bine prin cântec decât prin căutate
soluții de expresivitate modernă/modernistă, (pe care)
poezia lui Grigore Vieru o ilustrează la superlativ („Cuvânt
înainte” – p. 5) și pe care Constantin Cubleșan o reprezintă în cele „O sută și una de poezii” prin câteva dintre
textele de „notorietate” ale autorului celebrei Scrisori din
Basarabia, este de semnalat deschiderea programatică și
spre acele poezii (cele mai multe de dragoste), ce pot fi argumente pentru afirmația că „Grigore Vieru are o destinație
impresionantă în ciuda simplității aparente a versului de
o mare accesibilitate, și a temelor generale, nu foarte numeroase.” (Zoe Dumitrescu-Bușulenga: „Repere critice”,
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p. 154). Printre acestea se numără: M-a strigat cineva?
(p. 86); Alt cântec (p. 93); Cad pe ape (p. 96) și altele, de citat
în întregime fiind, pentru polifonia semantică, Locuiesc:
„Locuiesc la marginea/ Unei iubiri./ La mijlocul ei/ Trăiește credința mea./ Locuiesc la marginea/ Unui cântec. /
La mijlocul lui/ Trăiește speranța mea./ Locuiesc la marginea/ Unei pâini. / La mijlocul ei –/ Dragostea mea pentru
voi.” (p. 107). Răzbate și din aceste versuri imaginea unui
poet „mereu amenințat, mereu fragil, mereu suferind”
(Adrian Păunescu: „Repere critice”, p. 150) încât nu-i de
mirare că receptarea critică a poeziei sale continuă să fie
„grav perturbată de calcule politice și prejudecăți estetice”
(Alex Ştefănescu: „Repere critice” – p.148), deoarece
„despre Grigore Vieru se scrie fie prea cald, fie prea rece”
(Daniel Cristea Enache: „Repere critice”, p. 154). „O sută
și una de poezii” selectate și prefațate de Constantin
Cubleșan creează impresia unei cărți ce nu a fost „scrisă”
nici așa, nici așa, dar care poate fi un îndemn convingător,
adresat fiecărui cititor: acela de a-l redescoperi pe cont
propriu și în întreaga sa complexitate pe „portdrapelul”
(cf. Ion Buzași: „Repere critice”, p. 155) generației de poeți
basarabeni, numită – de altfel – „generația Vieru”.

(Dimineața amurgului, 1994) și ca prozator (romanul
Miluţa, 2004), iar preocupările de traducător, publicist
și colaborator la cele mai importante dicționare care au
văzut lumina tiparului în ultimul sfert de veac se diversifică într-atât, încât e greu a se mai stabili vreo legătură atât
de directă dintre autorul lor și „promoția” căreia i-a fost
integrat. Mai curând, se poate vorbi acum de „echinoxistul”
Valentin Tașcu și de cărturarul care, deși retras, în ultimii
ani ai vieții, la Târgu-Jiu, pare totuși a-și fi legat, ca de altfel
și Petru Poantă, numele de Cluj. Cu toate acestea, meritul
incontestabil al „micromonografiei” pe care i-a consacrat-o
Andrei Novac este acela că, recuperând imaginea unui
„șaptezecist solitar”, îi reinterpretează captivant în special
„opera critică”, cu accent pe câteva dintre contribuțiile teoretice menite să-i asigure originalitatea în raport cu unele
direcții și tendințe estetice de după 1990: cf. „Ce este și
ce ar putea fi juxtalismul?”, pp. 151-152.

Mircea Băduț,
Ficțiuni secunde,
Editura „EuroPress Group”,
București, 2016, 223 p.
Andrei Novac,
Valentin Tașcu, solitarul promoției 70
Editura „Vremea”,
București, 2016, 192 p.
Titlul cărții lui Andrei Novac trebuie citit mai mult ca
o figură de stil, atractivă publicistic, dar care nu acoperă
decât parțial studiul monografic care, bazat pe o bogată
bibliografie, încearcă să restituie actualității impresionanta
activitate literară (poezie, proză, critică și istorie literară)
a aceluia care a fost Valentin Tașcu (1944 – 2008). Apoi,
conceptul de „Promoția 70” a fost pus în circulație de Laurențiu Ulici, care, pentru a marca diferențele dintre scriitorii debutați și afirmați între 1956 – 1986, a fragmentat
acest interval de timp în „promoții decenale”. „Promoția 70”
îi include pe autorii debutați între 1966 – 1975, un număr
de 248 (cf. Laurențiu Ulici, „Literatura română contemporană, Editura „Eminescu”, București, 1995, pp. 545-551)
de poeți, prozatori, critici și istorici literari, eseiști și nu 239,
cum afirmă Andrei Novac, op. cit., p. 37. Valentin Tașcu,
care a debutat cu volumul Incidențe în 1975, este evaluat
de Ulici (cf. op. cit., pp. 538-539) exclusiv pe baza cărților
publicate între 1975 și 1985 (Al. Cristea, dincolo de alb și
negru; Dincoace și dincolo de F; Poezia poeziei etc.). Dar
personalitatea lui Valentin Tașcu, de altfel bine conturată
de Andrei Novac, este mult mai complexă: poet, prozator,
critic de artă, memorialist. După 1990 debutează ca poet
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„În urmă cu zece ani apărea prima mea carte de beletristică, Ficțiuni primare. Acum cinci ani apărea Ficțiuni
familiare, scrisă împreună cu fiica mea. Așa că, prins în cadența cincinală, acesteia i-am spus Ficțiuni secunde”, notează Mircea Băduț în finalul celor șase pagini (pp. 217-222)
intitulate „Postfață cu referințe critice”, care-i „închid”
ficțiunile secunde: un număr de 16 proze, dintre care una
reluată ad integrum din volumul Întoarcerea fiului risipitor,
Editura „EuroPress”, 2014. (cf. pp. 81-120). Dar cartea
Ficțiuni secunde pare a se situa în imediata continuare a
volumului DonQuijotisme AntropoLexice (Editura „EuroPress”, 2015), deoarece sumarul ei, pe lângă ceea ce s-ar
putea numi „proze” ( „Ca un fum de pipă”, „Un basm contorsionat”, „Firul de șansă” ș.a.), reduse ca dimensiune,
dar plăcute lecturii, include și „reinterpretări de mituri și
legende populare”: „Manoli”, „Întoarcerea fratelui risipitor”,
„Mănăstirea Anei”, „Mioara-mică”, un fel de „texte melanj”,
în care „ficțiunea” alternează cu elemente de „science fiction”
și divagații eseistice. Receptarea lor, dar mai ales asimilarea
lor „literaturii”, chiar dacă unele dintre ele au fost întâmpinate favorabil („O literatură a ciudatului, a zonelor voit
neclare” – Sorin Preda, 2014, sau „Majoritatea prozelor ar
putea fi citite într-o cheie psihologică și/ filosofică a marilor interogații și a răspunsurilor vagi” – Cătălin BadeaGheracostea, 2015) este dificilă, deoarece până și textele
care au fost exagerat elogiate (s-a spus despre Întoarcerea
fiului risipitor că poate fi pusă alături de Iosif și frații săi a
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lui omas Mann) derapează, uneori, în „reflecții filosofice”
vetuste: „Atât de numeroase elemente intră în calculul
vieților noastre, încât e mai degrabă o iluzie gândul că
putem prevedea destinul. E soarta omului o afurisită împletire de vitalitate trupească, de idei forfotind sub țeastă
și de oportunități venite din jur” (op. cit., p. 120). Dificilă
e și încadrarea autorului (inginer electronist de profesie)
în vreuna din tendințele ce marchează, la momentul actual, „starea prozei”, mai ales că în CV-ul său predomină
lucrările de informatică: unsprezece titluri pu-blicate de la
absolvirea facultății până în prezent, plus peste trei sute de
articole tipărite în reviste de specialitate din România și
din Europa. (cf. fișa bio-bibliografică, p. 4). Tocmai de
aceea „surpriza” Ficțiuni(lor) secunde o constituie prozele
în care chiar ficțiunea, „ludicul” și „gratuitatea” sunt lăsate
să iasă în față, exemplar fiind, din acest punct de vedere
(așa cum am mai subliniat) textul inaugural al cărții: „Ca
un fum de pipă”, în care „Bunicul” își anunță „Nepotul”
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că i-a răsărit un extraterestru în grădină. La polul opus se
află, din păcate, textul pe care Mircea Băduț pare a fi mizat
mult mai mult: „Mioara-mică” (pp. 201-2016), care reinterpretează „Mitul (sic!) Mioriței”, astfel: „... omul e
menit a trăi numai împreună cu alți oameni, iar o însingurare prea-lungită – precum a noastră, pe dealurile acestea – ajunge nefirească minții: îi poate cloci otrăvitoare
seve. Încât n-ar fi de mirare dacă ceilalți doi ciobani (originari, conform prozei lui Mircea Băduț, din Sibiu unul,
celălalt din Fieni – cf. op. cit., p. 216 – n. ns.)”... Şi încă
două precizări: a) Miorița nu este nici „mit”, „nici „legendă”,
ci baladă (subl. ns.); b) Miorița nu a fost culeasă de Vasile
Alecsandri (cum notează M.B. la p. 201), ci de Alecu Russo
la Soveja, în Munții Vrancei. Vasile Alecsandri a prelucrat-o, însă, și a publicat-o în 1852 (nu 1866, cum de
asemenea greșit se afirmă la p. 201) în volumul al cărui
titlu corect este acesta: Poezii poporale. Balade. Cântece
bătrânești adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri.
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