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GELLU DORIAN
PUSTIA

Viaţa
1. (Sapă în trupul meu)
Săpa în trupul meu ca într-un şantier omul
al cărui nume nu i l-am rostit pînă la capăt –
sălbatic ca o bucată de lemn înmugurind în mobila
din sufragerie,
singurele lui bucurii erau tristeţile mele,
se juca în trupul meu ca într-un parc de distracţii,
creştea ca volbura pe stîlpii de înaltă tensiune,
vesel ca sîngele bărbatului în care intra alcoolul
să cînte
fericit ca nebunul în curtea spitalului
din care nu va ieşi niciodată sănătos,
alb ca siberia,
flămînd ca lupii ei,
ascuţit ca stiletele cu care tăiau porcii pînă se înroşea
cerul
istovit în obrajii mei sub care se ascundea –,
omul al cărui nume nu i l-am rostit pînă la capăt,
din ce în ce mai mic,
nu avea chef să se privească în mine,
de la sfîrc pînă la pahar,
gura lui n-a băut mai mult de două cuvinte
şi a fost atît de mult,
îşi făcea mereu de lucru în altă parte,
numai acolo unde trebuia, nu,
acolo era absent ca în somn cînd în loc de vise

trăia realităţi din care nu putea ieşi întreg,
mă credea fericit ca el,
sănătos ca el,
plin de viaţă ca el,
tonic ca el,
iubit ca el,
mă credea, nu umbra lui, ci chiar trupul lui
pe care-l îngrijea aşa cum îngrijeşti o boală
într-un trup terminat,
mă uita în grija oricui,
se lăfăia în altă parte,
într-o mie de paturi cu o mie de femei,
dar niciodată nu m-a lăsat singur în pielea lui,
nici atunci cînd o punea la zvîntat în privirile mele
reci ca vînturile din Hyperboreea,
nici cînd o împacheta şi o lăsa în sipete ca pe o
cuvertură plină de molii,
omul al cărui nume nu se va lăsa rostit niciodată
pînă la capăt.

2. (De o mie de ori pe secundă)
De o mie de ori pe secundă se stinge viaţa mea
şi se-aprinde la loc,
ea îmi va supravieţui,
eu voi sta pe loc şi nu voi şti unde sunt,
încotro fuge ea atât de singură,
nici nu mă va mai interesa de ce am trăit-o,
pentru că oricine m-a părăsit
s-a rupt de mine pentru veşnicie:
femeia mea a ars ca o lumânare într-un sfeşnic,
al cărei fum s-a urcat la cer prin turla bisericii,
din paharul în care privesc
niciodată nu voi ajunge atât de departe ca ea,
de o mie de ori, îmi zic, viaţa mea se stinge
într-o secundă
ca o lumînare într-un sfeşnic
şi nişte mîini subţiri ca de fum o aprind la loc,
eu stau nevăzut în paharul gol
cu o mie de chipuri în gînd,
iar cînd acest gînd îmi apare pe frunte,
duc paharul la gură şi mă beau pentru totdeauna
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atunci cînd şi eu mă voi părăsi,
mă voi rupe de mine pentru o veşnicie,
viaţa mea va sta pe loc şi nu va şti unde se află,
atît de singură,
eu îi voi supravieţui într-un cer adînc cît tot paharul
din care m-am sorbit –
doamne, cît de scurtă şi singură a fost secunda vieţii
mele,
doar de o mie de ori m-am aprins şi m-am stins în ea.

dacă masa e tristă, ea o face veselă,
dacă eu sunt absent, ea mă face prezent,
dacă s-ar întîmpla să plec pentru totdeauna,
rugile ei m-ar învia,
dacă ea ar pleca, eu aş şti oare să o aduc înapoi
ca pe un nou născut în braţele mele –

ziua de mîine se va ascunde în ziua de ieri,
aşa ar fi bine, mi se şopteşte în ureche de chiar
gîndul meu care stă lîngă mine şi bea,
la o altă masă, alt gînd al meu îmi strigă acelaşi
3. (Ziua de mîine)
lucru, la toate mesele, toate gîndurile mele
Ziua de mîine va fi cît gaura unui inel din care
se rostogolesc ca nişte inele pe degetele mîinilor
s-a furişat degetul
cu care am mîngîiat femei ale căror umbre
în altă încăpere de unde scoate rînd pe rînd
toate celelalte inele pe care nu le-am purtat niciodată – mă acoperă pînă la ultima
care mă descoperă şi mă ţine lîngă ea
ca pe un trup adevărat, de carne şi oase –
prima femeie are ochii deschişi ca două ferestre,
cineva iese şi scutură cearceafurile în care
al tău dintru ale lor îţi sunt ţie ce-a rămas,
ne-am tăvălit toată noaptea,
mai mult decît nimic.
n-are chip, e nevăzută,
doar privirile largi mă cheamă înăuntru
4. (Pe peretele din faţă)
de unde ies ostenit ca firul de praf dus în lume
Pe peretele din faţă stă îngropată oglinda
pe haina
în care este îngropat peretele din spate,
unui drumeţ a cărui cale nu mai duce spre nici
în stînga e o lume sălbatică, în dreapta
o fericire,
o altă lume care se lasă înghiţită de prima,
a doua femeie pare copie fidelă a celei dintîi
din oglindă am fugit de atîtea ori,
în care am rămas încă o noapte,
eram în pantaloni scurţi şi cu buricul ţuguiat
este plină de molii înflorind ca într-o cuvertură
ca un sfîrc ieşit de sub cămaşa de cînepă,
uitată într-o ladă de zestre nenuntită,
eram cu părul cîrţlionţat ca nişte inele trase
mă absoarbe şi ea cu ochii ei ca nişte obloane
pe degetele mamei care mă uita în braţele
deschise spre cer,
sorei mai mare cu un an decît mine, de unde mă
habar n-am dacă e înger sau diavol,
rostogoleam ca un ghem de scai printre bulendrele
vine din aceeaşi lume în care nu voi locui niciodată,
aduse de pe sîrma ce tăia iarna ca pe o pîine albă
din care toţi ai casei muşcau care mai de care
a treia femeie a rămas pînă la capăt,
să nu rămînă flămînd,
nu era nici fereastră,
eram cu cravată roşie, ursuz că nu reuşeam să învăţ
nici uşă de biserică,
drumul de glorii cînd ştiam că tata
era chiar somnul meu liniştit din care ştiam
înoată în drumurile pline de glod să ne facă pe noi
că mă voi trezi,
fericiţi, eram elev venit de la studii în vacanţe,
îmi voi bea cu ea ceaiul,
cu pantaloni evazaţi, numai cu Beatles în cap
ne vom aştepta la prînz şi la cină,
şi cu Tom Johns,eram cu plete lungi, lăsate pe spate,
vom intra optimişti în noaptea din care
furat de ochii babelor care mă rostogoleau prin
cu primele două femei
şanţurile tinereţii lor,
nu eram sigur că voi mai ieşi,
eram tată întors în copilărie cu forţa,
dacă paharul e gol, ea-l umple,
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eram la căpătîiul tatei mort la cincize şi cinci de ani,
eram trist aşa cum am rămas de atunci pînă astăzi
cînd dezgrop din oglindă toţi pereţii care s-au ascuns
acolo,
în oglindă nu mai pot fugi decît pentru ultima oară,
dincolo e pustia în care mă arunc într-un cer negru
aşa cum îl vedeam cînd în nopţile smolite de toamnă
nu puteam dezgropa nicio stea,
aici e cerul senin al nopiţilor de vară cînd nu pot
cuprinde cu ochii
toate stelele,
aici e lumea veselă ca o cîrciumă din care
nu vreau să mai ies,
în peretele din faţă e o uşă prin care se scurg toate
imaginile
lumii care se scurge în altă lume care la rîndul ei
se scurge în altă lume
care lume e altă lume
lume care nu mai există...

5. (Un milion de ochi)
Un milion de ochi cad peste mine ca mărgelele,
numai ochii ei, nu, numai ochii ei, nu –

ca prin găurile lăsate de cuie în palme,
Dumnezeu mă aruncă din cer pe pămînt,
unde cad în doi ochi uzi ca plajele
peste care milioane de urme
duc spre patul pustiu
în care n-a mai dormit nimeni cu nimeni.

6. (Viaţa aşa cum este)
Viaţa nu este o plăcintă cu mere pe care
o furi încă fierbinte
din tava scoasă din cuptor,
nu e aşa de rumenă ca ea,
nu e deloc puhavă şi plină de brînză,
deşi uneori poate fi chiar aşa,
nu e deloc femeia frumoasă pe care o dezbraci
în capul tău rostogolit prin nori
de o sută de ori pe minut,
nu e nici cîrciuma din colţ,
deşi de multe ori poate fi chiar aşa,
nu e nici biserica în care cazi în genunchi
ca într-o pedeapsă plină de speranţe,

nici măcar cimitirul unde, fără greş, se sfîrşeşte
la ce gît stau acum atîrnate pe şiraguri trecute printre de fiecare dată –
degete,
numai mărgelele ei sunt pierdute în alte ape albastre, este chiar cuptorul din care scoţi plăcintele
degete subţiri de gheaţă
cu mîna ta, poţi să te arzi,
îmi zgîrie sufletul,
poţi scoate de acolo un căuş de cenuţă
pielea lui se face sare de mare uscată pe spinări de
plin cu răvaşe,
femei plecate de-acasă,
de cele mai multe ori e aşa,
murmurul lui se face vuiet de ocean
în urechile lor surde –
în timp ce femeia frumoasă e mereu în casa
şi braţele altuia
un milion de ochi mai frumoşi ca ai ei
şi oricît ai dezbrăca-o, nu tu te bucuri de ea,
mă strecoară în paturile lor,
numai ai ei, nu, numai ochii ei, nu –
iar cînd e cîrciuma din colţ,
cad toate apoi în nisipul uscat peste care stă deşirat prin buzunarele tale bate vîntul
trupul meu ostenit,
mîini întinse ca arcurile înfing degete reci
şi înjuri în gînd în biserica
în sufletul meu ciuruit
din care ieşi cocoşit de pedepsele vieţii de apoi –
ca o piele de urs în bătaia puştii,
doar cimitirul este cerul în care ard stelele,
prin el se vede cerul
lumînări pe care le aprinde mereu Dumnezeu.
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7. (Noaptea)

Noaptea e un calvar continuu, somnul
un şarpe care şuieră pînă în zori într-o gară cu recruţi,
geamantanele lor sunt pline cu femei goale,
femeia de lîngă mine n-are fermoar,
husa ei de piele în care doarme se lasă greu trasă,
mintea mea e un întreg infern,
Dante, un mic copil pe care-l scot dintr-un limb,
îi ofer o ţigară, o cafea,
se uită la mine cum ucid somnul cu trupul meu deşirat
peste cearceaful boţit, rece
ca pielea şarpelui care abia dimineaţă pleacă din gară
cu tot cu recruţi,
cască şi, după opt sute de ani încă arată bine,
pleacă şi el la culcare
lăsîndu-mă în bolgia din care nu voi putea ieşi
decît tras în terţine de mîna lui de edecar de morminte –
ies din pat ca un pustnic din schit...
8. (Al optulea cerc)

Nu e chiar atît de urît nici în cel de al optulea cerc
dat de-a dura prin mintea mea în care frumuseţea
nu se lasă ucisă,
am văzut odată un zeu tînăr ieşind din cîrciumă,
în el stăteau pitiţi toţi ce cărora frica le-a vărsat
paharul din mînă
şi se înecau în ambrozie,
tocmai îmi luam restul din mîna barmanului
iar umbra lui se scurgea pe aleea din faţă
sub poalele unei femei,
frumuseţea ei era chiar viaţa care ştia să se răstească
şi la zeii
care se îngropau de tineri în trupul ei,
am intrat şi eu în adîncuri,
nici nu-mi mai aduc aminte cît timp am plutit
pînă cînd peste pînza de beton pe care femeia stătea
firicelul de iarbă reteza gîtul morţii...
9. (Un şuvoi de zile noroioase)

Un şuvoi de zile noroioase urmăreşte liniştea mea
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care s-a păcălit nu o singură dată sub cerul senin
ca sub un acoperiş în care femeile nu erau decît
nişte sperietori în care-şi făcuseră cuib ciorile,
praştia mea a ucis golul cel negru
de cum am fost lăsat să dorm în braţele celei mai
frumoase femei
pentru care mi-am şters toate urmele
pline de noroi afară,
trupul mirosind a cimbrişor scuturat într-o
bucătărie de iarnă
s-a lepădat de toate relele
topite în sloiuri de gheaţă,
sufletul bucălat ca îngerii în picturile din capelele
adunate-n albume,
faţa de masă, o femeie întinsă
pe care-mi sprijineam coatele –
o sută de ani nu e mult
să-i poţi uita într-o clipă,
o secundă e o veşnicie în trupul ei curat
în care nu poţi intra cu tot noroiul zilelor tale...
10. (Oglinda)

Oglinda intră în mine cu tot cu celălalt despre
care ştiu
cînd s-a născut,
cum a trăit,
ce-a făcut,
ce-a mîncat,
ce-a băut,
ce-a iubit,
cum va muri, ştie doar oglinda
prin care iese în cer
ca la cîrciumă celălalt
care a băut cu gura mea şi nu s-a îmbătat,
a mîncat cu gura mea şi nu s-a săturat,
cînd se deschide ca o fereastră,
stau cu coatele pe pervaz în timp ce
ceilaţi de la ferestrele lor
pleacă pe rînd în cer şi nu se mai întorc
ca femeile care, fugite de-acasă, au devenit biserici
în care toţi bărbaţii singuri au îngenuncheat,

cînd cad storurile,
numai în ochii tăi nu se mai aprind liminiţele
ca lumînările în ochii celor rămaşi să acopere
oglinda prin care să nu cumva să te întorci
beat şi rău din cealaltă lume
cum ai făcut deseori cînd te întoceai de la cîrciumă,
cînd nu sunt trase perdelele,
îl poţi privi în oglindă pe celălalt încă o zi...
11. (Nu e nimic din ce e)

Nu e nicio fericire că nu mori acum sau
că nu ai murit pînă acum,
nicio tristeţe că se va întîmăpla mîine,
cei mai mulţi mor de atîtea ori
încît nici nu-şi dau seama că s-au născut,
umblă pe pămînt neaflaţi de nimeni,
atît de singuri şi mulţi încît sunt număraţi
numai cînd este nevoie
să îngroaşe o listă de pe care apoi sunt scoşi,
n-au cunoscut fericirea
pentru că ei cred că fericirea are înfăţişarea lor,
n-au cîştigat nimic niciodată,
n-au pierdut nimic pentru că n-au avut nimic,
cum viaţa lor nu le aparţine,
cînd şi-o pierd nu simt că se sfîrşesc,
rămîn la fel de prezenţi şi după moarte
pe cît de absenţi au fost în timpul vieţii,
nu e nicio fericire să stai la o masă cu ei,
dacă o faci, nu-i simţi,
nu te deranjează, nu-i deranjezi,
e ca şi cum ai privi prin gaura unui ziar
mortul care tocmai îşi părăsea catafalcul,
iar în urma lui un hohot de rîs te readuce la viaţă,
dacă eventual simţi repiraţia vreunuia la ureche,
să ştii că nu-i din cei mulţi şi absenţi,
ci Dumnezeu care ar vrea să staţi împreună
şi după ce maortea vă va despărţi...
12. (Pe la ora douăsprezece)

Pe la ora douăsprezece, cînd se închid brusc
toate ferestrele,
brusc, fereastra mea se deschide,

doar o lamă de întuneric desparte cele două
lumi, aici, abia ivit din somnul obosit ca un
cosaş după nouă dealuri
trecute prin coasă,
n-aş mai sta nicio secundă,
vodca s-a terminat, femeia este ca o scorbură
în care stă ghemuit un bursuc
pe care nu-l poţi scoate afară nici mort,
încît pare tentant să te arunci prin fanta
de întuneric după care crezi că ierburile
au fost adunate în căpiţe de fîn,
pîraiele sunt de vodcă,
iar femeile sunt nişte tufe de mure în care
te crezi urs, nu dai nimănui socoteală,
toate-ţi stau în putere,
numai să ştii cum să faci saltul dintr-o lume
într-alta,
mulţi au sărit şi de bine, cred, n-au mai dat
niciun semn, stau acolo îmbuibaţi în vodcă
şi scufundaţi în femei,
lăsînd aici treburile neterminate,
cîrciumile pustii,
cimitirile pline,
să încerci şi tu,
l-ai lăsa aici în această lume trist pe Dumnezeu,
a cărui tristeţe cu adevărat numai
dincolo i-o poţi întîlni.

13.
Acum pot privi moartea ca pe o viaţă frumoasă,
dar cum poate fi viaţa frumoasă,
dacă nu le-o povesteşti celorlalţi,
să se bucure de ea şi străinii, nişte pietre
la malul unei mări,
ori nisipuri cernute prin site de mîini nevăzute,
ape însetate pe care nu le bea nimeni,
nu le pot spune nimic despre viaţa mea,
un trecut care începe pe buzele ţuguiate
pe paharul cu lapte,
în mînuţe care strîngeau cocoloaşe de pîine
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pe care le îndesau în burta păpuşilor,
vorbele lor, buchete de flori uscate,
aruncate pe ape,
niciun răspuns,
nici cea ma mică adeiere de vorbă pe la urechile mele
în a căror pîlnie lumea a turnat toate durerile ei
care îmi agtîrnă peste inimă
ca nişte franjuri de carne în măcelăriile în care
nu intră niciodată îngerii,
cînd se vor întoarce, rispitori,
le voi tăia viţelul cel gras
din cei o mie de viţei care au păscut de atunci
pajiştea imensă dintre noi,
sper şi eu,
cocoţat pe un maldăr de sticle prin care
şuieră vîntul...

14.
Cînd sunt fericit e ca şi cum toată viaţa mea
ar fi fost aşa, toţi din jurul meu par a fi trăit
o viaţă fericită, la mesele lor e linişte,
peste frunţile lor Dumnezeu aşterne cerul senin,
prin cer nu se vede nimic,
iar cînd nu e nimic prin cer,
nimic pare a fi şi pe pămînt,
şi atunci eu sunt fericit,
beau la masa mea vinul meu,
şi aşa de o mie şi încă o mie de ori,
pe cît de mulţi sunt în preajma mea,
iar cînd nu e nimeni, iarăşi sunt fericit,
atît de fericit încît nu mai pot scoate niciun cuvînt
să nu cumva să-l mînii pe Dumnezeu,
singur în cerul în care nu e nimic,
şi dacă nu e nimic, atunci poate şi el să se odihnească
după o atît de lungă şedere în mine,
care cînd sunt fericit e ca şi cum toată viaţa mea
car fi fost aşa,
şi el ştie că nu a fost chiar aşa,
dar nu e trist din această cauză,
pentru că pur şi simplu de mult, de tare de mult
n-a mai văzut un om fericit fără niciun motiv,
tac şi eu mîlc ca un vis prins în desfăşurare în capul
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unui mort desfăcut ca un dovleac în faţa porcilor,
nu spun nimic, pentru că dacă Dumnezeu
se va înfuria nu mă va mai lăsa fericit în
trupul meu care după ce se va surpa
va da drumul spre cer unei şuviţe subţiri
care se va adăuga nimicului atît de imens de acolo,
dar pînă atunci
sunt atît de fericit ca şi cum toată viaţa mea
de pînă acum numai aşa a fost,
aşa cum toţi din jurul meu sunt,
fiecare la masa lui fericită de pe care
partea cea rea se va surpa
iar cea bună se va face o şuviţă nevăzută
care se va adăuga nimicului atît de imens
spre care toţi cei fericiţi se îndreaptă
fîl-fîl ca de la cîrciumă spre casă...

15.
Cămaşa nu poate spune o vorbă
despre trupul tău pe care stă lipită,
nici cînd este aruncată în coşul cu rufe,
nici cînd este spălată şi stoarsă,
nici cînd stă întinsă pe sîrmă la uscat,
nici măcar cînd este trasă peste trupul femeii care
vine la tine şi ale cărei picioare nu te pot excita
decît dacă ies de sub poalele ei,
nici cînd o dai jos de pe sînii ei,
niciodată,
aşa cum gura croitorului poate înnoda
o mie de poveşti despre ea,
despre nasturii ei,
despre cheutorile ei,
despre aţa care nu poate fi altceva decît venele
prin care nu circulă sînge,
uscate ca nişte părîiaşe pe o cîmpie arsă de secetă,
moartă, stă pe trupul tău viu
din care fugi din cînd în cînd,
aşa cum fug copiii din preajma mamelor
pentru a se pierde în lume în cămăşile care
nu le pot spune nicio vorbă,
placente din care nu se vor naşte niciodată,
în care vor muri,
rufe din care se vor face cordele trase în

războaiele din care curg preşurile pline
de vorbele nespuse vreodată
peste care tălpile altor trupuri calcă
aşa cum în biserici peste umerii încovioaţi ai femeilor
se aşează apăsat palma lui Dumnezeu,
respirarea ei e respirarea ta ascunsă într-un şifonier
cu alte lucruri moarte
pe care le învii cînd le răstigneşti pe crucea din tine.

17. (Din cînd în cînd)

Din cînd în cînd mi-e dor să scriu poezii
frumoase,dar vine cineva şi mă trage de urechi,
aud dintr-odată mii de clopoţei de parcă
sănii trase de cai ar tăia iarna peste care n-am trecut
niciodată dîra mea de sînge
scursă din inimă prin degetul pe care mi-l taie
cu un fir de păr Dumnezeu,

el ştie că eu pot scrie poezii frumoase
nu din cînd în cînd
16.
ci totdeauna,
dar de fiecare dată
Viaţa nu este paradisul visat de sub tălpile îngerilor
cînd vreau să mă strecor pe faţa de masă
pe care-i bănuieşti planînd peste umerii tăi,
nici măcar raiul de pe pămînt pe unde oricît ai umbla mîinile mele găsesc alte mîini acolo
care la rîndul lor au găsit alte mîini
nu vei întîlni niciodată vreun înger,
crescute din alte mîini
ale căror mîini se pierd în umerii nevăzuţi
deşi de atîtea ori în urechea ta ai simţit o respiraţie
ai lui Dumnezeu
dulce în preajma căreia ai fi vrut să dormi liniştit,
care aşteaptă de la mine poezia aceea frumoasă
în care să doarmă şi el liniştit
însă ce nu poţi atinge
cum n-am mai făcut-o din clipa în care sîngele meu
nu există,
scrie în sîngele meu cu sîngele meu
ce există şi nu poţi atinge nu-ţi aparţine,
al cărui sînge
nici infernul nu este tot timpul asemănător cu viaţa
e chiar ceaţa pe care o şterg de pe palimpseste
de deasupra tălpilor tale
pînă la ultimul care dă ochiului
cu care striveşti vietăţi ca de jar
poezia pe care din cînd în cînd mi-e dor să o scriu,
care-ţi intră-n sînge
încît oricît ai vrea să dormi pe aşternuturile lor
mort, să pot învia din ea.
de mătase
somnul nu poate fi altceva decît un şarpe care şuieră
18. (Nu mai aştept nimic)
în urechea ta
Eu nu mai aştept nimic,
ca un vînt în gura peşterii,
toate răspunsurile au fost la mine,
nici iadul de sub pămînt
întrebările, toate, la ei –
pe care îl găseşti tolănit
în coşmarurile tale
cînd mi s-au pus întrebări,
nu poate fi asemănat cu viaţa pe care nu o trăieşti,
de-am răspuns, parcă nu acelea
au fost răspunsurile aşteptate,
ceea ce nu trăiești
păreau palme de mujic pe obraz de prinţ,
nu-ţi aparţine,
iar ceea ce nu-ţi aparţine există în afara aşteptării tale păreau cioburi dintr-un vas antic
pe care niciun arheolog nu le putea aduna
din care atunci cînd ieşi
într-un puzzle,
dispari pentru totdeauna,
în locurile rămase goale puneau cîte o literă
viaţa este de la primul sfîrc cu lapte atins de buzele tale scrisă cu sîngele meu ieşit pe obraz
ca o femeie de ţară la poartă
pînă la ultimul pahar de care te desparţi trist
cînd trec nunţile şi înmormîntările spre biserică,
ca de singura ta fericire.
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în locurile rămase goale puneau cîte o literă
scrisă cu sîngele meu ieşit pe obraz
ca o femeie de ţară la poartă
cînd trec nunţile şi înmormîntările spre biserică,
de cînd sîngele meu s-a terminat de scris,
alte întrebări nu s-au mai pus,
deşi mii şi mii de răspunsuri stau ascunse în mine
ca într-un mormînt în care vor găsi nişte oase
adunate într-o lădiţă pe lîngă alte oase ale altor oase
care nu mai pot fi ale mele –
ce să mai aştept în acest han
prin care lumea trece prin mine
şi nu mă vede,
ştiu mai bine decît ei că în afara aşteptării
nu mai e nimic –
dacă ar fi întrebat,
poate ar fi aflat cele cîteva lucruri esenţiale
pe care le-am ascuns în mine
ca pe nişte comori menite să mă ţină în viaţă,
aşa cum face orişice om
care ştie că nu poate pune totul pe masă,
inima, sufletul, cuvintele care l-ar dezgoli
ca toamna copacii de frunze în locul cărora
vin ciorile, doliu pus timpului,
dar n-au întrebat nimic,
s-au aşezat lîngă mine, fără să mă vadă acolo,
au băut pahar după pahar,
au mîncat, au vorbit,
de mine nici vorbă să fi fost prin gurile lor harnice
ca nişte meliţe împrăştiind puzderia,
nimic,
nimic vor afla din ceea ce le-ar fi putut schimba,
dacă nu viaţa,
măcar ziua aceea mohorită ca o cîrciumă goală...
19. (De cum m-am născut)

De cum m-am născut,
o mînă nevăzută a presărat pe umerii mei
firimituri de pîine,
pentru îngerii care vor veni şi vor rămîne acolo,
pe pervazurile ferestrelor unei case pustii,
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cînd pe umerii mei invadau mii de păsări
în ale căror ciocuri vedeam sfîşiată cămaşa
în care se îmbrăca alt om pe care
nici eu nu-l mai recunoşteam,
furios, al nimănui, singur,vinovat
de toate relele lumii, cineva deschidea ferestrele
să iasă pustiul afară din casă,
om ostenit sub cer ca iarba cosită,
acele firimituri nu s-au terminat,
cu cît erau devorate, cu atît mai multe
se cerneau ca zăpezile pe garduri,
mereu deasupra capului se secera un lan de grîu,
zborul era viu,
om trezit din somn după ce a fost alergat
toată noaptea prin lumea cealaltă,
umbre negre fugeau din mine,
se pierdeau fără urmă,
cîrciumile din drumul meu deveneau biserici,
femeile erau paturi în care dormeam,
nopţile, zori de zi,
duşmanii, prieteni,
străinii, cunoscuţi,
eu deveneam eu cel inexistent
ieşit dintr-o oglindă pe care pînă atunci
n-o văzusem, întors din necunoscut,
la o masă la care nimeni nu risipea nimic,
nici măcar o firimitură
care putea fi atît de folositoare
pe cît s-au dovedit a fi cele pe care o mînă nevăzută mi le-a cernut printre degete pe umerii mei –
cuib pentru îngeri.
20. (Nu mai pot scrie despre ea)

Nici eu nu mai pot scrie despre ea, deşi
mîna mea pe hîrtie
mi-a împins sufletul afară prin degetele
cu care îi atingeam firele de păr
ca pe nişte fuioare de cînepă puse pe un gard
de după care ochişorii de drac
priveau drept în ochii mei şi spuneau:
ba poţi scrie despre orice,
însă despre ea nu poţi scrie oricum,
asta se poate vedea cu ochiul liber,
numai să nu stai cu ochii lipiţi de sticlă

sau de pielea femeii din vis care are părul de mătase
prin care
degetele tale se strecoară pînă unde nu este voie
şi intri,
e întuneric,
e frig,
e groaznic de frig,
nu poţi striga,
nu poţi face nimic mai mult decît să te risipeşti
pînă cînd vin zorii de zi ca nişte copii care
sparg geamurile
de după care ieşi,
zburzi prin oraş, prin vitrine, prin cîrciumi,
fără să ştii că nu mai eşti tu,
ci celălalt pe care l-ai crezut îngropat în oglindă
ca în inima ta sănătoasă
inima ta bolnavă,
ca în trupul tău de copil
toate trupurile de mai tîrziu pe care le-ai terfelit
cum ţi-a venit la îndemînă
pînă acum cînd îl scoţi pe ultimul din casă
şi-l arunci la groapa de gunoi
în care boschetarii îl caută şi-l plimbă iarăşi
prin oraş, nou-nouţ, plin de pete, de resturi menajere,
de zaţ de cafea şi scrum de ţigară,
de vrejuri uscate de flori şi pungi de plastic,
mirosind aşa cum miros oraşele murdare prin care
nu trec niciodată milionarii,
gata să devină ruină ca toate oraşele antice
prin care numai milionarii îşi perimit să se plimbe,
ba poţi, vezi că poţi să scrii despre ea
cu mîna încrucişată cu mîna
pe pieptul tău ca o faţă de masă ce nu mai rîde
cu gura nimănui,
la care nu mai stă nimeni,
de la care toţi se ridică şi pleacă,
o scutură pînă cînd nici cea mai mică firimitură din
tine
nu mai rămîne în guşa păsărilor care te fură din zbor
ca ţiganul din batista unei babe ultimul bănuţ
păstrat pentru lumînare,
după care arunci batista pe ţambal
şi cerul devine surd.

DINKELSBÜHL
grafică de Mircea S. Bozan
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RODICA GRIGORE
Fernando Pessoa Revisited
„Las în această carte
imaginea chipului meu mort.
Am fost asemeni ierbii şi nu m-au smuls.”
(Alvaro de Campos, Pe o carte pierdută într-o călătorie)

„În sens strict, Fernando Pessoa nu există.” Sunt
cuvintele lui Alvaro de Campos, inginer naval, consumator de opiu şi amator de absint, având mereu atitudini de dandy futurist – şi, nu în ultimul rând, unul
din cei şaptezeci şi doi de heteronimi prin intermediul
cărora Fernando Pessoa a creat unele din paginile cele
mai uluitoare ale poeziei întregului secol XX. Alături
de el, C. R. Anon, filosof englez pasionat de problemele
liberului arbitru şi de aspectele determinismului,
Ricardo Reis, monarhist portughez, poet de inspiraţie
horaţiană şi, uneori, profesor de latină, Alberto Caeiro,
autorul Păstorului turmelor, una din cele mai subtile
creaţii de critică a limbajului şi a metafizicii deopotrivă,
cu fragmente cel puţin la fel de profunde şi convingătoare cu unele din cele mai bune pagini ale lui Wittgenstein, sunt doar câteva din măştile adoptate de Pessoa
de-a lungul activităţii sale literare ce reprezintă, în linii
mari, o inedită prefigurare a condiţiei postmoderne
lipsite de o identitate unică şi stabilă, despre care s-a
discutat atât de mult în ultimele decenii.
Dar, dintre toţi aceştia, poate că cel mai apropiat de
ceea ce avea Pessoa mai profund este, dacă e să dăm
crezare mărturiei autorului însuşi, Bernardo Soares,
autorul ficţional al Cărţii neliniştirii, subintitulată
„Autobiografie fără evenimente”.
Dacă alegerea unui pseudonim – ori a mai multora –
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nu e ceva ieşit din comun în domeniul literaturii
sau al filosofiei, experienţa „heteronimilor”, după
cum Pessoa însuşi i-a denumit, reprezintă o atitudine artistică fundamental diferită, câtă vreme
fiecare din aceste „voci” literare are o tehnică
specifică, un limbaj individual, un stil uşor de
identificat, raportându-se la o tradiţie culturală
bine definită (de fiecare dată, alta!) şi, oricât de
surprinzător ar putea să pară acest lucru, având
biografii complexe şi fiind pe deplin conştienţi de
subtilul sistem de influenţe ce ia naştere, aproape
pe nesimţite, între ei. Iar dacă Octavio Paz îl caracteriza pe Caeiro drept „tot ceea ce Pessoa nu este
– şi ceva pe deasupra”, trebuie să recunoaştem că,
la sfârşitul lecturii Cărţii neliniştirii, suntem tentaţi
să-i aplicăm caracterizarea aceasta şi lui Bernardo
Soares. Parţial, desigur. Căci fragmentarismul şi
tehnica omisiunii voite se dovedesc a fi însăşi esenţa spiritului lui Pessoa, fiind întruchipate, mai bine
decât oriunde, în această operă în proză, publicată
abia după moartea sa şi suscitând nenumărate
controverse în critica literară.Controverse care au
început, fireşte, chiar cu amănuntul, recunoscut ca
atare, de însuşi editorul Richard Zenith, că această
carte nu poate avea ceea ce, în sens strict, poartă
numele de „ediţie definitivă”. Scrisă de-a lungul a
peste douăzeci de ani, aparent, în intenţia iniţială a
autorului fiind desemnată a aparţine unui alt heteronim, Vicente Guedes, şi transformându-se, treptat, în chiar decursul elaborării sale, într-un soi de
neaşteptat testament literar al lui Bernardo Soares,
Cartea neliniştirii e, mai mult decât o „autobiografie” în sensul consacrat al termenului, o culegere de
gânduri, meditaţii filosofice, amintiri imaginate şi
senzaţii analizate pe larg, fapt de natură a implica
cititorul în actul lecturii şi de a-l face să organizeze
el însuşi materialul vast al proiectului nedefinitivat
al lui Pessoa. O imagine care trimite, fără îndoială,
la o veritabilă „carte de nisip”, ca să repetăm
celebra sintagmă a lui Borges, dar, în egală măsură,
la pasiunea lui Pessoa pentru crearea unor
identităţi ficţionale uimitoare – dovadă fiind şi
amănuntul esenţial, după cum vom vedea, că
Pessoa însuşi îl defineşte pe Soares drept „un semiheteronim” al său. Pe de altă parte, multitudinea
heteronimilor imaginaţi de Fernando Pessoa e de

natură să exprime, imediat, şi convingerea autorului
portughez că subiectivitatea individuală, elementul
definitoriu al gândirii occidentale, este o simplă iluzie.
Eul este plural („Sunt plural ca universul”, afirma,
deloc întâmplător autorul portughez), iar dovada
acestui fapt este întreaga activitate literară a lui
Pessoa, care, procedând astfel, nu s-a limitat la a-şi
înregistra propriile experienţe, ci a prefigurat una din
orietările care vor domina, ceva mai târziu, întreaga
cultură europeană: o acută conştiinţă a sinelui
combinată cu lipsa vreunei viziuni unice ori statice a
universului exterior. Tocmai de aceea, lipsit de
sprijinul religiei sau al vechii credinţe iluministe în
progres, autorul se retrage în sine doar pentru a
descoperi îndoiala, neîncrederea, elementele pe care
Bernardo Soares, desemnat drept autor al Cărţii
neliniştirii, le repetă, în diferite tonalităţi, de la
începutul şi până la sfârşitul textului său.
Pessoa, al cărui nume, în paranteză fie spus,
înseamnă tocmai „persoană” şi, prin extinderea sensului, „mască”, nu e singurul autor din secolul XX care a încercat mereu să aducă în centrul preocupărilor
sale imaginea individului uman lipsit de o identitate determinată odată pentru totdeauna. Practic, experienţa aceasta e prezentă şi în opera lui Robert Musil,
dacă ne gândim la capodopera sa, adesea trecută cu
vederea, Omul fără însuşiri. Pe de altă parte, atenţi la
detalii, vom descoperi, în Cartea neliniştirii, o intensitate oarecum înrudită cu aceea din cartea lui Rainer
Maria Rilke, Însemnările lui Malte Laurids Brigge sau
un ton ce aduce cu cel profetic al lui Nietzsche. Însă
prin acest text Pessoa depăşeşte oricare alte opere
mai mult sau mai puţin înrudite ca factură, mai cu
seamă prin capacitatea de a pune accentul pe fundamentala relaţie dintre vis, iluzie şi realitate, dar şi de
a construi un spaţiu ficţional, o Lisabonă realmente
uimitoare în fiecare pagină, care-l depăşeşte, prin
pregnanţă, chiar şi pe cel real, fiind, practic, mai mult
decât simpla capitală a Portugaliei şi transformânduse, treptat, într-un adevărat domeniu mitic. În acest
fel, Pessoa se dovedeşte pe deplin capabil a face, la
nivelul literaturii, ceea ce unii contemporani sau
critici de mai târziu l-au acuzat a nu fi fost în stare
să pună în practică depăşirea limitelor proprii, a propriei timidităţi, triumf remarcabil al iluziei ficţionale asupra lumii reale. Iar dacă Adorno afirma că, în

perioada contemporană, o operă definitivă nu
e altceva decât o minciună, Fernando Pessoa,
prin tulburătoarea sa Carte a neliniştirii, nu face
decât să demonstreze până la capăt această idee.
Căci, scrisă de la început şi până la sfârşit cu o melancolie identificabilă, poate, doar în cele mai bune
pagini ale liricii lui Pessoa însuşi, opera aceasta cu
adevărat unică în contextul literaturii universale, nu
e nici simplă autobiografie, dar nici o culegere de
meditaţii filosofice şi atât. Strângând parcă laolată elemente ce trimit, parcă, la însemnările lui Coleridge,
la jurnalul filosofic al lui Valéry sau la cel al lui Robert Musil, cronica absolut singulară a lui Pessoa reprezintă un complex mazaic de notaţii filosofice sau
psihologice, de vignete pseudo-autobiografice, de pagini de teorie literară şi de aforisme reunite pentru a
forma un soi de inedit manual al eşecurilor asumate,
acceptate şi chiar aşteptate. Iar dacă e să identificăm
elementul comun, firul ce leagă toate aceste fragmente, ajungem, fără îndoială, la introspecţie şi la semnificaţia pe care Pessoa o dă visului, cu toate variantele
sale. E ca şi cum, iar şi iarăşi, autorul acestor pagini
s-ar privi într-o uriaşă oglindă, întrebându-se, obsedant, cu glas tare: „Cine sunt şi ce mă determină să
scriu?” Capacitatea de analiză şi de autoironizare pot
fi comparate, poate, doar cu cele mai reuşite fragmente din opera unui Baudelaire, Melville sau, la
nivel filosofic,Wittgenstein; plus, element oarecum
neaşteptat, numeroase note ale unui suprarealism
sui-generis.
Marile teme ale Cărţii neliniştirii sunt singurătatea,
înstrăinarea, plictisul în mijlocul unui oraş receptat
ca fundamental străin, dar care devine, cu toate acestea, o veritabilă geografie absolut necesară realei cunoaşteri de sine şi constituirii unei estetici centrate
pe contemplarea existenţei. Numit, uneori, de critică,
„un epicureu modernist” sau, alteori, „un cinic postmodern”, Pessoa se dovedeşte, în mod esenţial, a şti
cum să observe şi, mai ales, să exprime până la capăt
nu doar singurătatea omului epocii moderne, ci şi
eşecul multor orientări ale filosofiei. Totul spus pe
un ton inconfundabil şi cu o extraordinară înţelere
a umanităţii profunde a fiinţei umane, dovadă a credinţei sale dintotdeauna că, „dacă ar putea să gândească, inima s-ar opri.”
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„Dacă spun uneori că florile surâd şi râurile cântă,
nu înseamnă că eu cred că există surâsuri în flori,
ori cântece în curgerea râurilor....”
(Alberto Caeiro)

Cu mult înainte ca postmodernismul să se transfor–
me într-o adevărată industrie academică – şi nu numai
– Fernando Pessoa a reuşit să exprime pe deplin însuşi
conceptul de deconstrucţie; şi totuşi, nu puţini dintre
cei care au dedicat laborioase studii ironiei postmoder–
ne n-au ezitat nici o clipă să-i ignore opera, fie din cine
ştie ce considerente pseudo-ideologice, fie, pur si
simplu, din necunoaştere... Dar Harold Bloom, în
Canonul occidental l-a inclus între autorii esenţiali ai
secolului XX şi ai literaturii universale în ansamblu, o
onoare pe care, fără îndoială, scriitorul portughez ar
fi fost tentat s-o primească (şi s-o privească) cu un
zâmbet condescendent, atitudinea ce transpare din
mai toate paginile Cărţii neliniştirii. Căci, dorindu-se
a fi „o autobiografie fără evenimente”, atribuită lui
Bernardo Soares, această carte impune pentru tot–
deauna imaginea scriitorului retras de bună voie din
lume, dorindu-şi a se impune ca o „figură inexistentă”,
aflată pentru totdeauna în spatele şi la adăpostul măş–
tilor heteronimilor săi, şi, desigur, în spatele operei
sale, dovadă supremă a convingerii că „literatura e
mărturisirea că viaţa nu-i suficientă”.
Însă Cartea neliniştirii prezintă, la tot pasul, o compli–
caţie în plus, căci Pessoa subliniază în repetate rându–
ri, subtextual – şi prin intermediul scrisorilor adresate
câtorva prieteni şi colaboratori – că personalitatea lui
Bernardo Soares nu este identică cu a sa, dar nici di–
ametral opusă. Dovadă, după cum a încercat să suge–
reze, că autorul se află el însuşi sub influenţa şi în pu–
terea creaţiilor sale ficţionale. Pe de altă parte, Soares,
aşa cum apare el din textul de faţă, demonstrează că
are, cel puţin temporar, atitudini înrudite cu cele ale
lui Alberto Caeiro, nefiind lipsit, însă, nici de note ce
duc direct la clasicismul lui Ricardo Reis. Astfel, de–
loc întâmplător, Soares meditează asupra călătoriilor
pe mare,menţionează date ce ţin de tehnicile ingine–
reşti şi se plânge de propria sa nimicnicie pe care o
resimte acut asemenea lui Alvaro de Campos. De aici
adevărata obsesie prezentă în Cartea neliniştirii pentru
ideea de pluralitate, pentru identităţile multiple,
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pentru relaţia complicată stabilită între fiinţa uma–
nă şi cei de lângă ea. Şi tot de aici insistenţa lui Ri–
chard Zenith, editorul primei ediţii a acestei extra–
ordinare creaţii, ca cititorul sa nu-l confunde pe
Fernando Pessoa cu Soares, câtă vreme Pessoa a
intenţionat în mod clar să producă o operă literară –
dovadă plicurile în care, înainte de moarte, pusese
o serie de fragmente ale acestui text – iar Soares, pe
de altă parte, s-a limitat doar a pune cap la cap aces–
te fragmente. Rezultă de aici, însă, mai cu seamă un
excelent exemplu de joc ironic în care cititorului i
se cere să se implice până la capăt: căci juxtapune–
rea ideilor lui Pessoa cu realitatea imaginată a semi–
heteronimului său Soares marchează tocmai dife–
renţa inerentă dintre o serie de apropieri aparente
şi de confuzii pe care Pessoa le include în mod voit
în text, de aici convingerea unora dintre cititori da
şi a unei părţi însemnate a criticii că biroul pe care
Soares îl descrie cu obstinaţie ar fi al lui Pessoa
însuşi...
Pe de altă parte, tot în acestă strategie a dublei
intenţii, dacă n-o fi cumva mai degrabă a unei in–
tenţii plurale, se înscrie însăşi maniera de a construi
textul Cărţii neliniştirii: la fel cum Pessoa însuşi a
ales să se prezinte sub forma atâtor heteronimi care
nu ezită, în anumite momente, să-şi contrazică unii
altora ideile, textul de faţă pare, de asemenea, a se
multiplica la infinit, receptarea depinzând mult de
ordinea în care este făcută lectura fragmentelor
doar aparent disparate. E ca şi cum Cartea neliniş–
tirii ar fi un veritabil recitativ, implicând mai multe
voci, mai multe tonuri esenţiale pe care structura
fals narativă şi fals autobiografică se dezvoltă.
Tocmai de aceea, cu cât e mai elaborat vreunul
dintre fragmente, cu atât mai ne(de)terminat pare
a fi ansamblul, devenind expresia cea mai adecvată
a însăşi „neliniştirii”, nu a simplei nelinişti, ci a unei
neliniştiri care este, în ultimă analiză, semnul marii
literaturi în ansamblu.Doar în acest sens, autorul
textului, Bernardo Soares, poate fi privit ca un
„fragment” desprins din Pessoa însuşi,diferenţa din
tre cei doi fiind de găsit în diferenţa mult discutată
pe parcursul cărţii, între realitate şi imaginaţie.Iar
dacă, după părerea lui Pessoa, „omul este mereu o
transformare a altui om”, la fel şi imaginaţia se
dovedeşte a fi o modificare a realităţii.

În fond, pentru neliniştitul autor al acestui neliniştitor text, imaginaţia oferă chiar mai mult decât o
evadare de pe teritoriul realităţii cotidiene, iar în
acest sens, înţelegem că visele sale devin expresii ale
unei realităţi alternative, un soi de spaţiu al idealităţii
ce poate fi controlat astfel încât să se suprapună perfect peste mai vechiul domeniu al imaginaţiei în sensul oarecum tradiţional al termenului. Doar astfel
Soares se poate declara mulţumit de demersul său şi
de finalitatea acestuia. Căci, spre deosebire, de pildă,
de romanticii criticaţi, implicit, pentru respingerea
actualităţii în favoarea unei super-realităţi adesea fantastice, Bernardo Soares nu neagă ab initio actualul,
ci doar reuşeste să depăşească toate condiţionările
existenţei cotidiene pentru a ajunge pe un tărâm
care-l poate mulţumi pe deplin. Cu alte cuvinte, ca
să-l cităm pe Pessoa însuşi, „el alege să interexiste”.
De aceea, visele aduse la tot pasul în discuţie sunt cât
se poate de reale, în termenii concepţiei autorului si a
semi-heteronimului său: „Nu dorm niciodată: trăiesc
şi visez sau, mai degrabă, visez în viaţa de toate zilele
ca în somn, care este, de asemenea, viaţă. Nu există
nici o întrerupere din starea mea conştientă; dacă încă n-am adormit sau dacă dorm prost, simt tot ceea
ce există de jur împrejur şi încep să visez de îndată ce
realmente am adormit. În acest fel, eu sunt o permanentă desfăşurare de imagini, coerente sau incoerente,
ce simulează mereu că ar fi exterioare.” Desigur, ideile
acestea trebuie puse în directă legătură cu teoretizările pe care Fernado Pessoa le făcea „senzaţionismului”,
noul curent literar la a cărui impunere dorea să
contribuie, convins că marea mutaţie a lumii moderne nu constă în noile obiecte, ci într-o modificare a
senzaţiilor cunoscute, în felul în care omul percepe
lumea. Iar încercările repetate de a analiza senzaţia
duc, evident, la deformarea ei, de
aici şi fragmentarea lumii exterioare, dar şi nevoia
tot mai acută de exprimare a ei, mai cu seamă prin
intermediul heteronimilor, imaginea cea mai adecvată a „noii lumi de senzaţii fabricate”.
Prefaţa Cărţii neliniştirii, mult discutată şi ea, din
varii perspective, este fragmentul esenţial al textului
lui Pessoa, în ceea ce priveşte impunerea tonului necesar comunicării ironice indirecte. Aparţinându-i lui
Pessoa şi făcând uz, printre altele, de convenţia manuscrisului găsit, această introducere oferă până şi o

descriere fizică a lui Bernardo Soares, funizând, de
asemenea, detalii ale întâlnirii celor doi. Atmosfera
este excelent prinsă, în linia clară a dramatizării
poetice, deja impusă de scriitorul portughez şi în alte
creaţii. Căci, acum, tocmai ironia subtilă a autorului
este cea care îi dă substanţă lui Bernardo Soares:
deocamdata, introducerea aceasta furnizează
cititorului datele realităţii exterioare a lui Soares, iar
textul care va urma este expresia realităţii sale
interioare, Pessoa ştiind, însă, cum să sublinieze
faptul că realitatea imaginată este chiar mai
adevărată decât cea numită, în mod consacrat, reală,
aflată cumva la adăpost, în spatele celei dintâi.
Fernando Pessoa se dovedeşte, astfel, capabil să
depşească stadiul ironiei socratice, considerate un
prim stadiu prin intermediul căruia se poate ajunge
la deplina conştiinţă de sine.
Preluând o serie din ideile filosofului umanist
portughez Francisco Sanches, ale cărui teorii au
anticipat gândirea carteziană, Cartea neliniştirii
demonstrează, cu mijloacele marii literaturi, că
negaţia implicată de unele dintre aserţiunile lui
Pessoa / Soares nu este, în fapt, decât semnul celei
mai complete afirmaţii, spunând, şi în acest fel,
câteva adevăruri esenţiale referitoare la tragismul
condiţiei umane, marcate de imaginea unei perpetue
sfâşieri a lui Orfeu tentat să se transforme în Proteu
pentru a depăşi, măcar în acest fel, incapacitatea de
exprimare totală, atât de mult visată.

Fernando Pessoa, Cartea neliniştirii.
Compusă de Bernardo Soares, ajutor de contabil în
oraşul Lisabona
Traducere, prefaţă şi note de Dinu Flămând, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2012
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Nu înțeleg nici acum cum am fost în stare să părăsesc
locul acela. Grădina Boboli. Noaptea se plimbă prin
ea fel de fel de păsări cu aripi greu de măsurat cu
ochiul liber. Doar copiii le văd bine. Italia e mîndră
de grădina asta. Păsările fac cercetări despre flori.
2. Gradina Impărătesei Aall-i-Naah.

BEDROS
HORASANGIAN
Fragmente de cer

- 39 bucăți, inclusiv luna decembrie 1. Grădina Boboli

Se găsește undeva la marginea lumii.Sunt acolo
păuni și veverițe de tot felul. Și mulți chiparoși. Se
vede ceva și dincolo de marginea lumii. Nu toată
lumea vorbește la telefonul mobil.Acolo nimeni nu
vrea să facă rău nimănui. Dar nu de aceea sunt și
unii care privesc la televizor. O fetiță se joacă pe un
sloi de ghiață și face un om de zăpadă.Este protejată
prin satelit să nu pățească ceva. Mama ei lucrează
pentru UNESCO.
3. Visul.

Nu-i obliga nimeni la nimic.Totul a venit pe neaștepGiardino di Boboli o găsești la Florența. N-am apucat tate, s-a deschis o poartă, s-a auzit o voce, Intrați! și
s-o văd.Dominînd orașul de pe celălalt mal al Fiume asta a fost tot. Nimeni nu voia să creadă în realitatea
Arno. Care împarte orașul în două.Undeva în Italia. din jur.Stăteau cu ochii închiși și visau. Apoi n-a
Traversezi Ponte Vechio, o iei în sus pe Via Romana mai fost nimic după ce s-au întîlnit.Fiecare s-a dus
și ajungi la Pallazzo Pitti. Acolo în grădină te trezești în țara lui și au trimis un SMS.Totul e OK. Anul
acela nu s-au acordat premii.
într-o altă lume. Ai Florența la picioare, te uiți spre
Piazza della Statina, și privirea ți se oprește pe turnul
4. Cum s-a aruncat un pescăruș în mare și a fost
bisericii Santa Trinita sau pe acoperișul Pallazzo
Strozi, Pallazzo Rucellai, mai departe pe Santa Maria filmat de un marinar beat care nu pricepea ce vede.
Novella, mai pe dreapta, apoi ajungi la Biserica San
Înregistrarea nu era de foarte bună calitate. Se vedea
Lorenzo, poate cea mai veche biserică din Florența,
construită de Brunelleschi. Mi s-a spus că este foarte ceva, dar nu se deslușea mai nimic. Statuia Libertății
frumoasă. Giardino Boboli e un miracol.De pe terasa era mereu în ceață.Juriul nu era convins că a fost
chiar așa.Un judecător, recent divorțat, nu și-a bătut
cea mai de sus te trezești cu toată Toscana în față.
capul să priceapă mai mult și cazul de la New York a
Cerul undeva sus, albastru pur, inocent, ireal. Și afost considerat închis.
tunci te oprești parcă nu mai știi unde ești și ce ți se
întîmplă, cuvinte nu mai ai, timp suspendat, răsufla5. Oceanul Pacific
rea ți se încetinește, simți că te eliberezei de orice e
omenesc și începi să zbori. Gardul e de sticlă de Murano și poarta cea mare de la intrare are cristale Swa- Așa se numea restaurantul din inima deșerturowski. Poate doar așa mi s-a părut mie.Nimic nu mai lui.Undeva în Munții Atlas.In Africa, unde e mereu
pare a avea semnificație, te afli deasupra lucrurilor și cald. Nisip mult, călduri îgrozitoare, arșită, aprovizionarea lăsa mult de dorit.
nimic, nimic nu mai contează. Îți revii greu, de abia
S-a apucat să deseneze ceva ca să treacă noaptea și
cînd ajungi din nou pe Via Romano, în mulțime, în
zgomotul orașului, nerealizînd tot ce ți s-a întîmplat. totul s-a schimbat de la sine. Ba a început să și plouă.
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Despre inundațiile care au urmat au scris și ziarele.
Ce chestie, și-a spus cînd s-a trezit și toată ziua a avut un gol în burtă.
Parcă toate erau aiurea și nu pricepea de ce.
6. Toscana

Aici se antrenau cîndva soldații romani pregătiți
pentru misiuni speciale.Nu se știe nici azi unde erau
trimiși. Și pentru ce. Ei doar plecau. Imparatul Cezar
cînd a întrebat ce se întîmplă cu ei, a fost înjunghiat.
”Și tu. Brutus?”, a reușit să spună. N-a primit nici un
răspuns. Apoi a fost înmormîntat cu toate onorurile.

Nici de sunt atîtea zile și nopți. Care vin și pleacă.
Vin și pleacă. Vin și se duc, și nu știm de ce. Iubim,
trăim și murim și nu știm de ce. Zile și nopți. Timp.
Frig.Timpul e frig. Spațiul e cald. Ar trebui consultat
și Newton.
10. Cifrele.

Unu e unu. Doi e unu plus unu.Trei e altceva, cînd
apare un copil. Patru joacă pocker. Cinci e ora cînd
pleacă lumea la muncă. Șase e un zar cîștigător. Șapte
înseamnă mult noroc. De aceea au și apărut tot atîtea
minuni ale lumii. Opt e ora cînd sună ceasul ca să-mi
iau doctoriile. Nouă e ziua cînd ne-am despărțit. Zece
e ceva mai special. Nimeni nu știe de ce apare un zero
7. Poveste de dragoste
lîngă unu după ce ne-am despărțit. Nu-mi place cifra
Ea era elevă la școala de muzică. El era elev la școala zece. Prefer unsprezece. Eventual și jumătate. Din
de muzică. Părinții ei erau profesori la școala de mu- punctul ăsta de la Ecuator răsare soarele. Nu sunt sizică. Cei doi tineri se iubeau. Părinții lor se dușmă- gur, dar așa îmi place mie.Și nimeni nu poate să-mi
facă nimic.
neau. Cei doi au dispărut și nimeni nu mai știe de
multă vreme de ei. In locul școlii de muzică acum
11. Salonul de coafură.
funcțio-nează un atelier mecanic. Patronul iubește
mult opera lui Shakespeare și a pus o firmă pe care
O sunam la telefon.Spunea că se dă cu rimel, trebuie
scrie William.
să plece repede, sunt probleme la banca unde lucra.
Pe un panou mic de lîngă aparatul de sudat scrie
„Things that make heart beat fasten”. Casierieța între- O sunam în altă zi, se scuza că e pe fugă și abia poate
bată despre ce este vorba a spus că nu știe. Părinții să-și dea cu ruj pe buze, să nu mă supăr. Nu mă supăram. Am sunat-o la fel de emoționat s-o întreb ce mai
celor doi copii se dușmănesc și azi. Cînd primesc
e pe la bancă. S-a scuzat că tocmai a venit Roxana,
cîte un semn de la copiii lor se bucură.
pedichiurista, și nu poate să se lungească la vorbă.
Ii pare rău. OK, am zis și am citit ziarul liniștit.
8. Rodia
Așa mi-a venit ideea. Ce-ar fi să sun să-mi fac și eu
Rodia este un fruct cu gust acrișor.Vine din Orient, o programare dacă tot s-a deschis un un salon de
eschimoșii nu-l cunosc. Nu se mănîncă ușor, are coa- înfrumusețare? Tot voiam eu de multă vreme să-mi
ja foarte tare, nu se curăță ușor, are și mulți sîmburi, fac manichiura. Am dat telefon. Mi-a răspuns un
bărbat. Am spus ce vreau. Mi s-a răspuns că acum
unii chiar sunt deranjați de asta. Cui îi place rodia
acolo funcționează un service. Am mulțumit. Eu
însă, mai ales culoarea ei, caută pe net filmul lui
am mecanicul meu, nu mă duc oriunde. Asta e tot.
Paradjanov și spune că este foarte frumos. Și apoi
bea o sticlă de vodcă, așa, în semn de respect pentru
12.Despre valorificarea apelor termale în scopuri
toate minunile lumii.

9. Zile și nopți

utilitare pentru a întreține buna funcționare a lumii

Eram în bucătărie. Dl.Chardin dormea dus. Eram
Sunt peste tot. Știe toată lumea. Și animalele știu cînd într-un spațiu închis, intim, aș putea spune, cu fel de
e zi și cînd e noapte. Unele dorm în picioare, caii de fel de obiecte casnice.Viața noastră. Viața lumii. Parexemplu. Altele dorm culcat. Cămilele, de exemplu. că nimeni. Cîteva tablouri furate din marile muzee
Nu știu de ce. Nici de sunt atîtea zile. Nu știu de ce. ale lumii. Chiar și Vermeer-ul furat de la Boston.
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Nimeni nu știe unde e. E aici. Doar fereastra dinspre
grădină, perdeua decolorată de aer și tremurul apei
care curgea aduceau o umbră de lumină și o boare
de mister, ca în tablourile lui De Hooch. Secole trecute și o Olandă la îndemîna oricărui islandez. Aici la
noi e ca peste tot.Trăim.Frigul, marea și lumina difuză strecurîndu-se printre noi.
- Tu știai că o să crească impozitul pe veniturile mari
și o să plătim și pentru apa firebinte eliberată de
geisere?
Mi-a zîmbit pe sub ochelarii ei cu rama subțire.
Profilul ei tulburător se profila pe albul peretelui din
dreptul chiuvetei.
Ei, și, ce-ți pasă ție, Olaf ? Am contrat-o.
Râzi de mine, ai, Astrid ? Cum să nu-mi pese?
Iarta-ma, n-o să se mai întîmple.Nu mă certa. O să
avem diseară oaspeți. Am reparat deja televizorul.O
să prindem acum 542 de canale. Primăvara își face
iar de cap. Azi am udat și o plantă din plastic.
Bravo. Iți dai seama ? Totul o să fie OK.
Și cu impozitele pe veniturile mari și pe apa fierbinte cum rămîne ?
A scos limba la mine. Am vrut să-i dau una după ceafă. S-a ferit, a scăpat.Apoi am dat drumul la televizor.
Și nimeni nu a mai spus nimic, după ce s-a anunțat
la CNN că Islanda a dispărut într-o uriașă explozie.
13. Cînd este eclipsă de lună se petrec fel de fel ce lucruri
ciudate.

Nu știu cum mi-a venit, așa, ca o părere de rău. Cumva. O idee.Toți marii artiști pe care i-am admirat fără
rezerve și mi-au bucurat viața au avut chelie. Ca să
vezi! Pablo Picasso, Casals, Pallady al nostru, despre
Richter, ce să mai spunem, îți încînta inima de fiecare
dată cînd îl ascultam. Din păcate eu n-am avut geniul
lor. Ce era să fac? Am trăit cum am putut. Fără să fac
nimic deosebit.
Chelia nu mi-a folosit la nimic.
14. Pur și simplu asta a fost tot

Zbura cu avionul de foarte multă vreme. Cunoștea
toată lumea, umblase peste tot, văzuse tot ce era de
văzut, de la Polul Sud la Polul Nord, făcuse mii de
kilometri de-a lungul ecuatorului,traversase și Munții
Himalaia, ce-ar mai fi fost de făcut?
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Nimic. Intr-o bună zi, într-o cameră de hotel din
Manila, o stewardesă din Bulgaria i-a spus șoptit,
tocmai cînd el urmărea finala Cupei Spaniei. Barcelona cu Real Madrid. Mort să fii și te faci bine cînd dă
Messi un gol sau face o fentă Ronaldo.Portughezul
care joacă pentru spanioli.
Știi, spunea șoptit, stewardesa din Bulgaria, am început să te iubesc.Tocmai atunci Xavi șuta în bară. Lui
i-a căzut paharul cu whisky din mînă.
Pe covor. Se uita la bulgăroaică, se știau doar de mulți
ani, se întîlneau pe ascuns prin cine știe ce aeroporturi. Pe unde îi duceau cursele Tarom și Bulgar Air.
Da, a surîs ea, bulgărește, azi pot să te iubesc. Am
motorul stins. Sunt în Relache, băiatul cel mare a
intrat la facultate. Am primit un SMS.Te rog să nu
spui nimic. Sunt obosită, da, am început să te iubesc.
Aș vrea să dorm. Mult.
Nu se știe cum s-a terminat meciul. Regele Juan
Carlos al Spaniei a fost operat de curând.
15. La Paris, într-o seară de aprilie

Nu prea era lume pe străzile ce duceau la Pont Neuf.
In Place Dauphine a locuit decenii de-a rîndul Pallady, pictorul. Eu am băut mereu acolo cîte o cafea.
Îmi plăcea colțul acela liniștit unde am vazut-o pe
Yvonne prima dată.Își încheia un șiret la un pantof
și i-a căzut rucsacul de pe umăr. M-am aplecat și i
l-am dat, tocmai stinsesem o țigară cînd trecea pe
lîngă masa mea.
- Merci, Monsieur...A zis ea zîmbind.
- It’s OK, ca va, am zis eu. I-am zîmbit și eu. De
unde veneam eu oamenii sunt politicoși.
Și?
Și asta a fost tot, am băut o cafea împreună. Ea s-a
volatilizat – am aflat că merge mult cu bicicleta și
lucrează la un magazin de cosmetice, cam atît, eu nu
i-am spus despre mine mai nimic. Că îmi place să
stau degeaba și să mă uit la cer. Zi și noapte. Înveți
multe.Uneori se alinează și astrele. Lumea nu prea
știe. Urma să plec la Londra. Ea n-a pus întrebări, era
vegetariană și nu fuma. OK. M-am volatilizat și eu,
fără să priceapă bine cine sunt și de unde.Acum se
vorbește de Pallady doar dacă vine vorba de cîini
vagabonzi sau i se scoate vreun tablou la licitație.
Cota lui de piață este mediocră. Așa. Mai nou, eram
la Londra, primesc un telefon de la Yvonne să mă

întrebe dacă mă interesează un Autoportret de Pallady
și dacă nu vreau să bem o cafea împreună.
Unde ești?, întreb eu.
La Paris, zice ea. Eu, să cad jos de pe scaun.Nu mai
înțelegeam nimic, nimic. Cum de m-a găsit, de unde
avea telefonul meu, de Londra, de unde aflase,totul
părea straniu și de neînțeles. Nu mi-am mai bătut
capul să pricep ce și cum.
Am plecat la Paris. Abia aștept să văd autoportretul lui
Pallady. O să mi-l aducă în Place Dauphine, dacă am
înțeles eu bine.
16. Elefantul Dodo Lolo și omul de Zăpadă

Elefantul Dodo Lolo s-a apucat să facă un om de zăpadă.Intr-o zi cînd nici un pui de tigru nu s-a dus la
școală. Era viscol și frig. Dar lui Dodo Lolo nu-i era
nici frig și nici nu-i era frică de zăpadă.Sau de lupii
care umblau peste tot și făceau Uuuuuu! Uuuuuu!.ca
să sperie copiii care nu-și fac lecțiile la scris și citire.
Ich bin, Du bist, Er, Sie ist.
Cam așa. Sehr gut.
S-a apucat să facă un om de zăpadă. Așa, după capul
lui. A luat cu trompa un butoi mare și l-a pus pe-o
bancă. Apoi a mai luat un butoi mare, dar mai mic, și
l-a pus pe cel mai mare care era mai mare. Peste cele
două butoaie mari a pus unul mai mic. Acum venea
partea cea mai frumoasă. A tras cu trompa lui aia
lungăă, lungăăă zăpada și a învelit butoaiele cu zăpada.
A mai tras vreo două-trei trompe să bată zapada care
nu voia să stea pe butoaie și omul era gata. Ca să-i
pună în loc de mîini? A rupt tot cu trompa lui două
crengi dintr-un copac de pe aleea principală a Grădinii
Zoologice și le-a pus ca mîini la omul de zăpadă. A
găsit și o pălărie veche și a pus-o în capul omului de
zăpadă. Ochii? Ochii, de unde să ia Dodo Lolo ochi
pentru Omul de Zăpadă. Și-a adus aminte că avea un
palton mai vechi pe care nu-l purta de cînd nu mai
mergea la gradinița de elefanți și a rupt doi nasturi.
Așa au apărut și ochii Omului de Zăpadă. Care avea
corp, avea brațe, ochi, nasul, lipsea nasul. De unde
nas? S-a dus la bucătărie și a rugat-o pe iubita lui
DodoLili care gătea salată de beuf și fierbea morcovi
și cartofi să-i dea și lui morcov. Dodo Lili i-a zîmbit și
l-a întrebat pe Dodo Lolo:Mă mai iubești? Ai scris de
10 ori ce ți-am dat pe foaia aia A4 și pe reproducerea

din Klee? Elefantul Dodo Lolo s-a scîrpinat cu trompa pe cap, că doar nu era să spună c-a uitat despre
ce era vorba și i-a spus lui Dodo Lili, cu multă dragoste.” Da, am scris de 100 de ori.” Dar el uitase despre ce era vorba, acum voia doar un morcov ca să
facă nasul la Omul de Zăpadă. Dodo Lili, emoționată de ce draguț e Dodo Lolo, i-a dat un morcov mare
și frumos. Dodo Lolo a mulțumit, căci așa e frumos,
cînd primești un dar, a dat fuga la Omul lui de Zăpadă. I-a pus nasul și a rămas încremenit. Nu-i venea
să creadă. Omul de Zăpadă îi zîmbea. Și l-a întrebat
cu vocea prietenoasă a lui Joe Cocker:”Nu vii mîine
pe la 11.30 la Kiki să ne uităm pe DVD la Cartea
Junglei? Mama ei n-o să fie acasă, o să facem cartofi
prăjiți și-o să putem bea și noi un suc de rodii în
liniște.” Dodo Lolo a acceptat invitația și nu mai
știm ce s-a întîmplat.
Ar trebui s-o întrebăm pe Kiki.
17.Abordarea naturală a lucrurilor

Veverița se juca lîngă un copac. In Jardin des
Luxembourg.Tot ronțăia ceva pe legea ei. Un domn
citea de zor dintr-o carte cu copertă foarte colorată.
O doamnă care împingea un cărucior gol, rîdea de
nu mai putea.„Unde ești Pierre, nu te mai ascunde
atît.O să mă superi, nu mă enerva! „Pe deasupra
parcului a trecut un avion.Din avion a sărit un
parașutist. Parașutistul avea în brațe un băiețel care
rîdea de nu mai putea. „Mama, mama, striga el,
luînd-o la goană către mama lui care împingea
căruciorul gol.” Ce mare te-ai făcut de cînd te-ai
ascuns, să nu mai fugi de lîngă mine, că mă supăr!”
Domnul care citea a închis cartea și a plecat.
Parașutistul a fost împușcat de un lunetist cu
amortizor, căci a căzut și nu s-a auzit nimic. Doar
veverița a venit lîngă el. Și ronțăia în continuare.
18.”Fata și moartea” de Franz Schubert

Am ascultat cvartetul ăsta cînd aveam vreo opt-nouă
ani. Nu înțelegeam prea bine muzica aia, îmi plăcea
și atît. Nu știam cum vine socoteala,nici cu fetele, cu
moartea nici atît. Eu abia reușeam să cînt o sonatină
de același compozitor și o sonată de Mozart.
Profesoarea mea de pian era îndrăgostită de un bărbat
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însurat. Abia mai tîrziu mi-am dat seama, cînd am
citit multe monografii de compozitori celebri,că pe
pagina de gardă era scris un +M.Toți au murit. Eu
aștept. Pianul mamei e dezacordat și nu mai cîntă
nimeni la el.
19. Anahid

Anahid este un nume de prăjitură. Cu blat subțire,
nuci alune și cremă mousse de ciocolată. A fost
inventată de un cofetar francez, care a fost cumpărat pentru a face prăjituri iubitei Șahinșahului de la
Teheran. El privea mereu la peștișorii roșii din bazinul cu faianță albastră și se gîndea duios mereu la
fata aceea cu pielea de ciocolată cumpărată din
Abisinia. El o iubea în taină, ea nu, pe față. După ce
cofetarul Jean Yves Tadie, căruia șahul îi spunea
Arșavir, a inventat prăjitura asta, fata din Abisinia
i-a zîmbit șahului. Și se lingea pe buze, spunea Ce
bun! și a început să deseneze privighetori. Nu se știe
cu Șahinșahul ce s-a mai întîmplat după ce a plecat
să vîneze balene în Oceanul Indian. Mult mai tîrziu,
un urmaș al cofetarului, Jacques Prevert a scris ceva
care s-a numit La vînat balene. Nu știm de vreo
prăjitură cu acest nume.
Doar Anahid a rămas.
20. Drumul spre Muntele Kilimandjaro

Incepe de oriunde. Ideea e sa nu cedezi.
Să urci, să te uiți mereu în sus, să nu cedezi, orice
ar fi. Și atît. Să mergi tenace, pas cu pas, senin și
încrezător că lumea e a ta. Și să fii convins că atunci
cînd vei sus, pe marginea lumii și a vulcanului va
apare Marele Elefant Alb pe care tu sa-l vînezi. Cu
brațele goale și ochii pătrunși de lumina aceea de
care nu știe decît un singur om.
21. Havana

La Havana, în Cuba, n-au trăit doar Generalul
Batista, Che Guevara și Fidel Castro. A fost și Hemingway. Americanul acela care trăgea la măsea
zdravăn. Papa Hem, îi spuneau prietenii. Îi plăcea
să scrie și să iubească.Să vîneze și să pescuiască.
Strașnic om. Se zice că avea pe el atîtea cicatrice, cum
nu au fost în stare să strîngă nici un soldat din ambeALTER N AN ŢE 22

le războaie mondiale.Cuba nu e numai Havana,romul,
trestia de zahăr și muzica aceea care îi înnebunește pe
europenii plictisiți și americanii pensionari.
Cuba este o stare. Bucuria de a trăi. Care nu se poate
exprima în cuvinte. Eventual te împuști.
Nobody cares.
22. Soarele dimineții cînd încă lumea doarme

Grădina Botanică din Bronx este cea mai frumoasă
din America. Nu toată lumea ajunge în Statele Unite.
Bronx nu este un cartier cu reputație prea bună.Și poate că nu e cea mai frumoasă Grădina Botanică de acolo.Dar acolo, îmi place mie sa visez, a dat un concert
pentru mine, prietenul meu Alfred Hart. Concertul l-a
dat în altă parte.Și el chiar a existat, se poate verifica.
Eu îi povestisem că la Botanical Garden a fost o expoziție de orhidee. Aduse din toată lumea.Așa am aflat și
vazut o catleya adevărată. Floarea aceea care devenise
codul secret dintre Swann și Odette. Cine n-a citit
Proust nu știe despre ce este vorba. A face catleya era
în codul lor secret, al lui Swann și al Odettei, povestea
aia care o știe toată lumea. După ce vezi însă așa ceva
parcă nu-ți mai vine să strîngi punga ca să-ți faci o vilă în Voluntari sau la Corbeanca. Eventual poți să mori
liniștit.Cum s-a întîmplat cu bunul meu prieten Alfred
Hart. Se uita la televizor, la prînz își cumpărase niște
pantofi noi, de gura soției, iar cu o lună înainte daduse un recital –am uitat să spun că el era violonist– cînd
a cîntat, doar pentru mine, poemul de Chausson, Sonata treia de Brahms și Sonata în re de Cesar Franck.
L-a acompaniat la pian o coreeancă. Programul a fost
după dorința mea. Toate piesele muzicale de care s-a
folosit Proust ca să inventeze faimoasa sonata a lui
Vinteuil, una care nu există decît în cartea lui.
Concertul a fost dat doar pentru mine. Pare straniu
totul, dar așa a fost.Imi pare foarte rău că Alfred Hart
a murit.
23. Central Park

Contează și nu prea faptul că am trăit o vreme în America. La NYC.New York-ul nu este America. New
Yorkul este New York. Unde te poți saluta cu oricine și
nimeni nu te intreabă unde ai găsit portocale așa mari.
Cel mai mult mi-a plăcut în Central Park, la Metropolitan Museum și la Guggenheim.Am fost și la MoMA

și la Frick.Am mîncat și hot –dogs la intrarea dinspre
58 Street, am lenevit pe o bancă de multe ori s-au mam uitat la rațele și lebedele de pe lac. Central Park
este un loc foarte frumos de pe lumea asta. Norocul lui
este că nu poate fi dărîmat. Eventual închis. Dar ar fi
păcat.Pe o bancă într-o zi am uitat o carte.9 Povestiri
de Salinger. Mi-a adus-o la hotel un polițist.Nu știu
cum de au știut unde stau. I-am mulțumit. Thank
you! Mi-a răspuns, Hola! Și-a dat seama că nu eram
american.
24. Am fost și eu șofer de taxi

Asta e o meserie care te ajută să cunoști oamenii. Fel
de fel. Știi de la început că n-o să iei Premiul Nobel,
dar nici nu-ți poate lua nimeni bucuria de a studia
mutrele clienților. Fel de fel. Unul e gras și nervos, respiră greu, o altă doamnă e amabilă și miroase frumos,
un tînăr e grăbit și vorbește tot timpul la mobil, „58
Street corner with 3 Avenue, please...”, zice el neoprindu-se din vorbit, sau „Rue Mouffetard, c’il vous
plait...”,zice el dacă te găsești la Paris, „Oui, je vous
entendre, biensûr, ma petite portocale...”.Mă rog, în
taxi auzi fel de fel. Ideea e să nu-ți dea nimeni în cap
cu ceva tare. La Moscova, eu am fost acela care în ziua
cînd au împușcat-o pe Ana Politkovskaia am dus-o
de la cumpărături acasă cu mașina. De frică nu am
spus nimănui și nici nu au dat de mine pînă azi.
Trăiesc. Imi place ce fac. Oriunde m-aș afla.
25. Nu se poate spune prea multe despre ziua în care nu
știu ce s-a întîmplat dacă s-a întîmplat ceva

El s-a amuzat și i-a spus un banc cu doi americani și
un eschimos care dezbracă o suedeză. Ea l-a rugat
să repete ce-a spus mai înainte. El a rîs și a zis că nu
mai repetă ce-a spus odată. „E cum ai auzit...”, i-a
spus el foarte clar ca ea să înțeleagă foarte clar și lămurit despre ce este vorba. „Chiar așa...?,” a spus
ea, zîmbind săgalnic, „Sper să fie adevărat...”, a continuat ea. ”Crezi ce vrei...”, i-a spus el, și a plecat să pună firimituri de pâine pe pervazul de la bucătărie,
pentru porumbei. Dar n-a închis telefonul din
sufragerie. Cînd s-a întors, se auzea vocea ei, „Alo,
alo...mă auzi, și eu te iubesc, de ce nu răspunzi ?“
Atunci a pus receptorul în furcă. Și s-a dus furios să
facă un duș. Iar o să se aleagă praful de toate. Poveștile de dragoste se termină prost. Nu așa fusese
înțelegerea dintre ei.
27. Cal singur pe autostradă

S-a nimerit pe autostradă.Un cal alb. Care nu mai
știa ce să facă.Incotro s-o ia. Din toate părțile veneau mașini.În dreptul lui claxonau. Foarte tare.
Calul era speriat. Nu era locul lui acolo. Șoferii rîdeau, femeile făceau poze, copii voiau să se dea jos
să se joace cu calul. Calul era speriat. Nu avea unde
să fugă. S-a uitat în sus, și a dispărut. Nimeni nu aflat
cum a plecat și unde s-a dus. Degeaba își bat capul
atîția oameni de știință.
28. Livada de vișini, pere și mere

Livada era de vișini pe vremea lui Cehov.Pe vremea
lui Stalin s-au pus și meri și peri. Pe vremea lui HrușE greu de adus precizări, nu sunt martori, din satelit ciov s-au tăiat toți pomii și s-a însămînțat porumb
nu există înregistrări, rapoartele CIA și ale MI6 nu au hibrid pentru a da recolte mari. Pe vremea lui Gorbaciov s-au descoperit multe oase. Nu se știe ale cui
adus nici un fel de de informații suplimentare, nici
schimbul de rapoarte cu FSN-ul și Mossad-ul nu a dus sunt. Pe vremea lui Putin urmează ca pe același loc
la aflarea unor date certe, concludente, ceea ce a creat să se construiască un uriaș complex olimpic unde
să se desfășoare Jocurile Olimpice de Vară din 2o24.
o stare de tensiune suplimentară, navele flotei a V-a
din Marea Mediterana au fost puse în alertă în timp
ce Departamenul de Stat american a sugerat ca livra- 29. Soarele negru al Mediteranei
rea de pescăruși Jonathan să fie sistată pînă la clariLa Antalia vin avioane după avioane cu turiști
ficarea situației de excepție create.
germani. La Beirut este acum pace. La Tripoli nu se
mai aud împușcături. La Haifa cîteva sute de sindi26. Erotica
caliști protestează împotriva intenției guvernului
I-a spus că o iubește. La telefon. Ea l-a rugat să repete. condus de Bibi Netanyahu de a crește impozitele.
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La Tripoli o mamă a născut doi băieți gemeni. La Ierapetra, în sudul Cretei, bate un vînticel cald fierbinte
dinspre Africa. La Alexandria nimeni nu merge la mormîntul lui Kavafis. La Tanger a fost și Alex Leo Șerban
și Elias Canetti.La Alger, doar un bătrîn admirator din
Kasbah al lui Camus se mai gîndește uneori la Soarele
Negru al Mediteranei. Și în general lucrurile merg bine
pe timp de pace. Tot sudul Spaniei și Riviera au rămas
punctele de atracție cele mai solicitate.
30. Elada, Elada

Agapi mu, îi spunea un marinar negru în portul Pireu,
Elenei. Altceva nu învățase, era mereu beat.Heleni, cea
mai frumoasă fată din stabilimentul Afroditi al lui Kir
Venizelos, rîdea de nu mai putea și-l punea pe marinarul negru să spună ce știa pe grecește. Mereu și mereu.
Agapi mu, spunea el cu dinții lui mari care se profilau
pe buzele lui groase și negre. Toți clienții din cîrciuma
din față se prăpădeau de rîs și nu-i deranjau pe clienții
din spate și etajul unu. I need you, more and more, a
mai zis negrul într-o zi, lui Heleni, care rîdea de nu
mai putea. Ea nu l-a auzit. Îi plăcea să rîdă.Era născută
la Epidravos. Lui Kir Venizelos îi plăcea mult cum cîntă
Amstrong. De aia se aciuise negrul dator vîndut în localul lui și nu mai pleca. L-a luat într-o zi un căpitan
care-l știa pe marinarul din New Orleans. După ce a
plecat localul a luat foc și n-a mai putut fi salvat.

giale care armerge cu un pahar de coniac vechi
de Costești sau Segarcea. Asta în cazul că nu aveți
la îndemînă un Courvoisier sau Metaxa, mult mai
ușor de procurat de cînd suntem în UE.Despre
chestii din astea era vorba, berea-i bere, vinul vin,
rar de tot se mai găsește, în luna mai, vin pelin.
Asta la ce tip de taifas sau trăcăneală spumoasă
ar merge?
32.Roșu, galben, portocaliu

Trei culori. Le-am ales arbitrar. Așa s-a nimerit.
Puteau fi altele. Sau cinci sau două. Am ales trei.
Roșul a fost compromis de comuniști. Il mai
folosesc unele femei care suportă să fie privite cu insistență. Galbenul e o culoare tare.Bate la
ochi. Tot ce trebuie să atragă atenția are și ceva
galben. Mai mult sau mai puțin. Că e vorba de
fauvi sau de pictori germani precum Kandinsky,
Jawlewsky sau Franc Marc. Ala cu caii vopsiți în
fel și chip. A murit tînăr. Și nu din cauza culorilor.
Portocaliul este o culoare intermediară. Amesteci
roșu cu galben și gata, ți-a ieșit portocaliu. Unor
femei le stă bine în portocaliu. Culoarea portocalei.Oare chiar așa o fi sau ar putea fi vorba și de
altceva?
33. Papa Francisc

Un nou papă vorbește acum lumii. Papa Francisc
de la Roma. Vrea să-i ajute pe săraci și să nu-i uite
Băuturile au și ele dichisul lor. Nu merge oriunde și ori- pe cei singuri, bătrîni sau neajutorați.Vrea ca oacum. La semnarea unui protocol de stat este evident că menii să fie mai buni și mai generoși. Să fie mai
trebuie servit un pahar de șampanie, nu tulburel sau
toleranți și mai puțin răi.Papa cel nou din Argenvodcă Krepkaia. Aia cu etichetă neagră, de nu se știe
tina e amator de fotbal și de tango. Așa cum dracîte 70 de grade are, dar i-a foc sigur ceva în gîtlejul
gul de Ioan Paul al II-lea, polonezul, știa să schiecelui care o bea. Dacă e să stai la o mică bîrfă colegială, ze. Am vrea să ne închipuim lumea de mîine, unde
amicală, fără mari crispări existențiale, discutînd mici
ayatolahii de la Teheran vor striga Gooool! la un
banalităti care fac viața așa cum e, suportabilă, de ce a
șut al lui Messi, argentinianul de geniu de la Barceluat primă Georgescu și nu Ionescu și de ce Cornelia,
lona, iar Regina Angliei va dansa tango cu Fidel
de la contabilitate, s-a încurcat cu Mocanu de la vînzări, Castro la deschiderea noii sesiuni a Națiunilor
ei bine, la două glume și un banc, merge un vin ușor.
Unite de la New York.
Un șpriț, adică vin îndoit cu sifon, sifonul fiind o apă
plată cu gaz în ea. Asta pentru cei care nu știu ce înseam- 34.Iisus a M-ai Îmbătrânit Cu Un An După Învierea
nă sifonul. Sifon, sifon, albastru, pentru cunoscătorii și Lui Neașteptată
degustătorii de literatură ar fi un citat din Mateiu Cara- Este o poveste ciudată asta cu nașterea celui numit
31. Johnny Walker și Veuve Cliquet
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Iisus Hristos. Unii cred în ea, alții nu. Unii sunt fericiți
că l-au găsit, altora le e indiferent.Au alți idoli. Sau nici
unul. Se poate și așa? Ba bine că nu. La Ierusalim niște
măslini de 1000 de ani stau mărturie că povestea asta
din Grădina Ghetsemani chiar este adevărată. Cum să
nu crezi în ea? Crede și nu cerceta, spune Sfînta Scriptură. Crede și nu cerceta tot spunea și el și tot nu credea că e adevărat ce ea îi tot spunea mereu și lui nu-i
venea să creadă că ceea ce ea îi spunea ar putea fi și
adevărat. Oare despre ce era vorba?
Intrebat un psiholog i-a recomandat să citească mai
puțin și să creadă că e posibil orice. Orice minune se
poate repeta. Și așa se și întîmplă.
35. Grădinile suspendate ale
Semiramidei

Nu prea se știe bine ce a fost și cu grădinile astea. S-a
întîmplat undeva, cîndva, departe în timp. Cine să-și
mai bată capul cu Semiramida și grădinile ei.
Suspendate. Ori fi fost în Dubai, printre noii zgîrie
nori, prin Qatar, că tot te izbești de numele ăsta și
habar n-ai nimic despre Qatar și qatarezii locuitori,
desigur, arabi, dar ce-i cu asta? Semiramida,
Semiramida și cei cu asta, de grădini oricum avem
nevoie. Mai ales că se militează în fel și chip pentru
frumusețile naturale ale omenirii. Mai ieri niște copii
din Madrid plantau chiparoși la Tripoli, în Libia,
pentru sănătatea pământului. Nu se știe cine i-a
împușcat, dar chiparoșii au rămas.
36. Generalul Roman

Există lumi ce nu există, și oameni pe care-i cunoști
dinainte de a-i cunoaște, acolo am întîlnit-o prima
dată pe Astrid, într-o stație de metrou, la Berlin, ea
voia să ajungă la Dusseldorf, eu la Wansee, ne rătăcisem amîndoi, nu știam cum e cu trenurile, metrourile,
autobuzele, scrisorile de dragoste sau congelatoarele,
automobilele, „Oh, Lord Give me a Mercedes Benz”,
avioanele astea nemțești care toate merg bine și te duc
unde vrei și unde trebuie, doar cînd nu știi încotr-o
s-o apuci nu-ți sunt de folos în nici un fel, Janis Joplin
a murit dincolo de voia ei, rîdeam amîndoi, cînd am
descoperit că ne rătăcisem de ceilalți, trebuia să ajungem undeva, eu la Wansee, pe drumul de Potsdam,
ea la Dusseldorf sau Dortmund, de parcă în Germania
mai contează unde ești, se mănîncă și doarme la fel de

bine, trebuie să știi doar ce vrei și să arăți că știi că
vrei ceva, noi ce facem acum? rîdeam amîndoi, nu
prea știam ce vrem, Astrid era din Grecia, eu din
Croația, vorbeam prost nemțește amîndoi, ea rîdea,
eu rîdeam, am renunțat apoi la tren și ne-am suit
într-un autobuz 100, fie ce-o fi, măcar să ne alegem
cu un tur al orașului în care, evident, nu aveam ce
căuta, în timp ce în capul meu se ivea posibilitatea
de a fi numit general roman în vremea Impăratului
Dioclețian, cu șansa de a fi trimis într-o lungă campanie militară în Africa, unde, bineînțeles aș fi plecat
împreună cu Astrid, „Verstehen Sie?”, ” Jawohl, mein
General!”, am primit răspunsul sec, în momentul în
care traversam Spree spre Museum Insel.
37. Don Julio Cortazar și Papa Hem

paris.scris.femei.scris.iubiri.alcool.scris.prieteni.
alcool.don julio nu era mare băutor de alcool, dar de
ceai mate, da.și de scris.străzi. cer.sena. paris.parisul
lui gertrude stein.parisul aurorei bernardez și al carlei
dunlop. șotron.fotografii. scris.mereu scris.fiecare pe
cont propriu.fiecare dintre noi pe cont propriu. cu și
fără scris.nu toți se aruncă în sena.conștiința de sine.
Nu toată lumea se împușcă.sinele.cine.scris. don julio.
papa hem. unul scrie și versuri. altul articole.scris.
paris.lumea de ieri și de azi. Stînga. dreapta. politică.
cerul. pescărușii. sena. paris. scris. cărți. De citit. De
scris. de trăit. de murit. viață. moarte. ea.cine.nimeni.
don julio. papa hem.cortazar. hemingway. prietenii
mei.
38. Peștișorii roșii de la Isfahan

La Isfahan erau cîndva niște bazine mari cu plăci de
faianță alb-albastru. Apa limpede, venea și pleca,
după ce trecea pe sub raze de soare și lună. Peștișorii
roșii erau cu voal. Strămoșii mei erau din Khorasan.
Peștii se mișcau alene, de colo-colo, elegant, ca semn
al efemerului și eternității. Durata înghețată e
timpului. Mi s-a povestit. Eu am văzut toate astea la
NewYork. La MoMA se făceau reparații. Erau aduse
13 lucrări – nu mă întrebați de ce erau 13 – de artă,
sculpturi semnate de faimoși mari artiști. Moore și
Picasso, Rodin și Maillol, Giacometti și Arp. Toate
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aranjate în jurul unor bazine din Botanical Garden
din Bronx, NYC.Iar în bazine, greu de pus în cuvinte,
flori mari, lotuși și nuferi din Amazonia și Asia. Ceva
incredibil. Ireal. Ți se oprea respirația.Și nu din cauza
frigului. A frumuseții în exces. Nu se putea mai
mult.Timpul era undeva în altă parte. Era frig, încă
rece, dar florile acelea se decupau colorat la suprafața
apei. Lumina era filtrată și pură. Peștii dădeau din
coada lor cu voal și se mișcau alene printre flori și
ierburi, privind stinghere cele 13 lucrări din piatră și
bronz. Eu, înghețat, de emoție și uimire, aș fi fumat.
Ce să faci cînd nu mai ai nimic de făcut și simți că
trăiești degeaba. Nu era voie. Era liniște ca la Polul
Nord. Nu știu cum e la Polul Nord,probabil nu prea
vesel. Din jurnalul amiralului Peary nu reiese nimic
din minu-nea acestei vieți. Doar seninătatea cu care
poți să înfrunți destinul și moartea. Viața doar trece.
Mi-am adus aminte de bazinele cu pești roșii de la
NYC pentru că la Isfahan nu am ajuns niciodată.

nat de fumat țigara și consoarta lui cu picioare prea
late îl alintă cu un neașteptat Sergunea. Nu, aici nu-i
vorba de cizmulițe, firește, punctează naratorul lui
Șukșin. Dar de ce ar trebui să explicăm toate minunile acestei vieți? Cizmulițele astea frumoase o să le
poarte fata lor cea mare. N-ar trebui să se facă atîta
publicitate pentru pantofii ăștia de lux. Ce să faci cu
iubirea și pantofii de lux în Siberia ? Cine și unde are
să umble cu ele, în satul lor mereu plin de zăpadă,
în care totul e mereu înghețat și doar, vara, cîteva
zile, pămîntul se dezgheață și noroiul luminat de
soare strălucește ca iarba verde de pe pajiștile de nu
se știe unde. Se trăiește oriunde.
Chiar și cu inima pusă în congelator.
Addenda.

Și timpul s-a oprit.
S-a făcut Decembrie.

39. Cizmulițele roșii, Călina Roșie și 8 ani de publicitate.

E mare păcat să nu-ți încapă piciorul într-o încălțare
care îți place foarte tare. Ca o dragoste care a venit
tîrziu și nu știi ce să faci cu ea. Unde s-o mai pui, cu
atîtea pe cap și picioarele care nu te mai ascultă? Mai
mult te încurcă, uff, mama ei de viață. Ca și cum
iubita ta primește cadou o pereche de pantofi Manolo
Blatnic, și ufff, piciorul care s-a tot lățit prin ani
refuză să intre în el. Cam așa a pățit și eroina lui
Vasili Șukșin, el un prozator-cineast rus siberian, cam
bețivan, ea, eroina, o colhoznică vînjoasă, harnică și
zîmbăcioasă, căreia niciodată nu i-a trecut prin cap
că poate primi în dar o pereche de cizmulițe roșii din
cea mai fină piele. Cine să se mai gîndească și la ea
cînd ea este motorul casei?
Nici ea nu are timp pentru ea. Ce poate fi mai emoționant ? Momentul acela cînd voinica femeie primește
în dar niște frumoase și elegante cizmulițe roșii care
nu-i intră în picior.Bărbatul supărat, șofer, voinic nevoie mare și fără prea mult timp la dispoziție pentru
manifestări sentimentale, după ce a cheltuit o avere
pe cizmulițele alea nenorocite, fumează pe prispă.
E supărat rău. A naibii viața asta, fir-ar să fie.” I-am
luat cizmulițe și uite ce blîndă s-a făcut...”, constată
cu ironie amară voinicul Serghei după ce și-a termiALTER N AN ŢE 26

FLOAREA SOARELUI
grafică de Mircea S. Bozan

Incorpolente
Ceaţa dizolvă casa cu lampioane,
salonul de primire,
tichetele de bancă,
oglinda şi-un pieptene de os –
semne de apă ca filigrane paravan.

CLELIA IFRIM
Cei născuţi *
Pământeni
Sunt prinsă în această lume –
la gurile din deltă
mă voi vărsa cândva.
Pământul etanş,
bucătăriile itinerante
purtate în lungile călătorii,
mâinile de aer,
goale, mai goale ca oricând –
din lumea de acasă,
un nor de violete.
Păstrează apa
urma gleznelor roase de ea?
Trifoiul deltei?
În ghetele de cauciuc
moartea roade la fel –
dinte lângă dinte.
Sunt prinsă în această lume –
îndepărtate ca nişte rude bogate
toate stelele.
Azi vin ca-mblânzitoare –
la gurile din deltă
ele culeg trifoi.

Nimfele oraşului îşi fac unghiile.
Roşul flamand le-ncântă
şi râsul ascuţit,
alt filigran, alt paravan,
alte volane roşii la-ncheietura mâinii
s-ascundă tăietura.
Ceaţa dizolvă oraşul.
Nimfele se-mbracă-n paravane
ca-ntr-un tricou de corp.
În zori nimic nu le atinge.
Ceaţa dizolvă patul, râsul ascuţit
şi tăietura ascunsă de-un volănaş roşu flamand.

Familia de peşti
Aceste bronhii nu mai simt nimic.
Sunt ca oglinda.
Premergătoare au fost cândva
în hărţi pentru regină.
Se umflă marea şi coboară
şi de departe ai zice
că nu sunt zdrenţe date la scăzământ
ci-ntreaga flotă de corăbii,
cu flamura aprinsă,
cu toate pânzele în vânt.
Aceste bronhii nu mai simt nimic.
Sunt ca oglinda.
Familia de peşti, vecină de azi noapte
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s-a pus rapid pe treabă –
în vechile caverne
norul-puiet respiră pentru mine.

Dependentă de soare
Dependentă de soare
nu mai ţin cont de zidurile lumii.
Muchiile lor intră-n carne –
tatuaj clasic.
Rigoarea lui este demnă de admirat.
Dependentă de soare
nu mai ţin cont de acest trup.
Anatomia fixă nu e de mine.
Desfac tatuajul până la os –
un lung metraj de alveole.
Dependentă de soare
cu trei cuvinte obţin migrarea –
flamura paradisului îşi smulge o pană
şi arde rana de pământ.

Răsărit de soare
Vine o vreme
cu sufletul la gură
şi gura adormită
nimic nu cere pentru sine.
Vine o vreme
cu sufletul sub ochi
şi ochiul cearcăn
îşi uită numele particular.
Vine o vreme
cu sufletul pe creştet
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şi creştetul în soare
e-un munte de cocoşi.

Din sentimentele fluide
Din sentimentele fluide
călătorii nocturne.
Flotante, ele aduc trup vechi
în stări de neatins.
În zori,
mâna are forma bucătăriei –
numai în somn ea parte nu-i
din practica de peste zi.
Amănunte.
Amănunte severe şi exacte –
chiuvetele arzând
au forma manuscriselor.

Înoată peştera cu mine
Înoată peştera cu mine
în toată casa.
Pe umeri numai scări
cu treptele retrase.
Se-apleacă de la vârf
cel ce-a ajuns acolo,
şi înfăşoară după umeri
frânghia care lasă-n jos
un coş cu pâine şi cu peşti.

Sânul lui Avram
Trăiesc ca un cinematograf.
Văd orice film.
Luna ca o foiţă de timpan alb,
mai bogată decât aerul,
captează orice sunet.
Un fâlfâit prin faguri de plămâni
aduce lent pânza cerută

şi schimbul e făcut –
în alveole ca nişte săli de cinema
rulează-n plin filmul trăit.

Cer de iarnă
Un ochi de apă
adună stelele în cer –
borne de gheaţă cu luna lângă ele.
Un ochi de apă
adună umbrele în cer –
un tremur primitiv
trece prin corpul de convoi
şi primu-n şir
abia de-şi aminteşte lumea,
când ultimul venit
mai cere-o haină.
Un ochi de apă
adună corpurile-n cer.
Un cheag.
Un cheag de stele –
subţiri, subţiri ca flacăra din ochi,
se recunosc din mers.

Am meseria visului
Am meseria visului –
fac rost de timp.
Spaţiul mi-ajunge
şi-atât cât este, pot să-l numesc.
O mobilă de nori e bună peste noapte.
şi ziua dacă dau de ea
nu-i nici o piedică s-o trec,
să-mi văd de ale mele.
La-ncheietura mâinii
se vede zbaterea adâncă –
o rană personală
sau rana celuilalt,

sau a unui om necunoscut.
La meseria mea
acum, nu mai contează.

Insomnii
O noapte albă este un urs polar
ce adulmecă zăpadă,
sau carne albă
lăsată nopţii garanţie,
sau ceaţa
din ochiul ce a fost vânat.

Stratul de soare
Stratul de soare
e legătura mea cu lumea.
Eu însămi sunt de folosinţă
în altă legătură –
ninge mereu într-o lumină
pe care oaspeţii n-o văd.

Ritual solar
De la lentila aceasta
iau foc stupii de albine,
unghiile,
prăvăliile de geamuri
şi pleoapele
ce-ascund bănuţul ars.
O mie de lucruri stau cuminţi
ca-ntr-un ceremonial de mulţumire
pentru obiectele de folosinţă.

* poeme din volumul "Cei născuţi" în curs de apariţie
la editura Limes, Cluj
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VASILE GOGEA
Raţiunea magică.
5 note despre Mircea Eliade

1. Transcriu, cu gîndul la Mircea Eliade, această confesiune a “unui simplu profesor de greacă”, strecurată în
deschiderea primei conferinţe ţinută de acesta la Berkeley, în 1949: “Mă aflam, acum cîţiva ani, la British
Museum, în faţa sculpturilor Panteonului, cînd un tînăr s-a apropiat de mine şi mi s-a adresat oarecum
stînjenit: <Ştiu că aşa ceva nu se mărturiseşte, dar lucrurile astea greceşti nu-mi spun nimic.> I-am spus că
mărturisirea lui mi se pare foarte interesantă şi l-am
rugat să încerce să-şi explice reacţia. S-a gîndit puţin,
apoi mi-a spus: <Ştiţi, nu ştiu dacă mă înţelegeţi, totul
este atît de îngrozitor de raţional>”. (E.R.Dodds, Dialectica spiritului grec, p.19; ş.a.). Nu am posibilitatea
să verific, dar sunt convins că în Missing Persons
(Persoane pierdute - “una dintre cele mai încîntătoare,
mai cu înzestrare scrise şi mai subtil rezervate în
sinceritate şi în modestia tonului ei autobiografii
redactate vreodată de un asemenea sever universitar”,
cum o califică cu autoritate şi competenţă Petru Creţia
în prefaţa-studiu la varianta românească a volumului
The Greeks and the Irrational, din care am citat mai
sus) aş fi găsit mai multe şi mai convingătoare asemenea mărturisiri care, paradoxal, deşi descriu un drum
intelectual cu sens opus, trădează, în esenţă, acelaşi
“punct de sosire” cu cel al gîndirii lui Mircea Eliade.
Pun rîndurile de mai sus, ale profesorului irlandez,
lîngă acest fragment din Amintiri (I). (Mansarda)
aparţinînd profesorului român: “În acei ani de aproape
mistică admiraţie a Orientului antic, cînd credeam în
<misterele Piramidelor>, în ştiinţele oculte ale Magilor
persani, toate eforturile mele erau nutrite de
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speranţa că, într-o zi, voi ajunge la izvorul
secret al tuturor acestor tradiţii,şi că în acea zi
voi rezolva toate <tainele>…” (Este vorba de
anii de liceu, mai exact de anul şcolar 19231924.) Alăturarea acestor două texte nu-şi
propune să deschidă o paralelă între operele
celor doi mari <profesori> (deşi, chiar
şi numai acest simplu fapt ar fi instructiv). Mai
important, în alăturarea de mai sus (chiar şi în
situaţia prezumabilă că cei doi cărturari nu ar
avea nimic în comun) mi se pare altceva. Mai
întîi, este semnificativ că sensul cercetărilor
celor doi oameni de ştiinţă este provocat de
tipuri de atitudini culturale care, chiar dacă
sunt diferite, pot fi considerate echivalente,
fiind recunoscute în ambele cazuri ca motivaţii
originare. Mai exact – deşi pe scurt – este
vorba la Dodds de impactul direct cu
prejudecata păgubitoare a totalei raţionalităţi a
spiritului vechilor greci şi, respectiv, la Mircea
Eliade, de mirajul mediat al unui Orient quasimistic. Unul este “împins”, celălalt “atras”.
Primul va căuta din acel moment iraţionalul
înfrînt în “îngrozitoarea raţionalitate” greacă.
Al doilea va descifra raţionalul înscenat în
“misticul Orient”. “Izvoarele” iniţiale vor
străbate “continente” diferite, dar devenite
“fluvii”, se vor vărsa în acelaşi “ocean”. Acesta
este al doilea aspect, chiar mai important decît
primul, al “provocării” de mai sus: anume că,
finalmente, amîndoi gînditorii demonstrează
sau recuperează, prin mijloace proprii
fiecăruia, integralitatea originară (ontologică,
gnoseologică, etică) a spiritului uman.
Gînditorul român va face în plus faţă de cel
irlandez şi dovada universalităţii acestei
integralităţi.

2. Cineva (poate chiar tînărul despre care vorbeşte
Dodds!) ar putea declara (stînjenit sau chiar
contrariat!): “<Istoriile> astea ale lui Mircea Eliade
nu-mi spun nimic. Totul este atît de îngrozitor de
iraţional!”. Urmînd exemplul marelui clasicist
(irlandez), ar trebui să-l înţelegem. Pentru o
generaţie întreagă (cel puţin), hrănită cu schema
simplistă a unui adevărat “război” între raţionalism
şi iraţionalism în filosofia interbelică (românească

şi străină), un Mircea Eliade raţionalist pare cel puţin
neverosimil. Pentru că, într-adevăr, toţi cei ce vor căuta
în “istoriile” lui ceva mistic, religios, iraţional vor fi dezamăgiţi. Cel puţin tot atît de dezamăgiţi cît au fost cei
ce s-au pripit să proclame dogmatismul Eonului dogmatic al lui Blaga, sau existenţialismul Existenţei
tragice a lui D.D.Roşca.
Într-adevăr, “surpriza”, extraordinar de generoasa “surpriză” a “istoriilor” lui Mircea Eliade este tocmai
aceea de a fi în adîncul lor şi într-un mod original raţionale, de a “trăda” în autorul lor un gînditor raţionalist
de o factură aparte. Dar, şi aici lucrurile sunt foarte
greu de înţeles dacă nu ne eliberăm de orice fel de prejudecăţi logice, metodologice sau ideologice, este vorba
despre un raţionalism scos din ghipsul oricărui reducţionism, vindecat de orgoliul oricărei discriminări.
“Este vorba pur şi simplu – scria chiar Mircea Eliade,
în 1975, în < Cuvîntul înainte> la Istoria credinţelor
şi ideilor religioase (vol. I) – de a nu pierde din vedere
unitatea profundă şi indivizibilă a istoriei spiritului
uman”. Şi, dacă Mircea Eliade, “nu pierde din vedere
unitatea profundă şi indivizibilă a istoriei spiritului
uman” la scară universală, cum am putea săvîrşi o
asemenea greşeală mărginindu-ne – o clipă – la istoria
spiritului naţional? Or, este deja un bun cîştigat al filosofiei româneşti, dar şi al culturii româneşti în ansamblul ei, faptul că raţionalismul a reprezentat întotdeauna componenta lor majoră. Prin strădania remarcabilă (atît în ceea ce priveşte devotamentul pentru valorile perene ale culturii naţionale cît şi în ceea ce
vizează competenţa) a unor editori, exegeţi şi filosofi,
ceea ce am numit cu alt prilej “sistemul naţional de
filosofie” a început să-şi dezvăluie în mod spectaculos
articulaţiile. Raţionalitatea lui complexă (ontologic) şi
nu completă (logic) îşi are, deja, cercetători avizaţi.De
asemenea, “vocaţia” critică a culturii noastre. Între acestea două, umanismul românesc aş îndrăzni să spun
că este aproape inevitabil. Nici nu e de mirare că, faţă
de raţionalism şi criticism, umanismul pare cel mai
“bătrîn”. Spun “pare” întrucît istoric el a fost afirmat mai
repede, deşi ontologic este “geamăn” cu celelalte
componente caracteristice spiritului românesc. Istoric,
Mioriţa, Meşterul Manole, Nicolaus Olahus, Dimitrie
Cantemir, Ion Budai Deleanu, Eminescu, Maiorescu,
Vasile Conta, Pârvan, Haşdeu, Blaga, Lovinescu, Ibrăileanu ş. a. reprezintă o succesiune, ontologic însă toa-

te aceste momente coexistă. În această perspectivă,
Mircea Eliade nu “intră” doar şi el între marile
spirite ale culturii române, ci este pur şi simplu
“absorbit”de aceasta, cu atît mai tare cu cît mai
“departe”în universalitate s-a aventurat. Există, cum
a spus Mircea Vulcănescu mai înainte şi mai frumos
decît Jauss, un “tipar de aşteptare” pentru opera lui
Mircea Eliade în cultura noastră.

3 . Cum ar putea fi definit repede şi fără greşeală
raţionalismul lui Mircea Eliade? Astfel formulat
şi citîndu-l pe C. Noica, s-ar putea pune întrebarea: cît de clar poate fi înfăţişat Eliade, “în ipoteza
sau, dacă se preferă, sub iluzia că l-ai înţeles”?
Şi, asemenea filosofului de la Păltiniş, încerc în
continuare o prezentare “care s-ar voi valabilă şi
pentru cei ce nu au citit un rînd din el”, ca şi pentru cei care, avînd în biblioteca lor opera completă a lui Eliade, “au deschis unul ori două volume
şi le-au închis repede la loc”. “Totul pleacă de
la Kant.” – spune Noica referindu-se la Hegel. Totul
se-ntoarce dincolo de Kant, aş îndrăzni să spun,
vorbind despre Mircea Eliade. Un “dincolo” care nu
este nici anterior, nici inferior. O întoarcere dincolo
rostuită ca o venire din colo. Dar pe ce căi ocolitoare! Mai întîi, prin toată cultura românească
modernă care, în ceea ce are critic şi raţional, este de
sorginte kantiană. Eminescu, Maiorescu şi generaţiile de maiorescieni (Negulescu, Motru, Petrovici,
Lovinescu), Blaga sau Al. Bogza, toţi îşi au în Kant
un “autor”.Această predispoziţie paradigmatică de a
pune în joc peste tot raţiunea a moştenit-o şi Eliade.
“A moştenit-o”pentru că avea “vocaţie succesorală”.
O “vocaţie” pe care apoi, în al doilea rînd, India şi
Orientul l-au ajutat să o înţeleagă. Cercetînd
doctrinele Yoga a înţeles şi Legenda Monastirii
Argeşului. A înţeles, adică, un alt mod de raţionalitate care, întemeiată în cultura universală, s-a
dovedit a fi capabilă, în egală măsură, să se rostească
şi româneşte. După “raţiunea mitică” a lui Platon,
după “raţiunea pură” a lui Kant, după “raţiunea
absolută” a lui Hegel, după “raţiunea dialectică” a
lui Sartre şi după “raţiunea dogmatică” a lui Blaga,
Eliade cercetează şi defineşte raţiunea magică.
Raţiunea magică nu este un moment sau un nivel al
Raţiunii, considerate istoric, ci, alături de celelalte
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(şi simultan, avînd aceeaşi origine şi demnitate ontologică) o modalitate a conştienţei spiritului uman. Şi
o modalitate a integralităţii şi universalităţii acestuia.
Instrumentul ei este simbolul, aşa cum în cazul
raţiunii mitice platoniciene era mitul sau în cazul raţiunii absolute hegeliene era conceptul.
În Traite d’Histoire des Religions putem citi
următoa-rele despre simbol: “Este, prin urmare,
justificat să vorbim de o <logică a simbolului>, în
sensul în care simbolurile, de orice natură ar fi ele, şi
oricare ar fi planul în care se manifestă, sunt totdeauna
coerente şi sistematice.” Dacă toate celelalte modalităţi
raţionale ale conştienţei spiritului uman pun ordine în
cunoaştere şi în lume, raţiunea magică pune sens.
Dar, nici măcar nu îl pune cu adevărat, ci îl dezvăluie.
Căci în simbol se află înscenat sacrul. Pentru “trădarea”
acestei înscenări, Mircea Eliade a elaborat (“văzînd
şi făcînd”) o metodă critică proprie: hermeneutica.
“Hermeneutica – scrie el în Fragments d’un journal ar putea să devină singura îndreptăţire valabilă a
istoriei. Un eveniment istoric îşi va putea justifica
apariţia cînd va fi înţeles. Aceasta ar putea să însemne
că lucrurile se întîmplă, că Istoria există numai pentru a

obliga pe oameni să le înţeleagă.” Într-adevăr,
Constantin Noica are dreptate să scrie că “Puţini
oameni de ştiinţă au avut atîta bunătate.”

4. “Această hermeneutică este capabilă să deschidă un
drum nou şi exegezei româneşti teoretice şi aplicate, cu
prelungiri directe în critica ideologică, literară şi artistică”, notează Adrian Marino în “Prefaţa” singurei abordări cu adevărat critice a Hermeneuticii lui Mircea
Eliade. (“Singurătatea” ei sporeşte, acum, şi mai mult
după dispariţia marelui istoric al religiilor.) O asemenea judecată fermă, însoţită şi de un discurs critic riguros, adecvat, “armat” cu o erudiţuie “funcţională”, este
de natură să ne facă să înţelegem că, în sfîrşit, cu Mircea Eliade, cultura română are şansa de a-şi trece în
patrimoniu un cărturar care să nu mai fie “un întemeietor”, ci un “deschizător” de drumuri. “Marcarea”
drumului deschid de Mircea Eliade şi-o asumă, de
altfel, Adrian Marino, chiar din start, alegînd ca motto
pentru demersul său aceste rînduri testimoniale din
Fragments d’unjournal:“În lucrările mele, eu am
încercat să elaborez această hermeneutică; dar eu am
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ilustrat-o într-o manieră practică, pe baza
documentelor. Îmi rămîne acum, mie sau altcuiva,
de sistematizat această hermeneutică.” În această
ordine de idei, Adrian Marino este singurul
“executor testamentar” al gîndirii lui Mircea Eliade.
Deocamdată. Cultura română, însă, nu poate “rata”
o asemenea “moştenire”.
5. Atît de generos obsedat de a descoperi
în toate evenimentele vieţii un sens a fost Mircea
Eliade încît şi propria-i moarte a supus-o unei
procedări hermeneutice. Alegînd incinerarea, a
transformat absurdul incendiu, produs cu relativ
puţin timp înainte în biblioteca lui personală din
Chicago, într-o “repetiţie generală” a dispariţei din
Marea Ordine a Lumii. Căci era de neimaginat un
Eliade lipsit de cărţile lui.

(Text scris în aprilie 1986, publicat mai întîi în
revista ASTRA, nr.8/1986, inclus în volumul
Fragmente salvate (1985-1989), apărut la Editura
Polirom, 1996 şi menţionat în Biobibliografie.
Mircea Eliade, vol. III, Editura Jurnalul naţional,
1999, de Mircea Handoca.)

© Fotografia autorului: Valentin Ajder

ADRIAN
ALUI GHEORGHE
A intrat Poezia în oraş
A intrat Poezia în oraş
cum intră toamna mai întîi: stîrnind o frunză.
Apoi greierii au dat semnale, lungi ţîrîituri
care au trecut aproape neobservate prin cartiere,
dar care au făcut să tremure de-nfiorare pielea apei.
Ziarele au scris cu litere de-o şchioapă
că fenomene stranii s-au abătut asupra lumii noastre,
că inimile cetăţenilor din oraş au înregistrat
brusc spasme inexplicabile
ca la apropierea cometei, unii s-au îndrăgostit fără
motiv
iar oftaturile lor au alungat cîrdurile de ciori
din plopii care stăteau
ca nişte indicatoare
la intersecţia dintre pămînt
şi cer arătînd fără odihnă drumul spre Nicăieri.
A intrat Poezia în oraş
ca funcţionarul de la fisc
care a adus o veste de la Dumnezeul Impozitelor:
pentru două mii de ani nimeni nu mai e dator
nimănui,
se prescriu toate datoriile,
cetăţeanul nu mai trebuie să plătească pentru lumina
soarelui,
pentru clipocitul stelelor,
pentru cîntecul privighetorilor,
nu mai trebuie să plătească pentru nuca din nuc,

pentru mărul din măr,
pentru pruna din prun,
viaţa e gratis,
moartea e gratis,
spectacolul străzii e gratis,
poţi să mergi pînă la capăt pe gratis,
poţi să eziţi pe gratis,
poţi să disperi pe gratis,
pînă şi orbecăitul prin paradisul de sub osul frunţii
e gratis.
A intrat Poezia în oraş.
Unii spun că era dimineaţa devreme şi gunoierii au
dat
onorul intimidaţi de freamătul pe care îl stîrnea
prin materie. Era ca un curent
care nici nu te zgîlţîia,
dar nici nu te lăsa amorţit în sine. Un beţivan ar fi
sărutat-o
pe frunte, zic unii,
iar buzele i s-ar fi lipit
ca şi cum ar fi atins cu pielea o bucată de fier înroşit.
Alţii au spus nu, poezia nu e fierbinte în aşa hal,
că se ştie: ea e rece ca un cristal în care s-a oglindit
luna.
Vînzătoarele de flori s-au jurat că poezia le-a
colorat petalele trandafirilor de pe tarabă
încît şi Dumnezeu a încercat
să se admire în strălucirea lor.
Păreri.
A intrat Poezia în oraş.
Pompierul a anunţat imediat Comenduirea
că lucrurile nu sînt chiar aşa de paşnice,
că un foc tainic arde pe unde trece
nu are flacără, ce e drept,
nu lasă cenuşă, ce e drept,
nu frige, ce e drept,
nu face răni pe partea vizibilă a trupurilor, ce e drept,
şi totuşi se simte pîrjolul
în aer,
în priviri,
în cuvinte.
Ce e de făcut?, a mai întrebat pompierul.
Dar Comenduirea a devenit pentru prima dată
melancolică de la descoperirea focului pentru om
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de către Prometeu
şi a decretat
pentru cîteva mii de ani
un incendiu universal
care va arde
lucrurile şi fiinţele aşa cum face viaţa dintotdeauna.
Cetăţenii au fost, pentru o clipă, îngroziţi.
A intrat Poezia în oraş.
Hingherii au prins-o
– se zice şi au înghesuit-o
într-un sac
şi cînd
au scos-o
ca să o arunce la un loc
cu ceilalţi
cîini capturaţi de pe maidan
au descoperit că înăuntru era
Moartea.
Da, Moartea!
Pssst!
Au dus-o la loc,
au aşezat-o cu grijă la marginea drumului,
primul trecător a suspinat:
Oh, cereşetorii ăştia!
şi i-a strecurat o monedă în palmă.
Palma era rece.
A intrat Poezia în oraş.
Un comunicat din partea Primăriei, lipit pe toate
gardurile
şi la scările de bloc, lipit pe frunzele de podbal
şi pe toate măceşele din parc,
lipit pe palmele cerşetorilor
şi lipit pe urechiuşele doamnelor,
lipit pe sfîrcurile căţelelor în călduri
şi lipit pe borurile pălăriilor domnilor,
lipit pe bastoanele orbilor
şi pe medaliile veteranilor din războiul rece
preciza
că
toţi
cetăţenii
cu
drept
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de
vot
care vor simţi că poezia le afectează drepturile lor
bine stabilite prin legea gravitaţiei şi
prin legea compensaţiei,
prin legea transmutaţiei perpetue a energiei
şi prin legea relativităţii,
prin legea polarităţii şi prin legea ubicuităţii
pot depune plîngerile în tomberonul special
amplasat în faţa primăriei.
Fiecare caz va fi analizat de o comisie
special înfiinţată care va acorda despăgubiri
în funcţie de mărimea
daunelor.
Celor care le-a trecut viaţa pe degeaba
- lucru stabilit în urma unei analize profunde primăria le va mai acorda o viaţă second hand
din fondul de rezervă.
A intrat Poezia în oraş.

Piatra Neamţ, octombrie 2013
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grafică de Mircea S. Bozan

ducem cu noi
frumuseţea şi dezastrul
vieţii

copilul

ION MARIA
din cartea lui samuel
pentru Marian Nicolae Tomi

în ozn-ul care pleca m-am întâlnit
cu leopold bloom şi joseph k. eram printre
ultimii salvaţi de pe pământul
distrus de un dezastru atomic
ori dintr-un apocalips datorat
prostiei oamenilor
ne duceau spre alte spaţii alte planete
unde să reluăm acelaşi destin tragic
al omenirii
greşelile ne urmau ca şi frumuseţea vieţii
omeneşti
pentru extratereştrii din navă eram
nişte străini le eram indiferenţi
nu ne înţelegeau dar ne salvau
cum salvezi o specie rară
pe cale de dispariţie
indiferent unde vom ajunge şi
acolo ne va aştepta un bătrân
cu haină lungă
bătrânul din cartea lui samuel
noua geneză va fi una a fiinţelor
fără umbră
şi acolo poeţii şi sfinţii vor organiza
lumea vor da nume lucrurilor
nume care vor fi duhul lor
de viaţă
suntem fiinţe precare oriunde mergem

dincolo de uşa de apus întunericul
a căzut în valurile de sub asfalt
un copil umblă pe plaja din cambrian
urma lui va deveni piatră
cine este el de se joacă aşa
cu universul?
unde ne găseşte şi nouă un loc
în paginile cărţilor
pe câţi îi va lăsa
în marginile albe ale cărţii?
avem cupe şi medalii pe rafturi
şi fiecare om este o bibliotecă
de specii
cum ne prelungim noi unul din altul
ca umbrele de dimineaţă cu umbrele de seară
în nici o clopotniţă nu este întuneric
lumina vine de pretutindeni sunetul
o naşte îi dă viaţă cum dă şi sfântul duh
noaptea nu privesc sub pat acolo
se joacă spiriduşii ei trăiesc un nou ev mediu
au lumânări de mărimea unor bănuţi
de trecut styxul scriu cărţile lor mici
în care încape universul
ne scriu şi pe noi sunt avocaţii noştri
în faţa umbrelor
dar mi-e frică să-i întâlnesc nu privesc
noaptea sub pat se pot supăra
îi pot împiedica să-şi facă treaba
şi voi fi obligat să scriu cartea
în locul lor
să fiu copilul care calcă plaja cambriană
şi gândeşte lumea întreagă
atunci când (în joacă) aruncă pietre
în apă
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IOAN NEGRU
EU ZICEAM,
TU ZICEAM

Poem (1)
Eu ziceam că sunt
ninsoare cu fulgi de decembrie
Tu ziceam că eşti
spaţiul zdrenţuit
dintre fulgi
Eu ziceam că sunt
căderea
tăcută a fulgilor
Tu ziceam că eşti
sânge inundând
spaţiul timpul ninsorii
Eu ziceam că sunt
ningerea
primului fulg
Tu ziceam că eşti
o inimă
ce ninge

Poem (2)
Eu ziceam că sunt un iepure mic
foarte mic
alb rătăcit peste câmp
Tu ziceam că eşti vânătorul
ce-i ţinteşte în inima
repede bătând
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Eu ziceam că sunt depărtarea de-o clipă
dintre glonte şi inimă
Tu ziceam că eşti glontele-Ahile
ce aleargă acea depărtare
Eu ziceam că sunt chilia întunecată
roşie a inimii
Tu ziceam că eşti glontele
glontele închis
în chilie Tu ziceam că eşti glontele
glontele închis
în chilie

Poem (3)
Eu ziceam că sunt
o bobiţă de mugure
ascuns sub coaja
zemoasă de primăvară
Tu ziceam că eşti
frunza verdele verde crud
care adapă gura de aer
Eu ziceam că sunt
rădăcina de apă
şi rădăcina de pământ
Tu ziceam că eşti
humusul născut din frunzele verzi
care hrăneşte rădăcinile
Eu ziceam că sunt
focul de stea
gălbenuş al pământului
Tu ziceam că eşti
cenuşa de foc
în care stă rădăcina
bobiţei de mugure

Poem (4)
Eu ziceam că sunt
un munte mare mare
înverzit înzăpezit
senin
Tu ziceam că eşti

pământul îmbrăţişat despicat
ridicat în cer
ca un nor
ca o cale
Eu ziceam că sunt
un cer senin
rănit de muntele ridicat
ca un nor ca o cale
Tu ziceam că eşti
iarba cea verde
şi zăpada-ngheţată
care acoperă muntele
şi rănile senine-ale cerului

Poem (5)
Eu ziceam că sunt
o coală imensă de hârtie
care acoperă
ca o sferă
pământul
Tu ziceam că eşti
un ochi albastru
care ne scrie numele pe hârtie
Eu ziceam că sunt
numele scris
pe albul care acoperă sfera
Tu ziceam că eşti
numele scris
pe peretele alb
care-o zideşte
Eu ziceam că sunt
soarele tipărit peste sferă
care-o cloceşte
Tu ziceam că eşti
ochiul albastru
care scrie ce scrie soarele
şi-l rosteşte

Poem (6)
Eu ziceam că sunt

un fulg de nea
ce mângâie aerul
Tu ziceam că eşti
aerul care-l cuprinde
Eu ziceam că sunt
zăpada marea
care acoperă pământul
Tu ziceam că eşti
pământul întors
cu zăpada
cu marea înăuntrul său
Eu ziceam că sunt
ninsoarea sfânta
ce cade din cer
Tu ziceam că eşti
cerul
cerul pustiu
imens
uitat!

Poem (7)
Eu ziceam că sunt
un vers lung şi scurt
rupt dintr-o poezie
Tu ziceam că eşti
un cântec scurt
cât o vocală
rupt dintr-un cântec
Eu ziceam că sunt
literele desprinse din vers
din cuvinte
tăciuni în zăpadă
Tu ziceam că eşti
mărgele de strigăt
de suspin şi de lacrimă
Eu ziceam că sunt
norul de gheaţă
şi norul de praf
în care sunt semănate
soarele şi pământul
Tu ziceam că eşti
cântecul care îmbrăţişează
norul de gheaţă
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şi norul de praf
şi cântă
singur cântă
neauzit cântă

Poem (8)
Eu ziceam că sunt
o primăvară albă
care luminează cerul
cerul albastru
Tu ziceam că eşti
colţul cel fraged al ierbii
urcat în cerul de zăpadă
Eu ziceam că sunt
paşii cărării
rămaşi netopiţi
peste câmp
Tu ziceam că eşti
urma dezgheţată a pământului
care desface cerul de muguri
Eu ziceam că sunt
cerul cel verde
Tu ziceam că eşti
verdele cerului

Poem (9)
Eu ziceam că sunt
o cărare-cărăruie
şerpuind peste câmp
Tu ziceam că eşti
iarba mijită verde întunecat
lângă urme
lângă umbre
Eu ziceam că sunt
râul mic bătrân
din mijlocul locului
care taie cărarea
Tu ziceam că eşti
umbra pădurii
dusă pe cărarea-cărăruie
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Eu ziceam că sunt
cerul de vişină
în care se duc să apună
calea de pământ
şi calea de apă
Tu ziceam că eşti
pasul cu care păşesc
şi pasul cu care stau să apună

Poem (10)
Eu ziceam că sunt
un ram de cireş
alb înflorit
Tu ziceam că eşti
floarea
alb aprinsă în ram
Eu ziceam că sunt
clonţul de aur al albinei
şi picioarele de nectar
Tu ziceam că eşti
focul îmblânzit în găoace
prima suflare care mângâie lacul
Eu ziceam că sunt
oul roşu din ram
hrănit prin ombilicul cel verde
Tu ziceam că eşti
sâmburele cu miezul copt
înghiţit de clonţul păsării
şi semănat

Poem (11)
Eu ziceam că sunt
o vioară prăfuită
şi albă de sacâz
Tu ziceam că eşti
o vioară care cântă
singură
cu gura ei de vioară cântă
Eu ziceam că sunt
mâna de pe strune
şi mâna de pe arcuş
Tu ziceam că eşti

cântecul care se vede
şi se mângâie
şi curge pe frunze
Eu ziceam că sunt
un cântec uitat
pe care-l cânt singur
Tu ziceam că eşti
zăpada cea albă cea albă
şi oasele albe albe
şi praful alb alb
de sacâz
de mormânt

Poem (12)
Eu ziceam că sunt
un zeu bătrân şi senil
la care nu se mai roagă nimeni
Tu ziceam că eşti
o rugăciune uitată
de care nimeni
nu-şi mai aduce aminte
Eu ziceam că sunt
un altar de cenuşă
într-un templu de lut
Tu ziceam că eşti
pământ îngropat
zidit în ţărână
Eu ziceam că sunt
o pasăre
care se scaldă-n ţărână
Tu ziceam că eşti
cuibul de pământ
care cloceşte

ZIDURI 6

1.4. Degeaba se reîntoarce timpul fără cărare.
N-are aripi. N-are paşi.
1.5. Numărăm pe degete anii. Până se fac bătături.
Căuşul palmei e sec. Nu mai adapă.

2.
2.1. Viţa-de-vie stă agăţată, peste fereastră,
în cuie.
2.2. Vinul va fi roşu. Cu trei picături mai roşu.
2.3. Semănam iubire, ca bătrânii poveştii.
Pleavă semănam.
2.4. Am secerat grâul şi i-am dat foc.
Să vedem cum se aprinde cerul.
2.5. În cenuşa cerului m-am îmbrăcat. 3.
3.1. Cu rădăcinile păşim, nu cu paşii.
Rădăcinile văd până în cer.
3.2. Cerul vede până mai jos de rădăcini.
Acelaşi cer vede cerul mai dinjos de rădăcini.
3.3. Ce pământ e acela care umblă?
3.4. Pomii şi-au copt poamele. Cu sudoarea
frunţii vine toamna. Păcatul.
3.5. Şi dacă râul e pom? Şi dacă marea e pom?
Râu de pământ. Mare de pământ. Care umblă.

4.
4.1. Am adunat umbra din cimitir.
Morţii au umbra cu rădăcina cea mai lungă.
4.2. Am adunat. Am furat-o.
Am îmbrăcat-o pe piele.
4.3. Am dus-o doi paşi. Pământ s-a făcut.
Cer de pământ s-a făcut.
4.4. Am cules-o cu mâna. Am îmbrăcat-o
pe piele. Stai până la rouă.
4.5. Da, avea pielea umedă, ca un bot de câine.
Urma paşilor prin rouă e umbra.

1.
1.1. Nu numărăm decât ziua de ieri.
Decât ziua de azi.
1.2. Celelalte sunt ani. Nimeni nu-i mai adapă.
1.3. Poate ziua de azi. Cu ea însăşi azi.
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IULIAN BOLDEA

Grigore Alexandrescu:
jocurile şi limitele convenţiei poetice
Grigore Alexandrescu a creat în două registre estetice,
aparent distincte, dar, în fond, exprimând contradicţiile
conştiinţei sale, ireductibile, interogative, greu de
conciliat. Acest dualism estetic, în care reverberaţiilor
romantice li se alătură construcţiile de severă concepţie
clasicistă, e reprezentativ pentru poetul paşoptist. În
meditaţii tonul liric este elegiac şi melancolic, în timp
ce în epistole şi fabule tonalitatea se schimbă, accentele
satirice fiind mult mai pronunţate. În acest fel, putem
identifica două laturi ale operei lui Grigore
Alexandrescu: pe de o parte, el este un poet melancolic
şi reflexiv, marcat de marile întrebări asupra condiţiei
umane şi asupra istoriei, aflat în contradicţie cu o societate mediocră, incapabilă să-i recunoască meritele. Pe
de altă parte, prin raţionalismul său de esenţă clasicistă,
Grigore Alexandrescu se dovedeşte un scriitor satiric,
de o luciditate extremă, care îşi conceptualizează emoţiile, punând mereu o distanţă ironică sau sarcastică
între sine şi lucruri. Predilecţia, în poezia de început a
lui Grigore Alexandrescu, pentru meditaţiile sumbre
în privinţa destinului omenirii ori a efemerităţii civilizaţiilor e influenţată de preromanticii francezi, în
timp ce melancolia gravă, transcrisă într-un vers solemn, are ecouri din Lamartine. În nota dominantă a
personalităţii sale, Alexandrescu e un romantic, atât
în elegii şi meditaţii, cât şi în epistole şi fabule, chiar
dacă acestea din urmă se remarcă printr-o temperare
a spiritului imaginativ şi prin echilibru formal.
Poetul se dovedeşte, rând pe rând, reflexiv şi problematizant, stăpânindu-şi cu luciditate
trăirile,
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el căutând să descopere adevărul profund al propriului destin, prin intermediul autoanalizei,
dar şi adevărul lumii exterioare, prin denunţarea
şi satirizarea viciilor şi defectelor contemporane.
Meditaţiile şi elegiile lui Grigore Alexandrescu
valorifică temele esenţiale ale romantismului şi
preromantismului:sentimentul tristeţii metafizice,
tema ruinelor, peisajul înserării, iubirea exaltată
sau tumultuoasă, evocarea copilăriei şi a trecutului istoric, antiteza dintre nobleţea conştiinţei poetice şi mediocritatea societăţii contemporane.
Influenţa lui Lamartine este foarte evidentă în meditaţii şi elegii, prin prezenţa reveriei melancolice,
sentimentul nostalgic al timpului ireversibil, percepţia grandiosului cosmic, relaţiile dintre fiinţa
umană şi Divinitate, prezenţa elementului autobiografic, tendinţa de a spiritualiza realitatea, împletirea reflecţiei filozofice cu autoanaliza, muzicalitatea versului etc.Versurile lui Grigore Alexandrescu valorifică, în tonalitate elegiacă, frământările unei conştiinţe care caută mereu să-şi
afle echilibrul afectiv sau să se integreze într-o
lume rău întocmită, în care principiul malefic e
atotputernic, iar individul suferă datorită solitudinii sale. Drama poetului e cea a solitudinii interogaţiilor fără răspuns, a căutărilor zadarnice
şi a eşecului, a speranţelor şi deziluziilor. În câteva elegii sentimentul dominant este acela de resemnare în faţa efemerităţii fiinţei umane şi a tragismului existenţei, transcris în versuri expresive
şi plasticizante, de sobrietate formală, dar marcate şi de un anume retorism ( Miezul nopţei, Adio.
La Târgovişte, Cimitirul sau Candela).Poet reprezentativ al epocii paşoptiste, Grigore Alexandrescu a exprimat, în satirele lui, un conţinut etic şi
didactic, pliat pe o expresivitate lirică de netăgăduit.
Şerban Cioculescu notează că „Grigore Alexandrescu e el însuşi în poezia de conţinut etic.Poet
al dezinteresării, al altruismului, al binelui public,
când se dezbară de suferinţele insuficient patetizate, ca şi de temele lirice convenite,îşi regăseşte
tonul cu adevărat propriu, ca acela din Rugăciunea, din Anul 1840, din fabule şi mai ales din epistole şi satire.În aceste produceri didactice, poetul
îşi învederează o mai statornică afinitate cu clasi-

cismul, decât cu romantismul francez; sau dacă acesta din urmă i-a servit ca model pentru stimularea
crizelor sale subiective, în dezolare şi imprecaţie,
celălalt i s-a potrivit în structura sa permanentă, de
raţionalist şi de observator”. Satiră. Duhului meu a
fost scrisă în anul 1839 şi publicată în volumul Satire
şi fabule, din 1842. Punctul de plecare în scrierea
poeziei pare să fie satira a IX-a, A mon esprit, a lui
Boileau. Cu toate acestea, Alexandrescu se desprinde de modelul său nu doar prin transpunerea trăirilor şi a eroilor lirici într-un mediu inedit, ci şi prin
expresia nouă, în care echilibrul clasic şi impulsul
romantic se împletesc. Titlul e semnificativ şi exprimă valorificarea unui procedeu literar, dialogul cu
sine însuşi, dedublarea eului, scindarea sa în două
entităţi, din care una o contemplă pe cealaltă cu
ironie şi sarcasm. În fapt, poezia nu urmăreşte doar
amuzamentul ori satira unor aspecte izolate ale societăţii, ci pune în lumină un aspect mai grav, cu
contur generic, anume condiţia poetului, a artistului în general într-o societate îngustă, cu principii
mercantile şi lipsită de deschidere spre valorile artistice autentice. Orizontul în care trăieşte o astfel de
societate este îngust, lipsit de perspectivă, membrii
aristocraţiei dedicându-se mai degrabă distracţiilor
ieftine, snobismului şi unor preocupări mondene
derizorii. Poezia debutează cu un dialog dintre eul
liric şi o „cuconiţă”, dialog ce are darul de a realiza o
punere în scenă a problematicii lirice pe care autorul
o valorifică aici, dar, în acelaşi timp, de a sugera opoziţia dintre două moduri de a exista şi de a gândi,
unul autentic, al poetului, şi celălalt marcat de falsitate şi de inadecvare la normele adevărului şi ale valorilor autentice: „Trageţi toţi câte o carte: domnule,
eşti cu mine. / Şezi mă rog împotrivă, şi vezi de joacă bine. / – Dar ţi-am spus, coconiţă, că eu din întâmplare, / Nici bine, nici nebine nu poci să fac
cercare: / Am cuvintele mele: aste jocuri plăcute, /
Cu voia dumitale, îmi sunt necunoscute. / – Nebun
cine te-o crede; vrei să te rugăm poate; / Astăzi chiar
şi copiii ştiu jocurile toate, / Veacul înaintează; caro;
vezi că ţi-e rândul, / Dar ce făcuşi acolo! Unde îţi
este gândul? / Când eu am dat pe riga, baţi cu alta
mai mare? / Astfel de neştiinţă e lucru de mirare!”.
Descrierea moravurilor, a defectelor şi viciilor epocii e realizată cu vervă de comediograf, într-un de-

sen îngroşat până la caricatură uneori, alteori trasat
în liniile subţiri ale ironiei. Din punct de vedere compoziţional, poezia e alcătuită din mai multe secvenţe
de mărimi diferite, ce figurează scene din viaţa
societăţii înalte bucureştene. În prima secvenţă, dialogată, cum am văzut, limbajul este alcătuit din exclamaţii, interogaţii, expresii familiare, elemente de jargon, toate având darul de a sugera o gândire şi o vorbire facilă, de a denunţa superficialitatea şi, totodată,
stilul pretenţios al personajului feminin.
În a doua secvenţă are loc dialogul poetului cu duhul
său, acela care are un comportament atât de neadecvat în societatea aristocratică. Evident, reproşurile pe
care le adresează poetul duhului sunt simulate, autoironia e, în fapt, o formă de critică a moravurilor celorlalţi, iar diatriba îndreptată asupră-şi e destinată
semenilor, ce pun preţ pe aparenţe, pe convenţiile sociale, eludând sau ignorând trăirile autentice, valorile
cu adevărat importante, acelea care structurează fiinţa profundă a omului. În acest schimb de replici între
poet şi duhul său se creează un joc de oglinzi în care
falsul şi autenticul, ridicolul şi sublimitatea, ironia şi
autoironia se împletesc indisociabil („Aşa-mi spunea
deunăzi, cu totul supărată, / O damă ce la jocuri e
foarte învăţată, / Apoi şoptind pe taină cu câteva vecine: / Vedeţi, zise, ce soartă, şi ce păcat pe mine? / Două greşeli ca asta, zău, sufletul mi-l scot, / A! ce nenorocire! Ma chere,ce idiot! // Vino acum de faţă şi stăi
la judecată, / Tu care le faci astea, duh, fiinţă ciudată,
/ Ce vrei să joci o rolă în lumea trecătoare: / de ce
treabă mi-eşti bună, putere gânditoare, / Când nu poci la nimica să mă ajut cu tine, / Când nu te-ai deprins încă nici vistu să-l joci bine? // Nu mai eşti tu
acela care-n copilărie / Ştiai pe dinafară vestitaAlexăndrie, / Şi viaţa ciudată a unui crai cuminte /
Care lasă pe dracu fără încălţăminte? / Tu care mai
în urmă, râzând d-acestea toate, / De rost puteai a
spune tragedii însemnate, / Meropa, Atalia şi altele
mai multe / Declamându-le toate cui vrea să te
asculte?”).Răspunsul „duhului” este unul ce trădează
o gamă largă de procedee satirice, de la ironie la sarcasm, expunându-se aici tabloul unei societăţi ce pre ţuieşte non-valorile şi respinge valorile autentice, în
care defectele devin calităţi, iar viciile virtuţi.
E, cum s-ar spune, spectacolul aproape grotesc al unei
„lumi pe dos”, marcată de superficialitate şi ipocrizie,
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de prozaism şi lipsă de idealitate: „Negreşit, îmi vei zice, ţiu minte ce îmi place, / Dar cărţile cu mine e greu
să se împace. / Mai lesne poci a spune hoţiile urmate /
La ze- ce tribunaluri subt nume de dreptate, / Mai lesne poci să număr pe degetele mele, / Câţi sfinţi avem
pe lună şi câte versuri rele, / Decât să bag de seamă ce
carte nu e dată, / A cui este mai mică şi cine o să bată.
/ Când sunt în adunare, n-am altă mulţumire, / Decât
să se deschiză sujeturi de vorbire: / Atunci sunt gata,
slobod, ascult, şi cu plăcere / Tuşesc, zâmbesc, mă leagăn şi-mi dau a mea părere”. Pentru a-i insufla, în mod
ironic, duhului dorinţa de a se adecva la exigenţele acestei societăţi „înalte”, poetul oferă exemplul acelui
„domnişor” elegant, considerat de cei din jur ca om
de spirit şi de caracter. Pentru a da o imagine cât mai
veridică a acestui personaj, poetul îl surprinde în mişcare, notând detalii, gestica, vorbele şi comportamentul său cu cât mai multă verosimilitate şi plastică a reprezentării („Vezi domnişoru-acela care toate le ştie, /
Căruia vorba, duhul, îi stă în pălărie, / În chipul de-a
o scoate cu graţii prefăcute? /Hainele după dânsul sunt
la Paris cusute: / Singur ne-ncredinţează. Lorneta
atârnată / Este şi mai streină, d-o formă minunată:
/ Vrea s-o cumpere prinţul, dar ca un om cuminte
/ Dumnealui o tocmise ceva mai înainte. / Când le-a
spus astea toate, o ia la ochi, priveşte / Chiar pe dama
aceea cu care-atunci vorbeşte; / I-o dă în nas, se pleacă, şi în sfârşit o lasă, / Zicându-i: Ce lornetă! Te-arată
mai frumoasă. // Fieşcine cunoaşte ce cap tânărul are;
/ Dar pentru că dă bine din mâini şi din picioare, / Şi
trânteşte la vorbe fără să se gândească, / Am văzut
multă lume cu duh să-l socotească; / Iată de ce talente
avem noi trebuinţă”.Finalul poeziei aduce cu sine o
amplificare a ironiei şi autoironiei, pentru că poetul
îşi povăţuieşte „duhul” să înveţe toate acele lucruri care îi sunt străine, ce sunt inadecvate cugetului său iubitor de frumos şi ideal („Aşa, în loc să critici greşalele streine, / În loc să râzi de alţii, mai bine râzi de tine:
/ Învaţă dansul, vistul şi multe d-alde alea; / Iar dacă
vrei să faci versuri, ia pildă de la Pralea”).
Cum observa Şerban Cioculescu, „liricul la el (la Grigore Alexandrescu – Iu.B.)e accidental, am spune
chiar nesubstanţial; didacticul, în cea mai înaltă expresie a cuvântului, e permanent şi caracterizant. Poetul
nu-şi găseşte nicăieri tonul just, ca în epistole şi satire,
unde-i recunoaştem unicitatea, prin judecată, prin
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bun-simţ, bonomie, îngăduinţă, incisivitate nerăutăcioasă, în numele adevărului, iar nu al patimii”.
Toate aceste trăsături, însoţite de o compoziţie echilibrată, de un simţ al construcţiei în care liricul şi
dramaticul se intersectează, caracterizează şi Satiră.
Duhului meu, expresie a instinctului critic, clasicizant şi didactic al poetului.
Şerban Cioculescu refuză naturii poetice a lui Grigore Alexandrescu lirismul, acea aptitudine inefabilă de a vibra la ritmurile lumii, de a rezona la ecourile pe care le stârnesc în mintea noastră frumuseţile naturii fizice sau ale naturii umane.
Evident, o astfel de opinie, absolutizată, nu poate fi
deloc acceptată. Există, în numeroase creaţii ale lui
Grigore Alexandrescu, pagini de lirism, sugestii
ale expresivităţii de netăgăduită forţă poetică.
Observaţia lui Cioculescu se referă la faptul că
mai toate creaţiile aparţinând genului satiric sunt
dominate de un ton didacticist şi moralizator, care
frânge lirismul şi diluează sugestivitatea.
Epistola dedicată lui Ion Câmpineanu are un dublu
caracter; pe de o parte, avem de a face aici cu o artă
poetică in nuce, aşadar cu o scriere de aspect programatic, în care autorul îşi exprimă concepţia sa
despre artă, despre raporturile, atât de subtile şi de
nuanţate, dintre artă şi societate şi, pe de altă parte,
această operă ni se înfăţişează ca o scriere de aspect
autobiografic, ca o oglindă a spiritului creator, ce se
priveşte pe sine cu nesaţ al auto-cunoaşterii şi cu luciditate necomplezentă. Evident, cele două planuri
ale poeziei, cel didactic şi cel autobiografic, sunt în
consonanţă, se împletesc şi-şi răspund la nivel ideatic. „Poetul se analizează, remarcă Şerban Cioculescu, în stările sale de conştiinţă neparoxistică, cu
mai multă luciditate”. Transformând propriile sale
stări sufleteşti într-un adevărat document moral,
poetul simte totodată nevoia unei limpeziri a opţiunilor sale estetice, a unei asumări a destinului său
artistic din unghiul adecvării fondului la formă, a
viziunii la expresie. Poezia începe pe un ton colocvial, familiar, marcat de interogaţii şi de modalităţi
ale oralităţii, mijloace care par a se transpune în
adevărate forme de captatio benevolentiae a cititorului: „Prietene, mai ţii minte acele povăţuiri /
Care-mi dai la ale mele trecute nemulţumiri? /
C-aveai cuvânt o văz bine; eu prea înşelat eram, /

Când socoteam de cumplite relile ce-atunci cercam.
/ Într-o zi (de atunci însă multă vreme a trecut), /
Povestindu-ţi eu o nouă neplăcere ce-am avut, / Teai întors, şi c-o zâmbire: «Văz adevărat, mi-ai zis, /
Şi cunosc că ai dreptate, dar arată-o în scris, / Şi în
versuri iar nu-n proză, căci oricâţi sunteţi poeţi, /
Voie a vă plânge-n proză de l-Apolon nu aveţi»”.
Tonul acesta de confesiune, vădind propensiunea
poetului pentru exprimarea pornirilor sale cele mai
adânci, are rolul de a pune în scenă meditaţia despre
poezie, despre rostul poetului situat într-un peisaj
inadecvat. De altfel, referindu-se la rolul „obiectului”
în poezia lui Grigore Alexandrescu, Eugen Simion
remarcă faptul că „introdus în poem, obiectul este
lăsat deoparte până ce tema morală se consumă.
Poemul trece, în acest timp, de la regimul grandorii,
de la tonul înalt, de o pasionalitate lipsită de căldura
intimităţii (imitaţii, modele prea vizibile...), la climatul de uscăciune al demonstraţiei morale, pentru
a căpăta, în scurtele fragmente confesive, un aspect
de pasionalitate mai sinceră”. Şi în Epistolă se poate
observa o astfel de împletire a descripţiei reci şi a
unei retorici a pasiunii, într-o încercare de a uni vizionarismul de stirpe romantică al poetului cu eticismul său de sorginte clasică.Poetul descrie, astfel,
spaţiul în care îi este dat să trăiască la un moment
dat, pe un ton sarcastic, conturând, în imagini aici
hiperbolice, aici contrase, o falsă Arcadie, în care
austeritatea peisajului e, în fond, o satiră voalată a
peisajelor bucolice în vogă în epocă. În aceste pasaje,
descripţia, meditaţia, amprenta afectivă şi accentul
etic se întâlnesc, conferind originalitate creaţiei:
„Sunt încredinţat c-ai râde, când vrodată ai putea /
Să mă vezi umblând pe câmpuri, rătăcit cu muza
mea / Şi vânând câte-o idee, câte-o rimă, un cuvânt,
/ Când pân lună şi pân stele, când pe cer şi pe pământ, / Iar de gropi nici că e vorbă, căci în câte-am
căzut eu, / Căutând câte-un fraz nobil, ştie numai
Dumnezeu. // Nu gândi cu toate-acestea cum că mă
gătesc să cânt /Slava vremilor trecute, veacuri care
nu mai sunt, / Sau să laud pe vitejii fii ai vechii libertăţi, /Care cu fierul în mână, pe zidul sfintei cetăţi, /
Pentru a unei cruci umbră în războaie au pierit, / Şi
ghirlanda veciniciei cu-a lor moarte-au dobândit. /
Astfel de nalte sujeturi, pentru muza mea nu sunt /
Pân’ a nu zbura în ceriuri, ea se cearcă pe pământ, /

Precum soldatul ce este pentru război pregătit, / Pân’
a nu pleca şi-ncearcă al sabiei ascuţit”. Repudiind subiectele „înalte” şi temele de consacrat prestigiu estetic, poetul se apleacă asupra acelor aspecte ale societăţii, aflate în proximitatea sa, pe care pana sa le zugrăveşte nu într-un avânt al sublimului, ci într-un
ton voit prozaic, care să dea o culoare autentică
„obiectului” reprezentat. Am putea chiar spune că
suntem, oarecum, împingând lucrurile spre limita
verosimilităţii lor, în prezenţa unei poetici a cotidianului, a unei concepţii estetice, pentru care apte de
a fi preluate în spaţiul poetic nu sunt doar temele,
subiectele nobile, cum ar fi trecutul, istoria, iubirea
etc., ci şi acele aspecte oarecum banale, aparent
convenţionale, acele detalii insignifiante ce beneficiază totuşi de o importanţă subsidiară.
Redarea unui peisaj de o monotonie deplină, de o
paupertate estetică absolută e realizată cu scopul –
polemic – de a demitiza acele peisaje pastorale prin
care spaţiul e idilizat, deformat, estetizat în sens
peiorativ: „Vino, dar, de ai răbdare, şi ascultă să-ţi
descriu / Un coprins unde-întâmplarea astăzi voieşte să fiu. / Ca să n-ai cuvânt a zice c-a mea muză n-a
făcut, / Pentru buna ta plăcere, orce-n mână-i a stătut. / Aici nu sunt văi sau dealuri, nu sunt crânguri
sau păduri, / Care-mpodobesc cu fală sânul veselii
naturi, / Şi de unde îşi înalţă cântăreţul zburător /
Imnurile-armonioase l-al naturei ziditor. / Nu e locul însuflărei şi-al înaltei cugetări, / Ce umple duhul
de gânduri, inima de desfătări, / Ci câmpie fără margini, ce arată nencetat / O vedere monotonă ochiului
cel întristat. / Spre amiazăzi se vede nişte pomi şi
nişte vii, / Nişte salcii semănate ici şi colea pe câmpii. / (...) / Alt oriîncotro-ntorci ochii şi oriîncotro
pri-veşti, / Nimic nu se mai arată, deşărtul îl întâlneşti. / Se preumblă peste câmpuri milioane de ţânţari, / Care după răutate seamănă a oameni mari”.
Muza poetului nu e, aşadar, una atrasă de înălţimi,
de spaţiile celeste, ci mai curând una întoarsă spre
pământ, spre aspectele oarecum banale, prozaice
ale existenţei.Poetul îşi mărturiseşte chiar o anumită
inaptitudine pentru reprezentarea existenţei în
registrul sublimului, sugerând incapacitatea sa de a
transfigura o realitate pauperă, de a da un sens nobil
unor caractere şi destine meschine, de anvergură
banală, ca şi de a transmuta simţirea sa în spaţiul
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sentimentului de absolută amplitudine: „Acum însă ce
poci face, cu ce mijloc să suspin, / Când nimica nu mă
doare şi când nu simţ nici un chin? / Bine-ar fi dacă
vederea aş putea s-o amăgesc, / Ş-un object ce urât
este frumos să-l închipuiesc; / Dar măcar deşi-nchiz
ochii, nu poci imita de tot / Pe modelul rătăcirei, pe
viteazul Don Quichotte. / Aşa mărginit în sine-mi, trăiesc aici ca un sfânt, / Şi-mpărat al nefiinţii mi se pare
cum că sunt”. Întâlnim, şi înEpistola dedicată lui
Câmpineanu, aceeaşi ascuţime a observaţiei, aceeaşi
exprimare concisă, colocvială, de acută prestanţă ideatică, după cum întâlnim, valorificată la cote înalte, o
concepţie despre poezie cu totul modernă. Georgeta
Antonescu remarca, pe bună dreptate, că „în satire şi
fabule, Alexandrescu îşi însuşeşte, în aparenţă, atitudinea de observator detaşat, dar discreţia înnăscută
şi bunul gust în alegerea termenilor, ca şi predilecţia
pentru caracterizările tipologice nu pot deghiza cu
totul pasiunea personală pe care poetul o pune în
scrutarea realităţii familiare şi în denunţarea anomaliilor şi ridicolelor ei”. Ca autor de satire şi epistole,
Grigore Alexandrescu îşi modulează talentul într-un
alt registru, acela satiric, prin intermediul căruia realitatea pauperă ca semnificaţie etică este sancţionată,
privită la adevăratele sale proporţii şi sensuri.
Lirica lui Grigore Alexandrescu ilustrează, în cel mai
înalt grad, poate, programul romantismului românesc
expus de Kogălniceanu în cunoscuta sa Introducţie
la Dacia literară. Atras deopotrivă de valorile perene
ale trecutului, în spiritul valorificării eroismului strămoşilor, dar şi de relieful prezentului, Alexandrescu îşi
dispune stările afective în două registre lirice: unul
patetic, cu substanţă înnobilată de o turnură morală şi
moralizatoare, atunci când se evocă faptele de arme
ale trecutului, iar celălalt satiric, cu modulaţii ironice
ori chiar vehement sarcastice, atunci când se reliefează tarele, precarităţile ori inconvenientele prezentului cu substanţă degradată. Umbra lui Mircea. La
Cozia face parte din lirica de evocare istorică, în care
poetul învesteşte cu o aură morală, evocatoare un
trecut glorios. De altminteri, într-o prefaţă din 1847
poetul consideră că arta nu are doar o valoare estetică
în sine, nu este într-o postură de totală autonomie, ci
trebuie să încorporeze în structurile sale şi un sens
moral, să aibă şi capacitatea de a educa, de a orienta
publicul, exprimându-i totodată
năzuinţele
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(„Eu sunt din numărul acelora care cred că poezia,
pe lângă neapărata condiţie de a plăcea, condiţie a
existenţei sale, este datoare să exprime trebuinţele
societăţii şi să deştepte simţăminte frumoase şi nobile care înalţă sufletul prin idei morale”).
Poezia Umbra lui Mircea. La Cozia a fost scrisă în
urma unei călătorii efectuate în vara anului 1842,
împreună cu Ion Ghica, la mânăstirile de pe valea
Oltului şi din nordul Olteniei. Roadele acestei
călătorii sunt poeziile Umbra lui Mircea. La Cozia,
Răsăritul lunei. La Tismana şi Mormintele. La
Drăgăşani. În Memorialul de călătoriescris cu
aceeaşi ocazie, Grigore Alexandrescu îşi exprimă
sentimentele de admiraţie faţă de frumuseţea şi
măreţia mănăstirii ctitorite de Mircea cel Bătrân.
Sunt pagini descriptive ce pot fi considerate un pandant ilustrativ în mare măsură pentru imaginile artistice turnate în vers de poet: „Numele fondatorului deşteaptă suveniruri măreţe nutrite încă de zgomotul valurilor care udă înaltele ziduri şi se închină, în treacăt, ţărânii eroilor. De cealaltă parte a
râului, un şir de munţi, acoperiţi de arbori, formează mănăstirii o statornică barieră, care o apără dinspre răsărit şi opreşte razele soarelui de a tulbura
fără timp repaosul părinţilor. Oltul, în măreţele
lui capricii, aici desfăşoară cu fală undele sale, aici
strecurându-se ca un şarpe printre două stânci, ce
se par a se împreuna, ca să-i închidă drumul, îşi răzbună prin urlete sălbatice de strâmtoarea ce suferă,
şi, spărgându-se cu furie de pietroasele lor temelii,
pare a le ameninţa că – ajutat de timp – va surpa
vreodată culmea şi trufia lor”. Prima secvenţă a
poeziei, alcătuită din şapte strofe, se impune prin
calităţile sale descriptive. E vorba de un pastel în
care se conturează cadrul în care va apărea „umbra”
domnitorului. Versurile iniţiale reliefează peisajul
nocturn, încărcat de semnificaţii simbolice, de mister, în care impresia dominantă este de solitudine şi
de propensiune spre meditaţie, atitudini romantice
prin excelenţă. Imaginile vizuale induc ideea de
încremenire,de solemnitate a naturii, de înfiorare
aproape sacrală în faţa misterului unei epifanii a
istoriei, a unui trecut revolut. Prin intermediul aliteraţiei, al repetării vocalei închise „u”, succedată
de consoane nazale şi surde, se amplifică această
atmosferă de gravitate şi mister, în care cadenţa

valurilor repetă parcă succesiunea generaţiilor pe
ecranul istoriei. Ecoul timpului şi ecoul valurilor
Oltului se regăsesc sub aceeaşi perspectivă romantică a cadrului marcat de solitudine, de regresiune
în timp şi de evocare tulburată a umbrelor trecutului: „Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate;
/ Către ţărmul dimpotrivă se întind, se prelungesc,
/ Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate / Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc”. În strofa a doua cadrul se modifică, prin inserţia fantasticului, a ceea ce contrazice logica diurnă. E introdus acum motivul „umbrei”, iarăşi specific romantic. Înfiorarea se transmite unei naturi personificate,
care vibrează într-un dinamism reflectat în mod
hiperbolic la nivelul versului alert, dinamic, întrerupt de puncte de suspensie ori marcat de verbe la
imperativ. Prezenţa naturii personificate are rolul
de a legitima nobleţea „umbrei” domnitorului, de
a-i conferi acesteia dimensiuni ample, solemne,
dar şi de a accentua legătura, comuniunea indisolubilă dintre Mircea şi cadrul natural, dintre erou
şi ţară: „Dintr-o peşteră, din râpă, noaptea iese,
mămpre-soară; / De pe muche, de pe stâncă, chipuri negre se cobor; / Muşchiul zidului se mişcă...
pântre iarbă se strecoară / O suflare, care trece ca
prin vine un fior. // Este ceasul nălucirei: un mormânt se dez-văleşte, / O fantomă-ncoronată din el
iese... o zăresc / Iese... vine către ţărmuri... stă...
în preajma ei priveşte... / Râul înapoi se trage...
munţii vârful îşi clătesc. // Ascultaţi...! Marea fantomă face semn... dă o poruncă... / Oştiri, taberi fără număr împrejuru-i înviez... / Glasul ei se-ntinde,
creşte, repetat din stâncă-n stâncă, / Transilvania-l
aude, ungurii se înarmez / (...) / Mircea!
Îmi răspunde dealul; Mircea! Oltul repetează. /
Acest sunet, acest nume, valurile-l priimesc; / Unul
altuia îl spune; Dunărea se-nştiinţează, / Şi-ale ei
spumate unde către mare îl pornesc”. Secvenţa care
urmează are tonalităţi vibrante de odă. E configurat
aici, în gesticulaţie patetică, de un retorism măsurat,
un elogiu al domnitorului ale cărui fapte glorioase
trebuie să fie pilde demne de urmat pentru
contemporanii poetului.
E limpede că, în trasarea acestui portret elogios al
domnitorului, Grigore Alexandrescu urmăreşte un
scop moral, porneşte de la o intenţie educativă, ima-

ginile poetice fiind aşadar subsecvente modelului
etic presupus, fapt observat, între alţii, de Eugen
Simion: „Scenariul din puternicul poem Umbra lui
Mircea. La Cozia este caracteristic pentru modul lui
Grigore Alexandrescu de a figura o idee lirică, de ordin, aici, patriotic şi moral. Ideea este anunţată de o
descripţie a reliefului (spaţiul meditaţiei), format în
chip romantic din ziduri vechi, mucezite de bătaia
valurilor, peşteri, râpi întunecate, munţi ce se clatină... descripţia este reluată, cu o notă accentuată de
mister, în finalul poemului. Muzicalitatea versurilor,
cadenţa lor extraordinară deplasează încă de la început accentul de la relieful grandios la sunetul grav
al naturii”. Poetul face, aşadar, în spiritul admiraţiei
faţă de trecut, un elogiu al „râvnei neobosite”, al
„silinţei” voievodului de a oferi neamului său un moment de glorie, de încordare eroică pentru dobândirea libertăţii. Rezonanţele arhaice ale versurilor,
muzicalitatea gravă a cuvântului încărcat de o savoare liturgică conferă un farmec aparte acestor versuri:
„Sărutare, umbră veche! Priimeşte-nchinăciune / De
la fiii României care tu o ai cinstit: / Noi venim mirarea noastră la mormântu-ţi a depune; / Veacurile cenghit neamuri al tău nume l-au hrănit. // Râvna-ţi
fu neobosită, îndelung-a ta silinţă: / Pînă l-adânci bătrâneţe pe români îmbărbătaşi; / Însă, vai! n-a iertat
soarta să-ncununi a ta dorinţă, / Şi-al tău nume moştenire libertăţii să îl laşi. // Dar cu slabele-ţi mijloace
faptele-ţi sunt de mirare: / Pricina, nu rezultatul, laude ţi-a câştigat: / Între- prinderea-ţi fu dreaptă, a fost
nobilă şi mare, / De aceea al tău nume va fi scump şi
nepătat (...)”. Acestei secvenţe poetice care are rolul
de a celebra statura copleşitoare a domnitorului îi urmează o alta în care accentele de meditaţie sunt cât
se poate de limpezi. E o meditaţie pe seama progresului şi a capacităţii omului, ca fiinţă socială, de a-şi
domina instinctualitatea şi pornirile agresive şi de a
se ridica, prin ştiinţe, arte şi cultură, la lumina raţionalităţii. E încrustată în aceste versuri o antiteză între
trecut şi prezent, realizată cu o amară obiectivitate,
nu în spirit paseist, poetul considerând că prezentul
e superior trecutului tocmai prin „îmblânzirea” moravurilor, prin progresul artei şi prin binefacerile
culturii („Au trecut vremile-acelea, vremi de fapte
strălucite, / Însă triste şi amare; legi, năravuri sendulcesc; / Prin ştiinţe şi prin arte naţiile înfrăţite /
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În gândire şi în pace drumul slavei îl găsesc. // Căci
războiul e bici groaznec, care moartea îl iubeşte, / Şi ai
lui sângeraţi dafini naţiile îl plătesc; / E a cerului urgie,
este foc care topeşte / Crângurile înflorite, şi pădurile
ce-l hrănesc”). Ultima parte a poeziei are din nou, ca
şi prima, un caracter de pastel, e o întoarcere la datele
peisajului romantic, sumbru şi marcat de solitudine şi
mister. Poezia se închide ciclic, ca un cerc în care trecutul şi prezentul se întâlnesc, se ating în sublimitatea
şi inefabilul clipei de acum. Întoarcerea „umbrei” în
mormânt este circumscrisă de aceeaşi atmosferă solemnă, gravă, în care noaptea transfigurează gesturile,
estom-pează orice mişcare, conferă lucrurilor şi fiinţelor un contur fantastic:„Dar a nopţei neagră mantă
peste dealuri se lăţeşte, / La apus se-adună norii, se
întind ca un veşmânt; / Peste unde şi-n tărie întunerecul domneşte; / Tot e groază şi tăcere... umbra intră
în mormânt. // Lumea e în aşteptare... turnurile celenalte / Ca fantome de mari veacuri pe eroii lor jălesc;
/ Şi-ale valurilor mândre generaţii spumegate / Zidul
vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc”.
După cum s-a constatat, în poezia Umbra lui Mircea.
La Cozia elementele de odă şi de meditaţie se împletesc armonios cu cele de pastel, de descriere în spirit
romantic a peisajului. Tema centrală – supratema poeziei, cum s-ar spune – e cea a progresului omenirii,
prin ştiinţă, artă şi raţiune. Din punctul de vedere al
realizării estetice, secvenţele poetice care conţin evocarea „umbrei” sunt cele mai expresive.
În prima strofă, atmosfera solemnă şi gravă derivă
din sonorităţile unor vocale evocatoare. Astfel, prin
utilizarea unor personificări, a unor propoziţii eliptice şi a unor construcţii exclamative, autorul amplifică
emoţia lirică. G. Călinescu observă că „aşezându-ne
în timp romantic, descoperim la poet tehnica marilor
instrumente muzicale, înaltul hieratism al melancoliei”.
Umbra lui Mircea. La Cozia poate fi considerată, prin
tonalitatea patetică, prin retorismul modulat în formula celebrării, prin elementele de meditaţie şi, nu
în ultimul rând, prin bogăţia temelor şi motivelor
poetice structurate într-un discurs liric inconfundabil, o veritabilă sinteză a poeziei paşoptiste. Prin creaţia sa, Grigore Alexandrescu se dovedeşte a fi unul dintre cei mai importanţi reprzentanţi ai paşoptismului,
în latura sa protestatar-eroică.
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Lui Ion Stratan
"O moarte ce ţi-aş plăti
La mine de n-ai veni..."

îmbrăcat într-o purpură violetă
poate până la creştet
poate numai într-un amurg
cum mai scrii poete
mamă în ultimul timp
nu mai scriu
cineva mi-a furat cimitirul
şi condeiul şi le-a agăţat
de cer
nu-mi mai cer voie harului
să mă ajute

*

*

*

Căci moartea nu necesită
semne de punctuaţie
nici în spatele blocurilor
nici pe faleze
carne tânără bătrâna fântână
neuitarea.
ne uităm unul după altul
prelung, dincolo de subţirele
fum...

Hei, Ei din neamul acesta al
maimuţelor care lăcrimează când fac sex,
cu limbi despicate şi urechea-n cruce
Cât te mai pot duce, când o să ne-apuce
"Strigăm ca disperaţii ca să
moară spurcaţii..."
Ei, ei numai EI cum
Se-mblăteau cu
moartea chiar
aici, cât aici, când atunci cu inima se
găteau şi cu visele se-mbrăcau
şi cele cărări cu bucurie în urmă lăsate
topitele semafoare, sehr gut, sehr gut
linişte, linişte
că doar asta este victoria
fără luptă înfrângerea
Ca să moară spurcaţii
strigăm ca disperaţii
înlănţuiţi în tribune până la final:
Hagymási Péter, Hagymási Páll
a bárométer nem imponál.

*

*

*

La capătul lumii
să ajungi într-un loc
de unde să o poţi lua
de la început (Delaînceput)
(zeiţă amorfă
pândindu-şi prada
ca pe un dezgheţ)
în lipsa semnelor de
circulaţie să poţi / să nu poţi
să te rătăceşti când tocmai
îţi pregăteai discursul triumfal
ţi-ai pierdut vocea
învăţând să-ţi dresezi durerea.
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FORMULE DE RECURENŢĂ
(I.)
"Căci iată, Eu fac ceruri
noi şi un pământ nou ..."

şi nu vom mai încerca să ne
înrudim cu stelele rămas-am
împărtăşiţi împreună fără
peceţile desprinse din apocalips
(atavismul slav al lui Miroslav...)
nimeni nu ne aşteaptă
izbăvitorul foc de pucioasă,
farul şi ţinta...

(II.)

(IV.)
"Căci voi preface Ierusalimul în
veselie, şi pe poporul lui în bucurie"

această curgere metalică
a timpului într-o sălbatică
direcţie vei pleca
în somn
purtând zălog vocea orfană
a sânului drept.

(V.)

. .. aşa că nimeni nu-şi va mai aduce

aminte de lucrurile trecute, şi nimănui
nu-i vor mai veni în minte.

totuşi i-ai mărturisit numele
am căzut din apă-n foc
mamă n-am avut noroc
am ajuns din foc în apă
mamă sapă-mi tu o groapă.
ştearsa fotografie a vântului
timpul cărunt din calendarul
de sare şi ceapă, lasă-l
să-nceapă.

"Eu însumi Mă voi veseli asupra
Ierusalimului şi Mă voi bucura de Poporul Meu."

pata de sânge de pe
mâna dresorului din clipa
triumfului închisă-ntr-o
sferă de cristal
verbele stau la sfârşit tropodind
ore perverse ţes secundele în
pas apostolic ofranda.

(III.)
"Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli,
pe vecie, pentru cele ce voi face."

atârnă cuvinte, trecători
peste trecători
te cerşeşti unui foc străin
şi nu poţi să-ţi amâni
spaima.
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(din volumul "Schimbare de sânge",
în curs de apariţie la Editura GRINTA)

CONSTANTIN
ARCU
Călătorie cu bucluc
- fragment de roman *-

N-aș putea spune cum s-au derulat lucrurile, drumul
a fost de-a dreptul năucitor. Am plecat destul de
dimineață cu trenul spre Roma. Erau în formație
completă, adică Levi, Dudu, țiganul și femeia. Femeia
se numea Pamela și părea oligofrenă, iar țiganului îi
spuneau Secărică. Levi a procurat bilete pentru toți
din Arezzo. L-am întrebat cît mă costă, însă tipul m-a
asigurat că am tot timpul să-i plătesc. De ce mă grăbesc să scot bănuțul din buzunar? Am urcat toți în același compartiment, apoi a intrat o blondă spălăcită,
pistruiată, cu niște căști pe urechi. Asculta muzică
rock și se tot bîțîia de parcă ar fi fost pusă în priză.
Își ținea ochii închiși și precis nu ne-a luat în seamă.
Trăia în altă lume și cred că e sănătos să reușești asta.
De îndată ce a pornit trenul, Levi a deschis cutia pe care o căra pretutindeni Pamela. Era hrană rece: cîrnat, bacon, cașcaval și pîine feliată. Au început
să înfulece pe nemestecate. Parcă nu mîncaseră de o
săptămînă. Eu servisem micul dejun la hotel (unt cu
gem, un croasant și cafea) și nu-mi venea la socoteală să ciugulesc preparate vechi printre degetele lor mizerabile. Totuși, la insistențele lui Levi am luat o felie
de pîine cu o bucățică de cîrnat. Secărică și Dudu clefăiau de zor aruncînd în jur stropi de salivă, iar Pamela scotea un sunet ascuțit după fiecare dumicat pe care-l înghițea. Își potoleau setea trecîndu-și de la unul
la altul o sticlă de doi litri cu apă. Levi se hrănea cot la

cot cu ei, urmărind să se împartă frățește merindea.
Dovedea incontestabil aptitudini de șef. (Conducătorii noștri ar avea multe deînvățat de la acest tînăr cu
numai zece clase, probabil.) Nimeni nu ieșea din cuvîntul lui. După ce au terminat, Levi a mulțumit
Domnului pentru masă și toți și-au făcut cruce.
Secărică a strîns resturile și le-a așezat în cutie. Nu
aruncau nimic. Probabil șeful le impusese regula asta.
Prin compartiment erau împrăștiate firimituri de
pîine și coji de salam, însă nimeni nu s-a gîndit să le
adune. S-au dus pe rînd la toaletă, apoi au scos niște
cărți soioase și au prins să joace Tabinet. Sau așa ceva.
Păreau într-o perpetuă vacanță, nu-și băteau capul cu
nimic. Se ciorovăiau din te miri ce, înțesîndu-și
scurtele propoziții cu onomatopee, fluierături și
expresii de argou ce reveneau cu obositoare
frecvență, dar nu puneau la inimă zeflemeaua și nu
ajungeau la păruieli.
Numai Levi rămăsese deoparte și cugeta.
Eu mă înghesuisem lîngă fereastră, prefăcîndu-mă că admir peisajul. Tot nu reușeam să-l privesc
pe Dudu în față. Aveam oroare și numai să-mi amintesc figura lui descompusă. Secărică era negru și murdar ca orice țigan veritabil, iar Pamela suferise o arsură pe obrazul stîng, pînă la coada ochiului. Amîndoi
aveau dantura paradită și păreau duși bine cu pluta.
Celălalt era cretin veritabil, fără îndoială. Cred că aveau pînă în treizeci de ani, nu mai mult. Toți purtau
haine jegoase și puțeau de îți muta nasul. (Blonda
melomană a rezistat numai cîteva minute , apoi a
țîșnit pe culoar cu tot cu căști. În schimb, controlorul
s-a tot holbat la bilete și le-a sucit pe toate părțile,
părînd că ține cu tot dinadinsul să se impregneze de
izul din compartiment. Sau îl luase amețeala și nu reușea să mai iasă, n-am idee.) De unde îi adunase
Levi? Și de ce-i purta după el prin Toscana? mă întrebam.Acela continua să mediteze, dîndu-mi posibilitatea de a-l studia pe îndelete. Bănuiala din prima zi
începea să devină siguranță. Nu era o asemănare șocantă, însă felul său de a fi volubil, șuvoiul de cuvinte
pe tonalitate joasă pe care-l scotea cînd ținea să
convingă pe careva, ca o limbă uriașă de reptilă ce-și
înhață prada, trăsăturile feței și rîsul învăluitor, cu o
nuanță de vulgaritate, chiar și unele gesturi îmi
aminteau izbitor de celălalt. Puteam să mă înșel,
adevărat, însă nu strica să fiu atent și să pun răul
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înainte.Dacă presupunerea era întemeiată, atunci Levi
era un pui de lele veritabil. Așchia nu sare departe de
trunchi, se spune la români. Am început să-l descos
luîndu-l pe departe, de unde este și cum se explică
numele său atît de rar întîlnit printre români etc. Tot
întrebări nevinovate, însă primeam răspunsuri în doi
peri. Nu știa exact unde fusese născut pentru că maicăsa a murit la nașterea lui și a fost crescut într-un
orfelinat. De unde să știe cine i-a pus numele și la ce s-a
gîndit acela, tataie? Și tot așa. Cezar Mihali din Beiuș îl
interoga pe Levi Nu-știu-care din Pașcani sau Ferentari,
dacă nu cumva ieșise direct din paginile Bibliei. Un Iuda
înainte de a depune sărutul trădării.
După un timp, m-am lăsat păgubaș. Nu se lega nimic.
Șmecherul părea uns cu toate alifiile. Debita minciuni
ca și cum ar fi respirat. Nu-mi rămînea decît să deschid
bine ochii și urechile. Aș fi citit ceva, însă nu aveam nici
o carte. Prin buzunarele lor era puțin probabil să existe
vreuna. Și dintr-odată m-a năpădit senzația că trăiesc
în plin absurd. Ce căutam acolo? De ce mă aflam întrun tren care străbătea în goană Toscana? Ce legătură
aveam cu aceste scursuri umane? Către ce tărîmuri mă
îndreptam? Flu-Flu părea stors de vlagă de cît se zbătuse jur-împrejurul meu. Numai de nu și-ar da demisia,
Doamne ferește! Încercam să-mi eliberez mintea de
orice gînd. Însă dintr-odată, fără legătură cu situația în
care mă aflam, mi-am amintit bancul cu îngerul păzitor. Cică un tip dă să traverseze strada, însă o voce îi
șopti să nu o facă. Omul se conformă și în fața lui un
autobuz a trecut pe roșu producînd carnagiu în fața sa.
Ajunge omul la gara, dă să cumpere bilet la tren, însă
aceeași voce îi șopti: Nu cumpăra bilet la trenul asta!
Individul renunță la plecare și a doua zi află că trenul
a deraiat și toți călătorii au murit. Omul mulțumește
Domnu- lui pentru că a avut grijă de el. Nu este Domnul, spune aceeași voce suavă, sînt îngerul tău păzitor!
Îngerul meu păzitor! exclamă omul. Tare mult îmi doresc să te văd, nu vrei să te transformi într-un fluture
sau gîzuliță colorată ori altceva ca să te pot vedea? Atunci un fluturaș vine și se așază în palma omului. Acesta strivește fluturele, mormă-ind printre dinți: Unde
erai cînd m- am căsătorit? Sincer, nu-mi prea vine să
rîd. Flu-Flu își făcea datoria, eu eram cel rebel și căpos
în relația noastră. În plus, apărea numai sub forma unui
roi de stele pe care nu le poți strivi. Cred că se știa și-n
ceruri bancul ăsta și s-au luat măsuri preventive.
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Probabil că, înainte de a fi trimiși în misiune printre
pămînteni, li se face protecția muncii de către Sf.
Petru.
O clipă mi-a trecut prin gînd să scot laptopul. Se afla în rucsac, înfășurat într-un prosop.
Am renunțat, împins de un presentiment obscur.
Mi s-a părut sănătos să nu afle băieții despre sculă.
Era o carte în mînecă, cine știe cînd îmi putea fi de
folos. O măsură de prevedere nu strică niciodată.
Ar fi fost și inutil să-l scot din bagaj, în tren nu exista Internet wireless. De altfel, luasem seara trecută
le-gătura cu Anca și, ceva mai tîrziu, cu bătrîna mea
Katy, deci eram la curent cu noutățile din țară. Presiunea străzii creștea continuu, însă guvernul se încăpățîna să reziste. Exista și o veste bună, șobolanii
începuseră să abandoneze corabia puterii și să treacă în tabăra opoziției. Era drumul invers celui pe
care-l făcuseră în urmă cu aproape trei ani, nu știu
de ce-i blama puterea. Erau trădători prin esență,
numai fățarnicii se mirau. Cîndva, ei înșiși au profitat cu entuziasm de același joc al trădării. De ce-i
detestau acum? Opoziția avea nevoie încă de vreo
patru delatori din ăștia și ar fi putut să dicteze în
parlament.
Levi își butona mobilul. Nu-mi bănuia gîndurile ce miroseau a trădare de țară, ha, ha, ha! Așa
le-ar fi categorisit Coloneleasa și acoliții săi. Apoi
tînărul se ridică în picioare și scotoci printre bagajele de sus. Dintr-o geantă scorojită scoase două sticle
de bere Peroni.Îmi întinse una desfăcută, hai, noroc, tataie! M-am înviorat pe loc. Am parafrazat cu
mult entuziasm: Amicus Berlusconi, sed magis amica… Peroni birra! Levi a rîs. Ceilalți au aruncat o
scurtă privire și și-au reluat jocul. Nu păreau interesați de sticle. Probabil că Levi le interzicea băutura. Eu am luat cîteva guri. Nu băusem apă din sticla
folosită în comun de băieți și mi se făcuse sete. Însă
berea era caldă și căpătase un gust ciudat. Sau mi sa părut. Levi întinse gîtul sticlei. Dă-i bice, tataie,
noroc!
Începuse să se încălzească în compartiment.
Transpiram, așa că am tras cîteva guri în silă. Un
timp m-am uitat aiurea pe fereastră, fără să mă gîndesc la ceva. Mi se închideau ochii, probabil nu dormisem bine în hotelul ăla amărît. Ca să nu mai pun
la socoteală că nici bătrîna mea n-a intrat pe Inter-

net pînă spre miezul nopții. E cam ciudată în ultima
vreme, pare că întinerește.Cînd toate babele din lume
dorm neîntoarse, ea abia își verifică poșta electronică.
Ce pacoste! Pleoapele îmi cădeau grele și peisajul
Toscanei mi se derula pe retină într-o învălmășeală
aiuritoare, mută, pînă cînd trenul deraie în liniște deplină și pătrunse în visul meu, un cataclism petrecut
la miliarde de ani lumină. Nimic nu se mai putea îndrepta. Fusesem tras pe sfoară de acest pui de lele.
Neam de curvă, trădător ca și celălalt. Nu mai aveam
îndoială că erau din aceeași sămînță spurcată.
M-am trezit buimac, într-o cușcă obscură care se hurduca. Mă dureau tîmplele și nu reușeam să
pricep unde mă aflu. Stăteam pe ceva tare și, pipăind
în jur, mi-am dat seama că e o banchetă de lemn. În
apropiere se afla un geam murdar cu plasă de sîrmă.
Nu înțelegeam nimic. Probabil mă aflam într-o dubă
pentru transportul deținuților, Doamne ferește!, cum
văzusem prin filme. Începusem să deslușesc puțin
prin beznă și atunci i-am văzut figura. Nu puteam să
mă înșel, Dudu se afla în fața mea și mă fixa curios,
cu privirile lui demente. Mi-am făcut cu limba semnul crucii, deși nu mai puteam spera în vreo salvare.
Fața monstrului se schimonosi și treptat se întinse
într-un zîmbet hidos. Eram la mîna lui, nu-mi acordam nicio șansă de salvare. Începusem să mă acomodez că ideea că aceasta a fost călătoria prin viață, toate au un sfîrșit. Mă revolta numai nepăsarea societății care permite monștrilor scăpați parcă din mitologia antichității să se miște liberi printre oameni. De ce
nu sînt izolați sau chiar nimiciți? mă întrebam
înciudat.
Dudu și-a întins laba grea spre gîtul meu,
continuînd să rînjească. Mi s-a părut o mișcare exasperant de înceată, de ucigaș înnăscut. M-am tras puțin într-o parte, instinctul de conservare intervine
chiar și cînd rațiunea spune răspicat că nu există nicio șansă. Reacția mea păru să-l deruteze, însă imediat
își repezi ghearele noduroase și mă înhăță de hanorac. Izbucni într-un rîs smintit, în hohote halucinante. Acum chiar nu mai aveam scăpare. Știam că
în ultimile clipe prin minte îți trec imagini din viața
păcătoasă pe care ai dus-o pînă atunci, ca și cum ai
viziona un film în care deții rolul principal. Numai
că nu-mi trecea nimic prin cap, de parcă jucasem
rolul unui individ idiot care doarme de la un capăt

la altul al vieții. Nici nu mă mira, întotdeauna am
ținut să fiu mai altfel decît alții. Nu-mi ajungea cîte
făcusem de-a lungul anilor, aveam să dau cu mucii
în fasole și în cel de-al doisprezecelea ceas?
N-a fost să fie sfîrșitul. Pentru că Flu-Flu stătea de veghe cît timp eu dormeam, îmi purta de grijă
cînd mă încolțeau vrăjmașii. Mă luase în primire semnînd pentru integritatea mea, nu mă lăsa de izbeliște.
Și atunci o mînă se desprinse din întuneric și-l trase
pe Dudu. Stăi cuminte, Dudulane, spuse o voce blîndă. Stăi cuminte, n-auzi?! Că ti spun lu’ Levi și numa’
puni ghiciul pi tini! A-ha, Secărică, dragul de el! Miam amintit, cum era să-l uit? Țiganul cel nespălat,
cum îl numisem în eroarea mea. Un tip și jumătate acest Secărică, degeaba s-ar spune altceva. Stătea puțin
mai încolo, în dreapta lui Dudu. Prin întunecime, am
zărit-o și pe femeie. Ca o adevărată doamnă ce era,
Pamela se ținea deoparte de chelfănelile bărbaților.
Scotea din cînd în cînd cîte un chițcăit de mi se ridica părul în cap.
Din cîte îmi dădeam seama, Levi își luase liber și nu mă puteam bizui decît pe Secărică. Trebuia
să mi-l fac frate, cum se spune la români, pînă să trec
puntea. Habar n-aveam cît de lungă era puntea, însă
nu întrezăream altă cale. Făcuse dovada că poate gestiona situația și ține lucrurile sub control cît lipsea șeful. Important era să-mi salvez pielea mea prețioasă,
să nu mi-o găurească de-alde Dudu sau alți monștri
tereștri. Puțin îmi păsa că mă guduram pe lîngă unul
ori altul, tot un nespălat și-un tîlhar era. Îi cunoșteam
la perfecție, nu mă duceau ei pe mine.Pe moment trebuia să aflu unde sîntem și să-mi fac un plan de bătaie. Puțeam ca o distilerie și puțin mai tîrziu mi-am
dat seama că hanoracul îmi era îmbibat cu alcool puturos. Cred că era grappa. Numai că nu simțeam gust
de rachiu, semn că nu băusem. Mergînd pe firul deducției, asta însemna că Levi și jegoșii de față îmi dăduseră ceva să adorm și apoi m-au stropit cu alcool.
În felul acesta au putut să mă manipuleze de icicolo ca pe un butuc. Pretenarul nostru e beat criță,
puteau să spună poliției sau altor curioși. S-a jurat că
nu mai pune strop de rachiu în gură și uite la el. Să
vezi numa’ ce-i face molia de nevastă-sa! Interesantă
schemă, nu? N-am apucat să fac vreo manevră, că pe
neașteptate cușeta s-a oprit din zgîlțîit. Cineva din exterior a acționat un dispozitiv sau un lacăt și ușile au
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fost date în lături. Lumina ne izbi ochii, însă cei trei au
sărit imediat afară. Din spatele lor a apărut secătura de
Levi, zîmbind nevoie mare. I se părea probabil că totul e
în ordine, de parcă eu călătoream prin trenuri și
autobuze numai adormit cu pastile sau alte chimicale.
Ce să-i spui unui nenorocit ca ăsta? Aveam dovezi? Justiția nu mișcă un deget dacă nu vii cu probe. N-aveam
nicio șansă să-l dau în gît și canalia știa asta. Și tot el
cu gura. Cică, tataie, ai vrut să-l bați pe Dudu sau mi
s-a părut? Bre, nu-i bine. Lui Dudulan îi place să se
joace, așa glumește el. E vina mea c-am uitat să-ți spun.
Ăsta nu face rău nici la o muscă, numa’ să nu-l scoți
din sărite. Dacă-l scoți din răbdări, e de rău. E-n stare
să-ți sucească gîtul ca la puiul de găină, tăticule, pe bune. Însă rar s-a-ntîmplat să… E ca pînea caldă băiatul
ăsta, cuu-minteee, de nu s-a văzut! Precis c-o să vă împrieteniți. Hai, daţi laba şi împăcaţi-vă! Am rămas cu
gura căscată. Individul părea bun de avocat, așa le întorcea ca la Mărășești. De unde scotea bazaconiile alea?
Cică am vrut să-i trag o mamă de bătaie lui Duduleț,
auzi! Doam-ne ferește! Cît de curînd, numai cît să termin cu Dudu cel mic și scump, poate mă dau la nişte
urangutani, tigri și crocodili drăguței. Ehei, am fire
aprigă, n-am știut cît de bătăuș sînt! M-am strecurat
din carcasa metalică şi Levi, amabil, mi-a sprijinit braţul. Gîtlejul îmi ardea de parcă înghiţisem nisip fierbinte. Am început să fac din mijloc mişcări circulare pentru a-mi dezmorţi oasele. Numai că, aruncîndu-mi privirea în jur, am rămas perplex. Deşi mă simţeam viu şi
cu ciolanele frînte, aş fi putut crede că ajunsesem în rai.
Jur-împrejur se întindeau livezi de rodii şi portocali,
străbătute de alei cu trandafiri şi leandri înfloriţi, o vilă
pe malul unui bazin cu apa albastră, înconjurată de
stejari, eucalipţi, măslini, dafini etc., un tărîm cu verdeaţă şi păsărele. Mă holbam fără să-mi vină a crede
ochilor. Îţi place, tataie? se interesă, perfid, Levi. Ți-am
spus că băiatul te duce într-un loc unde-i tinereţe fără
bătrîneţe şi viaţă fără de moarte. De aici, tataie, nimeni
nu s-a mai întors…
Deși era spre amiază și timpul nefiresc de
cald pentru luna octombrie, un fior mă trecu pe șira
spinării. M-am uitat atent, însă nu puteam citi nimic pe
fața lui de șmecher. M-am asigurat că tinerii se exprimă
ambiguu și deseori fără noimă, lipsa de educație se vede de cum deschid gura. Una vor să spună și alta le iese. Îi ia gura pe dinainte, cum se spune. Nu-și bat capul
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să fie exacți. Levi a vrut să spună doar că oamenilor
nu prea le dă mîna să părăsească ținutul acesta
paradisiac. Și pe bună dreptate, oricui i s-ar cere săși ia tălpășița de aici ar socoti că a fost alungat din
rai. Nu era cazul să-i caut nod în papură și lui Levi,
cum obișnuiam cu alții. Nu mă aflam la catedră, iar
tinerii ăștia nu erau studenți care tremură pentru o
notă de trecere la examen. Ei n-au avut condiții și
timp pentru studii, de îndată ce s-au văzut cu
buletinul în mînă au tăiat-o unde au văzut cu ochii.
De ani și ani sărmanii de ei bat drumurile Italiei ca
să cîștige o pîine amărîtă.
Vai de soarta lor!
În timp ce mă învîrteam jur-împrejur cu
gura căscată, din cabina mașinii a coborît dintr-o
săritură un individ într-o salopetă decolorată. Miam dat seama că trebuie să fie șoferul dubei. Nu iam dat atenție, simțurile fiindu-mi atrase de minunățiile acelor ținuturi.
- De ce-ai cărăt după tine mortăciunile
astea? întrebă. Mi-am dat seama că se adresa lui
Levi. Și se referea la agreabilii lui însoțitori.În glas
îi ghicisem o certă nemulțumire. Eu nu-i mai țin la
mine că put de te asfixiază. Și n-am mască de gaze… Nu știu cum îi suporți pe-aproape, nu te deranjează mirosul ăsta iute de pișat?
- Unde era să-i las? replică moale Levi.
Carabinierii i-ar sălta imediat, nu te gîndești? Și
dacă-i iau la întrebări, cine știe ce poate scăpa vreunul pe gușă. Știu și ei niște chestii…
- Și nu pot să-și țină gura? Le-o închide
domnu’ Morton, nicio problemă! Îi rezolvă pe loc,
ha, ha, ha!
Șoferul își ridică șapca și-și șterse cu mîneca salopetei transpirația de pe frunte. Purta părul tuns
scurt, cazon. Dumnezeule mare, pe individ îl știam
de undeva! Mutra asta de buldog îmi era cunoscută.
De unde mă-sa îl știam, sigur îl întîlnisem nu demult. Dar de unde să-l iau?
Cred că mă sclerozasem în ultima vreme, dacă numi aminteam atîta lucru. Mi-am dat seama că el nu
mă băga în seamă, deci nu mă reținuse. Fusese o întîlnire întîmplătoare și fără implicații, probabil.
Asta se putea deduce în mod logic. Uneori însă, în
ultimul timp mai ales, se petreceau și fapte lipsite de
logică. Nu trebuia să mă mir.Puteam să descîlcesc

firul numai dacă derulam filmul de la plecarea din
țară. Puteam să descîlcesc firul numai dacă derulam
filmul de la plecarea din țară. Undeva, pe acest parcurs, trebuia să dau de el.
Și atunci mi-a picat fisa. Yessss! Era buldogul care o
însoțea pe Sofia, blonda din avion. Adevărată lovitură
de teatru.Nu era totuși cazul să-i sar în brațe, tipul numi era prea simpatic. Un gînd îmi șopti că era sănătos
să rămîn incognito. Să vedem ce hram poartă. Și unde era fata? Mi se păruse suspect dialogul lor, ceva bizar tot se petrecea acolo. Mă bulversase amenințarea
ce răzbătea din cuvintele șoferului. Cine o fi acest
misterios domn’ Morton care se pricepe să închidă
gura oamenilor? Un ilustru chirurg? Sau vreun strălucit stomatolog?
Din păcate, n-a fost posibil să urmăresc în continuare interesantul lor dialog. Levi sesizase probabil că
stăteam cu urechile ciulite, pentru că l-a apucat pe
celălalt de braț și s-au îndepărtat de grup. Agenda lor
de lucru cuprindea discuții ce nu erau destinate urechilor noastre. Era dreptul lor, n-aveam de formulat
nicio obiecție. Trebuia numai să fiu tot timpul pe fază, atît. Cei trei magnifici nu-și băteau capul cu fleacurile astea. Dudu și Secărică se zgîiau întinzîndu-se
după portocale la marginea livezii, iar Pamela scîncea alături, sperînd că băieții îi vor depune ofrande
la picioare în cinstea frumuseții ei de hurie din Carpați. Mi-am spus că nu strică să desfac și eu o portocală, poate reușeam să scap de cocleala din gură. Numai că fructele erau încă verzi, rareori se zărea printre frunze vreo nuanță aurie.
În cele din urmă, am ochit un fruct ce mi s-a părut
acceptabil. În toate părțile se întindea livadă, numai
înspre sud îi zăream capătul împrejmuit cu un gard
înalt.Mai departe se întindea o miriște nesfîrșită sau
deșertul. Unde naiba ne aflam? Doar nu fusesem
scos din Italia. Mi se părea clar că m-au adus aici împotriva voinței mele, după ce m-au adormit. Dacă nu
mă înșelam, asta se numește RĂPIRE.Cu majuscule.
Nu-mi rămînea decît să-i dau pe toți pe mîna justiției.
Eram decis să-mi clarific de îndată situația și să pornesc demersurile pentru demararea procedurilor judiciare, cînd mi-am amintit de rucsac. Dumnezeule, însemna singura legătură cu lumea exterioară. M-am
repezit la ușa deschisă din spatele dubei. Rucsacul fusese desfăcut și rufele împrăștiate pe sub bănci, însă

laptopul se afla acolo. Bănuiam că băieții scotociseră
după mîncare, nu păreau interesați de tehnica IT.
Am înghesuit bagajele la repezeală, apoi am tras fermoarul. Inexplicabil, gestul părea să-mi dea un sentiment de siguranță.
Abia ce-am reușit să-mi recuperez averea, că
secretoșii s-au apropiat. Puseseră lumea la cale, acum
ne acordau și nouă puțină atenție.
Levi veni întins spre mine.
- Dă-mi hărtiile, tataie, spuse liniștit.
Nu înțelegeam ce dorește, inițial am crezut că
vrea să-i dau euroii. În niciun caz n-aveam de gînd să
mă las tîlhărit de o lichea, așa că i-am spus să-și ia
gîndul, că n-am bani de aruncat. Nu banii, zise. Voia
documentele, tot ce însemna act de identitate. Pentru
cît rămîneam acolo, înscrisurile astea stăteau în mîna
angajatorului. El se ocupă de cartea de muncă și de
actele ce urmau să fie emise de autoritățile italiene, mă
asigură. Și continuă apăsat, cu o mîndrie pe care nici
nu încerca să și-o ascundă: Doar n-aveam chef să
umblu de nebun pe la ușile lor, cînd ăștia vin să-i pupe
inelul lui don Morton.
Mi-am dat seama că intrasem într-o încurcătură frumoasă. Nu mi-a plăcut Mitruț, acum dădusem
peste un angajator de angajator. Cică autoritățile vin
să-i pupe inelul lui don Moarte ăsta, ce doream mai
mult? Mirosea a mafie de la distanță. Nu aveam totuși
cum să refuz, am socotit, trăgînd cu coada ochiului
spre buldog. Nici nu avea rost să încerc. Cu Levi mă
descurcam fără dureri de cap, însă dacă își puneau
mintea amîndoi, mă dovedeau. Levi repetă cererea făcînd semn din mînă. M-am tras într-o parte și am
scos plasticul îmi care aveam actele și banii. În timp
ce scocioram după pașaport, m-am gîndit că acționasem cum mai prost. Era nevoie să le arăt încredere,
nu mă ajutam dînd de înțeles că m-am prins cum stăteau lucrurile. I-am întins pașaportul, însă Levi părea
să privească dincolo de mine. Toate actele, repetă
ferm. Și mobilul, că tot nu-i semnal aici. N-aveam încotro, m-am executat fără să mai ridic obiecții.
După ce Levi a dispărut în direcția vilei, buldogul s-a urcat în cabina mașinii și a deschis un casetofon. Și de îndată ce-au prins maneliștii să zbiere de
mama focului peste livezile de portocali și rodii, totul
în jur a căpătat brusc viață. Băieților le plăcea grozav
repertoriul, dar și fermecătoarei Pamela. Tipa se bîțîia
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ca pusă în priză, iar țiganul începu să danseze de unul
singur pe aleea de beton. Deși nu sînt mare dansator și
nu mă pricep la coregrafie, îmi dădeam seama că Secărică le avea cu toate alea. Mișcările îi ieșeau într-o desăvîșită cadență, părea că se înfășurase în muzică și că
acolo era dintotdeauna locul lui. Nu exagerez, dovedea
măiestrie. Artă. Puțea și era urît ca dracul, însă la dans
îl întrecea.
Am petrecut în manele, joc și voie bună vreo jumătate de oră. Îmi venea să sar și eu la dans,văzînd cu
cîtă iscusință își mișca țiganul picioarele nespălate. Dar
de îndată ce s-a întors Levi, mi-a pierit tot cheful.
Tataie, a spus acela, negru de supărare. Treaba e nasoală. Cum să-ți spun? Numai ce s-a uitat don Morton în
pașaportul ăla de rahat și deodată am văzut că se înroșește tot, c-am zis c-o să facă apoplexie și ne lasă naibii
pe drumuri. Și numaidecît m-a luat în șuturi că nu-i
place mutra de acolo, că i-am adus pe cap un trădător
și că va fi cu ochii pe tine, tăticule, 24 de ore din 24.
Acum mă întreb și eu, de ce umbli prin lume cu moaca
asta? În zilele noastre doctorii siliconează buzele, îndreaptă sau strîmbă nasuri, lungesc urechile și nu știu
ce, că nu te mai recunoaște nici mama care te-a făcut.
De urgență, adăugă Levi, trebuie să faci ceva cu figura
aia de bidon turtit, că-l scoate din sărite pe don Morton.
L-am contrazis timid că fusesem dotat cu mutra asta din fragedă pruncie și umblam cu ea ani și ani,
cum să mi-o schimb acum? Însă Levi n-avea chef să fie
contrazis. Băi, tataie, cred că nu-nțelegi nimic. Cu don
Morton nu-i de joacă.
Am încercat eu s-o dreg că te cunosc bine și bag mî-nan foc, vrăjeli din astea. M-a lăsat ce m-a lăsat, apoi mia spus pe românește, c-o rupe puțin, că am mare curaj
să-l mint de la obraz. Cică să nu mai îndrăznesc una ca
asta, că dacă n-ar fi fost prieten cîndva cu taică-miu, aș
fi lins podelile alea de marmură de la un capăt la altul..
Cînd Levi a pomenit de taică-su, mi s-a ascuțit auzul,
dar cum să-l trag de limbă sau să-i spun că am cunoscut un individ așa și pe dincolo, un pui de cățea la fel
ca și tine? Poate într-o altă împrejurare îi voi putea pasa vreo schemă, însă acum eram nevoit s-o las baltă.
Treaba s-a împuțit și mai rău, continuă Levi, cînd l-am
asigurat că ești os de ardelean, adică om gospodar și de
cuvînt, Cezar Mihali din Beiuș și toate poveștile pe care
mi le-ai turnat. Mă-ntreb dacă măcar deschizi gura fără
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să turui pe loc o sută de minciuni, tataie.Și culmea
că m-am dus ca fraierul cu pașaportul în mînă, dar
nu mi-o dat prin cap să verific. Că eu mă-ncred în
oameni, că-s români de-ai mei și nu știu ce. Și don
Morton se uită la mine, se uită în pașaport și din
nou la mine. Și numai ce-mi întinde pașaportul,
vrei să citești ce scrie aici, cap de plută? Și cînd colo
dumnealui e de nu știu unde, domnul Costi nu știu
cum, auzi, cum mă duce de nas! Și ăs-ta n-a trecut
prin Ardeal în viața lui, de unde Beiuș?! Sau te
legitimezi cu acte false, hai, spune, tăticule, ce hram
porți mata?! Umbli cu cioara vopsită cu mine, cînd
eu te-am luat la sîn ca o mamă, să-ți fac un rost pe
lume și, drept mulțumire, mă duci de nas ca pe-un
fraier. Ooops! Mi se înfundase. Uitasem de faimosul
Cezar Mihali, oare mă recomandasem așa lui Levi?
Se vede treaba că da, altfel de unde să știe numele și
tot tacîmul?
În condiții normale ar fi trebuit să-mi crape obrazul de rușine, însă nici vorbă de vreo crăpătură.
Eram un prunc nevinovat față de Levi și prietenii
lui. Cît despre acest don Morton, ce să mai vorbim?
Domnul Mortăciune părea să dispună de oameni
ca de propriile șosete. Îmi dădeam seama cîte îi
poate capul. Așa că nu era cazul să sufăr prea tare
doar pentru că fusesem prins cu mîța-n sac.
Împrăștiasem și eu o minciună nevinovată ca să
mă protejez de indivizi periculoși. N-am vrut să
produc rău nimănui. Și totuși lucrurile nu erau
atît de simple.
Toți ochii păreau îndreptați acuzator spre mine.
Făcîndu-și fiecare planurile lui. Dudu mă privea
cu jind, închipuindu-și probabil cum aș arăta în
proțap sau într-un cazan cu multe mirodenii deasupra, iar Pamela se zgîia cruciș, incapabilă să clocească vreun gînd de răzbunare. Poziția ei nu conținea urmă de ostilitate, ci numai un reproș mut
pe motiv că-i produceam neplăceri lui Levi, omul
care o adoptase și-i dădea să mănînce. Levi însuși
avea motivele lui să nu mă privească cu ochi buni
și-mi reproșase destule, în timp ce Secărică nu mă
avea la inimă pentru că-i stricasem distracția cu
duplicitatea mea. Nici buldogul nu părea mai amabil, cu siguranță avea și el motive întemeiate să mă
urască profund.
Dintr-un foc îmi făcusem prieteni cît să-mi ajungă

pentru două vieți.
Îmi ridicasem toată suflarea în cap, cum să
mă mai învîrt prin preajma lor? Mi-am dat seama că
toți așteptau un semn de la Levi, ce avea de gînd?
Dacă Levi spunea: ucideți-l cu pietre, hoarda aia ar fi
executat ordinul cu plăcere. Fără comentarii inutile,
fără ezitări.În caz că acela o întorcea cu 180 de grade
acordîndu-mi clemență, gașca mă primea în sînul ei,
ca și cum nimic nu s-ar fi întîmplat. Totul depindea
de acest Levi. Și Levi depindea de don Morton care
nu depindea de nimeni. Puterea Lui părea stocată
într-un inel pe care-l venerau toți ceilalți. Asta era
partea bizară a lucrurilor. Un individ oarecare, ființă
fragi-lă și perisabilă deci, își însușise de aiurea și în
mod obscur un talisman care-l făcea invulnerabil.
Neavînd de ales, toți cei din jur acceptau supuși
situația dată. Cum poți submina o putere
indestructibilă?
M-am văzut nevoit să accept tonul la cîntec, nu stătea în posibilitățile mele să influențez mersul evenimentelor. Mă uitam cu neliniște în jur, întrebîndumă cum aș putea să scap de acolo. Vila părea o fortăreață ascunsă printre arbori de stejar și eucalipt, împrejmuită cu gard înalt din sîrmă ghimpată. Era nevoie de un plan bine pus la punct. Conceput în timp,
fără fisuri. Și deodată posesorul diapazonului a dat
semnalul, pe cai, mergem la barăci. Atunci am observat că apăruse ca din pămînt o namilă cu figură
de asiatic, desculț, îmbrăcat într-un costum crem, cu
pantaloni scurți și pălărioară chinezească din paie, legată sub bărbie. Părea să fie paznic, avea centiron și
pistol.Ordinul ne-a pus imediat în mișcare, un convoi de românași tot unul și unul. Chinezul mut mergea în frunte, trăgînd cu coada ochiului spre noi.
Buldogul se retrăsese din afacere, eu rămîn la dispoziția lui don Morton, cică. Totuși, mă intriga prezența
chinezului. Ce hram purta? Juca rol de călăuză sau de
paznic? M-am tras mai aproape de Levi ca să mă dumiresc. El dădu-se totuși ordinul de plecare. N-aveam
pic de încredere în jegosul ăsta, însă era totuși român.
Nu putea fi într-atît de canalie încît să se dea cu chinezii. Există un psalm în centrul Bibliei:
„Mai bine este să cauți un adăpost în Domnul, decît
să te încrezi în om”, sfat de care uitasem cu desăvîrșire.Iar Flu-Flu părea cu totul bulversat. L-am întrebat ce-i cu ăla și de ce ne escortează înarmat, iar Levi

a ridicat nepăsător din umeri. Un simplu paznic,
n-are treabă cu noi, spuse. Ne conduce, asta-i
regulanumărul unu în Colonie. Nu umblă fiecare de
capul lui, adăugă, pe un ton calm. Îți dai seama ce-ar
fi aici?
Chiar nu-mi dădeam. De ce n-am fi mers la
fel de bine spre barăci și fără pistol în coastă? Ce era
cu regulile astea din Colonie? Auzeam uimit vocabula
colonie desemnînd acel colț de rai. Ce legătură avea o
denumire care mă ducea cu gîndul la penitenciar sau
lagăr cu peisajul din jur? Ceilalți veneau în urmă fără
să se sesizeze, semn că știau regulile jocului și nu le
păsa de escortă. Secărică începu să cînte o melodie țigănească și schița din cînd în cînd pe alee pași de
dans. Nu știu dacă de foame sau în dorul vreunei pirande, însă se tînguia cu mult foc. Își puncta ritmul
cu fluierături, părînd să-i pese prea puțin că veselia
lui nu era agreată de chinezoi. Ignora privirile
fioroase pe care i le arunca acela.
Dacă se alegea cu un glonte în ceafă, nația lui nu rămînea în pierdere. Se pare că ar fi ieșit în cîștig. Cînd
moare un țigan, alți patru se nasc, grăbindu-se să-i ia
locul. Așa se spune. Oricum, se înmulțesc pe rupte și
statisticile sînt grăitoare. Acolo unde în urmă cu un
secol erau cîteva sute, acum sînt zeci de mii. Dacă o
duc prost, țiganii se înmulțesc. În caz de bunăstare,
rezultatul este același. Însă oricît de mulți ar fi, nu se
gîndesc la ziua de mîine. Sînt o seminție nomadă și
veselă. Cerșesc, fură, se ocupă cu prostituția etc.,
mulți dintre ei sînt prin excelență ființe penale. Nu se
lasă educați, nu pun osul la muncă. Așteaptă să li se
dea ajutoare, plîngîndu-se că au mulți copii. În rest,
măsu-rile sociale ce se iau în interesul lor se lovesc de
un dispreț total. Nu-i interesează școala și nu doresc
să fie integrați în societate. Preferă să se miște liberi.
Ignoră igiena și put de-ți mută nasul din loc. Totuși,
țiganii rămîn o seminție exotică.Și cu toate că aparțin
întregii umanități, de cîtva timp în conștiința publică
intenționat se strecoară confuzia între român și
rrom.Or, nu-i political correctness să fie puși în cîrca
unui singur popor. De ce să nu se bucure întreaga
omenire de existența lor? Levi îi făcu semn, mai taci,
naibii, din gură, băi, Secărică. Vezi că Li nu știe de
glumă, să nu-ți găurească șezutul cu gloanțe. Ăsta-i
eunuc, îmi șopti, are în pază femeile lui don Morton.
Nu știu cum de-a fost trimis cu noi, probabil e ceva
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temporar. Nu cred că s-a întîmplat ceva de cînd n-am
trecut pe-aici. Și să ai grijă ce vorbești, tataie. Li înțelege
românește, pentru că trei concubine din harem sînt
putori de-ale noastre. Și-i aici de cîțiva ani buni, vreo
patru de cînd îl cunosc eu. Făcu din nou semn către
țigan și acela isprăvi de cîntat. Se îmbățoșă însă de
îndată, strigînd că nu se teme de nimeni, la nevoie îl
apără pretenarul lui, Dudulan. Auzindu-și numele,
Dudu înălță capul adulmecînd, însă nu pricepu ce rol îi
rezervase Secărică. Își reintră curînd în starea obișnuită
de torpoare mentală, pășind alandala în spatele Pamelei.
După ce țiganul se văzu nevoit să-și încheie reprezentația, peste ținutul umbros și inundat de miresme
se lăsă liniștea. Se auzeau numai bocăniturile și tîrșîitul
încălțămintei. Nu-mi dădeam seama ce se întîmplă. Se
petreceau lucruri bizare și nimeni nu voia să mă scoată
din neînțelegere. Habar n-aveam unde mă aflu și pentru
ce mă purtau ca pe urs prin livezile alea. Dacă aș fi fost
un meseriaș, puteam înțelege că așteaptă să le execut
vreo lucrare sau nu știu ce. Numai că eu eram paralel cu
tot ce însemna meserie practică. Și de ce mă însoțea toată gașca? Sau te pomenești că doreau să abandoneze
hoinăreala și să se apuce de munci agricole. Îmi venea
totuși greu să cred că Secărică ar prefera să prășească în
soare, în loc să scociorască prin buzunare străine sau să
dea iama prin case temporar nelocuite. Iar maldărul de
slănină pe care-l numeau Pamela nu era în stare să
măture prin curte, darămite să gătească ori să execute
alte activități femeiești de finețe. Nici Dudu nu părea să
aibă înclinații spre agricultură, oricît aș fi încercat să-mi
imaginez altceva.
Aveam senzația că pășind în tăcere ne scufundăm
tot mai mult în adîncul zilei, cînd pe neașteptate a
izbucnit un urlet. Totul a durat cîteva secunde, însă
întreg convoiul s-a îngrămădit în spatele chinezului.
Chiar și Dudu părea un animal încolțit și arunca priviri
înspăi-mîntate în jur. Imediat s-a așternut o liniște
mormînmîntală. Nu-mi dădeam seama dacă a fost un
răcnet de om sau un zbierăt de animal. Aș fi putut crede
că intrasem în ținuturile Infernului, dacă nu s-ar fi
văzut soarele pe cer. Dar ce animal fabulos putea scoate
mugetul acela înfricoșător? Ce naiba a fost asta? am
întrebat. Levi făcu o scurtă grimasă din care n-am
priceput nimic. Degeaba încerca să zîmbească și să pară
relaxat, nici el nu era cu toți boii acasă. Numai chinezul
nu arăta speriat, însă s-a oprit așteptîndu-ne.
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După cîteva secunde am auzit în depărtare un lătrat
de cîine și ne-am mai venit în fire. Lătratul acela ne
întărea speranța că ne aflam încă între oameni.
Li făcu semn din mînă, haidem! Vorbea româna cu accent puternic, însă am înțeles. Încă neliniștiți, am pornit pe alee în urma sa. Îi priveam spatele uriaș, mușchii gîtului care se încordau cînd își
răsucea puțin capul. Sub pălăriuța de paie i se vedea
ceafa cu păr sur și aspru. Probabil trecuse de cincizeci de ani. Cînd fusese castrat, oare? Și din ce motiv? Practica ținea de vremuri demult apuse, cînd
erau castrați vrăjmașii căzuți prizonieri. Însă uneori
părinții săraci, pentru a-i salva de la foamete, își
dădeau băieții împăratului chinez, urmînd să fie
castrați și să devină eunuci inofensivi. Se spune că,
mai încoace, un chinez își putea elimina testiculele
pentru a dobîndi o pensie de invaliditate într-o
vreme în care guvernul urmărea să limiteze creșterea demografică. Iar în unele state,răufăcătorii vinovați de molestarea unor minori sau de alte infracțiuni sexuale puteau fi castrați. Dar acest Li, ce păcate purta în cîrcă? Începuse să-mi fie milă de el.
Avusese și el părinți, poate și frați. Păstra legături cu
vreo rudă, ținea cineva la el? Ce era în sufletul lui și
ce gîndea? La prima vedere, ești tentat să-l socotești
un monstru și să dorești exterminarea lui. Dar dacăți pui problema cum de-a ajuns aici, luccrurile se
schimbă. E greu de spus ceva. Sîntem marionete în
mîna destinului, degeaba ne credem mai buni decît
alții. Unii n-au săvîrșit nelegiuiri la viața lor numai
pentru că soarta nu i-a constrîns la asta, punîndu-le
un pistol încărcat în mînă și luîndu-le mințile. În
rest, numai Domnul știe inima omului și de cîte
nemernicii se face vinovat.
Căutam la greu dovezi în apărarea chinezului,
cum de nu îngenuncheam să-i pup mîna?
Numai nu reflectam la sanctificarea lui.Mă puteam
totuși hotărî să-i scriu cîndva Papei de la Roma un
răvaș și să-i propun un nou sfînt. Nu știam de ce religie era Li (presupun că budistă), însă Divinitatea
este unică, deci și sfințeni rămîne intangibilă, indiferent ce religie examinează această calitate.
Minunile rămîn minuni, neavînd importanță locul
unde au fost săvîrșite și sub stindardul cărei religii.
Deși nu știam ce minuni înfăptuise acela și ce avea
înscris în biografie, părea imposibil să nu găsești

ceva după o viață de tot rahatul. Să nu uităm că Li
fusese castrat.De ce să nu presupunem, bunăoară, că
operația s-a făcut exclusiv din considerente religioase, pentru ca omul să fie la adăpost de orice tentații sexuale, păstrîndu-și pentru veșnicie castitatea
în fața Domnului? Rezultatul depinde hotărîtor de
unghiul din care examinezi un anumit fapt. Poți descoperi orice, numai să vrei neapărat și să știi unde să
cauți.
Mă ambalasem serios în presupuneri, de parcă aprofundam o temă de doctorat. Nu știu de ce țineam
morțiș să scot un chinez alb din unul galben și cam
jegos. Tot croind la planuri iluzorii, dădusem cu ochii
de niște valuri de pămînt și un gard înalt din sîrmă
ghimpată, imagine ce părea lipsită de orice logică în
mijlocul unei livezi a raiului. Nu pricepeam rostul acelei îngrădiri. După cîțiva pași, printre ramurile aplecate, am observat un zid cărămiziu. De bună seamă acolo era o construcție. Fără să pui la bătaie multă inteligență, îți dădeai seama că s-a urmărit camuflarea edificiului. Nu se distingea nimic suspect, însă
în orice minte răsărea întrebarea dacă nu cumva livada era numai o perdea de fum care ascundea lucruri grave.
Nu reușeam să găsesc vreun răspuns, oricît mă holbam încercînd să pricep ce se petrece dincolo de gard
și tranșee. Interesul meu față de ciudățenia locului nu
scăpă vigilenței chinezului.Unde chiorăști, castratuli?!
mă apostrofă. Nu apucasem să pricep ce spusese famenul, cînd pe neașteptate a scos de sub bluză un bici pe care l-a desfăcut cu multă dexteritate. Bici, bici,
nu-i o figură de stil. Nu mi-am dat seama ce intenții
are, s-a auzit șfichiuirea prin aer și am simțit o usturime ascuțită pe umărul drept. Părea incredibil, însă
într-o clipită am înțeles că îmi croise una de vedeam
stele verzi. Noroc de rucsacul din spate, altfel lovitura
m-ar fi năucit de-a binelea. Așa ceva nu mai pățisem
și cred că nici altcineva din arborele meu genealogic
de la Facerea lumii și pînă astăzi. O asemenea grea
ofensă nu putea rămîne fără reacție. Mama mă-tii,
am șoptit printre dinți. Eu intenționam să-ți pun pile ca să ajungi sfînt pe icoane și tu mă biciuiești? Mă
făcuse și castrat, gălbejitul, probabil avea un dinte
împotriva celor cu testicule. Sau învățase cuvîntul
de la româncele din harem, însă nu-i dibuise sensul
exact. Tîrfele păreau să aibă totuși aptitudini pedagogice, reușiseră să transmită unui dobitoc sadea

cîteva cuvinte românești. Boule!, i-am strigat, simțind
că-mi dau lacrimile de arsură și rușine. Falsul sfînt Li
a mîngîiat rînjind tocul pistolului, dîndu-mi de înțeles
că nu agreează limbajul metaforic și nu va ezita să folosească pistolul în caz că nu i se respectă idiosincraziile.
Și atunci Levi, omul blînd ca un șarpe, s-a tras lîngă
mine. E zonă interzisă, îmi explică el, confirmîndu-mi
bănuielile. Și ține gura închisă, tataie! Vrei să dai de
dracu’ sau ce? I-am făcut semn că mi-am tras
fermoarul la gură. Poate încălcasem vreo regulă
zgîindu-mă prin copaci, însă asta nu-l îndreptățea pe
slinosul ăla să folosească biciul. Dovedise că-i mojic,
era clar.
Și spumegînd de mînie, am tăiat dintr-un condei
propunerea de sanctificare pe care nici nu apucasem
s-o scriu. Nu era cazul să umplu calendarele lumii cu
toți chinezoii.
(nota autorului: *roman în lucru)

JAGSTZELL, mai 2013

grafică de Mircea S. Bozan
ALTER N AN ŢE 5 7

Să fiu auzit
De urechea lor pură,
Căci plecasem în mit,

MIRON KIROPOL
* *
*
Ce am făcut pe pământ altceva
Decât să fiu pământ,
Ca un făcut, piatră de stea
Căzând şi cântând.
Ce am făcut şi pentru cine
Din inima dată cui?
Străfund în carnea de pe cruce,
Cel mai ruginit cui.
* *
*
Ce inimă am avut
Când nu eram încă viu?
Ce inimă dinainte de zămislire
Care nu trăia încă izvorul născător?
Cine să-mi dea răspuns când tăcerea
E bătaia inimii sâmburelui
Căruia în zadar încerc să-i sparg
Coaja sub care mă aşteaptă parfumul
Înlăuntrului, pierderea în Veşnic,
Nimicirea în ceea ce mi-e drag.
* *
*
Gemete scoteau
Cuvinntele cântând
Dintr-un străvechi liman
Nu de pe pământ.
Ce auzeam fără
ALTER N AN ŢE 5 8

Iar acolo eram
Fruct din vânos ram.
Gemete scotea
Inima bătând
Mai tare ca ea
Dusă în pământ,
Dusă mai adânc
Decât flori ce plâng.
* *
*
Dimineața când un țipăt m-a smuls din mine,
Cel care atât de trupesc eram în spirit,
Spirit în spirit,
Un țipăt ce nu mai voia să se oprească,
Suflu crescut din prăpastie
Pentru a lua aripi
Și a nu mai fi,
Dimineața când pe vârful munților
Plutesc de la un nor la altul
Peste care ți se așează chipul,
Dimineața când am strigat
După aburul risipit
În care trăiai încă.
4 septembrie 2011

* *
*
Și dacă în lume m-am arătat,
Cine m-a văzut viu?
Mi s-a cerut să rămân cu morții
Care sunt fruct viu.
Și viul e mai mult decât viu,
Suflet rozând pustiu după pustiu.
Nu îndrăznești măcar să întrebi
De ce în lume te-ai arătat,
De ce ai fost văzut viu?

Căci fantomal e totul,
Din ce în ce mai mult în viață,
Carne plutind peste carne, deodată
În zbor de lumi fără temniță.
5 septembrie 2011

* *
*
De ce nu m-ai oprit pe când treceam
Pe dinaintea ta cu umerii fără viață?
De ce nu m-ai oprit punând
Peste întuneric și gând
Verbul chipului tău, ceață în ceață?
Ai fost povară peste despovărare.
Ce altceva să scot din gură
În afara dorinței de a pregăti
Chinurile primăverii în naștere reciprocă?
5 septembrie 2011

* *
*
Nu mai am altceva de adăugat,
Nimeni sunt în deplină atingere
Cu cele de sus.
Domesticit ca un parfum
Cu care o femeie și-a atins subțioarele,
Pană căzută din tine, îngerul meu păzitor,
Pană ce se ia la trântă cu vremurile
Concepute de Satana,
Dar fără sabie și scut,
Doar cu oasele pieptului
Ținând în el clocotul inimii.
7 septembrie 2011

* *
*
Din locul dintâi,
Din cel de pe urmă,
Am la căpătâi
Un har ce mă curmă.
Și har spumegând
Mânie și pace,
Făclii rând pe rând
Se topesc. Pământ
Ce în alt pământ zace.

7 septembrie 2011

* *
*
Nu se aude alt glas
Decât cel care tace
Ca un scuipat rămas
În antică pace.
Și văd un corb caraghios,
Nastrușnică minune.
Se uită la mine ca un os
De zeu fugit în pustie,
Cre încă știe ce spune.
S-a cocoțat pe zidul muzeului
Plin de har
Și croncăne la el.
Poate se simte rege la fel
Cu ultimul rege al Franței
În groapa cu var.

9 septembrie 2011
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*

IULIAN
DĂMĂCUȘ
Fericitul Augustin
Ochii goi ai lui Platon
începură să lăcrimeze
în ritmul sacadat al
bătătoarelor de praf
şi al cuţitului
care tăia ceapa la
bucătărie
felie cu felie
amintire cu amintire
erodând ghipsul alb
al feţei.
Prin rănile albe
un gol imens ţâşni
şi treizecide monede…

*

Cuprind mâinile
mijlocul de ceaţă al iubitei/
iată-le împreunate pe
inima încercată de
neştiinţa iubirii
Căutându-i pereche,
inimă după inimă smulg
însângerate
ca
la romantici …
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Trupul lui Augustin luptându-se
cu moliile sutanei negre şi purpurii
prelingându-i coapsele,
rozând zgomotos
bătăturile făcute de
sandalele romane
tocite de sufletele de piatră
în pavajul căii
spre altar.
Din vintre n-a mai rămas
decât un pustiu de cenuşă /prin inelul episcopal
roiul îşi caută adăpost
în
coşniţa pieptului, unde
matca mai suspină
în formă de inimă…

*
Tânărul Augustin adormise
cu mâna plină de sânul tare al tinereţii
aşteptând
să dea în pârg …
La uşa toamnei
mărul căzu ridat şi puhav,
setea usca degetele transparente
cu oase de cretă/prin inelul episcopal
trecea numai bine
şarpele
care binevoi a se întoarce
singur în Eden …
*

Sânii Tamei sugrumau falusul zvâcnitor
Vezuviu al primăverii
înmugurind între coapsele lui
ca o revărsare neoprită
de izvoare termale
în stare să lecuiască toate
bolile anotimpurilor

Sfârcurile tânjeau să
se împreune/ să-şi treacă
seva dintr-o cupă
în alta/
clepsidră înnebunită/în care timpul
muri în
ultima picătură.
*

În singurul/ singuraticul
râu al copilăriei
Augustin se privi încoronat
cu soare
Speriat simţi undele
descompunându-i chipul:
peşti coloraţi buzele
o zbughiră printre pietre
dinţii – un desen ciudat dintr-un
mozaic roman
nasul ce se desena deja
hotărât, bărbătesc – o biată momeală …
ochii – două puncte după care
nu mai urma nimic…
Ghearele băiatului se înfipseră
acolo unde trebuia să fie capul
Nori de nămol…
Iubeşte, şi fă ce vrei!

Eşti tânăr!
*

Nu-i vuietul furtunii ce se anunţă
nici disperarea cascadei / înfricoşată
să nu se frângă la jumătatea drumului
Nici neoprirea vreunui râu năvalnic,
nici hotărârea fluviului neobosit
de lunga călătorie!
E sângele tău, Augustine, gata
să încălzească acel trup rece de marmură/
căci lipsa speranţei, moarte înseamnă.
Cascada
cea mai dreaptă, cea mai sigură,

cea mai pură linie între înalt şi pământ/
stropii bucuriei sale sunt fierbinţi,
sunt focul alb/aurul cel mai pur
izvorând din venele,
din mâinile tale, din ochii şi gura ta/
Fluviul acela care nu se mai termină/ atâţia
că nici nu-i cunoşti, care s-au făcut luntre şi punte
în timpuri/ ca acum să te reverşi tu, între malurile
fremătătoare, în albia secată arzând
de nerăbdarea soarelui. Dorul năvalnic
nu vezi? Nu te mai încape! Pătrunde-o,
fă-o roditoare!/ Şi din nou vietăţile plutitoare
vor duce viaţa încă o bucată de drum
Ce mai stai pe gânduri? Fii furtuna care
trezeşte viaţa/ care bucură şi înspăimântă
care răscoleşte
care cântă!
Nu-ţi place trupul acela sculptat de
cel mai priceput meşter?/ Nu te înnebuneşte
albia fierbinte? Nu te ispitesc, spune,
coapsele malurilor? Iubeşte-le, eşti tânăr
şi poţi face orice...
Fă ce vrei!
*
Un copil cu ochii din mare
cu pielea plină de soare
se depărtează încet din braţele Tamei
căutându-te...
Fata Morgana a speranţei nu-ncetează să-l cheme
N-am mai văzut-o de-atâta vreme/
copilul o-ntreabă
Se teme răspunsul să se rostească
Ea e femeie şi mamă!
Eterna...

*

Pinii de pe Via Appia
foşnetul lor şi lucirile Tibrului/
oază în zgomotul cetăţii
În amfiteatru nimic din spectacol, doar
o Romană!/ Ce rost să doreşti să te bucuri
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că eşti alesul?
Ce rost semănatul, dacă n-aştepţi culesul?
În locul ascuns pe străduţa cotită
în casa ştiută ce înviază noaptea
ce cântă pe voci subţiri
pe voci groase
înalte sau joase/ Toate ca vinul
gâlgâite... Acompaniate diform
de pocale ciobite precum destinele.
Soldaţi şi bogaţi caută
alinarea trădării, fuga de ora fugară
În braţele blondei, a brunei Risalla...
În toate am căutat-o şi
am găsit-o în toate. Până spre dimineaţă.
Singur şi searbăd n-aşteptam
ziua/ nici s-o revăd. Le-aş fi văzut
pe târfele din străduţa cotită
dându-se în neştire... Guri
duhnind a vin, gâfâind
de poftă sau oboseală
Ochi privind nicăieri, spărgându-se
în şiroaie de vopsea pe feţele roşii de căldură,
de călduri...
Toţi şi toate înghesuindu-se la
troaca de lături a vieţii.
Cum s-o mai privească
împărţită la câţi (?) lupi
flămânzi o devoraseră?!
*

Hippone

Marea arunca prea mândră
spre mal/ cu fiecare val
lumina cu care Helios
o învăluia şi lacrimile pentru ea de prisos…
Vulturul plecase
să caute oasele ultimei
corăbii
Coloane rătăceau pe mal
albe orologii solare
trecându-şi unul altuia
secunda din urmă
Tălpile-i ardeau/
în curând înserarea şi
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mirajul cetăţii…
*

Trupul său drept, din cel mai drept
trunchi de abanos,
măsurându-se cu măreţia cedrului, s-a înălţat
mai frumos decât zvelta coloană de marmură.
Cariatidă sub grinzile grele de dorinţe,
cădea în fiecare noapte sfâşiat
nervură cu nervură de fiorul subtil şi
hiclean al cărnii.
Cântecul de harpă interpretat de vânt
pe notele solare, înlocuit de unduirile
lascive ale melancoliei şi lenei nopţii
Ca într-un psalm se bucura şi se
întrista de înălţarea şi căderea sa.
Nu putea înţelege cuvintele înţelepţilor De ce trebuia să plătească bucuria? Prin durere.
Iubeşte....

Mă iubesc pe mine
cel mai mult/ Mă iubesc
atât de mult, încât ceilalţi nu sânt
decât sclavii iubirii mele. De mine.
O femeie ce are faţa pătată
Un copil care-ntreabă de tată
O aristocrată
punându-şi prestigiul în joc/doar
pentru plăcerea şi orgoliul meu
la un loc/Cugetă omule, tu către tine!
Atunci la Cassiacus în lenea amiezii
în pacea livezii/ sub smochinul înverzit
(pentru el!...) / Somnul… şi un cântec, o poezie de
undeva de departe
îl trezesc. În vecini câţiva copii
se joacă şi cântă: Tolle lege, tolle lege...
Ce cântec ciudat! Nici un vers înainte, nici unul
după...
Un îndemn? Somnul...
După un ceas pipăind lemnul

Nici un copil pe-aproape
nici un cântec
Smochinul înverzit iar... Îndemnul?
Însetat caută apa/băţul frânt în apă
Beau toată apa din vas/ băţul drept a rămas
Iluzii, iluzii
Vasul trebuie golit pentru
a-i cunoaşte adâncimea/ Adâncul e durere
durerea fericirii
fericirea durerii, a suferinţei
E vremea căinţei!
Paştile, paştile...
Rănile sunt proaspete/ ţipetele
biciuirii încă nu s-au stins
Apa şi sângele încă
nu s-au prelins din suflete
Să încerc potirul cernit
să-l beau cu tine, Doamne
până la sfârşit!
*
Platoşe lucesc
aducând în galop dimineaţa
Numai iarba plânge deocamdată
văduvită de roua perlată
Cai odihniţi
fără zăbala-nspumată
trec peste deal peste râu c-o
smucitură de frâu
Spadele ies de la brâu
sânge scriind, nume necunoscute
roşii pe verdele câmpiei
Cu suliţe luminoase soarele
ameninţă vrăjmaşii
Augustin/
greu poartă printre
cadavre paşii calului sleit
Ochii învinşi apă şi milă cer
Sabia lui picură lacrimi
din cer…

Fântânarul
Cum povestesc izvoarele, seara!
ecouri stranii…

Doar copacii şi iarba
se cutremură de zbuciumul
arterelor nevăzute / care
umezesc buzele trandafirului,
ochii fecioarei la
spovedanie.

Pe patul alb, de spital,
fântânarul conectat la perfuzii
crede că aude murmurul apei/
Îl caută într-un vis nedesluşit
cu peşti pândind stelele căzătoare şi luna plină,
dar susurul bănuit undeva, în adânc
nu trădează izvorul…
- Cum, Doamne, s-a întâmplat?!
Aduceţi-mi degrabă cumpăna din lemn de corn,
cumpăna mea cu fir de argint tovarăşii mei de-o viaţă/ şi
veţi vedea izvorul strălucind/ E aici,
îl aud, îl simt cum se zbate să iasă
în cântecul ursitoarelor
gata să-şi înfrunte destinul
Începeţi săpatul! Noi
nu ne-am înşelat niciodată!
Acum inima mea jinduieşte…
păstrez partea mea de lacrimi
primiţi partea mea de bucurie
în căuşul cu apă din izvorul
pe care mai marii lumii
nu l-au căutat / ei, mereu însetaţi
de putere
În iarbă,
în visul fântânarului,
izvoarele…
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ȘTEFAN DORU
DĂNCUȘ
PREA DEVREME; PREA TÂRZIU

(fragment din volumul ”Eliberarea”)

1. Deodată, toate devin respingătoare, ca şi cum s-ar arunca peste tine toţi sacii de îngrăşământ chimic ai
planetei. Să rodeşti odată, să nu mai stresezi lumea cu
plictiseala de-a înfrunzi.

Te întorci acasă ca-ntr-o peşteră, pui
armele ciudate în spatele unui bolovan, ai vrea
puţină căl-dură, un foc – ai parte numai de
privirile mustră-toare ale celorlalţi: nici azi n-ai

vânat nimic. Ai venit singur pe potecă, n-ai domesticit
nici măcar un animal inferior, va veni iarna curând,
gheaţă groenlandeză peste europa ta de plastic.
Ce bun ar fi acum un sfeşnic, cu 3 sau 4
lumânări poate ai găsi un animal pe potriva ta. Ridici
privirea, e greu să trăieşti în peşteri. A doua zi,
desenezi pe unul din pereţi un animal iluzoriu, n-ai
văzut aşa ceva în toată cariera ta de vânător. Iar când
trasezi linia finală, sub ochii stupefiaţi ai celorlalţi,
animalul cade din piatră, e cald încă, ies aburi din
trupul lui, miroase a ceva ce ai cunoscut nu mai ştii
când şi unde, te retragi şi-i laşi să-l pipăiască uimiţi, “e
prea mult pentru voi”, gândeşti, dar ei au început să
despice deja leşul cum nu se putea mai oportun.
Ieşi din cavernă. Vezi pustiul din faţa ta şi
treci, din câţiva paşi, în epoca în care un bătrân
iresponsabil vrea să-şi sacrifice fiul. Desenezi rapid un
miel şi opreşti crima. Tu ştii că fanatismul este
expresia pură a iubirii – ei nu vor să afle asta. Îi înveţi
metodic, pas cu pas, până ajung cu toţii în nişte baruri
insalubre şi nu-şi dau seama de unde au plecat, unde
merg; într-o provincie a universului, acolo îţi
imaginezi somnul, după atâta insistenţă şi toleranţă.
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Îţi vine să termini definitiv cu munca asta inutilă
dar în acest amurg eşti prea obosit pentru asta.
Mâine va răsări soarele, te vei gândi atunci, cazi
în somn ca într-o apă iar cercurile concentrice te
lipsesc de spaimele prezenţelor.
2. Te-ai trezit la fel de obosit, săturat,
cumva, de nesfârşirea muncii.
- Du-te tu, îi spui fiului tău, dă tu altfel de
exemple, până mă mai odihnesc.
El pleacă, îl vezi cum se îndepărtează, cuminte. Cât ai aţipit? Ai remarcat vălmăşagul acela de siluete, era prea târziu, fiul tău fusese executat, te-ai mâniat, faceţi-vă testamentul, te-ai repezit, apoi te-ai calmat şi ţi-ai luat copilul de pe
structura aceea lemnoasă, l-ai mângâiat, l-ai învelit, odihneşte-te şi tu, mă ocup eu de restul. Cu
barba în vânt, ai coborât muntele, nesemnificativii se împungeau pe toate câmpurile, apoi se
împuşcau, apoi se dădeau cu substanţe radioactive, mureau mulţi pe secundă. Te-ai oprit, nu
mai era ca pe timpuri, referinţa iniţială se multiplicase, erau plini de râia orelor exacte.
3. Te-ai întors dezamăgit, descurcaţivă
singuri, ai gândit, şi gândul a fost pus de urgenţă
în practică, aproape că îţi ştiau intenţiile, s-au apucat de atitudini şi mai sofisticate, purtau cravate după moda ştreangului.

- Du-te tu, i-ai spus celui de-al doilea
fiu, poate se mai rezolvă ceva.

Erai posomorât, nu te aşteptai la mare lucru,
ştiai, în sinea ta, că nu mai e nimic de făcut, că
într-o lume plină de cifre aleatorii una fără
identitate se pierde, se topeşte în zbuciumarea
generală.

- Totuşi, ai zis, du-te, poate vei reuşi, iată ce i-au făcut fratelui tău.

L-ai privit cum săruta mâna lui Isus, cum se
pierdea în depărtare. Schingiuitorii n-au
întârziat, au apărut la ora exactă, încărcaţi de
aparate ultramoderne – ultimele descoperiri în
materie de răstignire.
Pe neaşteptate însă, partenerul Lui a adunat toate
piesele şi le-a repus pe tablă, această lovitură dată
pe la spate obligându-L să accepte continuarea
partidei. Îşi aşează, azi, piesele în Univers şi a

pornit de la premiza că poate aduna figurinele de bază
şi le poate aranja în formaţie de luptă. Chiar şi Ştefan
Doru Dăncuş a fost luat din munţi, unde se ocupa cu
adunatul pietrelor colorate şi eliberatul lemnului mort.

Un vis, nu-i aşa? dacă n-aş şti că de 500 de ani
încoace încerc să închid porţile iadului şi ele
rămân mereu întredeschise. Am venit să caut
luptători şi n- am găsit decât sclavi: cum aş putea
echilibra tabla de joc, pe cine aş putea alege? Sunt
obosit şi îmbătrânesc într-un ritm rapid – ceea ce nu
mi s-a întâmplat niciodată. Cine va comanda oştirea
după dispariţia mea, când n-am găsit nici măcar un
soldat, dar-mi-te un ipotetic general? În curând, iadul
va pune mâna pe omenire şi ceea ce este scris se va
împlini: cu puterile mele mai uşor alung o ceată de
draci decât să conving un om că spun adevărul.
Nu mai este timp pentru a inventa aparate de ucis Isuşi
– aşa cum nici lacrimi de bucurie nu mai aveţi. Se
schimbă lumina în UniversP.S. Prea devreme
Uneori, în plină aiurare mondială, începe să mă doară
sufletul năprasnic: îmi aduc aminte câtă disperare,
deziluzie şi neant am provocat femeii mele de când neam cunoscut. Acest lucru poate părea nenatural într-o
lume sfâşiată de războaie, opulenţă materială şi
descumpănire fără precedent însă iată că este posibil
din moment ce mai există cineva care îl trăieşte ceas de
ceas.
Cred că rostul poeţilor şi al artiştilor în general este
acela de a echilibra astfel de tensiuni fiinţiale pentru
care nimeni altcineva nu are medicamente. Iar pe
lângă aceste înspăimântătoare cheltuieli energetice mai
am parte şi de perioade în care mă despart de ea, în
încercarea de a asigura financiar biata noastră
supravieţuire căci – uluitor! – nici în 533 de ani n-am
reuşit să-mi fac un rost. Să mă îmbogăţesc, cel puţin.
Asta îmi întăreşte convingerea că timpul meu a expirat,
că mi-am folosit puterile în scopuri fără rezultate
vizibile. Ce contează câteva luminiţe pe care le-am
aprins în marele întuneric universal? Nu, nu consider
că insistenţa şi munca mea au fost zadarnice, am doar
senzaţia că mi-au reuşit prea puţine intervenţii. Şi apoi,
ce fel de profet este acela care n-are audienţă decât la
un public bătrân, pensionar, redus la nivelul ultimelor
calcule trupeşti? De ce n-ai făcut nici o minune? sunt
întrebat deseori. Am făcut, numai că nu le-au văzut
decât prea puţini, de aceea, cu puterile ce mi-au mai

rămas, nu pot decât să urc înapoi de unde am venit.
Trăiesc de o vreme o fascinantă poveste de dragoste
– ultima şi cea mai încărcată de neprevăzut şi
umilinţă. Locuiesc în apropierea unui munte uriaş
care, la primele raze ale soarelui, devine roşu ca
sângele. Ea nu este cu mine. În vârful muntelui este o
cruce. Toate acestea sunt în România. Şi ea lipseşte,
fapt ce ar putea fi interpretat ca un element de
siguranţă pe o planetă de incertitudini, dacă această
absenţă fatală n-ar face ravagii în interiorul minţii
mele obosite. Aceste rânduri sunt, de fapt, o
spovedanie fără precedent: iubesc, în sfârşit, total, o
femeie, după un lung şir de timpi în care am iubit
doar omenirea în ansamblu. În mijlocul acestui
furnicar de evenimente şi grozăvii din lume,
înconjurat de mizerie şi ifose dezgustătoare – aici şi
acum a considerat Dumnezeu că trebuie să-mi
trăiesc finalul şi fericirea. Accept.
4. Nu eu sunt cel care va primi laurii victoriei finale,
mie mi-au reuşit doar câteva operaţii din multele
care mi s-au încredinţat. Sunt un luptător bătrân şi
epuizat care este lăsat la vatră, aşa cum alţii
asemenea mie au dispărut din lumea pe care au
apărat-o fără ca cineva să le remarce sacrificiul. A
venit vremea să mă retrag şi eu pentru ca Apocalipsa
lui Ioan să se împlinească, pentru ca oamenii
Poporului Ales să-şi ia în stăpânire împărăţia.
Chiar nu auziţi cum scârţâie tectonic planeta pe care
aţi acoperit-o cu nevoile voastre stupide?
5. Am scris în “Condamnaţi să fim ca El” că dispun
de un sistem care ar putea readuce lumea la linia de
plutire. Este adevărat; şi pentru că am îndrăznit să-i
ordonez configuraţia, am fost exilat în munţi, unde
numai supliciul lui Prometeu mi-a fost tovarăş.Am
dorit cu atâta putere să contracarez anti-decalogul
luciferic cu legile celor o mie de ani de pace încât
acestea mi-au fost turnate brusc în structura trupului
şi, înţelegându-le numai eu, am început să plâng.
Atunci s-a încheiat condamnarea prometeică şi am
renunţat să mă opun trecerii timpului: am lăsat Apocalipsa să vină iar Fratele meu a cerut permisiunea
să-mi compătimească zadarnica zbatere. Şi iar am
plâns, înţelegând că mulţi din cei pe care-i iubeam
m-au trădat pentru câteva pungi de arginţi.
Îmbătrânesc numai pentru că Isus a insistat să nu
repet calvarul Lui – altfel, îndrăzneala mea de-a iubi
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oamenii mai mult decât spune porunca ar fi primit o
pedeapsă exemplară: unde s-a mai pomenit în istoria
lumii acesteia ca un om să-şi iubească aproapele MAI
MULT DECÂT PE EL ÎNSUŞI? Acest sentiment ar fi
putut duce la repetarea evenimentelor, la dereglarea unor
linii de forţă universale, la modificarea timpului impus
acestora de Tatăl meu. Şi atunci, înţelegându-mi
nesocotinţa, am plâns din nou şi am fost iertat.
O ploaie cum n-a fost de multă vreme pe pământ s-a
pornit pe munte şi a şters din conştiinţa mea ultima
fărâmă de îndoială: cu adevărat, şi binele, şi răul sunt de
la Dumnezeu.

P.S. Prea târziu
“Semeni cu Mesia”, mi-a spus un muncitor
bătrân, după două chinuitoare săptămâni de săpat
şanţuri. Îmi crescuse barba. “Să nu mai spui nimănui,
o să-ţi arăt ceva dimineaţă”, am zis încet. Seara,
muncitorul s-a îmbătat, şi-a adus însă aminte de
discuţie şi mi-a cerut să-i arăt “ceva”. I-am arătat, pe
geamul din spate al clădirii unde locuiam, un deal plin
de brânduşi de toamnă. “Stau de atâta vreme aici şi nam văzut”, s-a minunat el. “Vezi cât eşti de orb?” l-am
întrebat şi l-am lăsat acolo, lovit de liniile de forţă
vegetale pe care le-am deblocat numai pentru un om.
I-am spus mai târziu: “Cum să nu seamăn cu
El dacă sunt fratele Lui? Şi tu eşti, dar nu te-ai gândit
niciodată la asta”. Seara, s-a uitat în oglindă:
“Degeaba, nu arăt ca tine”, a concluzionat. “Înseamnă
că ai făcut mult rău în viaţa ta, din moment ce chipul
are alte trăsături decât cele care trebuie”, am zis. În
zilele următoare mi-a povestit că a stat la închisoare şi
mi s-a destăinuit ca unui popă. Nu i-am explicat
nimic, l-am lăsat să desluşească singur Calea. Pentru el
era prea târziu.
6. Ştiu, unii dintre voi sunteţi nevinovaţi, sunteţi obligaţi
să îndepliniţi toate hatârurile stăpânilor, de la actul de
naştere înregistrat la primărie până la plata pentru groapa în care sunteţi înmormântaţi. Vă întreb: cine vă obligă
să vă căsătoriţi civil şi cine vă obligă să muriţi contra
cost?Sunteţi săraci şi, spre diferenţă de stăpânii voştri, la
o nuntă cheltuiţi de cinci ori mai mult decât câştigaţi şi
asta n-ar fi nimic dacă din această cheltuială nu s-ar
înfrupta primăria, spitalul, notariatul, popa, poli-ţia,
domeniul public şi alte organe hrăpăreţe pe care nu aveţi
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cum le ocoli.
Restul banilor “câştigaţi” din nuntă, dacă mirii mai
au de unde, trebuie să vi-i dea vouă, părinţilor şi
rudeniilor care i-aţi “ajutat” să facă celebrul “pas în
doi”. Apoi muriţi şi circul se repetă: alte taxe, doar
că moartea este contabilizată în proporţie mai mare
de consiliile bisericeşti şi de şefii acestora, popii.
Nu mai există bucurie şi seninătate în actul nunţii
şi nici durere şi recunoştinţă pentru cel care a
murit: ucişi de statul politico-administrativ şi de
guvernul fariseilor care ctitoresc şi dărâmă biserici
după propriul plac – aţi devenit animalele de
povară ale neruşinării şi interesului material
imediat. V-aţi luat unul după altul, aţi acceptat unul
după altul confuzia şi corupţia, v-aţi ucis aproapele
în cele mai grele chinuri. Sunteţi ai nimănui acum
iar faptul că am scris “Eliberarea” nu este un gest de
indulgenţă ci unul de neputinţă.

P.S. Prea târziu
Cred că mă voi stinge numai pentru că civilizaţia
umană este una a furtului reciproc avantajos.
Comerţul ca ramură economică nu-i mai mult
decât un furt legal: toată lumea fură pe toată
lumea. Valorile obţinute astfel nu se înmulţesc ci
numai îşi schimbă proprietarii. Când mă gândesc
la aşa ceva – moartea mi se pare o salvare, chiar
un miracol ce-mi poate tempera pornirile de-a
face bine unei omeniri aplicată pe alt sistem
valoric, atât de propice îi este mediul hoţiei cu
acte doveditoare care să-i ateste păcatul.

CONSTANTIN BRÂNCUȘI
„Poezia„

*

RABINDRANATH
TAGORE
(1861 - 1941)

Este cel mai mare poet modern al Indiei şi cel mai
strălucit geniu inventiv al Renaşterii indiene.Pe lângă
poezie a scris cântece, povestiri, romane, piese de teatru,
eseuri, memorii şi note de călătorie. A fost un inovator
neliniştit şi un superb maestru , iar bengaleza sub pana
lui a atins o mare vigoare şi frumuseţe. A creat propriul
gen de dramă dansantă, şi este unul dintre artiştii
plastici cei mai reprezentativi din India modernă. A
câştigat Premiul Nobel pentru Literatură în 1913.
Poezia lui Tagore are o impresionantă
desăvârşire: un nemaiîntâlnit entuziasm tandru,
umanism plin de compasiune, senzualitate discretă,
sentiment puternic de înrudire cu natura, şi o conştiinţa
arzătoare a locului ocupat de om în univers. Cu
naturaleţe firească, poetul se deplasează de la literal la
simbolic, de la parte la întreg, de la detaliul mărunt la
cosmosul nemărginit.
Togore este religios în cel mai profund sens posibil,
pendulând între credinţa care susţine spiritul în vremuri
de răscruce - sau îl umple cu forţă şi veselie în vremuri
de bucurie - şi examinarea temeinică fără răspunsuri
care să dăinuie peste timp.
Pentru el pământul e o maică vulnerabilă, care se agăţă
de toate mlădiţele ei spunând: ‘N-am să te las să pleci’,
de firul ierbii cel mai crud care răsare din pântecele ei,
dar care nu are puterea să împiedice decăderea şi
moartea copiilor ei.

Multe din poemele şi cântecele lui Tagore au fost
traduse din bengaleză în engleză de Ketaki Kushari
Dyson.
Poet, romancier, om de litere, traducător, lingvist şi
critic, Ketaki Dyson s-a născut în Calcutta în 1940. A
studiat la universităţile din Calcutta şi Oxford, şi a
obţinut titul de doctor la Oxford. Deşi, după căsătorie,
s-a stabilit în Marea Britanie, Ketaki a continuat să
scrie în prima ei limbă şi a păstrat legăturile cu viaţa
literară din Bengal.
Ketaki a scris şi scrie în bengaleză şi engleză.
Traducere și prezentare: OLIMPIA IACOB

RECUNOŞTINŢĂ
‘ Nu voi uita,’ am spus, când ochii tău umezi
zăboveau îndelung pe faţă. Iartă-mă de am uitat
cumva.
Ah, cât de mult a trecut de atunci! Odată cu acel
sărut
atâtea petale alb-trandafirii ivite la început de
primăvară
s-au scuturat pe rând, ofilindu-se, de atâtea ori
gânguritul porumbilor la amiază a alungat somnul
greu,
plecând şi tot venind. Privirea stăruitoare a ochilor
tăi adânci
mi-a aşternut în suflet mărturia primei iubiri,
timidă, neliniştită ! Pe acel autograf al inimii tale
lumini jucăuşe şi umbre şi-au legănat ore în şir
mişcările de penel,
atâtea seri şi-au cernut uitarea aurie, atâtea nopţi
şi-au lăsat
amintirea de vis în păienjenişul de linii anemice,
învăluind-o aproape. Minutul, secunda în a lor
vremelnicie
îşi lasă poveştile scrise în gând,
asemenea semnelor de neînţeles ale copilului absent,
umbrindu-se deopotrivă, ţesând o pânză amnezică.
De am uitat întâia lună a primăverii
taina acelei luni de început, când flacăra
s-a stins în linişte în lampa durerii, atunci să mă
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ierţi.
Ştiu că te-ai arătat cândva,
şi cântul a dat rod în viaţa mea,
şi încă rodeşte; demult lumina ochilor tăi
cântase la lăută zămislind note venite din adânc,
din chiar a soarelui lumină. Dusă e mângâierea ta,
şi mult încercată mi-e inima,
tăcută sunt, uneori, dar vederea mereu vie
a universului mă îmbie să beau
cupa cea plină a bucuriei fără pricină. Iartă-mi uitarea.
Ştiu că odată m-ai chemat în inima ta,
iertându-mi până şi eu soarta,
uitând de orice suferinţă, de orice necaz
pe care ea le-a adunat grămadă în zilele mele: cum
mi-a mai smuls de pe buze cupa liniştitoare a setei,
amăgindu-mă cu zâmbete,
trădându-mi încrederea, tulburându-mi deodată corabia
încărcată zărindu-se la ţărm: am iertat totul.
Acum nu mai eşti. Te-ai dus fără speranţă.
Cernite sunt serile, sângerii fără tine.
Viaţa mea e văduvită, casa pustie nu mă mai cheamă.
Toate sunt ale mele, îndeosebi tu, cel de atunci, cândva
aici lângă mine.

ÎNŢELEGERE
Galbenii dragostei tale rostogolindu-se
de preaplinul mâinilor mele,
arăta-vor ei oare adâncul
amăgirii furişate în mine?
Mă dezbar mai degrabă de datoriile multe
să mă las purtată departe de barca pustie.
Flămânzesc mai degrabă ca tu să rămâi
cu inima plină de nectar şi să te duci.
Să îmi domolesc durerea,
aş putea să o aprind în tine;
să îmi uşurez povara,
aş putea să o aşez pe umerii tăi;
strigătul meu dureros de singurătate
te-ar putea ţine treaz toată noaptea ─
sunt neliniştile mele, neîmpărtăşite.
De ai putea să mă ierţi,
nu pregeta, te implor.
Mă aflam pe un drum pustiu când ai venit şi tu,
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privindu-mă cu ochi iscoditori.
Mi-am zis în gând:’Am putea să mergem alături!’
Te rog, spune-mi ceva!’
Şi privindu-te
numaidecât m-a cuprins teama.
Am zărit fumul cel tainic al focului adormit
ridicîndu-se din cele mai dosite unghere
ale nopţii grele din inima ta.
Pustnico, fi-va nevoie să aţâţ
flăcările chinului tău ca să ardă cu patimă?
Lumina vie, nu va străpunge ea vălurile toate
lăsându-mi la vedere sărăcia?
Ce energie sacră primit-am
să păstrez văpaia patimei?
Îţi grăiesc, aşadar, cu blândeţe:
în amintirea întâlnirii noastre
îngăduie-mi să mă întorc doar eu.
[Miralrio, San Isidro, lângă Buenos Aires, 17
noiembrie 1924]

SCHELETUL
La şes, acolo, pe marginea drumului,
zace pe iarbă scheletul unui animal,
aceeaşi iarbă care cândva
îi dăduse forţă şi dulce odihnă.
Zac oasele albite, zac grămadă,
timpul se face râs aspru, puternic,
ca moartea care arată cu degetul, spunând parcă:
Acolo unde fiara îşi află sfârşitul
acolo şi tu vei sfârşi, fără osebire;
când licoarea vieţii tale se va fi scurs,
Am spus: ‘Moarte, nu cred în vorbele tale
batjocorind deşertăciunea.
Viaţa mea calică nu va fi
la capătul călătoriei,
când noaptea se lasă,
plătind cu oase chiria din urmă pe masă şi casă.
cupa cea spartă în ţărână şi ea va rămâne mereu.
Tot ce am gândit, am ştiut, am grăit, am auzit
cu urechile mele,

tot ce din mine a ieşit prefăcut în cânt neaşteptat
nu-i rodul unei vieţi pecetluite de moarte.
Ce am primit şi ce am dat înapoi ─
aici, pe pământul vremelnicelor fiinţe, cum se
chibzuieşte?
Mereu mintea mea trece de viaţă şi moarte
acolo, unde frumuseţea nu piere
nicicând. Poate ea să rămână mereu
la hotarul de oase?
Eu cel adevărat
carne nu sunt.
Orele şi minutele nu o istovesc prin zbaterea lor,
nici praful de pe marginea drumului nu o ştirbeşte.
Căci în lotusul formei vădite am băut mierea
amorfului,
în sânul suferinţei am aflat lăcaşul bucuriei,
am auzit în mine vocea tăcerii eterne,
am văzut drumul stelelor prin spaţiile întunecate,
pustii.
Nu, nu sunt o glumă a Creatorului,
nici preţioasă ofrandă de nesfârşite bogăţii.

Mi-a ridicat coşul cu fructe, a râs şi a bătut din
palme,
amuzată la culme.
Eu i-am luat ghirlanda de flori,
lipind-o bine de piept.
‘A mea e Victoria!’ a strigat ea, râzând necontenit
pe când o rupea la fugă.
Soarele, între timp, ajunsese sus-sus
pârjolind pământul.
Ziua toridă s-a încheiat. Seara am aflat
că florile toate pieriseră.

[Pe puntea vasului Giulio Cezare, la plecarea din
Argentina, 17 ianuarie,1925]

[Chapadmalal, lângă del Plata, Argentina, 17
decembrie, 1924]

TROC
Ea a venit cu florile râsului, iar eu
cu fructele musonului suferinţei, puse grămadă în coş.
Şi i-am spus:’De facem schimb,
spune-mi cine va fi păgubaşul!’
Frumuseţea a râs, amuzată la culme,
şi a zis: “Hai să vedem!’
Iată-mi cununa de flori. Dă-mi fructele tale
mustind de lacrimi.”
I-am privit faţa şi chiar că era
o altă belle dame sans merci.

FREZII

grafică de Mircea S. Bozan
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„În lipsa culturii şi a educaţiei, care trebuie făcute poezie actuală, cu treizeci, patruzeci de nume, cu
chiar cu forţa, vom înlocui cîinii maidanezi de pe cîte zece, cincisprezece pagini pentru fiecare autor,
care să fie tradusă în vreo zece limbi, dintre cele
stradă cu indivizi maidanezi ... ”
- Stelian Ţurlea în dialog cu scriitorul Adrian Alui
Gheorghe - Aţi publicat anul acesta, la Polirom şi Cartea
românească două volume total diferite, romanul „Urma” şi
antologia „Născut în 58”. De la ele aş vrea să începem
interviul acesta. Antologia poeţilor născuţi în 1958, ca şi
dvs, cuprinde nouă poeţi şi un critic. Care a fost motivul
alegerii acestora, pentru că s-au mai născut şi alţi scriitori
în 1958?

- Alegerea acestor nume nu a fost chiar întîmplătoare, a
existat o stare de afinitate cu fiecare dintre poeţii
prezenţi în antologie, a fiecăruia cu fiecare. Şi apoi toţi
poeţii din antologie sunt nume importante în literatura
română de azi, propun paradigme diferite, au cărţi şi
poezii memorabile. Ceea ce ne uneşte, de fapt, este
diversitatea discursurilor poetice, a stilurilor, a
experienţei literare şi culturale. Liviu Georgescu vine din
America, Vasile Gârneţ de la Chişinău, Varujan
Vosganian este un politician pregnant, Nicolae Ţone este
un fantastic descoperitor de amprente avangardiste în
literatura română, Bogdan Ghiu este şi un strălucit
traducător, de nuanţă chiar, din literatura franceză. Lor li
se adaugă universuri poetice de mare densitate „girate”
de Ioan Es Pop, de Lucian Vasilescu, de Radu Voinescu.
Lor mă alătur cu bucuria de a fi parte într-un grup
aleatoriu, constituit pe un amănunt biografic, dar atît de
talentat. Prezenţa lui Vasile Spiridon, cel care ne
portretizează critic pe fiecare, este o completare benefică
a proiectului nostru. Dacă am da la export o antologie de
poezie precum „Născut în 58”, sunt convins că am avea
succes, s-ar putea vorbi nu de individualităţi poetice, ci
chiar de individualitatea unei literaturi. Că noi aici
pierdem constant, nu ne prezentăm în lume şi în Europa
cu o literatură bine aşezată, cu valori multiple, ci o facem
sporadic, întîmplător, pompieristic, cu individualităţi
care par rodul hazardului şi nu rodul unei culturi de
excepţie. Domnule Ţurlea, permiteţi-mi să duc mai
departe ideea asta… Dacă aş avea vreo putere de decizie
în domeniu, aş „provoca” trei antologii de literatură
românească, care să fie oglinda contemporaneităţii
noastre culturale. În primul rînd, aş face o antologie de
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mai „culturale”. Traducătorii ar trebui să fie pe
alese, evident. Apoi aş propune o antologie de
proză, cu zece, douăzeci de prozatori de azi. Şi,
evident, o antologie cu zece, douăzeci de eseişti de
primă mînă. Şi avem, slavă Domnului, eseişti şi
teoreticieni redutabili! Vă daţi seama ce ar însemna
să intri în cultura germană sau franceză sau engleză
sau cehă, sau rusă… cu atîtea nume de scriitori?
Am da senzaţia de forţă, am stîrni respectul
binemeritat. Să ne întrebăm pe cine ar interesa? E o
întrebare superfluă, eu, de exemplu, aş cumpăra
imediat o antologie de poezie cehă, albaneză sau
rusă, de azi, ca să văd pe unde ne situăm noi ca
evoluţie. Sau o antologie de eseuri, sau de proză…!
Dacă vă fac şi un calcul economic, vă pot dovedi că
ar costa mai puţin decît un proiect de imagine care
se stinge după încheierea evenimentului. E păcat că
ieşim în lume doar cu cîteva nume, importante,
nimic de zis, dar care par izolate, care par să vină
dintr-o zonă exotică dar limitată ca identitate.
Iertare că m-am întins prea mult cu acest răspuns,
dar cred că poate fi o sugestie pentru vreun institut,
pentru vreun minister. Dacă e nevoie, pot fi
contactat, sunt tot la Piatra Neamţ, cum intraţi
dinspre gară, pe partea dreaptă.
- Prin ce anume credeţi că se distinge generaţia
optzecistă? Şi-a spus ea ultimul cuvânt?

- Generaţia 80 este într-un vîrf de formă şi de
vizibilitate. Desigur că nu toţi cei care au pornit la
drum cu trei, patru decenii în urmă mai sunt în
formă, unii au mai pierdut tempoul, alţii au
acumulat lehamite, alţii şi-au terminat combustia.
Ce e interesant e că mulţi nouăzecişti au devenit
optzecişti, chiar unii unii şaptezecişti s-au
metamorfozat în optzecişti, că mulţi scriitori tineri
s-au apropiat de optzecişti, unii optzecişti au făcut
„şcoală”, precum Alexandru Muşina sau Al.
Cistelecan, contaminarea s-a făcut pe terenul
valorii, al culturii, al principiilor. Oricît am crede,
minciuna şi improvizaţia nu fac carieră într-o
cultură. Lipiturile se văd de departe la un moment
dat. Zilele trecute am cetit nişte texte recuperate,
inedite, ale lui Traian Furnea, un poet cu mult har,

citesc cu aceeaşi emoţie de pe vremuri pe poeţii
optzecişti Ion Stratan, pe Emil Hurezeanu, pe Eugen
Suciu, pe Cărtărescu, pe Florin Iaru, pe Ion Mureşan,
pe Marta Petreu, pe Magdalena Ghica, pe Liviu Ioan
Stoiciu, pe Madi Marin, pe Aurel Dumitraşcu, pe
Nicolae Sava, pe Gellu Dorian, Lucian Vasiliu, Gabriel
Chifu, Ioan Moldovan, Ioana Dinulescu, Cassian
Maria Spiridon, Romulus Bucur, Viorel Mureşan, Ion
Cristofor, Nichita Danilov, Radu Florescu, Petru
Romoşan, Alexandru Muşina, Dumitru Chioaru, Radu
Văcărescu, Christian Schenk, Mariana Codruţ, Mircea
Petean, Lucian Alecsa, George Vulturescu, Dumitru
Păcuraru, Nicolae Silade, Valeriu Giorgioni, Echim
Vancea, Traian Ştef, Marian Drăghici, Patrel Berceanu,
Paul Aretzu, Ioan Pintea, Gheorghe Pârja, Vasile
Muste, Sergiu Ruba, Traian Ştef, Andrei Zanca ...
Ordinea este desigur întîmplătoare, după fluxul
memoriei din acest moment. Şi sînt mulţi,mulţi alţii,
iertare că nu pot produce acum lista completă, am
făcut-o altădată, cu toată admiraţia. Aici trebuie să
adaug prozatorii, eseiştii, criticii. Unii au rămas cu o
carte, alţii cu mai multe, dar „geografia literară” e una
complexă, densă, spectaculoasă.
- Romanul „Urma” este nu doar un roman izbutit, cum
a fost apreciat, ci şi o creaţie diferită de tot ce aţi publicat
până acum, mai ales după numărul impresionant de
volume de poezie, 15. Cum aţi ajuns să plasaţi acţiunea
cărţii într-o închisoare comunistă, în anul de vârf al
represiunii?

- Acţiunea s-a plasat singură în acel cadru, am fost şi
sunt impresionat de marea dramă a naţiei noastre din
perioada comunistă… ! Nu am înţeles-o cu adevărat
decît în anii aceştia, după Revoluţie, cînd au apărut
mărturisirile, documentele, cînd am putut intui
dimensiunile dramei. Acum înţeleg de ce a murit tînăr
tatăl meu, cel care se întorcea dintr-un război fără
noimă, care era deposedat de pămînt, de bunuri, de
demnitate fără să aibă dreptul să reacţioneze în vreun
fel. Oftatul lui e o amprentă pe sufletul nostru. Eram
tineri pe atunci, vreme cînd şi înfrîngerile ne păreau
suportabile, le anesteziam cu speranţa. Paradoxal, în
roman am încercat să răzbun suferinţa, cu umor am
pus pe gardieni în postura unor unelte debile,
meschine, urîţite de propriile deprinderi. Omul e, din
păcate (sau din fericire?), o fiinţă extrem de adaptabilă,

du-l într-un mediu de vierme şi devine prea lesne
vierme.Asta a demonstrat perioada comunistă,
perioada oportunismului ideologic. Spunea bine
cineva, că aceiaşi oameni din Bucureşti au
întîmpinat cu flori armata germană în 1942 şi
armata rusă în 1944, ca mai apoi să-i întîmpine cu
aceeaşi isterie şi pe minerii de la tristele şi celebrele
mineriade. Oricum, pentru cei care au încercat
„materia” romanului Urma, după mărturiile lor,
scrise sau spuse, le-a rămas plăcerea lecturii. Care e
parte din plăcerea cu care eu am scris cartea.

- Criticii literari au remarcat că sunteţi un scriitor de o
mobilitate extraordinară. Între poezie, eseu şi proză,
vă este mai apropiat sufletului un gen anume?

- Scriu cu plăcere în orice gen literar, respect ideea
de text. Nu scriu decît dacă am ceva de spus, dacă
sufletul meu, dacă mintea mea a prins o monadă.
Îmi place să povestesc, cred că e ceva din
contaminarea duhului lui Ion Creangă, vecinul meu
„de sat”. Am obsesii pe care „le rezolv” literar. De
exemplu, am susţinut un doctorat plecînd de la
basmul românesc, tema fiind „Tinereţe fără bătrîneţe
şi sentimentul tragic al timpului”. Atunci am
constatat că acest basm extraordinar nu a produs şi o
ficţiune literară pe măsură, aşa că am scris un
romanţ care poartă numele de „Luna Zadar” şi pe
care îl voi propune la capătul acestui an Editurii
„Cartea Românească”. Nu e un roman cu teză,
evident, e o poveste care îl va prinde, sper, pe cititor.
Cît despre eseuri, aceste sunt implicări la problemele
culturale curente, nu poţi trăi fără opinie într-o lume
dezordonată. Este ceea ce s-ar numi apărarea
polemică a teritoriului literaturii. Iar poezia? Poezia
e poezie. Rămîne.
- Din luna septembrie sunteţi, după un concurs, şi
directorul Bibliotecii Judeţene Neamţ. Care poate fi
rolul unei biblioteci în promovarea culturii? Trebuie să
admiteţi că, în ultimii ani, acestea nu prea au mai
contat în cultură, din diverse motive... Ce vă
propuneţi să schimbaţi?

- Biblioteca nu e o conservă de cărţi, biblioteca e un
loc care iradiază cultură. Totul e ca forţa acestei
iradiaţii să se resimtă în societate. Spun un truism,
desigur, dar şi ideile „bătătorite” mai trebuie spuse
din cînd în cînd, că altfel uităm esenţa unor lucruri
din preajmă. Biblioteca de la Neamţ poartă numele
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cărturarului G. T. Kirileanu, bibliotecarul Casei Regale,
lui îi datorăm un fond de carte rară, de publicaţii de
excepţie care se regăsesc la Piatra Neamţ. Avem peste
treizeci de mii de cărţi şi reviste în acest fond, mare parte
necunoscute, vom face tot posibilul să le scoatem la
suprafaţă, spre beneficiul publicului, a cercetătorilor în
domenii variate, de la folclor la evoluţia presei din
România. În acest fond avem, de exemplu, colecţia
completă a ziarului „Timpul”, la care a lucrat Eminescu.
La Academie colecţia este incompletă, din cîte ştim. Ce
poate face o bibliotecă în vremurile acestea? Să facă
acelaşi lucru dintotdeauna, să facă demonstraţia că
drumul spre societate pentru orice individ trece
obligatoriu prin bibliotecă. Altfel, în lipsa culturii şi a
educaţiei, care trebuie făcute chiar cu forţa, vom înlocui
maidanezii de pe stradă cu indivizi maidanezi. Ceea ce
nu e de dorit. Că, domnule Stelian Ţurlea, cultura nu e o
sumă de informaţii pe teme diverse, cultura e un soi de
atitudine, e o sumă de gesturi responsabile. După cum
arată strada îţi dai seama de starea culturii din sînul unei
naţii. Nu mai detaliem acum starea străzii din România,
că ne întristăm. Dincolo de asta, limbajul a fost golit de
conţinut, de sensuri de către agitata noastră mass-media,
de televiziuni, de tabloidizarea societăţii făcută cu o
suspectă veselie. Conţinutul limbajului, cel pierdut în
aceste confruntări cu superficialitatea societăţii, se
regăseşte în bibliotecă. Şi acolo va mai rămîne o vreme
pînă cînd societatea în integralitatea ei va ajunge la
concluzia că nu mai avem nevoie de duh şi spirit şi
cultură şi vom închide uşile tuturor bibliotecilor. Sau le
vom incendia, ca la Alexandria. Se va face un
referendum, în acest sens, probabil.

jumătate din ceea ce ar trebui săfacă ceilalţi...!S-ar
putea să fie aceasta şi reţeta manageriatului, nu am
verificat în dicţionare.

- Nu demult spuneaţi că „vremurile sunt opera
noastră, a fiecăruia în parte”. Care ar fi, după dvs,
rolul scriitorului în îmbunătăţirea vremurilor? Cât
de mult se poate implica scriitorul în viaţa societăţii?
Dvs, pentru că o faceţi, aveţi suficient de mulţi
duşmani, nu-i aşa?

- Să glumesc: pentru a şti cu exactitate cum ne
situăm şi ce e cu noi, duşmanii niciodată nu sunt
prea mulţi. Sau altfel, prietenii ţine-i aproape, iar
duşmanii şi mai aproape. Sau altfel, apără-mă,
Doamne, de prieteni, că de duşmani mă apăr
singur. Nu, nu sunt atent la duşmănia literară.
Mizez pe prietenia literară. E singura care
construieşte. Iar implicarea scriitorului în societate
e – sau ar trebui să fie - una firească şi deloc
ostentativă. Dacă scriitorul nu e implicat, el, cel
care lucrează cu limba şi cu duhul limbii şi cu
spiritul locului şi care se revendică de la o tradiţie
culturală şi literară, atunci cine să fie implicat?
Clasa muncitoare? S-a implicat de la Ghiţă Dej
încoace, pînă la sculerii matriţeri ajunşi miniştri în
zilele noastre. Nu sînt nici măcar supărat, sînt doar
lucid. Există, de altfel, o dramatică luciditate a
neputinţei. O au mulţi români, o exprimă unii, cei
mai mulţi pun proasta aşezare a lucrurilor pe
seama fatalismului mioritic. De altfel, am putea
ajunge la concluzia, în urma unui proces literar
desfăşurat sub auspiciile academiei, că singurul
vinovat pentru dramatica situaţie din societate este
- Aveţi şi vocaţie de manager? În noua funcţie vă va fi baciul moldovean, că a aplecat prea lesne capul ca
necesară.
sabia să îl taie, iar ca martor o putem lua pe
- Am mai fost o vreme şi director de complex muzeal îndurerata mioriţă. Nu vi se pare uneori că
judeţean, prin 1992-1993, am fost îndepărtat de acolo scriitorul român se comportă ca baciul moldovean?
pentru că am invitat la Neamţ cuplul Monica Lovinescu - - Mai credeţi că în raporturile provinciei literare cu
Virgil Ierunca, cel care dădea la acea vreme încă frisoane centrul, prima e în pierdere? Acţiunile dvs. ca
noii lumi securisto-democratice care se constituia în ţara promotor de reviste, manager cultural înseamnă că
şi în societatea noastră. Apoi am mai fost director de sunt inutile?
direcţie de cultură o vreme, am plecat vara asta de acolo - Ne putem amăgi frumos că provincia este umăr la
pentru că devenise, în ultimii ani, o instituţie cu nume umăr cu centrul. Dar nu-i. Cultura este privită în
dar fără conţinut. Dacă am vocaţie de manager? Posibil, societatea noastră cu mare indiferenţă sau cu mare
cert e că ştiu să stabilesc priorităţile într-o situaţie dată. dispreţ chiar. În provincie şi indiferenţa şi dispreţul
Şi cred în potenţialul oamenilor chiar atunci cînd nici ei sînt mult, mult mai agresive. Spunea Gheorghe
nu au încredere în ei înşişi.Şi preiau eu, în general, Grigurcu cîndva, că în societatea noastră de pînă
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mai ieri în frunte erau indivizi pe care cultura îi
complexa, pe cînd acum avem în frunte indivizi pe
care cultura îi irită. Cei mai iritaţi indivizi care conduc
treburile societăţii sînt însă în provincie, în acele noi
gubernii create prin influenţe de clan. Că dacă în
istorie am avut cnezate, voievodate, provincii
tradiţionale, acum avem clanuri care stau la baza
viitoarelor regiuni. Peste o vreme vom avea, probabil şi
războaie între regiunile din România, pentru stabilirea
supremaţiei într-o anumită zonă. Prin 1990, pe cînd
era ministru al culturii, Andrei Pleşu a fost întrebat
cum poate ajuta decisiv cultura. El a răspuns atunci
sibilinic, dar cu bătaie lungă: cultura o poţi ajuta cel
mai bine lăsînd-o în pace. Dar de la a o lăsa în pace,
pînă la o lăsa de izbelişte, aşa cum e acum, e mare
diferenţa. Aici aş putea detalia pînă la a face o istorie a
decăderii culturii şi instituţiilor ei din România, din
1990 încoace, de la nivelul de speranţă pînă la stadiul
de dezamăgire...! În provincie, dragă domnule Stelian
Ţurlea, dacă stai mai mult de o săptămînă, un mucegai
fin, fin ţi se depune pe suflet, pe gulerul cămăşii, îţi
intră în ceai, în cafea. Ce e mai rău e că te obişnuieşti
cu gustul. Desigur că nu e inutil să faci reviste în
provincie, să faci gesturi culturale, mai mari sau mai
mici, să scrii cărţi care fac sau nu ceva zgomot în jur,
toate fac parte din încercarea noastră de a muri
frumos. Sau de a trăi frumos?

Stelian Ţurlea
Piatra Neamţ, 12 septembrie 2013

OLIMPIA
IACOB
CUM SĂ TE IUBESC EU DOAR PE TINE?
Cum să Te iubesc eu doar pe Tine?
Cînd lianele încolăcindu-mi trupul
sugrumă şi bruma de împotrivire. . .
Îmbălsămat mi-e trupul,
mumie făr’de taine . . .
Iubirea Ta, povară-i pentru mine.

Cum să Te iubesc eu doar pe Tine?
Eu, glod şi hulă, spaimă,
sminteală, nestatornicie,
zădărnicie, deznădejde,
cîrteală şi mânie. . .
Iubirea Ta, povară-i pentru mine.

Cum să Te iubesc eu doar pe Tine?
Cînd drag am prins de salba grea de galbeni,
cândva din flori de câmp la gît săltându-mi,
de straiele domneşti cu fir de aur,
de rînduieli alese, licori ameţitoare. . .
Iubirea Ta, povară-i pentru mine.

Cum să Te iubesc eu doar pe Tine?
Eu, cu dansul meu împătimit,
dezlegînd pecetluite legăminte,
poftind nisipul lepădat de mare
cu alge şi puzderii de cochilii…
Iubirea Ta, povară-i pentru mine.

Cum să te iubesc eu doar pe Tine?
Eu, neîmpărtăşită, descântată,
nespovedită, desfrânată,
nevindecată de chipuri pieritoare,
neostoită şi în zi de sărbătoare. . .
Iubirea Ta, povară-i pentru mine.
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