
 

 

 

Octav Cornel LICA 
 

    S-a născut la data de 4 ianuarie 1956 în București. A absolvit Școala de Muzică a 

Casei Armatei, Liceul teoretic ”Spiru Haret”, Facultatea de Utilaj Tehnologic din cadrul 

Institutului de Construcții București, secția ingineri. Activitatea literară a început-o încă 

din anii liceului, scriind poezie sub îndrumarea doamnei profesoare Zorina Regman, soția 

regretatului critic literar Corneliu Regman. A continuat să scrie în perioada facultății, fără 

să publice. Este redactor-șef adjunct la Convorbiri literar-artistice; Membru al Societății 

Scriitorilor Români; Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. 

 

 Volume publicate 

 

      Călător în Timp (Editura Hoffman, 2019), poezie, volum de debut; Lupta cu Timpul 

(Editura Betta, 2020), poezie, volum prefațat de criticul literar Victor Atanasiu; Taxiul 

amintirilor (Editura Ghepardul, 2021), un volum de proză, cu o prefață de Florin Grigoriu.  

 

 Prezență în antologii 

 

     Vis cu Nichita, Editura Apollon; Cuvântul iubirii, Visul copilăriei, ale Editurii 

eCreator; Pandemia nebunia sau Coronavirusariada 2020 (Editura Amanda Edit),  sub 

egida Convorbiri literar-artistice. 

 

 Premii 

 

      La finele anului a primit premiul ”Lucia-Silvia Podeanu” pentru poezie și premiul 

”Gheorghe Onea” pentru proză și activitate literară, ambele din partea Societății 

Scriitorilor Români; A fost premiat la Concursul Național de Poezie „Radu Cârneci”, 

organizat de Editura Betta și revista Arena Literară. 

 

 Colaborări la reviste 

 

      Convorbiri literar-artistice (”Reflector”, ”Eveniment”, rubrici permanente, cât și 

poezie și proză); Flacăra lui Adrian Păunescu; Arena Literară; Independența română. 

Independența prin cultură; Rotonda Valahă; eCreator și în publicații on-line. 



 

 

 

 Extrase din referințe critice 

      Octav Lica s-a lansat în lumea literară cu volumul de poezii, Călător în timp, publicat 

în 2019 la Editura Hoffman și Lupta cu timpul, Editura Betta. Am citit, mi-a plăcut, am 

recenzat (comentat în scris), am și publicat note de lectură în câteva reviste.  

     Deschizând volumul, într-o clipă, am aflat cam totul despre poet, căci ni s-a pus, cu 

suflet cu tot, pe tavă: ”Am început să scriu/în anii de liceu/[…]/Mi se părea că versul/mă-

nalță ca un zmeu/și sunt tot mai aproape/de universul meu”.  

    Viața își urmează destinul, poetul din liceu ajunge la facultate, devine inginer, 

cutreieră șantiere, se pierde printre cifre, formule, teoreme, motoare, macarale, e prins în 

mrejele maturității, -care obligă, nu la visare, ci la concretețe-, și totuși, maturitatea, care, 

după cum se știe, uneori, e mai copilăroasă decât însăși copilăria, îl îndeamnă la visare, -așa 

sunt poeții!!-, iar visarea îl poartă pe portativul liricii poetice, căci, ne spune, nostalgic: ”din 

când în când un vers/mai licărea în mine”...  Ei, bine, citind cărțile, îmi trec prin cap cuvintele 

lui Nichita, pe care nu îl citez exact, ci extrapolând zic ceea ce cred că ar trebui să zică 

autorul: e bine că sunt, e bine că ești, e bine că suntem, tu și eu, poezie…  

  Aceasta e ceea ce se potrivește stării lui Octav Lica. Omul a scris, chiar dacă pusese 

deoparte condeiul (și chiar vioara, pentru care luase lecții la Școala Cercului Militar, 

București), atunci când a decis și a luat calea ingineriei. Scrisese în inimă stihuri, căci 

ingineria -cu șantierele ei și cu munca dusă, de multe ori, dincolo de epuizare-  l-a rupt multă 

vreme de poezie, dar nu și de visare, mai ales, cred eu, când retrăia vacanțele de la Vama 

Veche, –pe unde-au trecut și trec absolut toți studenții și toți liceenii, Vamă pe care-o 

privesc, mai apoi, după trecerea verii și/sau a...vremii(tinereții), cu nostalgie-, iubirile 

trecute, dorurile, durerile și regretele, visurile și visările. Călător în timp, prin timp și spa-

țiul...terestru (și nu numai), Octav Lica a adunat de toate pentru toți, dar, mai ales, pentru 

el, pentru sufletul lui de…poet, și, prin volumul amintit, el pune-n față cititorului creațiile 

sale. Oferta e generoasă, cum spuneam, așa că…nu știi la ce să te oprești, dar, chiar grăbiți 

fiind…să ne oprim un pic, să ascultăm glasul baladierului, și-aș propune regalul poem, Florile 

vieții mele, scris în 2017, (de Sărbătoarea Floriilor): ”Am pus o floare-n glastra vieții,/iubind, 

în anii tinereții;/am îngrijit-o an de an,/i-am dat căldură și lumină/să înverzesc a sa 

tulpină;/și iată că-ntr-o bună zi/Camelia noastră-mboboci/un IRIS alb și delicat,/simbol iubirii 

ce-a marcat/un simplu grădinar cărunt/și-o floare roz, ce mlădioasă,/a luminat întreaga 

casă…”. Fiica, adorata și adorabila lui fiică: Iris. Ce frumos!! 

    (…). M-a impresionat faptul că Octav Lica nu pune suflet numai în persoanele dragi, 

ci și în lucrurile dragi. Am găsit, printre altele, o ”romanță”, de data asta, dedicată...Fiat-ului 

său. Voi cita, cu nostalgie, din frumusețea povestirii în versuri, pe care autorul a intitulat-o 

Romanța Fiatului: ”...mărinimos și-ncrezător, am înfiat/bolnăvicios și malformat, un biet 

FIAT,/al anilor șaizeci, bunicii leat.//Am încercat, cu patos și evlavie,/să-l smulg din iminenta 

agonie,/în care-l părăsise ne-mpăcat,/Un prieten, departe plecat.//M-am străduit să-i dau 

culoare,/cu petice s-astup, putreziciunea-n floare,/ce-i ascundea trecuta lui grandoare,/de 

limuzin-albastră, lucitoare.//...Eu l-am iubit, ca pe copilul meu,/iar el, ca un convins ateu,/m-

a părăsit, adesea, fără vlagă,/lăsându-mă, când lumea îmi era mai dragă,/în pană, ca cea din 

urmă hodoroagă.//I-am dat ulei, din soiuri nepătate,/iar el m-a condamnat,/la sărăcie și 



 

 

singurătate.//Și iată că-ntr-o bună zi/FIAT-ul meu îmi hărăzi,/un viitor de pieton,/cu pălărie 

și baston.//Căci supărat, căzut în transă,/cu garnitura de ghiulasă arsă,/el mi-a lăsat ultima 

șansă,/doar un bilet de tren, de-ntors acasă!”. Frumos pusă-n vers dureroasa ...epopee. 

Totul e bine când se sfârșește cu bine…Fiatul oferindu-i, totuși, posesorului, șansa unui bilet 

de-ntors acasă (la București) și, după ani și ani, o frumos creionată …”romanță”, iar 

îmbuchetarea tuturor trăirilor în două volume de poezie i-au rezervat deja, aș zice, un bilet 

spre undeva, în galeria poeților, sau, sper eu, mai mult de-atât!, ”va veni, cât de curând, cu 

un volum de proză, fiindcă are ce spune și are talanți în acest sens”, ziceam în 2020, într-o 

cronicuță, și-acum iarăși zic și cred, el are un bilet rezervat spre…altundeva!! (…) Zic acestea 

pentru că ”eu, mai degrabă, l-aș vedea mare în proză. Cred că talantul forte al colegului  

Octav Lica este proza; Timpul o va dovedi, evident, dacă…”, ziceam în 2020, iar acum, în 

iulie 2021, iată, am bucuria să țin în palme, caldă, rumenă, prima lui carte de proză, și, 

vreau să cred că am câștigat pariul(cu mine însămi), fiindcă Octav Lica, poetul plin de 

profunzimi sufletești, încărcat de frământări diverse, cărora, ca orice om, ca orice poet, dar, 

mai ales, ca prozator, -începând cu volumul Taxiul amintirilor, Editura Ghepardul, 2021-, 

caută să le găsească soluții, utilizând stilistica oferită de Zâna-muză, care atâția ani i-a fost 

călăuză tainică. Un prozator al realului, zic. Dezbate tot, analizează tot, trecut, prezent, 

viitor, cu toate ale vremii și vremurilor, într-un stil propriu, ceea ce este foarte important în 

literatură.(…). 

  Nu pot să-nchei înainte de-a zice că Octav Lica poate să-și spună acum precum 

”marele poet” (acela din care se-adapă toți poeții de după): ”Nu credeam să-nvăț”…a trudi 

vreodată pe tărâmul prozei, din moment ce nu mă vedeam dezlipit de poezie!! Zic asta, 

fiindcă marea lui dragoste a fost și este poezia, dar suprema lui dragoste, eu cred, va 

fi…proza. Ea îl va consacra în literatură și-i va aduce, cu-adevărat împlinirea ca scriitor. 

Timpul o va demonstra. (Antoneta Rădoi; Fragmente din texte publicate în Convorbiri 

literar-artistice și Coperta IV, Taxiul Amintirilor, Editura Ghepardul, 2021) 

 

 ...În Taxiul Amintirilor, al lui Octav Lica, să găsesc experiențe de viață palpitante, 

trăite pe propria sa piele, un adevărat album, un fel de analiză de sine, până la urmă. Omul 

se vede acum pe sine, cum nu putea să se vadă la momentul respectiv trecând prin aceste 

experiențe fără să le trăiască. Acum le revizualizează și le interpretează, știe deja să 

găsească morala fabulei. 

 Toți avem ceva de spus, la Octav Lica important este felul în care o spune; asta a 

fost pentru mine o reală surpriză. Pentru un început mi se pare a fi un condei foarte bine 

ascuțit, aproape că nu-ți vine să crezi că este un debut în proză. Cartea pare aerisită și 

lejeră, dar poetul nu se uită pe sine, știe să-și valorifice experiența de poet, și-o face bine. 

   Ca prozator Octav Lica stăpânește bine narațiunea, e un foarte bun portretist, are o 

întreagă galerie de personaje bine definite. Toate întâmplările sunt descrise cu delicatețe, cu 

o grijă specifică unui artizan de bibelouri, ca și când ar fi niște jucării, scrie cu un condei 

foarte fin. Autorul folosește o mică colecție de tehnici, la care nu te-ai aștepta la un prozator 

debutant, el bate monedă mai mult pe comparație decât pe metaforă, efectul imageriei fiind 

mai puternic, mai viu. Despre carte se poate vorbi mai mult, fiind un succes pentru un 

prozator debutant. (Emil Lungeanu, Cuvânt lansare Taxiul amintirilor; 13 aug. 2021, 

Muzeul Literaturii Române) 



 

 

 

  ”În limbajul obişnuit, pentru comunicarea cu semenii, contează ce spui; în literatu-

ră e important, cum spui. Dacă în literatură ce spui s-a mai spus, cum spui trebuie sa 

fie original, să-ţi dea marca specifică, stilul. 

  În Cuvânt înainte, a volumului de versuri Lupta cu timpul (Editura Betta, 2020) 

semnat de inginerul Octav Lica, autorul face o întreagă dizertaţie legată de timp. Există un 

timp obiectiv, măsurat cu ceasornicul, şi unul subiectiv legat de percepţia noastră. Fiecare 

avem ceasul nostru biologic dar toţi, în final, ajungem acolo unde nu am vrea să ajungem 

niciodată. Volumul cuprinde două părţi: Clipe şi Amintiri –care decurg una din alta, conferind 

unitate plachetei. Dar cum percepe timpul poetul nostru? Ca în mitologia greacă sau tradiţia 

populară, timpul e înfăşurat pe un mosor: „Eu vin de nicăieri,/mă-ndrept spre nicăieri, spre 

fostul viitor,/al timpului mosor.” (Clipa) Sau încă şi mai clar: „Viaţa noastră-i un mosor,/ce-i 

derulat de-un mecanism de ceas ticăitor./Pe undeva un lucrător cu trudă îl întoarce,/oprindu-

se doar în răstimpi mosorul gol/s-arunce!” (Lupta cu timpul II). 

  Lupta cu timpul a lui Octav Lica este în realitate lupta pentru expresia poetică. (…) 

Curgerea timpului este notată în consecință, cu amărăciune susurată, atotcomprehensivă 

dinaintea implacabilului destinului. Poetul se trezește parcă fără veste devenit o vietate 

îmbătrânită aidoma lui Gregor Samsa a lui Kafka transformat fără veste din om în insectă: 

”Mergeam prin încăpere cu pași de moli și grei/ eram bolnav de vreme trecută-n anii mei”. 

Trecerea nemiloasă a timpului e simțită a se fi produs demult, parcă în altă eră, (aici noutatea 

perspectivei artistice a lui Octav Lica) și o depistăm în Haina sufletului ori în Vișinul din curte: 

În această ultimă poezie se spune la un moment dat: ”La primăvară voi fi tânăr/voi respira 

prin por de Mugur (…)”. Absolut remarcabil este Pastorală, amestec original, dar tot 

păstrându-se ideea că microepopeea descrisă s-a consumat illo tempore, de senzualitate 

frust-hieratică eminesciană și aceeași senzualitate aprinsă, dar cufundată în aburii 

religiozității, ca la Arghezi. (Victor Atanasiu, critic literar) 

 

      În cuprinsul mănunchiului de poeme Lupta cu timpul, dl. Octav Lica oferă cititorului o 

lirică mărturisitoare, sensibilă, cu o încărcătură diversă a trăirilor omenești, cu profunzimi 

filozofice, exprimată în stil clasic, al versului cu ritm și rimă, ca o promisiune pentru alte și 

alte cărți. (Eliza Roha, Lupta cu timpul, Poezii, Editura Betta, București, 2020) 

 

      Al doilea volum al său, Lupta cu timpul, (Editura Betta, 2020), poetul Octav Lica alege 

să-l „frângă” în două părți, „Clipe” și „Amintiri”, și în plus așează deasupra celor mai multe 

dintre poezii câte un motto, de parcă acele poezii ar avea nevoie de un „baston”, când de fapt 

ele se sprijină pe propria lor valoare. Dar dacă așa a gândit autorul... Timpul, iar timpul. 

Obsesia de care vorbeam, o întâlnim în poezia „Suflet călător”, ultima strofă: „Doar timpul va 

rămâne/stăpânul pe pământ/în lumea noastră plată,/ de vorbe spuse-n vânt”. 

Luați, vă rugăm, poziția de citit/ascultat poezie adevărată și vă minunați în fața acestor 

versuri din poezia „Vișinul din curte”: „La primăvară voi fi tânăr!/voi respira prin pori de 

mugur,/m-or gâdila prin păr doar fluturi,/culori de flori mi-or sta pe umăr.” Eminescian 

aproape...(…). 



 

 

  Poetul, conștient de măsura propriei valori, le răspunde în felul său oamenilor nu 

întotdeauna binevoitori, dacă nu chiar invidioși, cei care-l privesc nefiresc, însă aproape 

normal din moment ce poezia se cheamă ”Visez că zbor!”: „Mă-ndepărtez de ei, planat,/mă 

strigă toți mirați că mă ridic,/ar vrea să-mi frâng o aripă, să pic,/să fiu ca ei mărunt și ne-

nsemnat!”(…). 

  Volumul se încheie cu “O ultimă scrisoare”, una din cele mai bune poezii, din care 

reținem pentru ochii  dumneavoastră prima strofă, normal cea care ne-a plăcut nouă, astfel: 

„Îți port în minte chipul drag,/pătruns de nostalgie,/și leg la gâtul tău șirag/lucinde perle de 

iubire”.(Silvan  G.  Escu, text, publicat în Convorbiri literar-artistice, nr. 21/2021) 

 

      Octav Lica cultivă cu dezinvoltură versul liber, propice transmiterii ideilor... Viaţa, 

este comparată cu un tren care ne poartă spre inevitabilul sfârşit. Staţia terminus este pustie, 

dar acolo ne aşteaptă doamna cernită: „În şuierul acut, ce zgură poartă-n fum,/al trenului ce-

aleargă pe drumuri lungi de fier,/ se-ntrec în a străbate zile şi nopţi pe drum, cu zâmbetul pe 

buze şi ochi de viaţă plini,/toţi pasagerii care sunt beţi de nemurire,/neştiind că într-o gară se 

curmă-al lor destin.//(...)//Clădirea e lipsită de glasuri şi dezvon;/lipseşte conductorul, iar 

casa debilete,/e-o uşă ferecată în ziduri debeton.//Dar iată că apare dintr-un pierdut 

ungher,/o doamnă elegantă ce paşi-şi poartă mâmdră,/ păstrând cadenţa surdă,/a ceasului ce 

bate trecutul efemer.//Un văl cernit şi tern pe faţă îi coboară,/învăluind-o toată în umbră şi 

mister./În taină ea aşteaptă, anume-un călător,/la braţ cu ea să-l poarte, în lumea neştiută a 

zilelor ce mor!” (Trenul) 

      În concluzie, Octav Lica scrie o poezie nostalgică, fiind conştient de iminenţa 

sfârşitului. Tristeţea este senină, mioritică.” (Lucian Gruia - Lupta cu timpul de Octav Lica, 

postfață la carte)  

     

  Mă mulțumesc să extrag din volumul de debut al inginerului Octav Lica, Călător în 

timp, apărut anul trecut la Editura Hoffman, câteva mostre, tot atâtea expresii ale talentului, 

tot atâtea concretizări ale adevărului că Dumnezeu își face cuib acolo unde consideră: ”Sunt 

uns în religia creștină,/în rasa cernită și lungă,/cu gluga pe creștetul frunții/mai trist și mai 

palid ca sfinții.//Mă apăr cu crucea în mână,/sunt oaia desprinsă din turmă,/nădejdea celor 

din urmă,/ mă lupt cu duhul din umbră,/al leprei stihie prea sumbră!”; ”A murit un comis-

voiajor;/nimic nu s-a schimbat,/toate au rămas la locul lor;/în gară-un tren e anulat;/motivul 

este neschimbat;/E lipsă de călători//(...) A rămas doar o iluzie,/că mai există undeva,/un 

drum fără stație,/un vânzător de mucava,/un comis-voiajor”.(…). 

Piesa de rezistență a volumului este Motoveteranii, compusă, precizează autorul, în 2017, 

”Mergeam în grupuri câte doi,/mâncând asfalt; eram eroi,/când depășeam câte-un convoi, pe 

Valea Prahovei, șuvoi,/driblând tot șirul de conserve, noi cei blamați fără rezerve.//(...) Ne 

mai vedem din când în când,//...și suntem toți motocicliști, cu părul alb, cu ochii triști,/ne 

sprijinim doar de ghidon,/așa să fie de bonton...!” (Victor Atanasiu, critic literar, discurs 

lansare carte, 2020) 

  

      Prozatorul Octav Lica, cred că face parte din cei ce se numesc personalități 

accentuate, care au trăiri la alte temperaturi față de oamenii obișnuiți, pentru care aceștia 

sunt puțin incomozi. Ideea de care se leagă autorul este problema timpului, mai bine zis 



 

 

lupta cu timpul. După ce am parcurs cuprinsul acestui volum, ademenitor intitulat Taxiul 

Amintirilor, recunosc, și sub influența consemnărilor făcute de alții, fie pe manșetele cărții, 

sau în interior, până la urmă am fost nevoit să-i dau dreptate Antoanetei Rădoi care spune:  

„Marea lui dragoste a fost poezia, dar suprema lui dragoste, eu cred, va fi...proza.” Sper că 

va confirma în acest sens. Cine crede că există o miză mai importantă decât confruntarea cu 

timpul, se înșală.  

      M-am oprit la proza „Ochiul Inimii”, o altă ipostază a ochiului, care, după Caragiale, 

s-ar putea spune că ”vede monstruos”; și-ntr-adevăr personalitățile accentuate au această 

calitate de a ”vedea monstruos” și a se exprima la fel, dacă au talentul D-lui Octav Lica. 

  (...)avem de-a face cu două timpuri importante pentru oricine scrie; este un timp al trăirii, 

care de regulă se percepe la o temperatură foarte înaltă, accea a arcului voltaic, și timpul 

amintirii, care îi avantajează pe cei care sunt personalități accentuate, în sensul că realizează 

prin intensitatea trăirii o încărcătură destul de mare chiar în timpul mărturisirii. Iată ce spune 

dumnealui în „Inima Timpului”: Prezentul înseamnă timp... Marea durere a scriitorului Octav 

Lica este prezentul, fiindcă prezentul înseamnă timp, este o părticică din adversarul său, este 

un fragment din acea clipă ce ni s-a dat s-o trăim fără să o lăsăm să se irosească. Prezentul 

este cel al maximei implicări prin acțiuni concrete. De trecut... nici măcar nu mai amintește, 

nu-i mai este adversar, s-a consumat, în schimb îl îngrijorează enorm viitorul. De ce? Pentru 

că va avea niște consecințe pe care nu le dorește nimeni, dacă se pornește de la ceea ce 

trăim în prezent – cum ar fi acest nenorocit de Covid. 

  Octav Lica (...) ste favorizat de un lucru esențial, și anume, de ascuțișul minții care îl 

ajută să pătrundă în lucrurile ce nu se lasă dezvăluite în momente ca acestea pe care le trăim 

în ziua de azi. ”Planeta, -remarcă autorul-, n-a fost niciodată mai vlăguită ca-n ziua de azi, 

orice lentoare în a acționa are urmări dezastruoase”; (...)„Mă tem că vom vaccina ziua de 

mâine cu implantul celular al prezentului, născând o generație bolnavă de nepăsare, germenii 

credulității afectând generație după generație într-o platitudine concertată după partitura 

răului. Omul născut din durere este deja inoculat cu suferință, dacă n-o va putea escalada, 

nu va putea cunoaște adevăratul sens al existenței lăsate de Dumnezeu, se vaobișnui cu 

răul, ridicându-l pe piedestalul devenirii, ca pe un simbol al normalității.” (Geo Călugăru, 

cronicar, cuvânt la lansarea vol. Taxiul Amintirilor, 13 aug. 2021; Muzeul Literaturii Române) 

 

      Opera în proză a lui Octav Lica, pentru că există și o operă poetică Octav Lica, 

cuprinde două părți distincte: una vizionară și alta realistă. Nu pot alege dintre ele, pentru că 

sunt peisaje diferite, anotimpuri specifice. Cum să descrii bobul de grâu, lanul de grâu copt și 

creanga înghețată, strălucind, grădina, parcul înzăpezit? Sunt lumi diferite: bobul, fulgul, 

câmpul, grădina.(...). 

  Este un prozator realist, neoprit în a relata întâmplări, fapte, stări, dialoguri precis, 

coerent, dovedind înțelepciune în alegerea lor și în punerea în pagină, în structura 

compoziției, totul, toate momentele prezentate având ritm, culoare, prospețime, adevăr.(...). 

Amănuntele prezentate au bine înscrise locul și vremea în structura povestirii, regulile 

compoziționale –început, intrigă, moment cuminant, deznodământ, fiind dozate precis, 

cadrul, timpul, evenimentul fiind mereu altul și tot interesant. 

Echilibrul dovedit într-o povestire despre o călătorie cu motocicleta la un concurs european 

(”Aven-tura spre Le Mans”) este precum o ”competiție cu tine însuți” pe un zid, pereții unui 



 

 

aven (o tură pe un aven, dă naștere la o ”aven-tură”!) ține de un condei (creion, pix, mașină 

de scris, calculator) bine strunit, de un timp dăruit cuvintelor cu drag. 

  Despre ce scrie autorul?  Despre copilărie, despre studenție, despre cumpărarea unei 

motociclete, despre taximetrie clandestină, episoade emoționante, importante, în care este 

personajul principal. Nimic schematic, fie că povestește un fapt de bine (adăpostirea la 

nevoie a unui necnoscut), fie că decrie o femeie cu o haină de blană (și nimic, decât un nud 

fermecător pe dedesubt), fie că vorbește despre un priveghi,  sau un televizor Rubin (anii 50-

59) și o experiență de parașutist, fie de o dragoste sau un amor din vremea liceului, totul are 

savoare, esență, sensibilitate, ”ochi de  prozator” (nu mai știu cine a spus prima dată 

aceasta). Ceea ce trebuie accentuat este faptul că succesiunea întâmplărilor este calmă, fi-

rească, nelipsind umorul inerent vieții, dialogul veridic, subiectivismul narării, informațiile 

suficiente, inclusiv cele precizând cadrul istoric. Autorul nu complică acțiunea, nu 

textualizează forțat, ca să fie ”la modă”, adică ”deștept” , ”în trend” (el este ”în tren” și 

trenul merge corect pe șinele  (pe/ în sinele)  către stația finală (epilogul este clar punctat, 

normal și totuși adesea surprinzător, fermecător). (Florin Grigoriu, scriitor; Prefață la vol. 

Taxiul amintitilor, 2021, Editura Ghepardul) 

      

   ...Întoarcerea în amintiri, în căutarea unui timp considerat pierdut, a acelor vârste 

care alcătuiesc ființa și o fixează în reperele ei și doar ale ei, pare a fi miza cărții lui Octav 

Lica. Autorul meditează asupra timpului care-i închide durata, asupra sensului amintirilor, 

într-un fel asemănător cu acela al lui Gabriel Garcia Marquez din A trăi pentru a-ți povesti 

viața, convins ca și acesta că, povestind, viața nu mai este cea pe care ai trăit-o, ci aceea pe 

care ți-o amintești și cum ți-o aminești pentru a o povesti. (...). 

În scriitura lui Octav Lica, timpul are dimensiunea lui proprie, consecință a unui mod 

interogativ de a aborda lumea. Raportul scriitorului cu timpul și cu vremurile se poate deduce 

din însăși structurarea cărții. Prima parte, reunind 13 proze sub titlul Poeme în proză, conține 

mai mult desene ale prezentului; cea de-a doua, cu 19 proze, reunite sub titlul Crâmpeie de 

timp, întoarce ocheanul spre un trecut contemplat, adus în dimensiunea prezentului, trecut 

văzut ca un labirint, în care memorialistul, un nou Tezeu, luând taxiul amintirilor, vehiculul 

necesar, așadar, unei călătorii în timp, se străduiește să nu se rătăcească.(...). 

      Realul asupra căruia meditează Octav Lica este cel acaparat de pandemie, un prilej 

de a desena după natură copii interesante, fotografii la minut. Sub forma unui monolog, cu 

incizii de maliție, ironie și satiră, în Pruncul din vitro, vocile narative se suprapun, naratorul 

părând un actor care joacă rolul virusului, realizând, mai mult în pastă epică decât lirică (...) 

o descriere veridică a realității cuprinse de pandemie. Pesonificarea virusului („Mă numesc 

Corona. Prenumele meu este Covid. Tatăl meu se numește SARS, iar mama este o celulă 

moartă -la naștere-, m-am născut la Wuhan, într-o zi călduroasă de decembrie a nului 2019.” 

Etc.) ar putea sugera ideea că viața continuă chiar și în condiții vitrege, nelimitat fiind hazul 

de necaz. Important ar fi ca oamenii să înțeleagă că depășirea dictaturii medicale, într-o 

lume din care Dumnezeu s-a retras („Se pare că Dumnezeu s-a supărat pe oameni și i-a 

lăsat la voia lor!...”), nu se poate decât prin iubire, cel mai puternic sentiment, condiție a 

reîntoarcerii la credință, la spiritualitate. Concluzia: „Se pare că sfârșitul nu va fi decizia 

Domnului, ci isprava omului!” Așadar, nu Dumnezeu își distruge creația: omul este cel care, 

nerespectând-o, o distruge. 



 

 

      Întorcându-se în timp, Octav Lica surprinde câteva crâmpeie de timp și de viață, 

aducând, din timpul trăirii în timpul mărturisirii, amintiri dintr-o copilărie unicizată(...) Lumea 

copilăriei sale are toposul propriu. Este spațiul bucureștean cu reperele sale: casa bunicilor, 

apoi apartamentul părinților, cu figurile de neuitat, solare: bunicii, părinții, vecinii, colegii de 

școală și de năzdrăvănii,  repere care alcătuiesc primul cerc al universului de cunoaștere. 

Primul gând în această evocare memorialistică ar trimite la Ion Creangă, cu toate diferențele 

evidente(...). Întorcându-se în timp și, mai ales, în propria durată – timpul ce ni s-a dat, 

Octav Lica nu uită nici un moment prezentul căruia îi aparține, clipa suspendată, în care se 

află, pe care vrea s-o trăiască plenar, să o epuizeze de sensuri.(...). Octav Lica lasă să se 

înțeleagă că arta trebuie să aibă și o importantă conotație morală. Esteticul fără etic nu (mai) 

este suficient. Gratuitatea artei trebuie însoțită de un pragmatism estetic. Doar așa 

fumusețea va salva lumea. (Ana Dobre, Un Tezeu rătăcit în spațiul memoriei; Cuvânt la 

lansarea cărții, Taxiul amintirilor, Editura Ghepardul, 2021; Muzeul literaturii Române, 13 

august 2021) 

 

      Deși am privit cartea, inițial cu oarecare reticență, intrând în conținut, acolo unde 

filozofia proprie a autorului nu mai e influențată de motto-uri, unde este el însuși, se vede că 

are o construcție foarte pesonalizată și foarte interesantă. Face diferența dintre ce s-a 

petrecut într-o amintire în lumina interpretării actuale și ce se petrece acum. Ne atrage 

atenția că acestea nu sunt amintiri, ci un fel de eseu despre amintire, cum ar judeca acum un 

fapt real de care-și amintește, însă, prin prizma prezentului. Este vorba de o ficțiune între 

trecut și prezent. Mi s-a părut interesantă relația dintre amintire și uitare, acolo unde autorul 

regăsește trăirile proprii. Faptul că scrie despre anii șaizeci nu înseamnă că insistă pe o 

ideologie, ci redă o existență proprie, care decurge normal, asta nînsemnând că nu le 

pomenește; acest lucru mi se pare un câștig pentru literatură. 

  Interesantă este și tendința autorului de a descrie obiecte în cele mai mici amănunte, 

demonstrând afectul –afecțiunea copilului– și mai departe a omului matur, pentru obiectul în 

sine, aceasta constituind o formă de implicare a cititorului. 

Cartea este un du-te, vino, între trecut și prezent, cu întâmplări hazlii, uneori cu tentă 

tragică, care se termină în general bine, unele râmânând în suspans, acesta fiind un mod 

interesant de a încheia. Este o carte serioasă, nu este o carte de amintiri, așa cum ar părea 

la prima vedere. Pasionant la această carte este stilul. O retorică forte, bine asimilată, 

franțuzească de secolul XVIII ce amintește mai curând de Diderot, cu fraza aceea lungă unde 

mereu există două părți, una stângă, una dreaptă, călătorind prin frază ca prin niște gânduri 

foarte bine despletite. Asta îi dă adevărata valoare literară. Altfel par niște așchii desprinse 

dintr-o statuie, care lipsește, dar cu siguranță ea există așteptând să fie scoasă la lumină.  

(Nicolae Georgescu, critic literar; Cuvânt lansare Taxiul Amintirilor, 13 august 2021, 

Muzeul Literaturii Române) 
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