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Mica-mare utopie

Pentru noul său volum, Ovidiu Gligu alege un titlu incitant care 
ar putea trimite la generoasa tradiție a literaturii de aventuri, doar 
că, de la precizarea autorului din Cuvânt-înainte și de la primele 
pagini, e ușor de observat că nu se prefigurează nicio asemănare, 
nici măcar cu cea mai puțin conformistă literatură de aventuri. Nu 
numai datorită titlului, nici faptului că este un roman liric, Uimitoarele 
aventuri ale grăsanului Mickey din Zona Gării este din multe puncte 
de vedere o apariție insolită. În texte scurte, unele dintre ele mai 
degrabă prozopoeme, autorul-narator (narator cât îngăduie structura 
literară aleasă) rememorează momente din perioada Revoluției din 
decembrie 1989 sau, într-o măsură, reinventează pentru cititorul de 
astăzi atmosfera sumbră a finalului de an 1989 și risipirea rapidă a 
iluziilor în anul următor. O povestire, chiar folosind tehnici narative 
moderne, ar fi avut, poate, mai puțin relief decât acest roman liric 
împărțit în mini-capitole, cadre juxtapuse din care, la rigoare, se 
înfiripă o narațiune, cu personajele ei, tratate când poetic, când în 
registru ironic sau cu distanțare, dar mereu cu sentimentul dominant 
al neîmplinirii, al speranțelor retezate, al înfrângerii. Nu trebuie să 
căutăm aici o tehnică „cinematografică”, pentru că e doar, din multe 
puncte de vedere, o modalitate de exprimare literară mai puțin uzitată 
– de aici și farmecul ei. Ca un prozator exersat, autorul știe să rețină 
detaliile esențiale, să le dea relief; ca un poet, surprinde recurgând la 
figuri de stil proprii limbajului liric și chiar la topică poetică.
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În prima parte, Ca o poveste, apare Grădinarii, personaj cu nume 
ușor straniu, dar care poate fi, spune autorul, „un personaj colectiv 
foarte ocupat”. Ca orice... grădinar, aruncă un bulb într-un colț al 
grădinii. Surprinzător, bulbul crește depășind statura bietului om; și 
mai ciudat, după fiecare cules, bulbul creștea tot mai mare și „dădea 
rod tot mai bogat” până într-o zi, „târziu către seară”, când în locul lui 
nu mai e decât un crater. Metaforă? Prefigurare a întâmplărilor ce se 
vor succeda odată cu zilele fierbinți ale sfârșitului lui 1989? Posibil. 
Atmosfera parcă împrumutată din basm, la fel ca iluziile și visele 
tinerilor din colțul de provincie, e însă motivată în context, fiind 
mica-mare utopie sfărâmată de realitate.

Cu Scurt-metraj de tranziție, partea a doua, începe rememorarea, 
în stilul propriu al autorului, focalizând câte un personaj, un loc, o 
întâmplare, cu imagini din trecutul acestor tineri, vecini de bloc și 
colegi de școală, intersectate cu ceea ce trăiesc în primele luni de după 
Revoluție, deja studenți. Totul nuanțat de culori fine, de accente lirice 
și reflecții fugare.

Cine este însă „grăsanul Mickey din Zona Gării”, ne putem întreba, 
odată ce el nu apare ca personaj în carte? Naratorul, cel care își așază 
în oglinda textului personajele? Naratorul poate fi autorul însuși – sau 
nu, pentru că până la urmă acest fapt nu este important decât pentru 
posibile speculații. Important rămâne că din această succesiune de 
secvențe Ovidiu Gligu construiește un volum unitar ca ton și stil, 
într-o formulă personală și atrăgătoare.

Costin Tuchilă
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Cuvânt-înainte 

Păstrând încă lumina speranței din decembrie 1989, Uimitoarele 
aventuri ale grăsanului Mickey din Zona Gării este o carte scrisă cu 
gândul la revoluția/schimbarea din România anilor ’80–’90. 

În paralel cu mutațiile social-politice de la sfârșitul „epocii de aur” și 
începutul „tranziției”, am urmărit evoluția unui grup de prieteni, vecini de 
bloc într-un cartier periferic din vestul țării. 

Începând cu simpatiile din copilărie, până la complicatele iubiri post-
decembriste, i-am însoțit prin mizeria trăită din plin, prăbușindu-se cu 
sufletul viu, căutând înverșunat și naiv o punte spre partea frumoasă a 
lumii... 

De asemenea, am scris cu gândul la cititori, cei care sunt deseori oameni 
grăbiți sau în criză de timp. De aceea textul este aerisit, lăsând un mare 
câmp de manevră imaginației și empatiei. Iar firul epic alunecă împletit cu 
fantezia și lirismul. 

Și neapărat precizez că nu este o carte autobiografică, orice asemănare 
cu persoane și situații reale este absolut întâmplătoare.

Ovidiu Gligu
Oravița–Timișoara 
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Motto: „Adevăratele înfrângeri sunt renunțările la vis...”

Radu Gyr



Uimitoarele aventuri ale grăsanului Mickey din Zona Gării

11

Acest text este o ficțiune, orice asemănare 
cu persoane și situații reale este întâmplătoare.
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Partea I:  Ca o poveste

Un frumos început

Grădinarii venise acasă seara târziu plin de alcool, se plimba 
nervos de-a lungul gardului căutând un sprijin. În dreptul 
nucului, proptindu-se cu spatele, își potrivi respirația și după 
câteva clipe slobozi un jet puternic urinând zgomotos, destul 
de mult. Gardul arăta ca un papirus iscălit de un faraon uriaș... 

Încercând să pornească se dezechilibră brusc, apoi își sprijini 
mâinile în buzunarele adânci ale pantalonilor. Deplin redresat, 
ridică pumnii amenințător, stângul îl apropie mirat către ochi. 
Când recunoscu bulbul din palmă, dădu cu înțelepciune din cap, 
înainte și înapoi. Apoi îl aruncă undeva între gard și nuc și-l călcă 
de câteva ori înfundându-l. Așa a fost începutul.
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Focul verzui

După un timp, bulbul scoase un corn mic. Între gard și nucul 
cel bătrân, la umbră, pământul rămăsese gol, cenușiu. Dar bulbul 
creștea, frunzele sale erau deja crețe, erau multe înghesuite ca 
un foc verzui consumând un aer neștiut. Grădinarii era un 
personaj colectiv foarte ocupat, abia mai găsea timp pentru 
grădină... Plimbându-se fluierând, îi rupse meticulos o frunză 
și văzu că e bună. Încântat, le culese aproape pe toate și plecă 
fluierând iarăși, lui Grădinarii îi plăcea să se ocupe de grădina sa. 

A rămas acolo un lujer galben, chircit între două aripi lăbărțate 
măturând pământul. Însă a fost să fie o întâmplare miraculoasă: 
o ploaie puternică, chiar în ziua aceea, a răzbit în locul îngust.
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Un alt început

Bulbul arăta ca un bolovan, cu frunzele sale depășea statura 
lui Grădinarii. Acesta, când avea drum pe-acolo, culegea bucuros 
zeci de frunze uriașe, oarecum fericit. Anii treceau neschimbați 
și după fiecare cules bulbul dădea rod tot mai bogat. 

Grădinarii devenise cu timpul un om trist, frunzele erau 
bune într-adevăr, dar erau prea puține, oricât se străduia el nu 
ajungeau; în plus era încă foarte ocupat. Ca să poată face față 
cumva, tăie într-o zi o feliuță din bulb... și văzu că e bună. Așa a 
fost un alt început.
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Târziu către seară

Mereu ciopârțit, bulbul reînfrunzea după fiecare cules. însă 
nu era îndeajuns și Grădinarii mai completa cu câteva feliuțe, 
din ce în ce mai mari, din ce în ce mai multe... Treburile nu-i 
mergeau tocmai bine în ziua când, plin de griji, venise obosit la 
obișnuitul cules. Dar, foarte surprins, găsi doar pământul gol și 
lăsat. Privi o vreme craterul puțin adâncit, pe urmă, aruncând 
toporul, scoase din buzunarul hainei o sticlă de băutură. Se așeză 
oftând, întinzându-și picioarele în locul unde înainte crescuse 
bulbul ciudat. Era foarte supărat și nu înțelegea. „Afurisită iarbă, 
nici flori nu-mi făcea!”, și înjurând trase dopul cu dinții.

Târziu, către seară, Grădinarii stătea sprijinit de nuc bolbo-
rosind plin de alcool. încercând să-și țină echilibrul, își vârî 
mâinile în buzunarele adânci ale pantalonilor. Le scoase încet, 
ducându-și mirat palma stângă spre ochi...



Uimitoarele aventuri ale grăsanului Mickey din Zona Gării

41

Oravița–Timișoara Nord

„și cu douăzeci, am destule!” „Sandule, ați pierdut, suflă în 
pumni, e trei zero! Lasă cărțile, nu-s de voi, mai bine întoarce 
lumânarea aia cu partea topită la geam!” Nu se vede nimic în 
vagonul ăsta, mergem ca o căruță în noapte.

Unde-om fi? Mai avem, mai avem... Compartimentul se scu- 
tură de frig, Woody-mică mă atinge prin haine, se lasă cu totul pe 
mine. E beznă aproape, flacăra sfârâie, coboară și Woody-mare 
pe umărul meu celălalt, căciula ei îmi intră în nas cu mirosul de 
rufe uscate prin ger. Mi-e dor de sârmele roșii, paralele, întinse 
de tata în spate la bloc...
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Bau!

Imediat ajungem, nu știu cum rucsacul meu iar e uriaș. Chiar 
de când am plecat către gară, până ne-am strâns cu toții în curte, 
Ony s-a tot ascuns după el. „Bau!”, voia să mă sperii tare.

„Tramvaiul opt, tramvaiul opt!” „Să urcăm împreună, hai 
Sandu, Pluto, fetelor, aici! Cu forță, să intrăm toți la un loc!” 
Doamne, cum ne presează... parcă și plămânii ni se unesc. Nu-i 
bai, nici bilete nu putem să mai luăm. „Lasă, e bine așa, mergem 
direct la cămin!” în Complex... ce de lume duminică seara! Cred 
că sunt mii de studenți, bâz-bâz-bâz, bucuroși, agitați, îmi place 
să-nvăț accentele lor.
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Pe 17 seara

„Stimați călători, vă informăm că prin oraș circulă bande de 
anarhiști înarmați! Vă îndemnăm să nu vă alăturați lor și să vă 
grăbiți spre casele dumneavoastră!”... N-o să mai uit... Fraza se 
repetă întruna la megafoanele Gării de Nord.

Suntem mulți la tramvai, așteptăm totuși. Pe cer linii lumi-
noase pocnesc înfundat. „Nu vă temeți, sunt doar trasoare, am 
făcut eu armata și știu, doar n-o să tragă în oameni!” Undeva se 
descarcă o mitralieră la foc automat, îmi coboară un bolovan în 
stomac. „Nu mai vine nimic, nu circulă! Da’ să mergem la cămin 
pe linii, pe mijlocul drumului!” Eu și Pluto pornim primii, prin 
oraș fumegă baricade din chioșcuri răsturnate. Sinistru, în scările 
blocurilor, nevăzute coruri de voci murmură: „Jos asasinii!”
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Despre autor

Ovidiu Gligu s-a născut pe 19 noiembrie 1968 la Oravița. Este 
absolvent al Universității Politehnice din Timișoara, Facultatea de 
Inginerie Mecanică și a profesat lung timp ca inginer-proiectant în 
uzinele mecanice din Reșița și Caransebeș. 

Din 2010 s-a stabilit în Regatul Belgiei, împreună cu familia. În 
perioada 2014–2020 a urmat cursurile Institutului de Teologie 
Ortodoxă „Saint Apôtre Paul” din Bruxelles și ale Universității Cato-
lice Louvain – specializarea Didactica Cursului de Religie Ortodoxă. 
Din anul 2016 lucrează ca profesor de Religie Ortodoxă, în diverse 
școli de stat din provincia Liège.

În anul 2000 devine membru al Cenaclului Literar Semenicul din 
Reșița; debutează literar, în decembrie același an, cu poezii publicate 
în revista „Orient Latin” din Timișoara. Colaborează la numeroase 
reviste literare, cu poezie, proză și prezentare de carte. De asemenea, 
este premiat în cadrul multor (peste douăzeci) concursuri literare.

Volumul de versuri Ziua a opta, publicat în anul 2004, este distins 
cu premiul pentru debut al Uniunii Scriitorilor – Filiala Timișoara. 
Acest debut este urmat de publicarea de poezie și proză în mai multe 
volume colective, și de trei cărți personale: Codul de bare, Poemele 
fericirii și Animalul din Vest.

Din anul 2019 este membru al grupului „Prietenii Artei” din 
Vedrin-Namur (Belgia). 
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grafice deosebite.

În curs de apariție:

Vasilica Grigoraș, Evoluția ideilor filosofice la Dimitrie 
Cantemir, studiu, prefață de Costin Tuchilă 

Marieta Cristian, La pas cu absolutul, poeme, prefață de  
Victoria Milescu

Pușa Roth, Aventurile lui UNU, povestire pentru copii, desene 
de Albert Frederick Roth

Pe portalul editurii, detalii despre volume și autori, fragmente 
din cărți. Adresa: https://editura.leviathan.ro/

Toți cei care doresc să colaboreze cu Editura Leviathan sau 
să cumpere cărțile noastre ne pot contacta pe adresele de mail: 

costintuchila@gmail.com
pusa.roth@yahoo.com
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