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Dragi cititori, dragi colaboratori
şi dragi viitori colaboratori,

Alternanţe reuneşte în paginile ei exclusiv creaţii literare şi de artă din toate
părţile lumii, cu precădere însă din Ţară. În cuprinsul ei vor alterna poezia,
eseul, critica, proza, teatrul însoţite de lucrări grafice şi de pictură ale celor
mai aleşi reprezentanţi ai ei. Ea se va profila treptat pe tematici anunţate în
prealabil, încât cei interesaţi să-şi poată pregăti din vreme materialul dorit.
Colegiul de redacţie al revistei nu îşi asumă răspunderea pentru orientările și
opiniile colaboratorilor săi. Ea rămâne deschisă tuturor celor aflaţi în Ţară,

însă şi celor din afara ei, încercând astfel să ofere o panoramă cât mai
cuprinzătoare a creatorilor reuniţi în paginile ei. Sperăm că în momentul
când vor primi revista, atât cei care au colaborat la numerele ei, cât şi cei

interesaţi de o colaborare să ne trimită în continuare materialele lor cele mai
reprezentative. Numărul acesta al revistei continuă publicarea sistematică a
traducerilor, din şi în limba română, din şi în limba germană, bineînțeles că

nu numai. În acest sens, invităm colegii traducători la colaborare.
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GHEORGHE GRIGURCU

“Speţe de orgoliu”

P A G I N I D E J U R N A L

 

Am observat că rîsul poate alcătui o probă
redutabilă în aprecierea unei persoane. Mai cu
seamă aspectul său oarecum involuntar, scurtcircui-
tînd supravegherea fie şi aproximativă a reacţiei,
într-o spontaneitate nelipsită de surprize. Dincolo
de stilistica socializării, apare o slobozire psihică
primară. Test: felul cum răspund subiecţii în faţa
debitării unor obscenităţi. Un bard complexat, cu
rostire anevoioasă, emite la auzul vorbuliţelor
deocheate un son hîrîit, jeturi de uimire satisfăcută,
precum gîlgîirea vinului pe gîtlej. Cu pauze ca pen-
tru a-şi trage suflarea. Buna dispoziţie i se aprinde
treptat şi rezultatul e un hîhîit cvasicontinuu. Un
universitar domnos, bătînd spre vîrsta a treia, îşi
părăseşte pentru cîteva clipe ţinuta gomoasă spre a
rîde complice, ca şi cum ar spune: “ei, m-ai prins! În
intimitatea mea înţeleg prea bine porcărioarele astea
vesele, am organ pentru ele! Pe undeva, se înţelege
că avem un ce comun! Pentru moment, fraterni-
zăm”. O poetă cultivată, cochet avîntată într-un
cocteil de impulsuri al cărui conţinut se clatină
uneori graţios, alteori preţios, îşi abandonează în
modul cel mai neaşteptat poza obişnuită, de
“cucoană”, spre a chicoti mai întîi înfundat, apoi,

renunţînd cu totul la reţinere. Mai cu seamă dacă cel
ce debitează propoziţiile licenţioase e un mascul cu
oarece şarm. Sfîrşeşte prin a emite ţipete orgiastice,
deşucheate, de bacantă dezlănţuită, gata a călca în
picioare toate convenţiile. Vagonul de tren, cufundat
în resignarea lui monoton-prozaică, se umple de un
vacarm de lupanar.

*

Speţe de orgoliu. Orgoliul triumfal, gen punct
ţintit, punct lovit (Doinaş), orgoliul curent, “de
lucru” cordial-ţepos, din pricina formatului mai mic
ce îngăduie hazul (Regman), orgoliul travestit în
largheţea părelnic, doar părelnic aptă de o
îmbrăţişare a tuturor formulelor, fie ele umaniste,
creştine sau comunist-propagandistice (Balotă) .

*

“A suferi trece; a fi suferit nu trece niciodată”
(Léon Bloy). Întrucît trecutul absoarbe suferinţa în
imuabilul intemporalităţii. O face una cu fiinţa
noastră.

*
Forţa misterului constă în ipoteza verosimili-

tăţii sale. În putinţa sa de-a se revărsa în real,
modelîndu-i turbulenţele, ca şi cum el, misterul, nici
n-ar fi existat.

*
Întîlnesc într-un film oarecare sintagma “nos-

talgia prezentului”. E cu putinţă o astfel de nostalgie
la prima vedere neverosimilă? Poate că da. Prezentul
cel atît de greu de delimitat nu e mai puţin enigma-
tic decît trecutul şi viitorul ce-şi dispută aria sa.
Deoarece încearcă a se ficţionaliza instantaneu, imi-
tînd celelalte două timpuri, aidoma acelor aparate de
fotografiat performante care pot surprinde o imagi-
ne într-o infimă fracţiune de secundă (mi s-a spus că şi
într-a mia parte a acesteia). A se desprinde de sine
spre a se contempla în fulguranţele unei idealizări. A
nu ne părăsi, încercînd a deveni esenţial, ergo
intemporal.

*
A căuta ce? Desigur, sinele tău, indigerabil chiar

pentru acest sine.
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*

Réne Etiemble nu recunoştea dreptul la viaţă
al versului liber. O ciudată îngustime la un spirit
adesea de-o remarcabilă inteligenţă. Dar la urma
urmei nu credea la fel şi Verlaine care numea eli-
berarea poeziei de tiparele formale consacrate o
“bijuterie de două parale”?

*

Nu poţi iubi Cuvîntul fără a-l detesta în răstim-
puri pentru că nu răspunde suficient năzuinţei tale
de-a te identifica cu el. E ca şi cum ai fi lovit de cea
mai gravă trădare de care poţi avea parte.

*

Azerbaidjanul, un model pentru noi? De ce
nu, măcar într-o privinţă? În acea ţară statul a alocat
cinci milioane de dolari construcţiei unui Muzeu al
literaturii, în oraşul Gazeh, legat de o seamă de
personalităţi ale culturii naţionale.

*

Bărbat chipeş cu fruntea amplă, “de poet”, cu
părul asortat (lung, dat pe spate), îmbină imaginea
de “visător” cu una a ambiţiei care se divulgă printr-
o rigiditate disipată în întreaga-i făptură, vizibilă
mai cu seamă într-o contracţie cvasipermanentă a
maxilarelor. Pictor nelipsit de un grad de talent, a
dorit – se vede de la o poştă – să fie mai mult decît a
izbutit. Afişează o figură de aristocrat în dizgraţie.
Demonia sa e multiplă, constînd din factori de
creaţie dar şi abisali, sociali dar şi de factura
virilităţii. Nevoit a se fixa într-o urbe mic-
provincială, cu cîteva decenii în urmă, a trebuit să
ducă o luptă cu sine, aprigă, nevoind a ceda teren,
dar repliindu-se pas cu pas. Pe de-o parte eul
încărcat de năzuinţa vie a afirmării, pe de alta acelaşi
eu obligat, treptat, la retragere. Adică la o adaptare la
împrejurările decepţionante, la resemnare, dar fără
un patetism vizibil, cu o discreţie cultivată insistent,
echivalentă cu un fel de regenerare secundă. Cu o
nouă fiinţă de fapt, aşa cum dintr-o păpuşă
matrioşka extragi o variantă a ei mai mică şi din
aceasta, altele tot mai mici. Această nouă fiinţă o
copiază pe cea dintîi la altă scară, neuitînd a-i prelua
impulsurile, a-i recicla idealurile, “văzînd şi făcînd”

*

“Cartea lui Gabriel Liiceanu despre dosarul
propriu de Securitate a dat naştere unor reacţii care
învederează un nou tip de negaţionism, referitor nu
la holocaust, ci la gulag. Înţelegînd prin gulag toate
formele de exterminare fizică şi morală practicate de
regimurile comuniste. Orice comentator are, desigur,
dreptul de a susţine că nu i-a plăcut cartea sau că e prost
scrisă. Nu şi că e fără rost şi impudic astăzi să-ţi
prezinţi opiniei publice dosarul cu care te-a înzestrat
Securitatea vreme de decenii, intrîndu-ţi cu bocancii
în viaţa privată şi ţinîndu-te sub observaţie clipă de
clipă, în pofida faptului că n-ai greşit cu nimic,
şantajîndu-ţi rudele şi prietenii ca să te toarne. Din
păcate, asta e principala obiecţie pe care o ridică
Şimonca şi Rogozanu cărţii Dragul meu, turnător
(Humanitas, 2013): la ce bun să mai dezgropăm
morţii, se întreabă ei retoric. Cum la ce bun? Dar
crimele nazismului la ce bun sînt denunţate sau
pedepsite la mai bine de jumătate de secol după
comiterea lor? Cei care le neagă existenţa sînt numiţi
şi condamnaţi moral ca negaţionişti. De ce ar fi
crimele comunismului imprescriptibile? Şi de ce nu
i-am considera negaţionişti şi nu i-am arăta cu
degetul opiniei publice pe alde Şimonca şi Rogozanu
care se arată consternaţi de denunţarea acestor
crime? Mai ales cînd asasinii lui Ursu sau torţionarii
morali ai lui Liiceanu se află printre noi, încasînd
pensii babane şi sfidîndu-ne cu imunitatea lor. E
absolut jegos (nu-mi cer iertare pentru cuvînt) să le
ţii partea şi să le cruţi bătrîneţea liniştită punînd la
îndoială valoarea testimonială (încă o dată, n-o am
în vedere pe aceea literară, în legătură cu care
Şimonca şi Rogozanu se pot pronunţa nestingheriţi
de scrupulele noastre morale) a unei cărţi precum
aceea a lui Gabriel Liiceanu. Cum, adică, nu mai
trebuie să ne pese de ce s-a întîmplat cu noi în
trecutul regim? Fericiţi, voi care vă închipuiţi că n-
aveţi nici o legătură cu moştenirea cu pricina fiindcă
n-aţi trăit epoca decît la o vîrstă fragedă! Uitaţi-vă în
oglindă şi veţi vedea pe obrazul vostru petele
roşiatice şi de neşters ale modului comunist de
gîndire – la ce bun memoria, cînd noi construim
viitorul? – pe care vi l-au lăsat moştenire înaintaşii
voştri mai puţin norocoşi” (România literară, nr. 47
/2013).
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pentru a păstra ceva din ele măcar în miniatură.
Astfel tipul şi-a compus o mască gravă, aferată, cu
următoarea nuanţă: “sînt conştiincios, sînt binevoitor,
mă implic în treburile ce-mi revin dar condescind,
fac mereu concesii cel puţin parţial, rezervîndu-mă
în fond altei zone în care nădăjduiesc să mă reîntorc
cîndva”. Comportarea sa curentă e o succesiune de
contracţii şi destinderi. Contracţiile îl reduc la sine,
destinderile îl pun în relaţie cu oamenii din preajmă
(în ochii săi, mediocri, neatractivi cu toţii). Ultima
postură poate avansa pînă la politeţuri caligrafice, la
surîsuri chinezeşti (e pesemne un pariu cu sine al
unei virtuozităţi simulante), dar e urmată fără greş
de o nouă contracţie. Asemenea unei pisici care
mănîncă iarbă dezgustătoare pentru a-şi curăţa
stomacul pe care apoi o vomită, personajul în cauză
face concesii ambianţei vulgare, eliminîndu-le psihic
îndată ce revine la faciesul său imperturbabil, trufaş.
Mereu trufaş. Cît de departe ar putea merge cu
compromisurile? Nu-mi dau seama, dar cred că din
punctul său de vedere cel mai grav compromis e
comerţul cu inferiorii ce-l înconjoară, “inferiori” sub
toate raporturile (inclusiv sub cel fizic). Nu e un
oportunist în înţelesul obişnuit. E suficient de
orgolios pentru a nu (mai) urmări cariera, devalori-
zînd-o în conştiinţa sa lăuntrică, odată ce nu i-a fost
cu putinţă a atinge cota dorită de ascensiune. Fazele
intermediare nu-l mai interesează. Dacă apogeul i-a
fost refuzat, nu ezită a le sacrifica. A ajuns acum în
pragul senectuţii. Deloc sentimental, umblă ţeapăn,
cu ecusonul funcţiei oficiale atît de modeste în
consideraţia lui de sine încît nu merită a fi luată în
seamă. Şi totuşi! Mîhnirea îi e seacă, decepţia
searbădă, sub un aer de insomniac care ar fi ispitit să
se culce, deşi ştie că nu va avea parte de somn.

*

Timiditatea: o stare care dă prioritate răului: vei
face oricum impresie proastă, vei greşi chiar dacă nu
vei greşi, nu e cazul să-ţi faci speranţe etc.

*

Cu timpul, marile dureri se proiectează în adînc.
Adîncul devine depărtare.

*

*

Tinereţea e aşteptare. Uneori această aşteptare
durează toată viaţa.

*

Frecvent, lenea nu e total pasivă, ci curioasă,
iscoditoare, precum o compensaţie.

*

“Este atît de imposibil să ne dispensăm de criti-
că, încît pretenţia de-a o elimina se preschimbă
adesea în aceea de-a o permite numai poeţilor,
consideraţi singurii judecători competenţi în
materie, sub motiv că ei sînt aceia care creează
poezia; pretenţie ce ar avea de partea ei (deşi cei care
o formulează nu ştiu acest lucru), doctrina
gnoseologică profundă şi adevărată conform căreia
putem cunoaşte numai ceea ce facem (verum et
factum reciprocantur)” (Benedetto Croce).

*

Neîmplinirile, în efemer, rănile lor, în absolut.

*

Istoria nu e ceea ce a fost, ci ceea ce devine.
Trecutul capătă forme noi, imprevizibile, nu o dată
palpitante, care concurează senzaţia viitorului. Între
trecut şi viitor nu se află o succesiune, ci o
competiţie.

*

Limita căinţei? Ruşinea faptului că te ruşinezi,
ruşinea ruşinii ruşinii ş.a.m.d.

*

“Aşadar metafizica se găseşte în dificultate, dar
nu a murit; vremurile noastre îi ignoră şi măreţia şi
fragilitatea. Maritain ilustrează perfect acest
paradox în Distinguer pour unir ou Les degrés de
savoir. Măreţia ei constă în aceea că este o ştiinţă
rodnică şi necesară despre Dumnezeu, fiinţă şi
lucrurile ultime, iar fragilitatea ei stă în faptul că
reprezintă o cunoaştere pe care o descoperim cu
trudă şi pe care o deţinem într-un mod nesigur şi
niciodată complet” (Vittorio Passenti) .
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*

Dacă s-ar aduna tot aurul extras pînă acum de-
a lungul istoriei, s-ar obţine un cub cu o latură de 20
de metri.

*

Criza de care vorbesc psihologii, a cincancena-
rilor. Eu unul n-am putut-o constata pe piele proprie
(ceea ce nu înseamnă neapărat că n-am trecut prin
ea, aşa, pe nebăgate de seamă), dar am fost în
măsură a o urmări la unii semeni. Desigur, ea nu se
produce cu o rigoare calendaristică la cinci decenii
(punct de reper mai curînd simbolic). Poate apărea
cu ani înainte ori după această răscruce codificată,
manifestîndu-se printr-o anume diferenţiere pe
sexe. La bărbaţi apare o varietate specifică a crizei cu
pricina. “Importanţa” lor creşte brusc în propriii
ochi, drept care, chiar dacă sînt mai tineri decît tine
şi te obişnuiseşi cu oarece politeţe din parte-le, încep
să te tutuiască, îţi taie vorba, se lansează în lungi
tirade aşteptînd să-i asculţi, anihilînd clipele cînd ai
dori să spui şi tu ceva. Au pretenţia să-i saluţi primul
ori se fac că nu te văd, în circumstanţe în care
altădată te salutau fără ifose. La femei predomină o
altă speţă de reacţii. Dispărînd ori reducîndu-se
mijloacele seducţiei, le ia locul totuşi o poză a
relevanţei personale de ordin fizic, necontenit retu-
şate, “îmbunătăţite” cu cele mai diverse ingrediente.
În opoziţie cu bărbaţii, te tratează cu mai multă
atenţie decît în juneţe, dar ce folos? O doamnă
“coaptă” ajunge a te terifia cu relatarea împlinirilor,
multiplelor ei succese eroticeşti, mişcîndu-ţi cu
nonşalanţă pe sub nas evantaiul larg deschis al elo-
giilor ce i s-au adus. Şi ambii cincancenari, bărbatul
şi dama, poftesc – ce altceva? – decît să le aduci
obolul de recunoaştere supremaţiei lor tot mai
impacientate, aidoma unor copii mici, lacomi de
dulciuri...

*

“Dorind cu orice preţ să fie amabil, vorbeşte
mult. La început m-a privit cu o seriozitate îmbuf-
nată, primire pe care nătărăii o rezervă întotdeauna
străinilor M-am gîndit că singurul lucru ce merită a
fi cîştigat de la un prost e afecţiunea lui; din fericire,
de astă dată dezgustul n-a precumpănit. Cucerirea

lui signor Migliorini mi-a făcut plăcere. Am reuşit
atît de bine încît după ce m-am despărţit de doamna
P(ietragrua) m-a însoţit pînă la birtaşul Vieillard şi
mi-a împărtăşit o metodă secretă cu ajutorul căreia
să fii în formă. În prezent e preocupat de verificarea
acestui mare secret. Cauţi o tarantulă, o faci scrum,
amesteci scrumul cu untdelemn de măsline, cu alifia
obţinută freci degetul mare de la piciorul drept şi,
cîtă vreme păstrezi doctoria asta pe deget, totul e
bine. Cînd ţi s-a făcut lehamite de atîta bărbăţie, te
speli cu apă caldă. Cu un astfel de secret miraculos
dînd putinţa de a fi pe placul femeilor ceva mai
coapte, diverselor doamne Reb(uffel), ai face avere
în orice monarhie” (Stendhal).

*

Simplitatea seduce ori decepţionează. Nu te la-
să indiferent precum, de atîtea ori, complexitatea.

*

Nici nu bănuiesc X sau Y, oameni reputaţi, ce
îmi atrage cu precădere atenţia în personalitatea lor:
oportunismul rafinat pînă la a cincea esenţă, de-a
dreptul admirabil.

*

A demitiza. Termen apărut relativ recent în cri-
tica noastră, utilizat cu insistenţă în legătură cu
Marin Sorescu. Astfel bardul de la Bulzeşti ar
reprezenta un antipod al lui… Blaga. O demontare,
o “deconstrucţie” a ultimului. Şi nu numai. Pur şi
simplu un exerciţiu de ştergere isteaţă a imaginii
poetice de pe tablă. Gest de şcolar ştrengar. Dar
poezia Sorescului ţine totuşi de o aderenţă
circumspectă, marcată de asprimea ţărănească
alutană, la un mit răspîndit în existenţial.

*

“Cele mai periculoase neadevăruri sînt adevă-
rurile deformate cu măsură” (G. C. Lichtenberg) .

*

E foarte important pentru un scriitor să poată
identifica locul comun (scriptic). Întrucît, dacă nu
poate atinge esenţele, să aibă cel puţin bunul simţ de
a nu-şi da în vileag paginile ratate.
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*

A te recunoaşte în necunoscut: o doză de
alcool tare pentru spiritul tău.

*

“Cînd am făcut cunoştinţă cu el mi s-a înfăţişat
ca un veleitar grandilocvent, excitat (dar mereu
refuzat) de literatură. Octavian Paler era un activist
al PCR care voia să pară dizident şi un ziarist care
voia să pară scriitor. Membru al CC al PCR şi
deputat în Marea Adunare Naţională, redactor-şef al
ziarului România liberă, a promovat mai mult decît
oricine cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu,
punîndu-i, cu cinism, pe alţii să scrie articole
encomiastice. În eseistica sa, idolatrizată de multe
doamne… culturale (cum altfel să le spun?), folosea
idei preluate de la filosofii Greciei Antice şi de la
eseişti ca Ortega y Gasset sau Miguel de Unamuno.
Nu avea idei proprii, dar le formula bine – solemn
melodramatic – pe ale altora. Romanele lui parabo-
lice sînt de un prost-gust care te face să roşeşti. Lui
Octavian Paler îi plăcea să-şi joace rolul de scriitor
printre ziarişti şi activişti, întrucît prin comparaţie
cu ei strălucea. Printre scriitori însă devenea o
prezenţă palidă. Îşi dădea o importanţă ieşită din
comun şi se admira. Intervenţiile lui la diverse
şedinţe erau exerciţii de retorică goală, făcute în
văzul lumii. Dacă ai fi murit lîngă el, nu te-ar fi
văzut. Se gîndea permanent numai la sine. M-a
rugat cîndva să scriu un cursiv despre tinereţe (se
apropia 2 mai, zi decretată de Partidul Comunist
Român drept «zi a tineretului»). L-a citit de faţă cu
mine, încîntat. La sfîrşit mi-a spus că vrea să-l
publice pe prima pagină, dar că trebuie să inserez în
el un citat din Nicolae Ceauşescu. I-am explicat că
tot ziarul e plin de asemenea citate şi că ar fi păcat să
dăm o tentă propagandistică unui articol poematic.
În zadar. Zîmbind cu o satisfacţie secretă, Octavian
Paler şi-a pus ochelarii, a scos un pix din buzunar şi
a scris cu mîna lui, pe marginea articolului meu,
citatul care trebuia introdus. Mi-a rămas în minte
această scenă a pîngăririi scrisului meu. Şi-a găsit
locul în memoria mea pasivă, pe care mi-o activez
rar. Mi-am amintit-o foarte clar după 1989, cînd l-
am auzit pe Octavian Paler lăudîndu-se în faţa
publicului;

- Nu veţi găsi niciodată un text al meu în care să
apară numele lui Ceauşescu! Este adevărat. În
schimb, oricine va putea găsi numele lui Ceauşescu –
introdus de Octavian Paler – într-un text al meu”
(Alex. Ştefănescu).

*

Obligat cîndva a-şi pune de gît laţul politicii
comuniste, în afara căreia nu avea drept în cetate,
intelectualul e acum consiliat să nu aibă a face cu
politica. “Politica scriitorului, susura cineva la o
adunare a obştii, e literatura”. Să fi greşit urît de tot
Zola cînd caracteriza intelectualul inclusiv prin
intervenţia sa pe terenul politicii, să fie un ageamiu
Umberto Eco cînd defineşte “fiinţa intelectuală”
printr-o dublă prestaţie, intelectuală ca atare şi
social-politică? Ori avem a face cu o laşitate pe plan
politic, care se îngroaşă printr-o laşitate (n-avem
încotro!) pe plan literar?

*

O inteligenţă strălucitoare cum un pantof
impecabil, bine lustruit. Doar atît.

*

Uneori o slăbiciune, un defect, o fisură pe care o
constatăm în noi înşine ne ajută cum un stimul vital,
cum un alibi al autenticităţii.

*

Graţia umană a acestei suflări de vînt umed din
dimineaţa asta, nesigură pe sine, aproape duioasă.

*

O piatră intemporală. O poţi deopotrivă socoti
bătrînă şi tînără. Nu ştiu de ce, în clipa de faţă,
prefer a o socoti tînără.

*

Clădirile impersonale, înfiorător reci ale
îmbogăţiţilor actuali, atît de numeroşi, răsărite pe
întreg cuprinsul ţării, aparent diferite, însă avînd un
aer de familie. Prea adesea separate de restul lumii
prin ziduri înalte şi groase, prin porţi şi grilaje
solide, de parcă ar aştepta să înfrunte un asalt din
nevăzut. Mai apăsătoare decît standardizatele, agasan-
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tele blocuri ceauşiste. Reprezentînd un terminus
teribil al năzuinţelor de individualizare îmbelşugată,
de egoism în văzul lumii. O staţie finală cu aspect de
bolgie.

*

“Printre funcţiile spiritului există şi unele
meschine. Cine nu-şi dă încă seama de asta
înseamnă că n-a ajuns să-l cunoască” (Montaigne).
Să fie un motiv de descurajare sau unul de
îmbărbătare, prin toleranţa faţă de tine însuţi?

*

Scrisul: o fereastră deschisă, nu ştiu, nu voi şti
niciodată, spre ce anume.

*

Pe ce lume trăim. August 2012. O fastuoasă nun-
tă ţigănească la Tismana, cu oaspeţi de peste graniţă,
sosiţi în maşini care de care mai scumpe, se lasă cu
tacîmuri furate în valoare de 5.000 de euro. Cutare
făcător de bani care a trecut prin detenţie, devenit
victimă a unui accident de circulaţie, e îndelung
prezentat pe sticlă, tratat cu atenţia cuvenită unui
personaj important (am putea pune rămăşag că dacă
s-ar fi găsit într-o asemenea situaţie un scriitor sau
un om de ştiinţă, mass media nu s-ar fi sinchisit).
Din cronica unei singure zile a lunii menţionate (e
drept, ziua de 13!). Un preot nu se mulţumeşte a
deveni instructor auto, ci se apucă să falsifice şi acte.
Un bărbat a fost reţinut pentru că a bătut nu mai
puţin decît cinci femei. Un bărbat de 77 de ani (nu
glumă!) şi-a omorît concubina. De reţinut că a mai
omorît două femei, pentru care a stat în puşcărie 30
de ani (nu era mai bine să fi fost condamnat pe
viaţă?). Un individ de 48 de ani a încercat să-şi
violeze mama. Pe lumea asta trăim!

*

A. E.: “Om subţire, de! Numai să nu fie prea
subţire!”.

*

Atîta timp cît nu cunoşti data sfîrşitului tău,
experimentezi cu inocenţă eternitatea.

MIGUEL DE UNAMUNO

(1864-1936)

SONETE *

LXXXIV

Non omnis moriar!

Odi profanum vulgum.
(Horaţiu)

„Nu totul va muri!” Aşa ne spune
acel poet ce-i totul plin de sine,
care urăşte vulgul ce încă îl reţine
în propria-i uitare, sperând la nemurire

însăşi provocarea; e calculată înaintarea
pentru-o mai bună îmblânzire ce botează
gloria sa. Dar în nefericire evadează
cel ce la final, ce-i va gusta licoarea,

nu are grabă. Sosise cea din urmă oră
şi consacrat a fost; rostirea-n poezii
în mintea noastre încă e vie şi sonoră…

Trăieşte… asta e, se risipeşte. Refuz a şti,
visându-mă eternizat în auroră,
că până şi morţii vor muri într-o zi.

Salamanca, 25-X-1910.

(continuare la pag. 14)
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VASILE ANDRU

O, ce veste minunată!
( În căutarea sensului colindelor creștine )

 

Încep căutarea cu o evocare bucovineană.
De Crăciun, umblam cu colinda, în tot satul,

de când aveam vreo 12 ani. Pe la 1954... Așteptam
Crăciunul ca să merg cu colinda. Însoțit de doi băieți
de vârsta mea, vecini, Mircea și Vlad. Ne pregăteam
câteva zile, făceam repetiții. Cei ce ne auzeau
cântarea spuneau că aveam glasuri frumoase. Știam
vreo zece colinde; la casa cu fată de măritat cântam
una, la casa de răzeși cântam alta… la casa învățăto-
rului Seredinschi, cântam alta… Dar cel mai des
cântam:

O, ce veste minunată, / De la Betleem s-arată!
Cerul strălucea, /Îngerul venea /Pe-o rază curată.
Colindam până după miez de noapte. Ne a-

venturam și pe la case izolate. Era și o căsuță departe
de sat, alți colindători nu se osteneau până acolo, dar
noi trei exact cu acea casă începeam colindatul, cu
bucuria că aducem și acolo vestea minunată! Și la
urmă, după miezul nopții, ne întorceam și colidam
la casele noastre, la casa cui ne are.

Ce simbolizează colindătorii?
Sensul prim al colindătorului este Îngerul.

Colindătorii amintesc de îngerii care i-au vestit pe
păstori despre naşterea Mântuitorului, şi păstorii au
pornit spre staul să se închine.

Adaug încă o interpretare: colindătorul este un
misionar spontan, un purtător de „veste bună”.

Îngerii au vorbit sau au cântat?
Cândva, un Papă avea obiecții, zicea:
„Tradiţia colindelor de Crăciun provine dintr-o

gravă eroare, întrucât îngerii nu le-au cântat păstori-
lor, ci le-au vorbit. . . Nu cred că îngerii au cântat!”

Poate începe o dispută: îngerul, vestitorul,
vorbește sau cântă? În ce limbă glăsuiesc îngerii?

David auzea că îngerul cântă! Şi îl auzea în
ebraică. Ioan al Crucii auzea îngerul cântând (în
spaniolă). Fericitul Augustin a auzit cum îngerul
vorbea (pe latineşte). De ce fiecăruia i-a a
vorbit/cântat în limba lui? Pentru că, totdeauna,
ființele divine vorbesc oamenilor în minte. Prin
revelație. Adică nu vorbesc fonic, ci îi auzi lăuntric.

Așadar, colindatul nu-i „o eroare”.

Îngerul a cântat și pe românește!
Părintele Ioan povestea legendamănăstirii Slatina:
Pe vremea lui Lăpușneanu, era un călugăr simplu

dar bogat în evlavie. În timp ce trecea printr-o
pădure, pe lângă Fălticeni, a auzit că cineva cânta:
„Schimbatu-te-ai la Față, în Munte...” Și a văzut că
acolo era un înger care, dintr-un arbore, cînta pe
românește troparul Schimbării la Față.

Apoi îngerul i-a spus, în românește, să ceară lui
Vodă să facă acolo o mănăstire cu hramul
Schimbarea la Față. Călugărul, transfigurat, a
alergat la Vodă Lăpușneanu și i-a povestit revelația.

Lăpușneanu l-a crezut nebun pe călugăr, dar s-
a dus în locul acela și, acolo, a auzit cum, dintr-un
arbore, îngerul a cântat pe românește troparul
„Schimbatu-te-ai la Față, în Munte”.
Și Lăpușneanu a pus să se zidească Mănăstire.

Acolo am stat și-am colindat
În satul bucovinean Mușenița (acolo am stat și-

am colindat) cetele de colindători sunt numai bărbă-
teşti, de la cei juni până la seniori. La lăsarea nopții,
la vreme de iarnă, nu se întâmplă să-ţi cânte la
geam fete, copile, femei. Excepții rare sunt numai
între megieși, dar nu noaptea.

Mușenița e o comună de dealuri, cuprinde și
satele Baineț, Climăuți, Vășcăuți, Vicșani.
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Este o comună multietnică: pe lângă românii majo-
ritari, locuiesc aici și polonezi, ruteni, lipoveni. O
comună cât o țară, începe la margine de Rădăuți și
se ține până la mal de Siret.

Cetele de colindători sunt numai de feciori. În
primele ore după înnoptare, colindă băieții,
flăcăuașii; mai târziu, la înnoptat, apar cetele adulte.

Cetele de flăcăi amintesc că Hristos nu trimitea
femei în apostolat

Apostoles, primii trimişi, apoi valurile de
misionari, au fost bărbaţi. De ce Hristos n-a trimis și
femei „cu colindatul”, în apostolat? Din protecţie.
Numai şi numai din protecţie. Din statutul aparte al
femeii, fiziologic vorbind. Dar femeia a avut și ea rol
mare în misionariat. Aş zice că: apostolatul
bărbătesc este pe orizontală, adică pe bărbaţi îl
trimiţi în spaţiu, îi trimiți la sălbatici sau în ţinuturi
îndepărtate, în junglă, la barbari. Iar apostolatul
femeiesc este pe verticală, de afirmare slăvitoare.

În jurul lui Iisus Hristos erau femei de mare
vrednicie; despre unele se şi spune: „asemenea
apostolilor”. (Între paranteză, observăm: la catolici
sunt mai multe sfinte decât sfinţi. La ortodocşi,
invers.)

În apostolatul pe orizontală, El trimitea numai
bărbați; uneori le dădea și o sabie în mână! În
Evanghelie găsim acest indiciu al săbiei: Înainte de a
fi fost prins, Mântuitorul le-a spus ucenicilor (citez
din memorie) : „Până acum, v-am trimis fără pungă,
fără traistă, fără grija ce veţi mânca şi ce veţi
îmbrăca. (...) Acum vă zic: Cel ce are pungă să îşi ia
punga! Cel ce are traistă să îşi ia traista cu merinde.
Iar cel ce nu are sabie, să îşi vândă haina de pe el şi
să cumpere sabie!”

Pe o femeie n-o poți totuși înnarma cu sabie ca
s-o trimți în „colindat” misionar.

De la taină la spectacol
Colindul este la începuturi „vestea bună”, apoi

încorporează și alte sensuri, adică trece de la
mysterion, la spectatio: ajunge să reflecte momente
de viaţă, naştere, moarte, căsătorie, sau ocupaţii
vitale: ritualizarea unor activităţi domestice sau
obşteşti. Astfel apar: colindul agrar, colindul
cinegetic, colindul nupţial, „vânarea” celui ursit…

Colindul mai cuprinde şi ecouri din civilizaţia
precreştină a dacilor. Nu insistăm pe acest lucru, că s-
a exagerat spunându-se că în colind se află şi reflexe
mitriarhice, şi din religii orientale pe care latinii, după
cucerirea Daciei, le-au transportat în Dacia. Sunt
lucruri de arheologie etnică, dar sunt şi exagerări.
Termenul „colind” este într-adevăr precreștin,
provine din latinescul Calendae, care înseamnă ziua
întâi a lunii, în calendarul latin. Astfel colindul
implică și o legătură între latinitatea noastră
precreştină şi creştinismul propriu-zis. Faptul că de
Crăciun se cântă colinde, are referire la calendar, la
taina timpului: ieşirea dintr-un timp istoric
(„Kalendele”) şi intrarea într-un timp liturgic
(„colindele”). Trecerea de la ritual la spectacol ar
însemna pasul de la sacru la secular.

„Colindul dificil”: colindul cu lacăt la gură
Vorbim de sensul pierdut al colindului. Ce să facem
pentru regăsirea sensului?

În urmă cu decenii, când am debutat în
literatură, proza mea „de intrare” s-a numit Colindul
dificil. Așa intram cu dreptul în literatură. Era în anul
1967, chiar în Decembrie. Etno-scriitorul George
Sidorovici mi-a publicat această proză în efemera
revistă „Suceava”, pe care el o plăsmuia.
În povestireaColindul dificil, doi colindători sosesc la

Vasile Andru (dreapta) și tatăl său Teodor, în 1964,

la vremea colindelor
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o casă troienită, în Bucovina, şi se instalează la geam.
Cei din casă lasă toate treburile, se aşează să asculte.
Dar trece timpul şi cei doi colindători de la fereastră
rămân în muţenie… 15 minute, 30 de minute. Ei stau
la geam, încotoșmănați și muți. Cei din casă în tot
acest timp ascultă liniştea colindătorilor. Întâi se miră
că nu cântă, apoi, intră în rolul de ascultători ai
colindelor mute.

Erau anii cenzurii datinei religioase. Anii poprelii
spirituale. Proza mea a fost primită bine. Unii au
înţeles că acei colindători aveau lacăt la gură. Era un
mesaj esopic; dar povesteam cu destul tact, încât n-au
fost consecinţe oficiale coercitive pentru junele autor.

În acea proză mai spuneam că sensul colindului
nu era pierdut, ci doar ocultat. În perioada cenzurii
spirituale, în România, sensul colindului nu era
pierdut; se păstrase, se ştia ce este, dar trebuia să fie
acoperit cu voal. Eu când am umblat cu colinda,
flăcăuaş fiind, în anii șaizeci, am cântat pe la geamuri
de gospodari, n-am stat muți pe la ferestre! În
Bucovina, zonă mai pierdută în brumele munților, noi
smulgeam oareşice toleranţă, și cântam colind
religios! Dar, în scriere, cenzura era aspră. Funcţionau
însă moduri esopice, convenţii sau coduri, mesaje
încifrate. Şi exista satisfacția decriptării la cel care
asculta sau citea…

Când se deschide cerul
Se spune că în noaptea de Crăciun se deschide

cerul. Colindele vorbesc despre deschiderea cerului.
Deschiderea cerului, în sens metaforic, înseamnă că
la sărbători mari omul are prilej de spiritualizare, o
clipă uită de ego, devine bun: se suspendă trăirea în
instincte.

Trăind tot contextul sărbătorii împărăteşti, se
creează condiția trecerii de la simţuri la duh. De
Crăciun, noi nu mai suntem trăitori exclusiv în
simţuri. Chiar dacă mulți încă mai rămân robi
instinctelor… că vedeţi, boieri dumneavoastră … de
Crăciun se fac excese culinare, excese bahice! În
sărbătorile creştine este și un rest de Saturnalii, de
vechi sărbători bahice!

Dar şi postul prealabil, și colindele, și reactuali-
zarea „bunei vestiri” pregătesc clipa de trăire
spirituală: deschiderea cerului, „coborârea divinului
în istorie”, trecerea de la trăitul „în trup” la trăitul „în

duh", măcar câteva minute, preț de-un colindat.
Cum mai e deschiderea cerului? Unii o înțeleg la

propriu.
În folclorul nostru, se spune că, spre miez de

noapte, la deschiderea cerului, să priveşti cerul pe
geam şi să îţi pui în cap o dorinţă, şi se va împlini.

Într-o anecdotă, un om zice: - Doamne, dorinţa
mea, acum, la deschiderea cerului, este să am un cap
mare! Şi spontan i s-a împlinit cererea. Și, când a vrut
să închidă fereastra, a văzut că nu reuşea să o închidă:
capul crescuse atât de mare, încât nu mai intra în
cameră! Și săracul om a trebuit să aştepte până la
următoarea deschidere a cerurilor, să ceară revenirea
la cap normal. Fiţi atenţi ce cereţi, că vi se va da!

Unde se află cerul? Hristos ne aduce revelația:
„Împărăţia cerului se află înlăuntrul vostru”. La figu-
rat, deschiderea cerului este o stare de transfigurare.
A se deschide cerul înseamnă a trăi o stare de ilumi-
nare. Sărbătoare predispune la iluminare. Ziceam,
măcar pentru o clipă mistică, ascultând colindătorii.

„Scoală, gazdă, nu dormi!”
Unele colinde încep cu o strigare. „Sculaţi, sculaţi

boieri mari! ” sau: ”Scoală, gazdă, nu dormi! / Că nu-i
vremea de dormit”.

Este ca și cum acest folclor iniţiatic „citează” un
îndemn biblic. Hristos foloseşte de câteva ori îndem-
nul: Treziți-vă! Uneori verbul are sens de schimbare,
metanoia, deşteptare, sau înviere.
Când îl înviază pe fiul văduvei, Hristos zice: „Tinere,
trezeşte-te!” Pe Tabor, le zice celor trei ucenici:
„Sculaţi-vă şi nu vă temeţi!” Altădată zice: „Treziți-vă
din somn!” Așa și colindul: ne mai trezește, la propriu
și la figurat. Ne înviază.

În Bucureștiul secular, unde mai colindăm?
Crăciun fără colinde nu se poate, chiar în lumea

noastră dezvrăjită, desacralizată. Credeam că suntem
ultima generație a colindelor, dar, cu fiecare Crăciun,
văd, colindul e relansat cu vigoare, pe viu sau... pe
sticlă. Mai chemăm aici, în capitală, coindători din
zonele încă hieratice...

Mai sunt și aspecte epigonice, cu pitorescul lor.
De la început de decembrie, în București asist la
colindatul din tramvai și din metrou. În tramvai,
copilaşii rromi și neo-rromi colindă pentru un bănuţ.
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Ei cerşesc mai frumos când cântă vestitul lor colind:
„La un colţ de cotitură, mă întâlnii cu Dumnezeu. . .”
Apoi cer „bănişorul”... Este o epigonie, un spectatio
hilar. Eu chiar le dau bănișorul, totdeauna. Alții îi
ocolesc sau îi blagoslovesc.

Dar există și aspecte urbane, profesionist regi-
zate: când grupuri folclorice se duc să-l colinde pe
Vlădica din dealul Mitropoliei, sau pe Vodă cel nou
de la Cotroceni. E fain, e amintirea unei măreţii
apuse, e îmbălsămarea Leului din Babilon…

Cu adevărat fain este un colindat al grupului
„Iza” din Maramureș, venit pe scena Muzeului Țăra-
nului Român. Sau un colind de Ștefan Hrușcă, ce
răsună de aici până-n Canada. Sau un colind horit al
lui Grigore Leșe. Sunt corinde reînviate și împrospă-
tate, ascultăm ca altădată, ele ne reinventează copilă-
ria. Și omul se mută în cealaltă vreme a vieții, iar în el
se mai deschide un nepărelnic cer.

(urmare de la pag. 10)

CXXII

Non serviam!

Traiască libertatea!
(Un oarecare sclav.)

„Nu voi servi!” striga nenăscut preaplinul
conştiinţei de sine însăşi, jarul
întunecimilor non-existenţei; amarul
cerului tenebros ce-arsese-n căminul

cunoaşterii fatale; întreagă, rotunjimea
sânului său simţi remuşcarea
de a fi fost creată, apăsarea
nimicniciei, mama sa, în profunzimea

vocii restului lumilor, una câte una
se-nspăimântară, ş-acest strigăt cumplit
durează necontenit prin cetăţile

în care sclavii muritori, de-atunci întruna,
îşi cântă durerea-n infinit,
umbre de libertate, libertăţile.

Salamanca, 9-1-1911 .

LXXIV

Îngerului meu

Prinde-mă-n braţe, înger al meu,
făcând din aripi norul ce nu trece;
ai grijă de mintea ce contemplă mereu
chipul Domnului, în râul ce ne petrece

în destinat abis. Ţie-Ţi mărturisesc
c-atunci când mă-ntorc la casa părintească
nu-i mai senină întâlnire omenească
decât a contempla la toate ce iubesc.

(continuare la pag.27)
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DAN ANGHELESCU

RECEPTAREA ACTUALĂ A SCRIITORILOR
ROMÂNI DIN EXIL

Literatura exilului românesc s-a configurat ca un
fenomen cultural unic, atât prin intensiune cât şi prin
amploarea eclatantă a recunoaşterilor internaţionale.
Însă, deşi a trecut un sfert de veac de la căderea
totalitarismului, abordarea lui din perspectiva
receptării, dar, mai ales, din aceea a readucerii /
reintegrării sale în circuitul vieţii culturale din România
de azi pare, încă, deosebit de problematică. Aceasta
deşi o reintegrare a acestor valori în vizibilitatea
publică ar răspunde unei tot mai acut necesare terapii a
memoriei, pentru că, aşa cum afirma Monica
Lovinescu „numai memoria este în măsură să redea
unei societăţi peste care a domnit totalitarismul o
respiraţie normală ori cvasi-normală.” (Monica
Lovinescu, Seismograme, vol. Unde scurte II , Bucureşti,
Humanitas, 1993, p. 60.)

Însă, în ceea ce priveşte, actualitatea noastră
culturală, ea excelează doar prin incapacitatea de a
răspunde adecvat exigenţelor acelei paradigme a
realităţii schimbate despre care vorbea, cu decenii în
urmă, un Marshall McLuhan. Se ignoră, cu bună
ştiinţă (?!) faptul că exilul literar a dobândit deja
dimensiuni de component al unei istorii (literară, dar
nu numai!) devenită eveniment verbal. Obstinaţia
menţinerii în umbră a acestui fenomen cultural pare să
confirme aserţiunile istoricului Tony Judt, cel pentru
care prezentul se prezintă ca epocă a unei uitări

deliberate şi ca moment de criză din perspectiva
dificultăţilor cu care ne confruntăm în descifrarea
semnificaţiilor veacului XX. (Tony Judt, Reflecţii asupra
unui secol XXuitat, Iaşi: Polirom, 2011, p. 11.) Domină,
spune el, tentativa de „eliminare a bagajului intelectual
al secolului trecut (iar) judecând după strategiile şi
priorităţile ce se instrumentează în sfera culturii şi
educaţiei”, devine vizibilă insistenţa perversă „…a
contemporanilor de a nu înţelege contextul dilemelor din
prezent, /…/ de a încerca din răsputeri mai degrabă să
uite decât să-şi amintească.” (ibid., p.12.)

- Exilul literar românesc – un fenomen ignorat

În viaţa culturală a României de după ’89, fenome-
nul literar al exilului, cu mici excepţii (aici trebuie să
amintim, neapărat, editura şi revista Jurnalul literar ale
regretatului cercetător Nicolae Florescu) nu a determi-
nat reflecţiile şi dezbaterile pe care am fi fost îndreptă-
ţiţi să le aşteptăm. El continuă să fie ignorat ca şi cum
nu ar aparţine istoriei naţionale. Asupra valorilor lui, a
particularităţilor lingvistice şi estetice, a singularelor şi
tragicelor experienţe politice şi culturale din care şi-a
extras determinările se organizează şi se menţine,
deliberat, un văl de impenetrabilă tăcere şi de totală
excludere din orice tentativă de strategie culturală sau
educaţională capabile să-l readucă în vizibilitatea
publică şi în circuitul culturii naţionale. Dezinteresul,
premeditat, atât al decidenţilor, cât şi al unor, nu
tocmai inocenţi, corifei culturali a devenit, în curgerea
vremii, evident. O asemenea stare de lucruri nu a trecut
neobservată şi ea avea să fie semnalată, desigur, fără
efect, în dezamăgitele consideraţii ale profesorului
Mircea Anghelescu: „…încercări de abordare mai mult
sau mai puţin globală – şi implicit teoretică – a exilului
nostru literar şi a perspectivei unice asupra literaturii
din a doua jumătate a secolului trecut au lipsit /…/
aproape cu desăvârşire, din critica românească a
ultimilor ani /…/ ar fi fost cazul, şi nu de azi de ieri, ca
persoanele îndreptăţite, fie că e vorba de criticii şi
istoricii literari, fie că e vorba de istoricii culturii şi ai
vieţii politice, să încerce o abordare preliminară a
acestor probleme, fie şi numai pentru a le delimita şi
ierarhiza. /…/ Este unul dintre principalele reproşuri
care se pot face intelectualilor români, în general, şi
instituţiilor statului în special, acela că n-au realizat
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aproape nimic în această direcţie de o covârşitoare
însemnătate şi cu consecinţe ireversibile /…/ când
însăşi ideea de bibliotecă şi de publicare a valorilor
culturale naţionale n-a ajuns să constituie o prioritate
pentru cei care decid, şi nici măcar pentru cei care
decid în domeniul respect.” (Mircea Anghelescu,
Literatură şi biografie, Bucureşti, ed. Universal Dalsi,
2005, pp. 108-109.)

Cu câţiva ani în urmă – într-un cadru în care se
afişau pretenţii de altitudine academică – a fost iniţiată
o dezbatere al cărei anunţat obiect de reflecţie urmărea
prefigurarea perspectivelor literaturii şi culturii româ-
ne. Se sugera totodată şi aducerea în discuţie a elemen-
telor semnificative datorate unui probabil aport al dia-
sporei!.. Însă conotaţiile ultimului termen utilizat
(diasporă) stabileau implicit o determinare limitativă
asupra ariei de referinţă către care trebuia orientată
investigaţia. Era limpede că sensurile (cuprinderile)
celor doi termeni (exil şi disporă) nu se suprapun. Prin
urmare, literatura şi revuistica exilului românesc se
situau, din plecare, în afara sferelor de interes. Exclu-
derea căpăta o rezonanţă aparte şi din perspectiva
faptului că lucrurile se situau sub semnul unei inte-
rogaţii generice: Ce ar trebui să se scrie în carta albă a
timpului actual din perspectiva viitorului literaturii şi
culturii române? Evident, se considera că literatura
exilului nu are nimic de oferit!

- Cercetarea exilului literar românesc în alte
spații geografice

La o examinare ceva mai extinsă apare însă
deconcertanta descoperire că tocmai această literatură
(ale cărei rezonanţe pentru viitor erau, astfel, puse sub
semn de întrebare) devenise cunoscută, analizată, dis-
cutată, preţuită şi studiată – cu un interes aplicat – pe
alte meleaguri. Întâmplări de un asemenea gen au avut
– şi continuă să aibă – loc, de pildă, în Polonia (la
catedra de românistică a Universităţii din Poznan), la
colocvii şi simpozioane internaţionale desfăşurate la
Niš (în Serbia), la Cernăuţi (Ucraina) sau chiar la Lon-
dra, unde, profesorul José Faraldo de la Universitatea
din Madrid prezenta o comunicare despre contribuţia
culturală extrem de valoroasă – pentru Spania (!)– a
poetului, filosofului şi eseistului George Uscătescu,
iniţiatorul uneia dintre cele mai prestigioase – şi longe-

vive – publicaţii ale exilului, revista Destin (Madrid
1951 -1972).

Şi, cu adevărat notabile – prin ediţii repetate
succesiv – au fost colocviile internaţionale desfăşurate
la Universităţile din Praga şi Bratislava unde, în
armonioasă colaborare, profesorii de la catedrele de
românistică manifestă o consecventă preocupare faţă
de fenomenul exilului literar. În desfăşurarea lor s-au
făcut interesante trimiteri la Panorama Literaturii
Române a profesorului Basil Munteanu, la impozanta
operă a lui Eugenio Coşeriu (peste 50 de volume
redactate în limbile spaniolă, italiană şi germană).
Profesorul Marcel Corniş-Pope (Virginia Common-
wealth University, Richmond, USA) participa efectiv la
unul dintre colocviile de la Bratislava (octombrie 2010)
cu o lucrare intitulată Naraţiuni româneşti şi est-
europene ale exodului şi reîntoarcerii după 1989. La
toate acestea se vor adăuga şi alte nume şi titluri de
lucrări valoroase, aparţinând unor reprezentaţi ai
exilului sau diasporei româneşti care au şi devenit
obiect al dezbaterilor. Să amintim de Serge Moscovici
cu L’age des foules: un traité historique de psychologie des
masses şi La machine à faire Dieux; Sorin
Alexandrescu (apreciatul fondator al studiilor
semiotice în Olanda) cu Transformational Grammar
and the Romanian Language şi Figurative Art, Begining
and the End of the 20th Century in Romania; Toma
Pavel (care a şi prezidat una dintre întâlnirile
organizate) cu Fictional Worlds, cu Les Mirage
linguistique, Essai sur la modernisation intellectuelle.
Notabilă a fost şi colaborarea lui M. Cornis Pope cu J.
Neubauer din care au rezultat primele patru volume
ale unei History of Literary Cultures of East Central
Europe. Junctures and disjunctures in the 19th and 20th
centuries. N-au fost uitate nici alte nume de referinţă:
Ioan Negoiţescu, Nicolae Balotă sau Nicolae Babuts.

Din perspectiva interogaţiei amintite mai sus
(Ce trebuie să scriem în carta albă a timpului actual?)
elocvent şi semnificativ apare un text semnat de Jana
Palenikova în deschiderea volumului de comunicări
publicat de Universitatea din Bratislava. De altfel, titlul
volumului (Exilul literar românesc – Înainte şi după
1989) vorbeşte de la sine. Dar iată un fragment din
respectivul text:„…tema colocviului s-a convenit asupra
literaturii exilului, care mai ales după anul 1989 a
devenit nu numai în România, ci şi în alte ţări est şi sud-
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est europene, centrul interesului, al studierii, clasificării
şi interpretării. Dintr-o dată, literatura română scrisă în
spaţiul geografic românesc a început să se deschidă altei
literaturi române, elaborată peste graniţele României. De
aceea am crezut că va fi util să dezbatem exilul aşa cum
îl văd specialiştii români care au trăit ei înşişi în exil,
românii care şi-au petrecut toată viaţa în regimul
comunist în România, şi, nu în ultimul rând, româniştii
din alte ţări care pot aduce o altă viziune asupra exilului
literar românesc, interesantă şi pentru românii specialişti
în domeniu.”(Jana Palenikova, Exilul Literar Românesc
– înainte şi după 1989, Bratislava, Univerzita Komens-
keho, 2011, pp. 7-8.)

- Scriitori și cărți românești din exil în critica lite-
rară actuală

Asemenea evenimente de amvergură s-au putut
desfăşura la Praga, Bratislava, la Poznan dar… nu şi în
România! Aici studierea exilului literar chiar dacă are
loc (şi trebuie să aminim totuşi desfăşurarea unor
simpozioane în unele universităţi Craiova (Centru
universitar Turnu Severin), Cluj, Timişoara, Suceava)
se petrece într-un perfect anonimat. În mare însă,
domeniul este aproape la fel de ignorat ca în perioada
interdicţiilor totalitare şi continuă să fie menţinut într-o
zonă periferică, deci la mare distanţă de tot ce ar putea
să constituie un centru al interesului, studierii,
clasificării şi interpretărilor de către specialişti.
Desigur, la noi, nu lipsesc aparenţele falacioase. Super-
mediatizarea câtorva dintre figurile proeminente ale
exilului (Ionescu, Eliade, Cioran) nu înseamnă prea
mult din perspectiva reintegrării acestui veritabil şi
deosebit de valoros tezaur cultural. Dar, cu câteva
excepţii, cercetătorii ignoră sau chiar ocolesc atât
literatura, cât şi revuistica exilului. Ca şi înainte de ’89,
acestea reprezintă, pentru mulţi, un fenomen nelinişti-
tor. El ar putea provoca anumite seisme în sfera canoa-
nelor şi a unor ierarhii ce se doresc eterne.

Analizând cauzele nerecuperării literaturii române
scrise în afara ţării, Isabela Vasiliu-Scraba semnala o
perpetuare a practicilor comuniste în domeniul istoriei
noastre literare: „E drept că doar de la căderea comu-
nismului, tipărite de edituri minuscule şi instan-
taneu «uitate» de noile manuale de liceu, au putut
intra în circuitul cultural câteva cărţi ale

scriitorilor români din exil şi unele cărţi fundamentale
interzise până în 1989, precum PANORAMA LITE-
RATURII ROMÂNE de Bazil Munteanu, retipărită
abia în 1996 de Editura Crater a lui Ion Papuc în tradu-
cerea lui Vlad Alexandrescu, nepotul lui Tudor Vianu.
(Isabela Vasiliu-Scraba http://www.alternativaonline.ca
/HoriaStamatu.html.)

În prezent, editurile importante nu fac decât să
continue politicile culturale trasate cândva de Leonte
Răutu. Virgil Ierunca, reaminteşte că în cărţile lui
Mircea Eliade nu se spune nimic despre începuturile
carierei lui universitare ca asistent al lui Nae Ionescu. Şi
nici pe cărţile lui Mircea Vulcănescu nu se pomeneşte
de «parodia» de proces început cu sentinţa, făcând
uitată tragedia celui pe care „simpli mercenari ai
răzbunării ocupantului” judecătorii l-au condamnat
fără vină. (Virgil Ierunca, Româneşte, Bucureşti,
Humanitas, 1991, p. 36) 

Astfel se explică şi de ce un scriitor ca Vintilă
Horia (romancier, poet şi eseist), unicul literat român
deţinător al Premiului Goncourt (pentru romanul
Dumnezeu s-a născut în exil, traduceri în peste
patruzeci de limbi, tiraje şi retipăriri fulminante) a fost
republicat doar parţial şi creaţia lui rămâne umbrită de
tăcere. Nici despre Constantin Virgil Gheorghiu cu
romanul Ora 25, un succes identic ca amploare cu cel
al lui Vintilă Horia nu se mai vorbeşte în România. În
mod similar sunt trataţi încă şi mulţi alţii şi ei deosebit
de valoroşi. Aşa se întâmplă cu Alexandru
Busuioceanu (poet, critic şi istoric de artă, eseist,
traducător, unul dintre fondatorii revistei Gândirea,
membru al Academiei de Critică de Artă de la Madrid,
Academia de los Once, grupare aflată sub preşedinţia
lui Eugenio d’Ors) în pofida faptului că studiile sale de
artă au primit o înaltă recunoaştere decernându-i-se, în
Spania, prestigiosul Premiu Juan Valera. Ca poet (el
scriind şi în limba spaniolă) în 1952 era inclus în
onoranta Histoire illustrée de la littérature espagnole şi
situat, la egalitate valorică, cu cele mai strălucitoare
glorii din marea poezie spaniolă: Ruben Dario, Miguel
de Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramon
Jimenez, Frederico Garcia Lorca, Rafael Alberti. Mai
pot fi amintiţi: George Uscătescu, poet, eseist şi filosof,
autor al unor cunoscute şi apreciate lucrări (El Teatro
occidental contemporaneo, Fundamentos de estetica y
estetica de la imagen, Introduccion a la ontologia de la
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cultura); Constantin Amăriuţei (prozator, poet, filosof,
estetician, discipol al lui Martin Heidegger) deţinător al
Premiului Rivarol pentru roman. Apoi Theodor
Cazaban, romancier publicat de editura Gallimard cu
romanul Parages, recenzat laudativ de Claude Mauriac.
Nu trebuie uitaţi nici poetul Ştefan Baciu, filosoful şi
eseistul Octavian Vuia, Alexandru Ciorănescu (istoric
şi teoretician literar, comparatist, lingvist, prozator,
dramaturg şi poet, doctor Honoris Cauza al
Universităţii din La Laguna, numele său fiind purtat de
o stradă din oraşul Santa Cruz de Tenerife.
De un tratament similar, superficial şi obtuz, are parte
şi creaţia poetică a lui Virgil Ierunca. Excepţionalele lui
înzestrări intelectuale, consecvenţa şi modul prin care
s-a ilustrat în slujirea unor cauze şi a unor proiecte
dintre cele mai dificile (mai ales în condiţiile dominate
de adversităţi ale exilului) au pus, cumva, într-un plan
secund imaginea poetului. Oricine se va apleaca asupra
creaţiilor sale va descoperi harurile unui poet autentic.
Şi asupra lui se organizează o nedreaptă tăcere. Astfel,
în sensibilă rezonanţă cu un Ştefan Baciu sau Vintilă
Horia, dar nu numai, în rostirile poetului Virgil Ierun-
ca, exilul devine obsedantul leitmotiv. Tulburătoarele
lui exprimări se plasează sub elocventa şi rezumativa
sintagmă de Poezie a Exilului. Toate acestea, pentru
contemporaneitate, numai înseamnănimic.
În percepţia culturală (cât de culturală?), poetul Ierun-
ca rămâne (alături de ceilalţi mari scriitori ai exilului),
unul dintre marii necunoscuţi ai literaturii române.
Despre autorul Poemelor de exil unii comentatori (cu
pretenţii) au considerat că a lăsat în urmă prea puţină
literatură! Mai sunt şi alţii care nu se sfiesc să afirme că
n-a făcut deloc literatură!... Şi iată, în mod prea puţin
explicabil, scriitorul şi cărţile care – şi câte – i s-au
publicat în ţară după 1990 tind să cadă în uitare.
Parafrazându o afirmaţie ce îi aparţine, s-ar spune că
tocmai scrisul său ar avea darul nedorit de a organiza
tăcerea!!! (Cu o excepţie, totuşi, notabilă: Jurnalul
Literar al regretatului Nicolae Florescu.)

Dar, ca şi în alte cazuri, în pofida strălucitelor
afirmări din interiorul marii culturii europene devine
tot mai vizibil aberantul spectacol al abuzurilor de uitare
despre care vorbea Paul Ricoeur. În termenii lui,
realităţile noastre culturale oferă, în toată goliciunea lor,
tentativele de „manipulare concertată a memoriei şi a

uitării de către deţinătorii puterii”. Identificăm astfel
simptomele unei memorii instrumentalizate. Paul
Ricoeur subliniază că astfel îşi găseşte locul potrivit
categoria weberiană a raţionalităţii conform unui scop
(Zweckrationalität) opusă celei de raţionalitate
conform unei valori (Wertrationalität) şi la fel categoria
utilizată de Habermas ca raţiune strategică opusă celei
de raţiune comunicaţională.

Dar, în condiţiile efectelor galopante – şi imposi-
bil de controlat – ale globalizării, semnul grav, amenin-
ţător pentru noi, provine din acel joc de situaţii care
(potrivit autorului citat) se nasc tocmai la „întretăierea
problematicii memoriei cu aceea a identităţii, atât co-
lective cât şi personale./…/în care memoria e ridicată la
rangul de criteriu al identităţii”. Or miezul problemei,
potrivit lui Ricoeur, constă în mobilizarea memoriei în
slujba căutării, a cererii, a revendicării identităţii. Cu-
noaştem, avertizează el, câteva dintre simptomele neli-
niştitoare ale derivelor ce rezultă de aici: prea multă
memorie într-o anumită zonă a lumii, deci abuz de
memorie, nu destulă memorie în altă parte, deci abuz
de uitare. De unde rezultă că, tocmai în „problematica
identităţii trebuie să căutăm acum cauza fragilităţii
memoriei astfel manipulate. Această fragilitate se adau-
gă la aceea propriu-zis cognitivă...” (Paul Ricoeur,
Memoria, Istoria, Uitarea, Timişoara, Amarcord, 2001,
p. 103.)
Reflectând asupra acestor situaţii suntem îndrituiţi să
constatăm că un ameninţător semn de întrebare
planează astăzi asupra unuia dintre cele mai impor-
tante edificii ale culturii naţionale: Instituţia istoriei
literaturii române.

O simplă privire asupra istoriilor literare apărute
după 1989 lasă în urmă numeroase interogaţii fără de
răspuns. Pentru unii dintre autorii acestora, scriitorii de
mare prestigiu şi notorietate europeană care au creat
atât în perioada cât au trăit în ţară, cât şi în perioada de
exil sunt, în cele mai fericite cazuri, abia amintiţi.

Iar când lucrurile, totuşi, se mai întâmplă aceştia,
practic, sunt expediaţi cu câteva consideraţii superfi-
ciale şi – în substanţa lor – depreciative. Reexaminate
Istoriile literare recente, par să ilustreze continuitatea de
atitudine şi orientări cu perioadele de tristă amintire
când linia politicii culturale era trasată de politruci ca
Leonte Răutu. Reamintim că în 1959, la un simpozion
internaţional, Tudor Vianu, la o întrebare ce semnala
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apariţia şi existenţa literaturii exilului românesc,
răspundea, năucitor: „Nu există literatură română în
afară de aceea care se scrie înlăuntrul graniţelor
Republicii Populare Române.” (N. I. Herescu, Literatură
şi Geografie, Madrid, revista Destin, Caietul nr. 12/
1962, p. 36.) Afirmaţia a fost, la vremea aceea, înde-
lung comentată în exil; în ţară, nici măcar acum nu este
cunoscută de prea mulţi. Avea să fie totuşi amendată,
ceva mai târziu, de Isabela Vasiliu-Scraba. Pornind de
la o serie de consideraţii ce vizau democraţia actuală,
comentatoarea, nu numai că re-amintea întristătoarea
afirmaţie a lui Tudor Vianu, ci găsea oportun să
opereze o semnificativă trimitere la o altă Istorie a
literaturii române şi la o pretinsă autoritate ale cărei
păreri se vădeau, tocmai în prezent (!?), cu mult mai
amendabile, dat fiind că prin ele se continua gândirea
exprimată de profesorul Vianu. Intervenţia Isabelei
Vasiliu-Scraba nu lăsa loc de replică: „În opinia criticu-
lui agreat de oamenii Moscovei, literatura română s-ar
restrânge la ce s-a scris şi la ce s-a tipărit cu învoirea cen-
zurii comuniste. În ciuda evidentei ei falsităţi, ase-menea
părere a fost perpetuată (în diferite forme) până acum.
Un exemplu îl oferă însuşi criticul Alex. Stefănescu:
pretinzând a da seamă de valorile literaturii noastre de
după anii patruzeci (unde o lăsase G. Călinescu) până în
zilele noastre, în Istoria… sa recent apărută, el exclude
mai toată literatura exilului româ-nesc de după 1944.”
(http://www.isabelavs.go.ro/Articole/varlam3.htm)

Într-adevăr, lacunara Istorie semnată de Alex
Ştefănescu oferă doar dimensiunile obtuzităţii şi
ignoranţei celui ce a întocmit-o. Iată-l vorbind despre
un poet de talia lui Horia Stamatu. Gafa este de
proporţii dacă reamintim că, autoritate de înalt şi in-
contestabil prestigiu, Eugen Ionesco, îl considerase pe
cel amintit drept un “mare poet, poate cel mai mare al
României actuale”. ( Această apreciere o făcuse Eugen
Ionescu în Cuvântul înainte, intitulat „Scrieţi româ-
neşte!”, publicat în revista Agora, nr. 1/ 1978. Ea era
reluată în necrologul apărut în revista Lupta din 13
iulie 1989 de la Paris, unde tot Eugen Ionescu scria:
„Era un mare poet. Poate cel mai mare al României
actuale. La Stamatu, verbul poetic este demers spiritual.
Poezia lui, ca orice adevărată poezie, ştie că sacrul şi
profanul au drumuri diferite şi că numai această
deosebire rostuieşte fiinţarea noastră aici…O poezie

mistică. Deloc întâmplător, Stamatu a tălmăcit în
româneşte pe Sfântul Ioan al Crucii: „Les biens imenses
de Dieu ne peuvent être contenues que dans un coeur
vide et solitaire.” Să mai amintim aici şi că, în Canada,
în Câmpul românesc de la Hamilton, poetului Horia
Stamatu i s-a ridicat, spre neuitare, un bust al cărui
autor este sculptorul, originar din Brăila, Nică Petre, el
însuşi una dintre celebrele personalităţi artistice ale
românilor din diasporă.)

Alex. Ştefănescu era la curent cu aceste aprecieri.
Le şi citează. Însă, ca istoric literar (!?), chinuit, se vede,
de o jalnică nevoie de originalitate, nu rezistă tentaţiei
de a-l contrazice pe unul dintre membrii Academiei
Franceze! Aşa se face că, în valoroasele şi subtilele
eseuri filosofice ale lui Horia Stamatu, Alex. Ştefănescu
nu reuşeşte să vadă decât o „argumentaţie tautologică”
şi o „erudiţie etalată fără graţie.” Comentariile sunt de
prisos. Din fericire mai există şi alţii, veritabili istorici
literari, cum a fost Ion Negoiţescu, cel ce afirmă că
poemele lui Stamatu transfigurează o veritabilă
theodicee venind dinspre sacralitate, respirând puritatea
de începuturi ale lumii şi lăsând impresia de minune a
lirismului absolut. Atât ca poet – cât şi ca eseist – se
spune acolo, religia are, constitutiv, o excelenţă estetică
marcată fiind de o anume ambiguitate între imanent şi
transcendent, numen şi natural instaurând convingă-
toare universuri alternative.(Ion Negoiţescu, Istoria
literaturii române, Bucureşti, Minerva, 1991, p.12.)

Şi la Nicolae Manolescu e vizibilă marginalizarea
total nejustificată a unor scriitori şi opere de impor-
tanţă majoră, care ar putea schimba cu adevărat
canonul literaturii române: Leonid Arcade, Alexan-
dru Vona, Pavel Chihaia, Alexandru Ciorănescu. Sunt
incluşi însă, ca şi la Alex. Ştefănescu, scriitori şi critici
literari care, având şansa să trăiască şi după 1990, au
reluat legătura cu ţara – Bujor Nedelcovici, Dumitru
Ţepeneag, Dorin Tudoran, Sorin Alexandrescu, Matei
Vişniec ş.a.

O replică la un asemenea mod de a gândi şi înţe-
lege istoria o dau criticii literari care au trăit ei înşişi o
parte din viaţă în exil – Marian Popa şi Ion Negoi-
ţescu. Acesta din urmă, într-o proiectată Istorie a
literaturii române (nefinalizată), va analiza, fără nicio
departajare geografică, „scriitori contemporani”,
incluzând firesc opere scrise în ţară şi în afara ţării.
Oprindu-se – şi el – asupra unor "scriitori de prim-
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-plan valoric ai exilului românesc” (Vintilă Horia,
Ştefan Baciu, Alexandru Ciorănescu, Horia Stamatu).
Ion Simuţ se întreba „cine poate judeca sau aprecia
personalitatea în ansamblu şi să vadă rupturile,
dramele, reconstrucţiile şi reconfigurările de teme şi
limbaj. Evident, în actualitatea noastră (culturală?) nu
apar şi nu se întrevăd posibilităţile unor ediţii
definitive, complete, fie ale acestora, sau ale altora de
plan secund. Şi astfel, operele lor plutesc, aşa cum am
spus la început, în aproximaţii, sunt restituite la
întâmplare, fără un program sistematic. Ele au nevoie
de întregire, adică de reunirea etapei româneşti cu
opera din exil. Altfel, vom continua să glosăm despre
părţi disparate de opere, despre jumătăţi sau sferturi
biografice. /.../ Rămâne o singură soluţie: realizarea
unor ediţii critice integrale din opera scriitorilor noştri
din exil, recuperând şi partea românească, eclipsată şi
ignorată. Nu e ciudat că nu le avem? Nu e ciudat că
lucrăm cu secvenţe foarte limitate de operă, că nu
avem ediţii de referinţă care să ne dea o imagine
globală a operei scriitorilor noştri din exil, pe care
tocmai i-am acceptat ca alternative viabile ale culturii
române?” (Ion Simuţ,Un român la Madrid / Bucureşti:
România literară, nr. 25/ 2006)

- Concluzii

În astfel de circumstanţe ideea privind nece-
sitatea (re)scrierii istoriei literaturii române –
judecând şi după neliniştitoarele meandre ale
realităţii culturale pe care o respirăm – capătă toate
caracteristicile unei mari urgenţe! Ceea ce pare a se
constitui, implicit, şi ca un mesaj complementar,
desigur, indirect, dar totuşi „de-ne-ocolit” al
discursului secund, ori (dacă vrem!) al unui supra-
discurs care, pentru moment, ca şi în cazul
întregului fenomen literar al exilului (literatură şi
revuistică) întârzie să devină un obiect predilect al
analizelor, evaluării, percepţiilor, şi reflecţiilor
noastre.

Mutatis mutandis, într-un asemenea periplu
se impune, ca o conditie sine qua non, acea privire
fenomenologică – privirea cu totul specială – în
focalizarea căreia obiectul analizat dobândeşte
relief şi pregnanţă, iar – din perspectiva cuprin-
derii şi înţelegerii sale – un anume gen (evident

filosofic) de călăuzire către determinaţiile, structu-
rarea şi fiinţarea lui specifică. Deşi ar fi dificilă o
lansare pe tărâmurile adesea alunecoase ale
speculaţiei filosofice, ca principiu metodic,
abordările ar trebui situate, totuşi, în proximitatea
cunoscutului slogan fenomenologic lansat în veacul
trecut de Edmund Husserl: „Către lucrurile însele”.
Cu alte cuvinte, s-ar impune o apropiere de ceea ce
fenomenologii numesc amprenta actelor categoriale
sau intuiţia categorială. Faptul se poate traduce şi
prin aceea că, în profunzimea apropierilor de
obiectele studiate, devenim mai capabili de ceea ce
s-ar putea denumi a „vedea sensuri”, a opera
deschideri şi a căpăta posibilitatea şi intuiţia unor
sinteze de un anume gen. Evident, este vorba de a se
realiza, desigur în timp – dat fiind dimensiunea
cantitativă a materialelor destinate studiului – o
aducere în vizibil, o cuprindere, o captare a
încărcăturilor şi iradiaţiilor de sens, pe acest teritoriu
totul, dar absolut totul, devenind obiect impregnat
de sens, de expresie lingvistică şi nu numai! Vorbind
despre fenomenologie, Martin Heidegger spunea că
ceea ce trebuie ca această ştiinţă „ să facă să se vadă”
este „tocmai ceea ce în primă instanţă şi cel mai
adesea, nu se arată”. Cu alte cuvinte, este vorba de o
extragere din „periferia vederii”, o „punere în
lumină” (Aufweisung), o „legitimare” (Ausweisung).
Un asemenea demers de punere în lumină ar fi în
măsură să „legitimeze” discursul asupra feno-
menului cercetat.

Pornind de la convingerea că istoria lite-
raturii române nu va fi nici adevărată şi nici nu-şi
va dobândi altitudinea morală, ştiinţifică şi
educativă cât timp jumătatea din umbră nu va
reintra în circuitul curent al valorilor naţionale,
articolul nostru a încearcat să ilustreze situaţia
adevărată şi întristătoare a receptării literaturii
exilul românesc.
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ANDREI ZANCA

sfârșit de iarnă în tempera

și-ți răspund abia acum.
într-adevăr, am fost mereu prinși, închiși
în iarnă mamă, iarna ne-a însoțit mereu
ne locuia unduind dureros în oasele
chipul și ochii noștri osteniți

și era ca și atunci când într-o peliculă totul
se nemișcă în clipa imortalizată și doar fulgii
cad încet, rari și fără de oprire, hibernează

hibernează martirii în noi mamă, aici
unde ipocrizia e o stare firească ca mâna
întinsă înspre cutia ruginită în care
ne păstram nimicurile copilăriei

și-n fața fiecăruia din noi un drum lung
atât de lung de nu-ți mai pasă câtă vreme
în tine flacăra mai arde.

pesemne, de iarnă nu am vrut reînnoiri
mamă, voiam ca totul să capete
acea patină din unele fresce

cum chipul acela drag pe patul de moarte
surâzând, șoptind abia auzit la revedere -

și-au fost ultimele cuvinte după care
a întors capul și a închis ochii.

acum e noapte și iarnă din nou, mamă.
o iarnă uscată ca inimile sleite, sleită
ca mămăliga pe care o uitam
pe masă dus pe gânduri.

și stau și acum întrebându-mă
ca-ntotdeauna, încotro - și ceața
se lasă peste ape, peste păduri și

arborii înscriu chemări desfrunzite

și e atât de pustiu în jur, încât bătăile inimii
sunt pași de sfială prin spărtura abia bănuită

marcând sfârșitul definitiv al iernii
în care flacăra din noi mai arde, mamă

sperietoarea

când ziua mai șovăie
pe străzile ce-n zori dispar
cum prin siberiile lumii trezitorii
când mulți își potrivesc zâmbetul
ca pe o cravată debarasându-se de
tot ce nu le convine în beciul adânc
la fel cum aruncă-n ape deșeurile
de frica morții
trăind mai departe - o iau și eu agale
pe lângă ferestrele fulgerate de emisiuni
triste și intru în pădure ca-n casa copilăriei
unde azi locuiesc alții
trecând prin fața tăbliei țintuite pe un biet
arbore, pe care stă scris cu litere strâmbe
proprietate privată, interzisă

și las totul în urmă, pășind mai departe.
tu însă rămâi, rămâi cum ai fost, rămâi
peste noapte în inima mea
pădure interzisă
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improvizație de pasăre

și când se prăbușește un mare copac
în desișul de nepătruns se cască un gol
prin care țâșnește lumina făcând
să explodeze pe pământ, viața

adevărul a devenit de prisos.
nu mai are cortină, nici sfârșit.

doar succesul ori eșecul mai contează
epuizând, sleind ultima ninsoare, unduie

mireasma fulgilor topindu-se
pe-o geană de copil, și tu știi că totul
se preschimbă - durerea rămâne.

și e durerea pe care unul o provoacă altuia
altor ființe, el nefiind în stare să o resimtă.

și ea se adăpostește-n tine, și e un spin
al trezirii înlesnindu-ți o altă vibrație:
inocența un cunoaște noaptea.

- există aflări de necuprins în cuvinte, toate
îndemnând la reîntoarcerea în lume, sinele
un dar. tot ce e de valoare, gratuit:

cine e într-devăr blând, nu știe că e blând.
cine iubește deplin, nu știe că iubește -

când te bântuie neliniștea
ramurii ai ajuns la marginea iernii.

deschizi fereastra contemplând vreme
îndelungată grădina. ridici receptorul
și îți dai seama că nu ai pe cine chema.

zidul

să spun c-am ales noaptea, n-ar fi drept.
am ales liniștea ei, căci nu bezna, lumina
din mine mă înfiora, presimțirea că dincolo
de iubire mai este ceva

lungă e calea limpezirii.
întoarcere nu există, și parcă
mă adâncesc în ani și doar ceva
abia bănuit se înalță în mine decantând.

nume n-are, și totuși să spun c-am ales
tăcerea, n-ar fi drept - se făcea că
traversam un coridor tare îngust
și-n spatele meu pas după pas
zidul se închidea

chestionar asupra ipocriziei

oricât ar părea de straniu, fără de victimă
nici făptaș, drept care făptașul va trebui
să-și ierte și victima.

multă vreme nu s-a înțeles că mâna
e o prelungire a inimii.
las telefonul să sune - atâtea se pot citi
dintr-un glas, și-apoi mereu aceleași
vorbe jalonate de petrol, zone strategice
export de oameni, arme și război – estimp

dinspre fereastra deschisă a vecinului
răzbat aceleași melodii de dragoste
repetabile și unice.

când totul va dispare
va rămâne doar lumina.
privirea ostenită ca o reamintire
ca un somn de iarnă. nimeni în jur.

iertarea e iubire trăită. nu sunt și nu voi mai fi
singur, deși mă bucură orice bătaie în ușă
aidoma acelui sihastru rus care-l întâmpina
pe câte unul, rătăcit prin pustietatea lui
după amar de vreme, cu vorbele:
bucuria mea . . . .
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cultural, consecinţele „pustiitoarelor” şi violentelor
agresiuni – prin care ideologia totalitară stalinistă
instrumenta destructurarea întregii societăţi româneşti
– se concretizaseră în suprimarea (chiar fizică) a
elitelor politice şi culturale; sunt transformate (până la
nerecunoaștere uneori!) cele mai importante instituţii
(între care Academia Română), este suprimată presa
interbelică și se înființează ziare și reviste integral
politizate, libertatea de exprimare rămâne un slogan
neacoperit de realitate, multe, foarte multe cărţi sunt
interzise (și chiar arse!), autori importanți sunt interziși
de asemenea sau cenzurați. Este suprimat, în esenţă,
dreptul de a mai gândi liber. Tot ceea ce, în timp,
devenise tradiţie, gândire şi cultură românească trebuia
distrus şi aruncat în uitare. Memoria devenea un delict
anti-statal şi cultivarea memno-fobiei – obiectiv ideo-
logic major. Cei din țară aveau să fie obligaţi să suporte
toate aceste monstruoase impuneri, constrânşi de
cumplitele pedepse ale statului totalitar.

Celor „fugiți” sau rămași în Occident li se vor
intenta procese și vor fi condamnați de un așa-zis
„tribunal al poporului”, li se vor interzice cărțile,
dreptul de a mai publica și chiar apariţia sau evocarea
numelui. Aceste draconice interdicţii, la care se adaugă
și o drastică epurare a bibliotecilor vor avea drept
consecinţă (evident premeditată ideologic) distrugerea
memoriei culturale a românilor, ştergerea, spulberarea
din vizibilitatea publică a unui număr însemnat de
autori (mulți dintre ei cu o operă care, la momentele
acelea, îşi cucerise deja un loc important în percepţia şi
conștiința cititorilor români mai înainte de război).
Literatura şi revuistica scriitorilor români aflaţi dincolo
de graniţele ţării aveau să se configureze, încă din
primii ani ai exilului (1948-1949) ca o reacţie menită să
contracareze efectele devastatoare ale acestei aculturaţii
totalitare. Spiritualitatea românească, păstrarea, con-
servarea memoriei culturale şi a tradiţiilor străvechi ale
românilor nu mai puteau supravieţui decât în afara
graniţelor ţării. Creaţia literară în sine, aceea care,
acum, în ţară era, practic, interzisă prin pustiitoarele
catehisme ale ideologiilor realismului socialist, nu mai
putea să-şi împlinească aspiraţiile de înnoire şi exis-
tenţă decât în afara spaţiului cultural al societăţii
româneşti. Astfel au luat naştere revistele exilului, astfel
au trebuit să se afirme strălucitoarele cariere literare
care aveau să se afirme, însă, în alte limbi, în alte medii

MIHAELA ALBU

Vintilă Horia – vocația eseistică

Cum, din nefericire, este încă de actualitate ceea ce
Mircea Anghelescu numise (în 2004!) „schizofrenia
impusă de o jumătate de secol de ruptură între cei din
țară și cei din exil, între literatura scrisă în țară și aceea
scrisă dincolo de cortina de fier”, orice nou demers de
„aducere acasă” a acestei literaturi (și, adăugăm noi, a
publicisticii, implicând aici articole, studii ori eseuri)
nu poate fi de prisos. Interesul scăzut (ca să nu spunem
ignorarea voită) pentru opere importante – multe de
notorietate în țara în care se stabiliseră autorii ori chiar
în plan internațional și, oricum, întregitoare ale culturii
noastre – are drept consecință văduvirea patrimoniului
spiritual românesc. Mai mult, de vreme ce, așa cum
argumenta și Florin Manolescu, „românii din exil au
continuat să publice cărţi şi după 1989 (unele scrise
înainte, dar rămase „în sertar“, altele după această
dată), ignorarea lor, ca şi ignorarea comentariilor
critice, a interviurilor sau a mărturiilor şi memoriilor
care le-au însoţit, ar sărăci orice examen cît de cît
riguros şi complet al temei.“ (v. art. Scriitori români în
exil. Puțină terminologie, puțin istoric, câteva întrebări,
înViața românească, nr. 5-6/ 2015)

Ruptura au hotărât-o cei care ocupaseră țara ime-
diat după 23 august.

Începând de la momentul acela, România – timp
de o lungă jumătate de secol – se va afla într-o devas-
tatoare prăbuşire politică, economică, dar mai ales
spirituală. În plan politic, social şi cu deosebire în cel
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intelectuale. Mircea Eliade, Emil Cioran, Ionesco, Horia
Stamatu, Vintilă Horia, Constantin Virgil Gheorghiu,
Constantin Amăriuţei, Ştefan Baciu, Alexandru Ciorănes-
cu, Alexandru Busuioceanu ș.a. vor da strălucire creaţiei
literare. Dar, în patria lor, nimic din toate aceste reuşite
de excepţie, nicio ştire despre notorietatea pe care o
câştigaseră, nicio carte, niciun poem nu mai avea cum
să ajungă (decât cu mari eforturi și riscuri) la cona-
ţionalii lor. Accesul către publicul din România era
etanşeizat prin teroare ideologică. Aceasta este cauza
pentru care numele scriitorilor care şi-au cîştigat o
glorioasă recunoaştere în întreaga lume liberă sunt
astăzi încă necunoscute cititorilor din propria patrie.
Deşi a trecut un sfert de veac de la căderea totalita-
rismului, cărţile lor nu au devenit bunuri spirituale ale
publicului nostru de azi. Literaţii, gânditorii, poeţii,
eseiştii exilului nu au beneficiat niciodată, în ţara lor,
de strategii menite să-i readucă în vizibilitatea circui-
tului cultural al prezentului. Aberant, în mentalitatea
decidenţilor din sfera politicilor care „interesează”
cultura, învăţământul și educaţia, persistă mentalitatea
indusă de interdicţiile vechilor totalitarisme.
Actualitatea culturală este încă prizonieră a
enclavizărilor ideologice de tristă amintire. Scriitorii
exilului românesc continuă să fie menţinuţi în starea
de mari necunoscuţi ai literaturii române. Este situaţia
despre care profesorul Mircea Anghelescu a comentat
adesea, scriind, printre altele: „Această separare,
această necunoaștere – din partea noastră, a celor
rămași în țară (art. „Despre exilul literar”, în revista 22/
20. I. 2004) – a operelor literaturii române apărute în
afara țării, a dus nu doar la ignorarea (cu puține și
nesemnificative momente de relaxare) unor opere
importante pe plan internațional, implicate direct în
mișcările artistice sau de idei europene și mondiale,
precum textele lui Eugen Ionescu, Cioran sau chiar
Mircea Eliade, dar și a unei părți importante din
propria noastră avuție culturală, care se revendică și ea
de lamoștenirea clasică, de la perioada inter-belică”.

Din această „avuție culturală” face parte, fără
îndoială, romancierul, poetul, eseistul, publicistul
Vintilă Horia.

În volumul Eseistica lui Vintilă Horia – deschideri
către transdisciplinaritate, alcătuit cu scopul restituirii,
recuperării și analizei unor texte eseistice, puțin sau to-

tal necunoscute astăzi, am reunit și o parte dintre
articolele lui Vintilă Horia risipite în revistele exilului
românesc anticomunist.

Demersul nostru – necesar –, având în vedere lip-
sa de circulație a acestor reviste în țară (chiar dacă o
parte dintre eseurile lui V. Horia au fost republicate,
cum am amintit mai sus, de N. Florescu și G. Stănes-
cu), vine astfel în completarea celui întreprins cu ceva
timp în urmă de către Mircea Popa. (În volumul
Credință și creație, ed. Eikon, 2003, acesta a reunit arti-
colele publicate de V. Horia înainte de plecarea în exil).

Motivarea publicării volumului nostru poate fi gă-
sită și într-un alt fel de continuitate – aceea a punerii în
oglindă a publicisticii lui Vintilă Horia cu cea a lui
Mircea Eliade, precum și cu articolele semnate de
Mircea Popescu, apărute în diverse reviste românești
din afara țării. Volumul Împotriva deznădejdii.
Publicistica exilului (Humanitas, 1992) cuprinde astfel
articole scrise în exil de către Eliade, iar volumul
Mircea Popescu – Un cărturar, un ziarist, o conștiință,
ed. Muzeului Literaturii Române, 2013 (autori:
Mihaela Albu, Dan Anghelescu) prezintă o parte a
activității publicistice a redactorului șef al Revistei
ScriitorilorRomâni,Mircea Popescu.

Pe de altă parte, prin cartea aceasta răspundem,
peste timp, apelului repetat al lui Mircea Eliade către
conaționalii săi aflați în exil pentru întocmirea unei
necesare – pentru viitor – bibliografii a pribegiei.
Această bibliografie, scria, printre altele, cel care
devenise un lider de necontestat al exilaților, „nu ar
avea numai o valoare excepțională pentru
documentarea și istoriografia de mai târziu, când țara
va redeveni liberă. Evidența masivității și a varietății
producțiilor românești din exil constituie de pe acum
un sprijin moral și o încurajare politică pentru fiecare
din noi.” (v. M. Eliade, Profetism românesc, vol. I, Roza
vânturilor, 1990, p. 153, s.a.)

Astfel, din această bibliografie noi ne-am propus să
extragem un „capitol” însemnat și să îl punem la
îndemâna cititorilor interesați de excepționalul
fenomen cultural al exilului românesc.
Iată așadar trei direcții pe care le completează acest
volum.
Necesitatea sa nu mai trebuie demonstrată. O vom face
totuși, dar nu înainte de a sublinia că demersul nostru
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are sensul de antilethe, de luptă împotriva uitării, de
păstrare a memoriei prin aducerea în conștiința
cititorului de astăzi a vieții și activității celor care ieri și-
au pus existența sub semnul lui a fi.

Colaborarea constantă cu articole la ziare și reviste
nu a fost pentru Vintilă Horia, la fel ca și pentru mulți
alți intelectuali din exil, o activitate colaterală. Pentru
el, precum pentru Eliade, Mircea Popescu, Virgil
Ierunca, Monica Lovinescu, George Uscătescu, N.I.
Herescu, George Ciorănescu, Camilian Demetrescu,
Leontin Jean Constantinescu, Mihail Fărcășanu etc.,
etc., publicistica a însemnat ieșirea în arenă, implicarea
în viața culturală, dar și în cea politică a timpului, a
însemnat semnul unei colaborări ce forma acea „rețea”
(în termenii Evei Behring) de intelectuali români
permanent cu fața spre țară, spre identitatea amenin-
țată de forțe externe, fie ele din est ori din vest.

Având în vedere vastitatea preocupărilor, poli-
morfismul său creator, Vintilă Horia se cuvine reinte-
grat literaturii și, într-un sens mai larg, culturii româ-
nești, la o cu totul altă scară valorică decât s-a făcut
până în prezent.

Dacă latura de romancier și, poate, în parte, cea de
poet au fost recuperate și sunt mai cunoscute
cititorilor de astăzi prin ediții publicate după 1990,
aceea de eseist este rezumată în principal la articolele,
destul de puţine, apărute în țară.

Se cunoaște, desigur, că, în calitate de eseist și
jurnalist, Vintilă Horia își demonstrase vocația și
valoarea încă din timpul colaborării la revistele Sfarmă
Piatră, și Gândirea, aceasta din urmă, cum va scrie el
peste ani, fiind „tribuna unor credincioși iubitori de
țară”, căci aici „tot ce a fost artă, literatură și gândire
românească între cele două războaie a lăsat urme”, în
revistă colaborând importanți scriitori, jurnaliști,
filosofi, teologi ai perioadei respective.

Separarea de Gândirea și înființarea revisteiMește-
rul Manole se va constitui într-o probă majoră în
activitatea de redacție, precum și în aceea de publicist.
Și astfel, dând dreptate observației lui Mircea Popa,
afirmăm și noi, în consonanță cu editorul antologiei de
articole publicate de Vintilă Horia în revistele amintite
mai sus, că „vocația eseistică a lui Vintilă Horia se
validează de timpuriu, aproape în același timp cu cea
poetică.” (v. „Vintilă Horia - eseistul”, Prefață la vol.
Credință și creație, 2003, p. 6)

Scriitorul își va continua apoi, în anii de exil,
activitatea în domeniul publicisticii, semnând nume-
roase studii și articole – în revistele românești ori stră-
ine – pe teme filosofice, istorice, literare ori de pro-
movare a culturii române.

Conștient că numai având libertatea deplină a
cuvântului se poate crea cu adevărat o literatură
perenă, V. Horia va afirma în repetate rânduri
necesitatea acestei neîngrădiri pentru un scriitor,
precum și faptul că numai în condiții de libertate, cel
puțin pentru o perioadă de timp, s-au putut crea opere
românești cu adevărat viabile. În pagina dedicată lui
Mircea Popescu din revista Limite, de exemplu, Vintilă
Horia va afla bun prilej să-și exprime încă o dată
credința în valoarea operei scriitorilor aflați în afara
constrângerilor ideologice:

„Noi, scriitorii din exil, cărturarii și artiștii,
reprezentăm ceva foarte adânc, ceva care în Țară stătea
să piară, era condamnat, în mod doctrinar, în pieirea
ideologică. De fapt, în ultimii treizeci de ani, de când
ne afișăm în <Waldgäng>, cum ar spune Jünger,
condamnați la a rătăci prin pădurea străină, tot ce a
fost expresie românească s’a întruchipat în exil. Cei din
Țară, ca să poată spune, omul fiind un zicător, după
Heidegger, au trebuit să ia drumul nostru, să apuce
calea codrului și a blestemului biblic, în cadrul căruia
mântuirea și zicerea sunt posibile. Vreau să spun
aflarea în esență.”(v. „Pentru Mircea Popescu”, în
Limite, nr. 20/ 1975)

Vintilă Horia se implică așadar activ în presa exilului
încă din primii ani ai stabilirii sale în occident,
abordând temele cele mai diverse. Dăm numai câteva
titluri spre edificarea multitudinii preocupărilor. Așa,
de exemplu, în Românul (nr. 2/ 1952), el semna
articolul intitulat „De la ignoranță la neobonjurism”, în
Cuvântul în exil (dec. 1962) un articol intitulat
„Crăciunul”, în Destin (nr. 1/ 1951) – „Eminescu şi
cultura rusă”, tot în Destin (nr. 4-5/ 1952) – „Notă
despre eterodoxia spaniolă” și în nr. 6-7/ 1953 – „Eseu
despre interpretarea ciclică a istoriei”; în Înșir’te
mărgărite (nr. 2-3/ 1951 și 15-16/ 1954) va publica
fragmente din jurnalul intitulat sugestiv Antilethe, titlu
simbolic definitoriu pentru exilatul care își pusese
scrisul drept armă împotriva uitării, devenind unul
dintre importanții „depozitari ai mărturisirii”, în
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termenii lui N. Florescu (v. Jurnalul literar, nr. 1-6/
2011, p. 14)

Numele său este întâlnit în sumarele multor
publicații apărute în Argentina, Brazilia, Italia, Spania,
Germania, Franța, SUA și Canada, poeme sau articole
sub semnătura sa sunt semnalate și comentate în ceea
ce am putea numi „revista presei” din multe altele, și
nu de puține ori informații asupra colaborărilor sale
sunt detaliate chiar și în corespondența pe care o
poartă unii cu alții scriitorii din exil. Așa, de exemplu,
în scrisoarea pe care N.I. Manzatti i-o trimite directo-
rului Bibliotecii din Freiburg, Vintilă Mihăilescu, în
care îi relatează pe larg amănunte din activitatea cultu-
rală a comunității românești din Buenos Aires, este
semnalată și colaborarea lui Vintilă Horia la revistele în
limba română din America de Sud. Una dintre aceste
publicații, mai puțin amintită astăzi în studiile consa-
crate exilului, a fost Curierul creștin, în care Vintilă
Horia semna articolul „Individ și persoană umană”. (v.
și N. Florescu, Înapoi la Aristarc, ed. Jurnalul literar,
2009, pp. 164-165) Tot în Curierul creștin (decembrie
1953), aflăm din „Bibliografia” inclusă la nr. 8 al
Caetelor de dor, că apăruse articolul „Întâlnire cu
Spania” semnat de Vintilă Horia. În activitatea
culturală de la Buenos Aires, de asemenea, de numele
său este legată și biblioteca-librărie „Meșterul Manole”,
precum și editura „Cartea pribegiei”, pe care o
coordona. În Caete de dor, nr. 8, este semnalat eseul, de
data aceasta în limba spaniolă, intitulat „Historicisma y
lucha social en Italia”, apărut în revista Arbor, nr. 99/
1954, pp. 1-14. Comentariul editorului Caetelor (Virgil
Ierunca) scoate în evidență, pe lângă valoarea de poet a
lui Vintilă Horia, cunoștințele solide ale autorului în
domeniul științei istoriei („Un eseu scris cu finețe, gust
și bună orientare printre probleme, de poetul autentic
și iubitorul de cultură Vintilă Horia. De reținut
îndeosebi considerațiile atât de juste ale autorului
despre poziția istoricismului în secolul nostru.”),
precum și calitățile sale de traducător („Curierul creștin
– ianuarie-martie 1953: De reținut îndeosebi
traducerile d-lui Vintilă Horia din Giovanni Papini și
José Maria Peman.”)
Colaborările lui Vintilă Horia și la alte reviste stră-

ine, nu numai la cele românești, va fi semnalată cu
admirație totdeauna de către redacțiile publicațiilor
noastre din exil. Tot înCaete de dor, de exemplu, în nr.

7, este anunțată apariția – în La revue de culture
européenne (din decembrie 1952) – a articolului
„Poésie de l’histoire”, semnat de Vintilă Horia. Și astfel
de exemple ar putea continua.

Prin întreaga activitate publicistică, Vintilă Horia
va confirma, la rândul său, ceea ce apreciase Virgil
Ierunca în scrisoarea sa către Eliade (din 22 oct. 1972),
când scria că „României, exilul i-a dat șansa prezenței
ei neîntrerupte într-o realitate vie.” (v. vol. Mircea
Eliade și corespondenții săi, vol. 5, Criterion Publishing,
2007, p. 400)

Această afirmație cuprinde, de fapt, altfel expri-
mate, aceleași idei pe care le formulase și Dan
Zamfirescu, adresându-se tot lui Eliade (în 3 aprilie
1976), acesta situându-l pe Vintilă Horia pe aceeași
linie de mari valori cu câțiva dintre conaționalii săi din
exil:

„Și Dumneavoastră, și Eugen Ionescu, și Emil Cio-
ran, și Vintilă Horia, și George Uscătescu participați, că
o vreți sau nu, la unul dintre marile fenomene ale vea-
cului: transformarea culturii românești într-o cultură
investită cu o misiune universală.” (v. Mircea Eliade și
corespondenții…, vol. 5, p. 149)

Și nu acesta era dorința și scopul pe care și-l
asumaseră cei din generația lui Eliade, dar și din cea a
lui V. Horia încă din țară? O va repeta Vintilă Horia
însuși în schimbul de corespondență cu același Eliade
(în 22 sept. 1953), conștientizând misiunea elitelor
românești, a „personalităților în stare să creeze într-un
ritm românesc”, fiind astfel singurele capabile de a face
„istoria exilului”. (v. Mircea Eliade și corespondenții săi,
vol. II, Minerva, 1999, p. 223)

În acord cu ceea ce considerase Mircea Eliade încă
din 1935 (în articolul „Cultură sau politică”, din Profe-
tism românesc, 1990, vol. II, p. 64), și anume că „pentru
România … cultura este singurul mijloc de afirmare, și
în fața lumii de azi, și în fața istoriei de mâine”, Vintilă
Horia va ajunge, prin tot ceea ce a realizat cultural în
exil – în limbile română, italiană, franceză și spaniolă –
să devină unul dintre mesagerii importanți ai afirmării
noastre în lume, făcând astfel istorie.
În aceeași direcție se poate înscrie și volumul de
interviuri Viaje a los centros de la tierra, un dialog pe
care intelectualul Vintilă Horia îl purtase cu savanți din
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cele mai diverse domenii – de la fizică la teologie, de la
filozofie la literatură, de la muzică la pictură etc.
Volumul a fost scris în limba spaniolă, având mai
multe ediții și traduceri. Sperăm ca ediția în limba
română să apară cât mai curând.

Despre viitorul voiaj în Statele Unite în vederea
„redactării unei cărți de întâlniri cu oameni reprezen-
tativi”, îl informase și pe Mircea Eliade într-o scrisoare
datată 23 ianuarie 1969 (cuprinsă în vol. 5, citat mai
sus, p. 399). Aici Vintilă Horia îi relata, printre altele:
„Voi face reportagii și interviuri cu persoane interesan-
te pentru un săptămânal științific de aici.”

Dacă, așa cum afirma Monica Spiridon în prefața
la volumul dedicat publicisticii lui Eliade– Împotriva
deznădejdii –, „spiritul făptuitor ne poate vindeca de
complexe: mai ales de cel al marginalităţii, al provincia-
lismului cultural, european”, alături de Eliade, în ime-
diata lui vecinătate, cu siguranță, cel mai apropiat este
spiritul făptuitor al lui Vintilă Horia. Căci el a fost, așa
cum sublinia jurnalistul și scriitorul N. Stroescu-
Stînișoară, cel care îl invitase la emisiunile de la Europa
liberă și îi apreciase opera – „unul dintre vârfurile
spirituale şi literare ale creativității și afirmării româ-
nești în lume”. Și tot Stînișoară ne va cere imperios „să
luminăm mai bine prezența lui”. (v. Nicolae Stroescu-
Stînișoară, „Câteva gânduri despre și cu Vintilă Horia”,
înConvorbiri literare, nr. 9/ 2010)

La îndemnul acesta, convinși fiind totodată că
Vintilă Horia este unul dintre marii făptuitori de
cultură românească, am răspuns cu aducerea în
atenția cititorilor a eseisticii scrise în perioada
exilului său creator, studiile publicate în română,
spaniolă, franceză, italiană ocupând, în panoplia
vastă a preocupărilor scriitorului, un loc deosebit
de însemnat.

(urmare de la pag. 14)

Iată, înger al meu, cum viaţa mi-a scurtat
trudita cursă-n care zi de zi mă tot neg,
în ea nu poate-ncape sufletul chemat

de Dumnezeul său. De-ar fi camoartea să-mi aleg
pentru-a Te întâlni, unica ce-o accept resemnat
e moartea pentru adevărul gol şi întreg.

Salamanca, 15-X-1910.

CVIII

Trecut şi viitor

Iarba ce îţi acoperă a ta casa curată,
în care sufletul e-n cocon de-aşteptare,
o smulge un gângurit de-mpreunare
al ploii ce vine din cer, împrăştiată.

Cântecul ei, de ploaie mulţumită,
de ultimul mister, e gânguritul
ultimului nostru amor, e opintitul
mamei noastre Terra, deja prea obosită

de-a naşte oameni din pântecu-i confuz,
se-ntoarce la odihnă. Sărmana, presimţind
că trecutul pedepseşte viitorul difuz,

în sinea ei se-afundă, durerile trăind
legănându-şi morţii în timpul havuz,
cu fructul său necopt, fruntea împodobind.

Salamanca, 29-XI-1910.

* Rosario de sonetos liricos (Florilegiu de sonete lirice)

Traducere: Carmen Bulzan
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VALENTIN LUSTIG

PIRAMIDA LUI MULGĂREANU

( fragment de roman )

Piramida lui Mulgăreanu este romanul lui Valentin
Lustig, apărut în anul 1989 la editura NORD, a
scriitorului Victor Frunză (1935 - 2007) din Aarhus,
Danemarca.

Romanul este o satiră (politică) la adresa rapor-
turilor și condițiilor sociale ale epocii regimului auto-
cratic al lui Nicolae Ceauşescu și a partidului comunist.
Considerăm că autorul romanului a reușit să redea
exact, uneori chiar fotografic, aspecte din viața socială a
României în timpul dictaturii marelui semidoct, roma-
nul devenind odată cu apariția sa, memoria scrisă a vre-
murilor în care statutul individului, efectiv numai conta.

Valentin Lustig s-a născut în România, la Cluj, în
1955. A studiat pictura cu Tóth László şi istoria artei cu
Erwin Ditroi. În 1977 a emigrat în Israel împreună cu
familia, unde şi-a încheiat studiile liceale. Între 1977 şi
1982 a studiat pictura la Accademia Di Belle Arti din
Florenţa cu Goffredo Trovarelli. În 1983 se stabileşte în
Elveţia, la Zürich.
În numărul curent al revistei facem cunoscut citito-

rilor publicarea integrală în facsimil al romanului, pe
siteul revistei - hhttttpp:: ////wwwwww.. rreevviissttaa--aalltteerrnnaannttee..ddee//hhttmmll

//bbiibblliiootteeccaa..hhttmmll - la capitolul Biblioteca, apărut la editura
regretatului scriitor Victor Frunză. Aducem astfel un
omagiu editorului, redând publicului o carte despre care
s-a spus și scris prea puțin.

Victor Frunză s-a născut la 8 iunie 1935, în comuna
Dumitreşti, pe atunci jud. Râmnicu-Sărat. A urmat
facultatea de ziaristică din Bucureşti (1952-1953) şi
facultatea de ziaristică a Universităţii "Lomonosov" din
Moscova (1958). A lucrat ca redactor şi realizator de
emisiuni culturale la Radiodifuziunea Română (1958-
1978), apoi la Televiziunea Română (1968-1971). A fost
profesor de jurnalism audio-vizual la facultatea de
ziaristică în cadrul Academiei "Ştefan Gheorghiu",
Bucureşti. În 1978 publică prin intermediul agenţiei de
ştiri Reuters Paris o scrisoare critică la adresa regimului de
dictatură din R.S.R.. Anchetat şi expulzat din ţară în 1980,
se stabileşte, împreună cu soţia şi fiul său, la Århus,
Danemarca. Înfiinţează editura “Nord”, care din 1989 va
avea denumirea “Editura Victor Frunza - EVF”. Editează
revista de studii asupra fenomenului politic românesc :
“Alergătorul de la Marathon”. Publică o seamă de lucrări
politice şi istorice, între care eseurile consacrate
drepturilor şi libertăţilor omului, “Pentru drepturile
omului în România”, Danemarca, 1982, şi ampla lucrare
istorică consacrată comunismului românesc “Istoria
P.C.R.”. ( sursă: http://www.victorfrunza.com/)
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română şi despre locuri sunt tot atâtea exerciţii de
luciditate (apropo: pot fi citite aproape toate în pdf,
pe www.irinapetras.ro). Forma eseului-din-
fragmente se mulează pe călătoria mea capricioasă
şi liberă printre cărţi, întâmplări şi amintiri.
Încercând să adun într-un singur volum miezul
cărţilor despre eternităţile cu pricina, mă
întemeiam, din nou, pe bănuiala/credinţa că totul
se leagă de tot, într-o ţesătură cu înţelesuri infinite,
şi că, deci, cioburile mele vor rotunji ele singure un
înţeles, chiar dacă vor părea şi chiar sunt, de multe
ori, lăsate în suspendarea lor deschisă.

Iată, pe scurt descrise, eternităţilemele:
Feminitatea e regândită din perspectiva limbii

române, pe care o scrutează în alertă stare de
veghe. Citind rafturi întregi de cărţi, am ajuns la
câteva încheieri. Aşadar, limba română NU are
neutru. Perpetuarea, prin manuale şi tradiţie, a in-
formaţiei că substantivele româneşti au trei genuri:
masculin, feminin şi neutru, nu numai că nu cores-
punde realităţii, ci şi îndepărtează vorbitorul de un
adevăr însemnat (în sensul că este semn şi poate
deveni simptom) al limbii pe care o vorbeşte.
Limba română e una dintre cele mai sexuate limbi
ale lumii. Ea are NU neutru, adică ceva ce nu este
nici masculin, nici feminin, ci ambigen, adică ceva
care este când masculin, când feminin. Adevărul
acesta se reflectă limpede în absenţa unui pronume
pentru neutru, a unei forme neutre pentru adjectiv,
verb etc., aşa cum există în alte limbi ( it, ono, das
. . .) . În limba română, toate lucrurile acestei lumi
sunt ori el, ori ea. Ele atrag în jurul lor contexte
strict şi dezinvolt sexualizate. Limba română este
feminină (cu o doză mirabilă de androginie).
Lucrurile cele mai importante pentru om şi pentru
existenţa sa în lume sunt exprimate de limba româ-
nă cu substantive feminine. Un rol considerabil îl au
în accentuarea acestei trăsături infinitivele lungi,
bogatele infinitive lungi, care păstrează în ele neas-
tâmpărul verbului, dar s-au aşezat deja în tihna
substantivului. În plus, jocul liber al ambigenului
de la un sex la altul dă limbii române calităţi an-
drogine capabile să deschidă perspective nebănuite
valenţelor sale combinatorii. Poezia românească
poate depune mărturie. Genosanalizele mi-au do-
vedit, deocamdată pe texte poetice, că feminitatea

IRINA PETRAȘ

„Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi”

Vasile Gogea în dialog cu Irina Petraş,
preşedinta Filialei Cluj

a Uniunii Scriitorilor din România

Vasile GOGEA: Pornind de la titlul volumului
dumneavoastră Despre feminitate, moarte şi alte
eternităţi („doar” de la titlu, pentru că, hélas! , nu
am cartea!), care ar fi câteva din acele „alte
eternităţi” pentru Irina Petraş?

Irina PETRAŞ: Dragă Vasile Gogea, bucuroasă
de provocare! Eşti primul care întreabă, deşi cititori
şi comentatori au fost destui. Titlul meu – Despre
feminitate, moarte şi alte eternităţi – era un pic
glumeţ (încerc de fiecare dată să găsesc un titlu
care să nu fie/pară mai important decât ce se află
înăuntrul cărţii – exerciţiu de „lungul nasului”,
cum îl numesc!), dar şi oarecum polemic, căci
înălţa feminitatea mai presus de rezistentele
prejudecăţi masculine. O socotea o eternitate la fel
de definitorie pentru oameni – indiferent de gen! –
ca şi muritudinea (cuvânt inventat de mine pentru
a numi „calitatea de a fi muritor”, moartea la
purtător, cum spune titlul altei cărţi de-ale mele; cu
totul altceva decât mortalitatea ca inventar
contabilicesc).

Cărţile mele despre moarte, despre limba
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cu nuanţe androgine a limbii române e „vinovată”
de multe dintre perspectivele lirice şi că tot ea face
şi mai greu traductibilă poezia cu toate nuanţele
sale. De câte ori mi-au fost la îndemână, am făcut
comparaţii şi am cântărit ce şi cât se pierde din
privirea sexuată a românei la trecerea într-o altă
limbă. În fine, omul românesc se defineşte/se
poate defini prin limba română. Altfel spus, de la
bănuiala (întărită controversat de o uriaşă
bibliografie) că, între limba pe care o vorbeşti,
limba maternă, şi modul în care priveşti lumea şi te
situezi vizavi de ea cu trăsături unice şi
inconfundabile, există, indiscutabil, o subtilă,
surprinzătoare legătură, am ajuns, ici-colo, la
aproape-certitudinea că noi, românii, suntem aşa
cum suntem şi fiindcă vorbim româneşte. Că limba
e stăpâna noastră, cum credea Eminescu. Limba
română e, poate, bogăţia şi sărăcia noastră, ne face
rezistenţi (nu doar durabili, ci şi reticenţi şi
recalcitranţi), subtili, plini de intuiţii, de idei,
sentimentali şi trădători, capricioşi, alintaţi,
inteligenţi.. . Suntem feminini (feminitatea nu se
raportează strict la femeie, ea numeşte o anume
structură regăsibilă la inşi de orice sex) ca limba
noastră. Fără un masculin (iarăşi, nu despre
bărbaţi în exclusivitate e vorba) adevărat, care să
vină cu forţa lui aspră şi dârză şi să ridice coloane,
stâlpi de susţinere, fortăreţe. Singurul „stâlp” pe
care s-a clădit ceva în spaţiul nostru e o femeie,
Ana „lui” Manole, clădire pe care bărbatul şi-a
adjudecat-o... Argumentând feminitatea limbii
române, i-am descoperit, mai degrabă, androginia.
Femininele au o greutate indiscutabilă, ele sunt
materia primă, apa vieţii verbalizate. Dar rolul
ambigenului în descrierea lumii româneşti este
uimitor. Prin el, omul românesc, femeie sau
bărbat, are (ar putea avea) acces la echilibru şi
unitate. Privirea sexuată a limbii române şi adaosul
potenţator al ambigenului androgin se aşează,
pentru mine, în rândul lucrurilor fireşti. Şi eterne.

Moartea am adulmecat-o în câteva cărţi, de
la Ştiinţa morţii laMoartea la purtător. Cu moartea
la pândă, ca posibilitate oricând realizabilă,
ştiindu-mă muritoare, trecătoare, provizorie, eu
merg departe (un departe relativ, fireşte) pe jos, ca
pedestraşii, nu mă avânt în cavalcade.

Lucrez în limitele şi dimensiunile unei vieţi
omeneşti. Cărţile mele despre moarte nu s-au
născut dintr-o aplecare macabră. Am o foarte
veche obsesie a morţii (mimam moartea, pe la
vreo trei ani, cu multă dexteritate) , însă ea nu se
traduce în predispoziţii funebre şi nici în spaime.
Simplu spus, nu uit nici o clipă că sunt muritoare.
Mi se pare „calitatea” mea esenţială. Aşa stând
lucrurile, ocolesc orice ofertă de amăgire,
indiferent din ce parte ar veni ea: ţin la distanţă şi
fireasca uitare omenească (ivită, aceasta, şi din
contradicţia eternă dintre trupul trecător şi
mintea în stare să cuprindă/să viseze veşnicii, dar
şi din comoditate: dacă nu te gândeşti pe tine din
perspectiva morţii la pândă, ai voie să faci orice
sau nimic, căci dispui mereu de timp destul ca să
îndrepţi lucrurile într-un viitor amânat cu
nepăsare) , dar şi ofertele venite dinspre religie.
Nu cred în viaţa de apoi ori în nemurirea
sufletului, nu cred că răspunderea propriei mele
vieţi ar putea cădea în seama altora, oameni ori
zei. Cred în memoria interioară, care te ajută să
faci pasul următor în cunoştinţă de cauză.
Trecutul nu poate fi uitat, iar viitorul se coace
încet în noi, e acolo/aici de la început. Viaţa mea
nu poate fi altceva, pentru mine, decât uniunea
„lucreţiană” dintre minte şi trup. Moartea intră
firesc în definirea mea, gândesc cu luciditate şi cu
ceva care se poate numi seninătate. Toate
întâmplările vieţii mele au altă greutate din
perspectiva morţii asumate, intravitale. Trecute
prin grila morţii ineluctabile, toate lucrurile au
altă greutate, altă valoare. „Ştiinţa morţii” ar
putea fi o forţă. Mi se pare mai rodnic să trăieşti
cu propria-ţi moarte decât împotriva ei. Să
trăieşti responsabil şi în stare de veghe fiecare
clipă, fiindcă ele, clipele, ţi-s numărate, nu să
trăieşti la voia întâmplării, fiindcă, oricum, tot
acolo ajungi. . . Cum se vede, e chestiune de
interpretare şi atitudine personalizată, nu poţi sili
pe nimeni să te urmeze. În laboratorul
eminescian, „geniul morţii” fusese precedat de
„ştiinţa morţii”. „Ştiinţa” înseamnă deopotrivă a
şti, a fi în cunoştinţă de cauză, şi a şti să faci ceva,
a stăpâni o artă. E dublul sens al morţii care
poate fi învăţată.
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Locuirea, o eternitate absentă în titlul pomenit
de tine, pleacă de la şi se întoarce la ideea că
locurile şi oamenii lasă urme unii asupra celorlalţi.
Identificarea locurilor întemeietoare se poate face
prin amintire. Ea e calea. Am descoperit, de o
vreme, că pot lucra după plac cu un detaliu, cu un
semn memorativ – dacă îmi fixez suficient de mult
privirea interioară pe un obiect sau pe o secvenţă
dintr-o întâmplare, ea generează în jur, rând pe
rând, celelalte obiecte, apoi alte detalii, sentimente,
stări, culori, mirosuri, transportându-mă acolo,
atâta timp cât reuşesc să ţin privirea aţintită; aş
putea chiar crede că pot pleca de tot acolo, dacă îmi
e destul de mare concentrarea şi, poate, dorinţa.
Căci dorinţa ne alcătuieşte, cu necesitatea
gâfâindu-i pe urme... Mă pot mişca în încăpere,
dând aproape fizic la o parte uitarea aşternută pe
lucruri ca un praf gros. Văd treptat împrejururi,
lucrurile scoase din uitare îşi amintesc vecinii şi
mi-i dezvăluie. Memoria are ochii aţipiţi, dar o
privire aţintită asupra trecutului îi poate trezi.
Memoria, ca şi visul, are funcţie interpretativă. Pe
câteva detalii „reale”, poate lucra liber şi legitim,
deopotrivă, istorii întregi. Poate ţine, la o adică,
locul Istoriei.

Locuirea înseamnă pentru mine, pe măsură
ce se înmulţesc anii trecuţi, nu doar casa caldă cu
ocrotirea sensibilă a părinţilor în preajmă, ci şi un
pom cu umbră şi foşnet, şi dealuri care se văd
oriîncotro mi-aş întoarce privirea. Ardeleancă
fiind, cu rădăcini în Maramureş şi Sibiu, la noi şi
acasă înseamnă pentru mine locuri înconjurate de
păduri şi dealuri. Privirea nu se opreşte/poticneşte
în ele, ci se sprijină, îşi recunoaşte reperele, poate
visa, în tihnă, depărtări. Într-un fel ciudat,
dealurile de jur împrejur nu închid orizontul.
Lumea cea mare e imediat după deal, oricând la
îndemână, atât de la îndemână că nici nu prea
merită osteneala să faci drumul până acolo de
vreme ce gândul e atât de priceput călător. Gândul
sprijinit pe cărţi, iar privirea, pe dealuri.
Apoi, oricâte ajustări ai aduce fiinţei tale, ea
păstrează semnele apartenenţei la un neam, la un
loc. Azi, mai mult ca oricând, a şti înseamnă a-ţi
aduce aminte, iar a fi înseamnă a avea memorie.
Prezentul nu se întrupează decât prin ceea ce s-a

păstrat din tot trecutul. El este o răsfrângere a
„bibliografiei” existenţiale la nivel de individ ca şi la
nivel de popor. Eşti român prin recunoaşterea
autorităţii unui trecut cultural şi prin înfăptuirea pe
care o adaugi. Eşti român prin fapta ta specifică
deschisă către lume. Prin ceea ce Eugen Lovinescu
numea „a-ţi fixa sufletul.” În absenţa unei memorii
culturale constructive, apare pericolul „mesianis-
mului rasial”, acel „fenomen dizgraţios şi mătăhă-
los” cum îl numea Lucian Blaga. Cu alte cuvinte,
apartenenţa etnică nu e legitimă decât dacă intră în
funcţiune alegerea. E o latenţă inoperantă altmin-
teri decât prin realizarea ei conştientă. Trecutul
unui neam nu justifică prezentul automat, ci-l con-
struieşte dacă memoria colectivităţii etnice ştie să
acţioneze seminal. Îţi aduci aminte, ai memorie,
deci eşti. Recuperarea trecutului nu înseamnă idea-
lizarea lui, ci a trăi responsabil în prezent, conştient
de rădăcini, fondat. E bine şi reconfortant să ştii „de-al
cui eşti” şi din ce loc te tragi. Primii ani se petrec
într-o ţesătură deasă de mici fire colorate. Eşti prins
ca o insectă în plasa păianjenului. Zbaterea ta te
eliberează temporar din plasa începuturilor, dar vei
păstra toată viaţa amintirea/amprenta ei.

Li se alătură o altă eternitate: visul! O carte
despre vis e în lucru de mai mulţi ani. Se va numi
Visul. Viaţa mea de noapte sau Visul de noapte, aşa
cum spui schimb de noapte, tren de noapte, viaţă
de noapte. Plănuită de mult, ca o urgenţă introdusă
în ritmurile scrisului meu de amănuntul că visez
enorm, cartea viselor porneşte de la două, pentru
mine, adevăruri. Mai întâi, ceea ce vezi, simţi,
înţelegi, pe scurt, trăieşti în vis/prin intermediul
viselor este o experienţă de consistenţă şi
însemnătate egale cu ale experienţei diurne, în stare
de veghe. Şi visele intră în definirea de sine, şi ele
lasă urme, şi ele te construiesc. Pe de altă parte,
povestea-vieţii-în-stare-de-veghe şi povestea-
viselor-nopţii (voi face această distincţie între zi şi
noapte fiindcă nu dorm niciodată în timpul zilei,
iar Cartea e a viselor mele) sunt ambele interpretări
subiective şi larg condiţionate de contexte, sunt
ficţiuni la distanţă egală de Adevărul absolut,
niciodată nouă la îndemână. Le desparte, poate, o
singură diferenţă: faptele şi ficţiunea vieţii tale diur-
ne au sau pot avea martori, cele ale viselor tale, nu.
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De aici şi circumspecţia – firească, de altfel – cu
care sunt priviţi povestitorii de vise. Nimeni nu
poate proba „adevărul” şi acurateţea relatărilor tale
de dincolo. Nici măcar aparatura sofisticată a
psihiatrilor şi neurologilor de azi care măsoară,
orbeşte, pe dibuite, impulsuri şi crispări ale
trupului/creierului care visează. Dar e de precizat
imediat că nici lectura vieţii diurne, nici a celei
nocturne nu sunt ultime şi definitive, în cazul
amândurora încap oricând remanieri, re-lecturi,
funcţie de date noi, de o ştiinţă/înţelegere mai
adâncă a detaliilor. Şi amândouă sunt acte ale
creierului tău. Cel puţin deocamdată, însă, visul e o
experienţă strict individuală, o aventură
singuratecă – nu te poate însoţi nimeni, nici un om
în carne, oase şi gând! – şi, de cele mai multe ori,
neclară şi stranie chiar şi pentru visătorul însuşi.
Dar asta nu înseamnă nicidecum că visul nu e
parte din tine, din enciclopedia ta personală, cu
voia ori fără voia ta. Nu ştiu cum apar visele,
spunea Jung, dar, „dacă meditezi destul asupra lor,
totdeauna iese ceva din ele…”

O memorie vizuală bine mobilată, o capaci-
tate câteodată obositoare de a conecta imagini
între ele, de a vedea desenul din covor şi acolo
unde nu este, cum ar spune Mircea Eliade, îmi
încarcă nopţile cu lanţuri de caleidoscoape. Visul e
un loc, un ţinut, un tărâm, în care timpul lucrează
cu alte unităţi de măsură. E casa noastră secretă.
Apropo de vise/visuri, Bachelard („în noi trăiesc
casele pierdute pentru totdeauna,” deopotrivă cu
cele visate) îl citează pe Lessius, cu Arta de a trăi
mult: „bilioşii visează focuri, incendii, războaie
crime; melancolicii, înmormântări, morminte,
spectre, fugi, gropi şi alte lucruri triste; flegmaticii,
lacuri, fluvii, inundaţii, naufragii; temperamentele
sanguine, zboruri de păsări, festinuri, concerte, ba
chiar şi tot felul de lucruri pe care nu îndrăznesc să
le numesc.” În visele mele se amestecă toate umo-
rile, sunt rând pe rând şi simultan bilioasă, melan-
colică, sanguină şi flegmatică. Aş putea, poate,
mărturisi o oarecare aplecare neagră a viselor mele.
Ele restabilesc, astfel, o complementaritate nece-
sară. Eul meu integrat, al zilei, e echilibrat, lucid,
senin, înţelegător, exersându-şi neîntrerupt ori cu
rare şi trecătoare ruperi stăpânirea de sine.

Eul nopţii nu se sfieşte să lase libere frâiele, să
împlinească la adăpost de ochi străini (chiar şi cel
al urbanităţii e unul străin, dacă e să credem în
subţirimea pojghiţei civilizate a creierului uman în
miezul căruia paleo-creierul îşi face de cap…)
porniri reţinute la lumina zilei.

Aş mai adăuga cea mai importantă, pentru
mine, eternitate: mintea, creierul omenesc. Cu atât
mai importantă şi mai copleşitoare, cu cât e una
ameninţată (precum splendoarea zilelor de toamnă
târzie, cu o lumină sfâşietor de frumoasă fiindcă
deja ameninţată). Omul muritor are la îndemână
creierul în stare să prospecteze eternităţi şi
infinituri, în pofida efemerităţii sale. A înţelege e,
pentru mine, strict şi definitiv legat de mintea
trează. Deşi migrenele m-au chinuit toată viaţa, n-
am luat niciodată un somnifer, un sedativ. Chiar şi
în durerea atroce, aleg să fiu acolo, cu mine. Starea
de veghe înseamnă disperare, adică forţă. Forţa ne-
amăgirii. Fiindcă mă ştiu provizorie, pot fi liberă şi
puternică. Şi mă pot desfăta cu surprinzătoarele
valenţe ale gândului activ, cum ar spune Vasile
Pârvan. Şi pot miza pe urmele pe care le poate lăsa
în lume, preţ de-o mică eternitate omenească.

(octombrie 2015, Cluj)
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PAUL ARETZU

I. proba plecării, venirii

*

cu frică şi cu bucurie urc pe corabia oprită la margi-
nea pustiei. din timp pregătită pentru o singură călă-
torie. carena ei încărcată de cochilii şi aluviuni
brăzdează colinele nisipurilor. catargele ei freamătă
scriind în gerul luminii cu muguri de pin. în acea
înserare, în acea dimineaţă. pustia îşi întinde spinările
aspre, smerit ca părinţii când se roagă. îşi netezeşte
sânii. maica pustie care frământă şi care arde. care
leagănă bătrâni. vărsând iubire în durerea lor.
hrănindu-i pe toţi, cu miere şi cu lapte. căutându-le
gurile înfometate. ştergându-le ochii umezi. corabie
cât statul de om plutind în pământ.

*

în cuhnia în care se învârtejeau aburii luminii, într-o
căpistere, plămădit trupul din făinuţă al Domnului.
pe masa poleită cu aur şi înveşmântată cu broderii,
stau pâini şi cuvinte. frământat, uns cu mir, aluatul
sub pocrovăţuri. măicuţa colăcăreasă, după ce îl
închină, face capete şi face prescuri. clatină un clopot
incandescent ţinut la sân. hrăni-ne-vom dintr-o
singură sămânţă. femeile cocârjate de somn gem uşor,
curăţindu-şi coca de pe degete, plutind în luminişul
făinii. pâinea are în ea sunetul vântului printre spice.

în pâine sunt oasele şi măduva psalmilor. odată cu
pâinea mâncăm ploaia pustiului. lihniţi, strânşi în
jurul cubuleţului de foc.

*

cum zumzăie pustia în care plutesc leşuri de martiri,
deschizând miresme. încercuită de munţi. colindată
de vânturi. străbătută de peşti şi de păsări, încreţită
sub coama ierburilor. şi, adormind puţin în nisip, m-a
trecut hotarul. dintre trup şi suflet. în pustia cea de la
o margine la alta a lumii.

*

eram cu ei în pustia arzătoare, în peşteri şi printre
sălbăticiuni: încă Te rugăm, încă Te chemăm, încă Îţi
aducem ofrandă acest scris pe pielea din lăuntrul
peştelui. împreună cu patriarhi, proroci, drepţi,
apostoli, mucenici, mărturisitori, episcopi, prezbiteri,
diaconi, ipodiaconi, citeţi, cântăreţi, fecioare, văduve,
strămoşi, moşi şi toţi. ale căror nume le ştii Tu Însuţi
preabine.

*

azi a fost pace. n-am omorât şi nu ne-a omorât
nimeni. mă tot străduiesc să cred. îmi spun rugă-
ciunea mereu, pe faţă şi în taină. mergând noapte-zi,
în cerc: vecernia, pavecerniţa, miezonoptica, utrenia
cu ceasurile. în foişor stă bolnavul care s-a tăvălit în
pene. stă la graniţă, cu ochii sticlind. în pustie, latră
cu bucurie câinii credincioşi. aşteptăm clipă de clipă
moartea ce ni se cuvine. o privim pe fereastră cum se
gudură. cum deschide zăplazul.

*

a făcut spitalul pentru cei săraci şi neputincioşi, şchiopi
şi orbi. iar cine a văzut a mărturisit. mâncam lacomi
din sfântul potir. la o masă fără sfârşit. ne înfruptam
cu firimituri şi întipăriri. noaptea viermii mâncau din
noi, colcăind în carnea însângerată. iar mărturisirea
lui este chiar adevărată. de îndată îngerul de pază a
înălţat fitilul. în nisipul luminii scriam de zor, abia
ieşiţi din glod, cu multe mâini, cartea pomelnicelor.
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să poţi sta în realitate. mirosind tencuiala de sub
icoane.

*

ca să ajungi în pustie trebuie să treci peste ape.
călătoresc în amonte. pe celălalt mal aşteaptă un
supravieţuitor. cu faţa în sus şi cu mâinile pe piept.
am luat din râu puţină lumină, un potir cu peşti.
după ce mi-am dat jos tălpile de pe picioare, am
coborât în pustie. dacă atingi o foaie de hârtie şi duci
mâna la gură mori. dacă atingi o furnică mori. dacă
atingi o vârstă mori. în pustie am locuit un timp la o
intersecţie, pe un deluşor. apoi m-am mutat cu o
căruţă în cartierul gării. vecin cu câţiva. noaptea ei ies
cu bicicletele prin patrie. eu pescuiesc în pustie
urmele paşilor pe nisip. pun laţuri pentru soarele
cufundat în nori. pustia începe de lângă degetul meu
mic de legumicultor.

*

va veni o vreme când nu mă vor mai cunoaşte nici
prietenii. cine e acest adânc neumbrit. acest nisip ne-
spălat de val. cine e acest gândac de var care străbate
pustia, mergând în coate şi în dinţi. prietenii supăraţi
se vor ridica de pe scaunele puse în cerc şi vor intra în
casă, la umbră.

*

o ceată de oameni, în carte. cei ce Îl caută pe Domnul.
care îşi hrănesc spinii degetelor cu litere. ascunşi în
scorburile aripilor. cântând, având creştetele ninse. cu
spinii degetelor înflorind peste noapte, înmiresmând
pustia. culegând şi aşezând în cerul gurii grăunţii de
mană ai pustiului.

*

cum tremură frunza viei în sufletul meu. îndată vine
bucuria învierii. un fel de scară în spirală. când gerul
sticleşte în respiraţie ca o aureolă. acolo sunt înmor-
mântaţi confraţii creştini. aşezaţi unii peste umbrele
altora. în vasele cu ulei înoată peşti de foc mici cât
boabele de mei. sfinţind râurile de oase.

*

poezie alcătuită din inspiraţie şi expiraţie. suflet viu
slujind în trup mort. precum din vederea ochiului
izvorăşte lacrima. mă aşez cu tălpile pe butucul
copacului tăiat. îmi ridic mâinile şi aştept să înceapă
bătăile vântului. culeg ploi peste creştet şi peste piept.
şi o pojghiţă de ghiaţă se aşterne peste degete şi
palme. cu ochii închişi spun rugăciunea inimii. ca un
ghemotoc de febră. vântul îmi îndoaie braţele şi simt
cum rădăcini nevăzute mă ţin drept. în mijlocul
pădurii, între vorbe cu sânge. între sunete şi scâncete.
unde într-un luminiş, întinsă în iarbă, doarme o fată.
în cea de-a doua navigare a omului cu mielul.

*

albina duhului în pulberăria de polen. astfel,
mintenaş ia fiinţă casa. apoi, o albină căzând din gura
unui mort. foaia albă care aşteaptă prima literă. ori
plimbarea prin lanurile de pipirig, înveşmântaţi în
alb. umbre albe vestind virginitatea. ieşind din altar,
preotul este pentru o secundă acoperit de un roi de
albine, ca un metal turnat în formă pierdută. dintr-
odată mirele şi mireasa deschid cu sfială uşiţa de la
împărăţie. năvod împletit ca să Îl prindă pe Domnul.

*

un rege sfânt trece prin mijlocul pustiei călare pe un
măgar. spălaţi de păcate de ploaia unui neîncetat
botez. pe un pergament creşte floarea psalmului. să
mângâi, ca fiu, o femeie gravidă ieşită în cale. să iei
locul cancerosului în sala de operaţie. să mori de
tânăr, pentru mântuire. să-l duci în braţe pe bătrânul
slăbănog la patul lui. numai prima dată te duci la
mânăstire, mi-a zis. a doua oară nu mai poţi ajunge
decât până la intrarea înăuntrul tău. şi duhul meu
este în mine, gândirea şi toate cuvintele ei. să slujeşti
bolnavilor din infirmerie. să-ţi doreşti să fii, precum
copiii de la grădiniţă: iarbă de cal sau frunze-n pom.

*

despovărate oase, de organe. şi mai ales de gândul
bătrâneţii. fără buze, fără pleoape. aşezate în colţ în
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pământ. seminţe ale învierii. unde sunt ochii cel mai
deschişi, acolo s-au pus scrisurile în ferestre şi jelirea
morţilor. iar în mărăcinii pustiei s-au pus flori care
îndulcesc singurătatea străzilor. unde foşnesc trestiile
fără încetare acolo odihnim noi fără încetare.

*

mai amară este pustia decât lacrimile tuturor femeilor
care bocesc. în ea se află plânsul nevăzut, neauzit.
decât toţi ochii care-i plâng pe morţi, mai de necu-
prins este pustia. decât străpungerea inimii prin pe-
najul ei multicolor, mai plină de bucurie de negrăit
este pustia. s-a deschis bobul de nisip în mii de feţe
sclipind ca soarele. iar sfinţii au dat sânge şi au primit
duh. noi continuu câştigăm şi pierdem raiul. iar pus-
tia izvorând mir. o şopârlă târându-şi solzii prin di-
mineaţa pustiei. am văzut lumina venind pe sub uşă
din lumea cealaltă.

*

pustia o face pe fecioară născătoare. ca să devină
mama şi sora noastră. am pus între foile unei cărţi o
sămânţă în amorţire, găsită în iarbă. nu va mai învia
în veci. inertă între mii de litere semiotice. pâlpâind
ca lumânări sub stele. icoana fecioarei zorind pe
valurile dogoritoare ale pustiei. feciora purtând în
braţe discul strălucitor cu părticele de pâine pe el.

*

de azi, m-am lipit de Domnul. cu botez în ape de
nisip mi-a legat rănile Domnul. iar ieri stam în locuri
izolate, printre desenaţi pe pământ. că într-o singură
zi, pe dată se poate împăca omul cu Dumnzeul său. şi
drumul meu din copilărie a fost: un bătrân întâlnind
un alt bătrân. iar apoi m-am temut ca Dumnezeu să
nu-şi întoarcă faţa de la mine. şi plânsul se auzea în
toată pustia de foarte departe.

*

stam în pământ pustiu. fără gând, fără somn, fără să
mănânc. fără de rugăciune, fără lacrimi. rămas în
pământ pustiu. dar în chilie totul e plin de viaţă. şi

patul este spălat şi pânzele curate. şi fereastra este
caldă şi amară.

*

chiar prin mijlocul pustiei trece un şir de poeţi orbi.
cântând neîncetat. sunt legaţi de brâu cu o sfoară şi în
mâini au toiege noduroase. par nişte mesageri
enigmatici, trimişi să tatoneze lumea. trec pe lângă
evenimente, pe lângă fiinţe de care par a nu avea
habar. ei ascultă vuind valurile pustiei. merg şovăitori.
urmărind o dâră de sânge scrisă cu pana de un vultur.
având cu ei icoana făcătoare de minuni. primul este
homer.

*

mergeam cu o căruţă în pustie. pe un drum de ţară.
călăuziţi de Duh. ca să construim din temelie o
mânăstire bineplăcută. cu suflete de îngeri şi cu
mâini arhiereşti. iar în lădiţa mângâietoare, în chiar
mijlocul lavrei, ne-au întâmpinat, scuturate de prav,
tiparoasele moaştelor. asemeni şi în celelalte
mânăstiri s-au trecut prin teascul tipografic din
lemn de păr carte de ascultare. pe când erau
pregătite vitele pentru iernat. căci se anunţaseră
veniri de lupi şi de duhuri necurate. iar pe cărămizi
erau scrise numele şi data morţii. şi zidurile erau
inexpugnabile.

*

umblăm prin pustiu ca furnici. căutăm cuvânt fără
imagine. să ne botezăm în el. după ce a spart găoacea,
trupul ca viermele de alb. faţa lui ca hârtia nescrisă.
mergem prin apele de nisip până la inimă, până la
frunte. printre uluci şi pomişori. spălându-ne,
albindu-ne. după ce am dat de cer, sufletul s-a smerit
ca bobul între pietrele de moară.

*

în ploaia pustiei, fiecare stă acoperit în chilia sa. mai
singur decât mărul pe creanga din pădure. stropii
intră prin piele udând sufletele. mai înviat decât
inimamielului în mama sa.chilia, floarea pustiei, se
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ascunde în sămânţa îngropată a ierbii.

*

în zilele scurte după zilele lungi. s-a făcut amestec
de cer şi de pământ. atunci cânta-voi singur pe
altarul Tău. afară vântul ridică pustia în aer. ca pe
un fum roşu de la sacrificii. iar în pustia
văzduhului stă splendoarea vulturului, o carte cu
pene. el îşi înmoaie limba în cerneala sângelui
scriind pe bucăţi de pâine. el cu gheara zgârie în
cremenea zăpezii. pe când citesc toate cuvintele,
ajutat de frate să fac curăţenie în chilie. pe sub
tălpile Domnului. pe sub braţele Lui uriaşe.

*

nu când îţi iese sufletul. ci când scrii, atunci să dai
drumul fluturelui din colivie. când îţi iese carnea
de sub tipar, atunci să deschizi larg uşiţa. iar când
coşul pieptului ţi se coboară cu uşurare, atunci să
dai drumul şi la colivie.

*

închinarea cu trei degete a scrisului. în camera
unde împărăteasa naşte copii. scris cu sânge de
melci marini numit porfiră. în fiecare zi, cu degete
grele, bogate în iubire. cu toiag în mâini şi cu
traistă la gât, călătorind prin pământ cu morminte.
rănit în scările bătute de vânt ale pustiei. printre
păsările numite albine. ori printre literele care
iernează în genunea sufletului. iubitorii
abandonând învăţătura, în lumina de văzut în
mijlocul pustiei se sprijină ca într-un baston al
inimii. că doar mâinile şi picioarele au apărut mult
mai târziu.

VICTORIA MILESCU

AM CREZUT

Am crezut că suntem prieteni
am crezut chiar că ne iubim
cu o iubire desăvârşită
am crezut că putem să ne destăinuim fără sfială
slăbiciunile ce ne apropie
şi ne fac mai buni de nimic sau de orice
am crezut că putem fi ironici, că putem râde
noi, copiii bătrâni
ai galaxiei desenate cu creta pe asfalt de un înger
în clipele lui de răgaz
ştiindu-ne unul în grija celuilalt
am crezut că am rămas singuri pe o planetă-n răcire
pe o planetă cât o inimă
de fluture zburând printre florile de cireş înflorit
în prima iarnă din tâmple
am crezut că eşti soarele meu în miez de noapte
uscându-mi lacrimile stratificate
prin milenii de iluzie, de blestem
am crezut că poezia este cheia de aur
a existenţei noastre puţine şi rare întâmpinând
plânsul bucuriei adevărate cu frunzele şi petalele
florii de amaranth
ştiind că o poate ofili un cuvânt rostit prea tare ori
prea încet
trecând prin cele 99 de anotimpuri ale veşniciei
am crezut că eşti stolul cocorilor veşnic rotindu-se
fără a mai pleca vreodată
spre ţările lui nicăieri
am crezut că nicăieri nu există
că niciodată nu s-a inventată încă
pentru cei mai frumoşi dintre frumoşii nebuni ai lumii
pentru care lumea plăteşte încă
am crezut că suntem din altă lume, din plasmă curată
îmbrăţişată de lianele arterelor noastre comune
prin care circulă insomniile celor mai de preţ
poeme cereşti
am crezut că cerul e atât de aproape încât
pot merge pe jos printre stele
şi să le adun ca pe nucile

( continuare la pag. 45 )
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4.

4.1 . Când mori, ţi se trece numele în dicţionar.
4.2. Oamenii sunt scrişi pe listamorţii în ordineamorţii.
4.3. Zeii sunt scrişi pe listamorţii în ordinea eternităţii.
4.4. Dumnezeu este scris pe lista morţii în ordinea
lui Dumnezeu.
4.5. Dicţionarul este Cartea.
4.6. Cartea este vie.

5.

5.1 . Cartea este vie.
5.2. Cartea este vie pentru că are un înţeles.
5.3. Înţelesul este întotdeauna al omului.
5.4. Înţelesul, pentru om, este de fiecare dată absolut.
5.5. Când are un înţeles, omul este viu.
5.6. Înţelesul omului este Cartea.
5.7. Cuvânt cu cuvânt.
5.8. Când are înţeles, cuvântul este viu.
5.9. Numai fiindcă are înţeles cuvântul e viu.
5.10. Cartea e vie pentru că are înţeles.

6.

6.1 . În ordinea logică, începutul este gândul.
6.2. În ordinea înţelesului, începutul este viaţa.
6.3. În ordinea logică, începutul este timpul.
6.4. În ordinea înţelesului, începutul este sacrul.
6.5. În ordinea sacrului, începutul este înţelesul.
6.6. La început a fost înţelesul.
6.7. Când are un înţeles, moartea este vie.
6.8. Când are un înţeles, cerul este viu.
6.9. Când are un înţeles, pământul este viu.
6.10. Când are un înţeles, Dumnezeu este viu.

________________________________________

(*din volumul "ZIDURI", aflat în curs de editare.)

IOAN NEGRU

CER *

1 .

1 .1 . La început a fost cerul,
1 .2. Cerul şi pământul.
1 .3. Ceea ce este în Cer este şi pe pământ.
1 .4. La început a fost Cuvântul.
1 .5. Cuvintele acestea sunt în cer, cuvânt cu cuvânt.
1 .6. La început moartea a fost în cer.

2.

2.1 . În cer, moartea este dusă până la capăt.
2.2. Cuvânt cu cuvânt este dusă, apă cu apă, om cu
om, mormânt cu mormânt.
2.3. În cer, moartea stă cu nemuritorii la masă.
2.4. Mănâncă pâine, bea vin.
2.5. Dacă moarte nu este, nici nemurire nu este.
2.6. Nemurirea morţii este ea însăşi.
2.7. În cer, timpul e dus până la capăt.

3.

3.1 . În cer, timpul e dus până la capăt.
3.2. Omul este dus până la capăt.
3.3. În cer, omul stă cu moartea la masă.
3.4. Mănâncă pâine, bea vin.
3.5. Dacă omul nu este, nici mântuire nu este.
3.5. În cer, capătul timpului este viaţa.
3.6. Pe pământ, capătul timpului este mântuirea.
3.7. Când mori, ţi se trece numele în dicţionar.
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şi malul s-a surpat la piept şi subţiori,
şi ele s-au trezit, femei de sare-n zori.
Ce noapte-a fost aceasta, spune-mi iar a spune
femeile de sare stau toate acum bătrâne,
şi-aşteaptă malul de mare numai spume,
să le numească, să nu le lase fără nume.

Unsprezece roţi de piatră

Umbra gândului de piatră
ca o umbră sărutată,
sărutată şi ascunsă
de vederea cea pătrunsă,
s-a lăsat pân' la podele
cu fântână şi ulcele,
cu pământ şi cu oscioare
şi cu apă în ulcioare.
Umbra frunzelor de vie
a-nceput în cer s-adie,
şi un ceas rotund de piatră
se transformă într-o fată,
ce le ia pe celelalte
şi le cară toate-n spate,
unsprezece roţi de piatră
ce n-au fost în sat vreodată,
şi le lasă la podele,
cu bănuţul lor de stele,
şi le lasă împreună
pentru locul de fântână,
şi le duce iar pe munte
cu o stea pusă pe frunte.

* din volumul "Cloşca cu puii de piatră" Premiul
Național "VasileVoiculescu", 2015, secțiunea Poezie

CLELIA IFRIM

Cloşca cu puii de piatră *

A fost cândva şi doar o dată
cloşca cu puii de piatră,
un munte mare cu multe văi,
cloşca de piatră cu puii săi.
Timpul a trece, ca o boare
cloşca de piatră ştia să îl măsoare,
şi de aici până la ultima stea,
puii de piatră stăteau cu ea.
A fost cândva, hotar de vreme,
cloşca de piatră s-a început a teme,
şi muntele s-a rupt în şapte ape
puii de piatră, de pulbere să-i scape.
Dar praful ca o pulbere de boare,
cloşca de piatră n-a vrut să îl măsoare,
şi muntele de piatră cu multe văi
a tras-o după el şi după puii săi.

Spune-mi de ai văzut malul de mare

Spune-mi de ai văzut malul de mare
ce grijă poartă femeilor de sare,
ce capul şi-l întorc să mai privească o dată
în urma lor, cămășile de fată.
Sunt puse pe frânghie pe malul neîncetat
şi sarea dulce din ele a mâncat,
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AUREL I. BRUMARU

DINTRANSILVANIA ÎNMAREACULTURĂ
EUROPEANĂ.

În încredințarea cititorilor și literatorilor cu
expertiză în lumea culturală tedescă, venerabilul
Hans Bergel e cel mai important scriitor de limbă ger-
mană născut în România (la 1925, în Rosenau
/Râșnov, acum nouăzeci de ani): un ,,Sadoveanu, însă
un Sadoveanu mai plin de nerv și mai sensibil la
istorie,, , observă Ana Blandiana care-i consacră un
simțitor portret prozatorului în recenta carte de
povestiri a acestuia, Judecătoarea și fiii ei (Editura
Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2014 – trad. Octavian
Nicolae și Mariana Săsărman). Așa este: narațiunile
din volum dau seama de ambele perspective: cea
băsnuitor magică, țintind adică din real fabulosul (în
Femeile din drumul meu, Întâlniri cu miraculosul,
ș.a.), un soi de cotidianizare a miracolului, amintind
cu acestea de povestitorul român, poate, aș spune, și
de V.Voiculescu (cu care Hans Bergel a împărtășit la
comuniști temnița), dar apoi, precumpănitor, și di-
mensiunea istorico-politică, de dezvelire, în aspecte
indimenticabile, a răului din lucrarea și petrecerea
ființării românești (aci bolșevizarea țării, colonizarea
sovietocomunistă). Cu toate că și la M.Sadoveanu
(are dreptate aci G.Călinescu) eroii sunt nedespărțiți,
însă fără prea mare atenție, de taină, resimțind-o
numai ca temoare, mijlocul tehnic al scriitorului
român fiind ,,respirația contemplativă,, ,la Hans
Bergel nu găsim doar ispita enigmaticului, dar, iată,
în toată plinătatea conceptivă elaborată de un

Rudolf Otto, a numinosului, a lui sensus numinis (v.
Zinzendorf), autorul neferindu-se (în Întâlniri cu
miraculosul, de pildă) a-l chema și înfățișa,
cărturărește, ca atare (H.Bergel având, se știe, o
temeinică instrucție filosofică, vezi, de exemplu,
considerațiile de metafizică a formei incluse în
narațiunea Întoarcerea lui Rees, file totdeodată,
antologice, ale unui pescuit dramatic pe furtună; în
același timp și o pagină remarcabilă de tehnică
narativă). Ar fi adică aici ceva mai mult decât
tresărirea inconștie (ca să folosesc din nou termenul
călinescian) la întâlnirea cu necunoscutul – e, cu alte
cuvinte, și spaima, neliniștea, dar e, apoi, uimirea
numinoasă, e reacția supraintensificată a creaturii în
fața supranatural-transcendentului; trăirea suprana-
turalului; o trăire, precum la misticul medieval
Meister Eckhart, sunder warumbe, fără adică un
pentru ce, cu explicația va să zică abolită. În cele trei
,,întâlniri cu inexplicabilul,, (trei răsuciri mirabile și
salutare de ursită) din această povestire, relatate de
autor la o agapă cu comilitonii, conceptul specialei
trăiri e tratat fără rest deja în spirit numinologic:
apar, cu alte cuvinte, fascinația numinoasă, înfiorarea,
în final stupoarea; amuțirea. Acestea din urmă
însă, prelungite în blocaj, i se vor întâmpla (în Ma-
iorul și clopotul de la miezul nopții) tocmai acu-
zatorului comunist în timp ce hotăra la proces
soarta ,,dușmanilor poporului,, (între care și scrii-
torul) la bătaia din turn a clopotelor Bisericii Negre
(în acest punct îmi amintesc că, la decernarea
titlului de Scriitor al Brașovului - în 2012 -, la
taifasul ce a urmat decernării, am amintit - evoca-
tă aceasta, la o întâlnire mai veche, de către Petre
Țuțea - de o scenă din Soljenițîn: încovoiați, târân-
du-se prin colburi ori troiene, către Sibir, oamenii
dintr-o mohorâtă și jalnică ceată de prizonieri ai
lui Stalin se însuflețesc și-și întăresc pasul deîn-
dată ce de peste coline se aud clopotele a cine știe
cărei bisericuțe pierdute în pustie; Hans Bergel,
cred, mi-a ascultat atunci evocarea cu atenție și
emoție): ,,. . .O zi întreagă și o jumătate de noapte ne
gonise și ne înjosise. Acum se holba la mine cu
gura întredeschisă. El care cu câteva minute în
urmă răspândea teamă și teroare, părea acum cel
mai neajutorat dintre neajutorați. Căci ceea ce nu
reușisem noi în orele nesfârșite ale duelului cu el –
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să îl facem să se oprească și să asculte – asta făcu-
seră acum loviturile din turnul din vechiul centru.
Expresia de uluire și frică din ochii omului amuțit
nu putea fi trecută cu vederea./.. ./Până la ultima
silabă din text, judecătorul a rămas victima bătăilor
de clopot. Ele s-au împlântat în lumea sa fragilă,
prin voința monștrilor.,, Vor fi fost aici, se vede
bine, groaza și frisonul, relevând tocmai natura
teratică a numinosului: tensiunea între personal și
suprapersonal.

Însă, așa cum se vede, sensibilitatea istorică,
nervul de care vorbea prefațatoarea volumului,
sunt prezente peste tot în carte, chiar și acolo unde,
să zicem, predomină accentele fabuloase. Subtilita-
tea, ingeniozitatea talentului prozatorului e de a
reuși să nareze aci aspecte și fapte biografice, trăite
va să zică de el însuși, mai cu seamă în episoadele
carcerale și de oponent al regimului comunist
(Negul pământului, Negru Vodă, Judecătoarea și
fiii ei) . Va alege, va sorta numai întâmplările
expresive - le înfățișează în funcție de semnificație,
nu le rectifică dar le scoate din ceață spre a le arăta
în esență; neinventându-le le va reda viața rostirii.
Surprinzătoare e bucata finală a volumului, Dunia,
stăpâna. Amintiri despre delta unui fluviu. Aici
naratorul, fără a cădea în lirism e un mare poet al
naturii, textul putând fi așezat laolaltă cu marile
poeme consacrate Dunării: ,,Dunărea devine un
uriaș care pune în umbră orice descriere. Mătură
taluzurile și spulberă digurile, transformând, ca o
vrăjitoare, ținutul deltei într-o mare în fața mării.
Sute de kilometri în amonte, până la Balta
Ialomiței, insulele și insulițele sunt acoperite de
apă, de parcă n-ar fi existat niciodată. Până și
masivul mal vestic, la nord de Vadul-Oii, cu mare
greutate rezistă apăsării. Pretutindeni unde
digurile și barajale sunt înlăturate, se pornesc
hăituieli ca acelea din reprezentările Judecății de
Apoi: mistreți, lupi, bursuci, iepuri, șerpi, cai, râși,
hermeline și pisici sălbatice fug de rup pământul,
umăr la umăr, din fața spumegândelor cataracte
pământii,, .

Despre interferențele spiritului său germanic
cu duhul locului românesc, Hans Bergel a vorbit
prima dată în 1979 în cadrul Reuniunii Româno-

Germane de la Munchen – unde prezintă conferin-
ța Das Bild der Rumänen in meinen literarischen
Arbeiten/Portreul românilor în lucrările mele
literare, replicată în discursul Întâlnirea mea cu
spiritualitatea română, susținut la 16 aprilie 2000
în Sala Senatului României cu prilejul decernării
titlului de Doctor Honoris Causa al Universității
București: ,,Personalitatea mea este și va rămânea
marcată, până la sfârșitul vieții mele, de amprenta
culturală a acestor plaiuri/.. ./. Cât de imensă este
varietatea spiritualității europene mi s-a relevat
mie, saxonului transilvănean, pentru prima oară
cunoscând interpretarea fenomenului cultură a
românilor latini. Cu alte cuvinte: Faptul că limba-
jul spiritual al continentului nostru este enorm de
felurit, de la Grecia Antică pînă astăzi, l-am intuit
prima dată în viață în momentul în care eu,
germanul, mi-am dat seama, cunoscându-i pe
români, că există și alte ipostaze europene ale lui
homo ludens. Vă rog să mă credeți că niciodată nu
am perceput ipostaza germană și cea română ca pe
ceva contradictoriu, ci ca pe fațete diferite ale
aceleiași voințe culturale; ca pe forme europene ale
existenței noastre culturale comune, în care toți/.. ./
suntem deopotrivă legați unii de ceilalți la bine și
la rău, astăzi mai mult ca niciodată... ,, .
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L A C R YMO S A

Steaua numită Pelin

„Et nomen stellae dicitur Absinthium. . .”
Apocalypsis 8:11

“Pătrundeţi-vă de durere. Întristaţi-vă şi vă
jeliţi. Râsul întoarcă-vi-se-n plâns şi bucuria voastră
în întristare” şi suspin. Astfel îşi acordă profeţia cu
declinul astrul ce se cheamă Absint, steaua numită
Pelin.

Cu vuiet de cascadă îşi detună în auz voca-
bulele ceasului de pe urmă, ce nu mint. Prefiră
petale de cucută, înveşnicind amurgul somnului
meu, steaua numită Pelin, astrul ce se cheamă
Absint.

A fi profet nu de o clipă, de o vară, de un an.
A fi profet preţ de o viaţă, preţ de un crunt destin:
contemplaţia mea uneşte golul lăsat de întâiul
înger căzut, cu hăul iscat în urma astrului ce se
cheamă Absint, a stelei numite Pelin.

Deprinde-te suflete al meu, să-ţi aşezi de-a pu-
ruri înainte-ţi icoana Judecății de Apoi, cutreierând
Babylonia, hălăduind prin labirint. Privirea necontenit
aţintită către Dumnezeu nu se va lăsa abătută de
lucoarea stelei numită Pelin, de seducţia astrului ce se
cheamăAbsint.

„Amărăşte-mă Doamne, pe de-a întregul, ca de
mine însumi să mă satur şi mie însumi să ajung străin”.
Astfel conjugă proorocia cu declinul astrul ce se chea-
măAbsint, steaua numită Pelin.

(Oare cât se va învoi Domnul să mai îndulcească
sufletele amărâte de păcate şi venin? Sufletele celor care
au ales în locul plânsului izbăvitor tânguirea ne-
curmată, odrăslită de astrul ce se cheamă Absint, de
steaua numită Pelin.)

E un timp de pocăinţă, e un timp de răscumpă-
rare şi de mântuire, al cărui capăt apropiat îl presimt.
Vase ale urgiei în loc de vase ale îndurării ne-am făcut,

DAN DAMASCHIN

„Buna-Vestire” de Federico Barocci

Totul exprimă, aici, aşteptarea tensionată şi, totuşi,
pătrunsă de nădejde şi calm dumnezeiesc.
Aşteptarea măsurând un interval, o clipă suspendată
între vorbirea îngerului abia sfârşită
(după ce a risipit toate nedumeririle pricinuite de
neobişnuitul salut şi nemaiauzita înştiinţare)
şi răspunsul ce stă să se înfiripe pe buzele Neprihănitei.
Milenii şi veacuri înrobite păcatului şi morţii
stau condensate într-o clipită ce se face una
cu aşteptarea însăşi.
De răspunsulMariei atârnăca, aşteptării celeimaiprelungi,
cea a mântuirii neamului omenesc,
să i se pună capăt.
Întru aceasta, Dumnezeu Tatăl îşi pleacă, acum,
din piscul slavei Sale,
privirea asupra Fecioarei din Nazaret;
Sfântul Duh se aţine, în văzduh, gata să se pogoare;
serafii stăruie în preajmă (unul rugându-se, celălalt
aproape gata să îi şoptească)
iar Binevestitorul, numai auz nesăţios, adastă
nepreţuita ofrandă, răspunsul Mariei,
vocabula de care depinde soarta întregului Univers.
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cât să cuprindă preaplinul stelei numite Pelin, al
astrului ce se cheamăAbsint.

“Pătrundeţi-vă de durere. Întristaţi-vă şi vă je-
liţi. Râsul întoarcă-vi-se-n plâns şi bucuria voastră
în întristare” şi suspin. Astfel îşi acordă profeţia cu
declinul astrul ce se cheamă Absint, steaua numită
Pelin.

Poemul-potir

Poezia ce numai pe mine mă aşteaptă
Nu se îndură nimeni să o scrie,
La fel cum nu e va găsi altcineva,
în locul meu să moară.
Poemul ce m-a ales unic ispăşitor
nu e chip să-l înduplec
să se razgândească.
Poemul-potir, ce nu e cu putinţă
să treacă de la mine,
nu vrea să se îmbie altcuiva.

Casa poetului

Aproape la mijloc, între cimitirul evreiesc
şi cimitirul creştin, casa poetului.
Precum un semn de carte
odihnind în adâncitura filelor,
ce separă Vechiul de Noul Testament,
Ierusalimul pământesc de Ierusalimul Ceresc,
moartea spre moarte
de moartea spre viaţă
Precum podul de lemn aşternut
peste pârâul Chedron,
adăstând, răbdător, paşii Celui
care îl va traversa
după cea din urmă Cină.

Şi strigătele lor au biruit

“Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari să fie răstignit; şi

strigătele lor au biruit” (LUCA 23;23)

1 .
Au biruit strigătele acelora care “gura şi-au pus-o
împotriva Cerului”(Ps.72;9)
Au biruit strigătele celor care singuri s-au osândit
alegând bezna propriului iad
lăuntric, în locul Luminii purcese de la Tronul Ceresc.
(“Iar judecata aceasta este, că Lumina a venit în lume şi
oamenii au iubit întunericul mai mult decât Lumina,
pentru că faptele lor erau rele.”(IOAN 3;19)
Au biruit strigătele acelora al căror nefast ceas triumfal
se confundă cu înstăpânirea tenebrelor asupra lumii.
(“Dar acesta ceasul vostru şi stăpânirea întunericului”
(LUCA 22;53)
Au biruit strigătele fără noimă şi temei împotriva
Cuvântului care a zidit cerul şi pământul, care a
întemeiat Firea celor văzute şi a celor nevăzute.
Au biruit strigătele celor care pretindeau viaţă pentru
un aducător de moarte (numit Barabas) şi cereau
moarte pentru Făcătorul vieţii şi Dătătorul de viaţă
veşnică.

2.
“… şi strigătele lor au biruit” e versul/versetul cel mai
tragic; cel mai amar şi mai întristător din câte s-au scris
vreodată. Numai recitirea, reauzirea şi reamintirea lui
se învederează pricină de plâns neostoit şi necontenit
până la scăpătatul veacurilor.
“…şi strigătele lor au biruit”. Aceste puţine vocabule
proclamă o “biruinţă” mai ruşinoasă şi mai cumplită,
mai înjositoare decît toate înfrângerile suferite de
pământeni pe câmpurile de bătaie ori pe câmpul
bătăliilor din propriul suflet.
“…şi strigătele lor au biruit”. E o biruinţă ce i-a furnizat
lui Cioran otrava strecurată în cuvintele (insuflate,
desigur, de pârâşul neamului omenesc) prin care
decretează deicidul ca adevărata vocaţie şi menire a
omului pe pământ.
______________________

(Selecţie din volumul intitulat  Ziua Fiului Omului, în curs
de apariție la Editura Eikon.)
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pe care, uneori, e mai comod să le treci cu vederea.
Însă Drago Jančar nu alege niciodată soluţiile facile; şi
cu atât mai puţin pe cele comode – iar romanul Azi-
noapte am văzut-o este un exemplu edificator în acest
sens.

Apărută în anul 2010, cartea readuce în actuali-
tate o întâmplare petrecută în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial, despre care s-a discutat mul-
tă vreme în Slovenia: şi anume, ridicarea intempestivă
din reşedinţa lor şi ulterioara ucidere, în anul 1944,
de către partizanii din munţi, a soţilor Ksenija şi
Rado Hribar, membri de seamă ai înaltei societăţi
slovene a epocii. Asemenea altor câtorva colegi de
generaţie, precum Branko Hofman, Igor Torkar, Lev
Detela, Zorko Simčič sau Frank Bükvič, Drago Jančar
porneşte de la un pretext narativ aparent raportabil la
universul faptului divers (fie el şi şocant), pentru a
evalua semnificaţiile violenţei, impactul acesteia asu-
pra fiinţei umane, dar şi relaţiile mereu complicate ce
se stabilesc între responsabilitate, vinovăţie şi inocen-
ţă în timpul conflagraţiei mondiale. Cu precizarea
extrem de importantă că, spre deosebire de alte texte
parţial înrudite tematic, Azi-noapte am văzut-o nu
este în primul rând (încă...) un roman de sau despre
război, ci mai cu seamă unul despre oameni şi despre
condiţionările cărora trebuie să le facă faţă omul pus
mereu să se confrunte cu istoria. În plus, scriitorul
pare a desfăşura în faţa cititorului un inedit proiect de
aflare a adevărului (prin intermediul convocării post
factum a martorilor tragicelor evenimente care au
marcat viaţa protagoniştilor), dar deopotrivă unul de
discutare a implicaţiilor apropierii, într-o epocă atât
de nesigură, de aşa-zişii duşmani sau, în orice caz, de
persoanele (cu totul) nepotrivite.

Căci aceasta este, în linii mari, situaţia în care se
găseşte frumoasa şi voluntara Veronika, tânăra soţie a
lui Leo Zarnik, mare proprietar de terenuri şi cunos-
cut şi prosper om de afaceri, gata să-i satisfacă toate
capriciile, permiţându-i chiar să aducă în casă un
aligator pe post de animal de companie ori să condu-
că maşina şi să piloteze avionul, spre stupoarea socie-
tăţii selecte din Ljubljana. Numai că toate acestea se
petreceau cu câţiva ani înainte de izbucnirea celui de-
al Doilea Război Mondial, când lumea părea încă
senină, iar Europa era văzută cel puţin de unii, aceia
mai naivi, printre care, desigur, şi Veronika, drept un

RODICA GRIGORE

Istorie şi istorii personale *

Poate, oare, fiinţa umană să rămână neutră în
timpul unui război – şi mai cu seamă în timpul
unui război mondial? Mai e posibil, într-un astfel
de context tulburat, ca istoria (mai precis, ceea ce
ne-am obişnuit să numit Marea Istorie) să fie un
domeniu exterior, cu (suficient de) puţine tangenţe
cu existenţa individuală? Şi în ce măsură vinovăţia
personală poate fi ispăşită? Acestea sunt doar
câteva dintre întrebările care, chiar fără să fie
vreodată formulate ca atare, marchează de la
început şi până la sfârşit romanul scriitorului
sloven Drago Jančar, Azi-noapte am văzut-o (To
noč sem jo videl).

Războaie şi oameni
Născut în 1948, la Maribor, şi afirmat încă înain-

tea anilor ‘90 ai veacului trecut drept una dintre voci-
le de seamă din spaţiul cultural sloven, recompensat
cu numeroase premii literare (între care amintim
doar Premiul Prešeren, Premiul Kresnik pentru
Proză, Premiul Herder, Premiul European pentru
Literatură) ziarist de opinie şi subtil eseist, intelectual
profund implicat în problemele actualităţii ţării sale şi
ale Estului, în general, Drago Jančar este nu numai un
scriitor original şi de substanţă, ci şi unul dintre acei
oameni de litere care reuşesc, aparent fără a face
vreun efort, să-şi pună cititorii pe gânduri. Şi să-i
determine să mediteze chiar şi asupra acelor aspecte
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tărâm aflat la adăpost de prea mari zguduiri. Chiar şi
atunci când lucrurile încep deja să devină neclare şi
tensionate, oamenii încearcă să-şi păstreze cumva
iluzia normalităţii, astfel că, în 1937, Leo angajează un
profesor de echitaţie pentru încântătoarea sa soţie,
căruia îi dăruise de curând un elegant şi foarte scump
pur-sânge englezesc. Numai că, în ciuda tuturor dife-
renţelor de clasă socială, de concepţii, chiar de etnie,
între Veronika şi Stevo, ofiţerul sârb devenit fără voia
lui profesor de călărie, izbucneşte o pasionată poveste
de dragoste, iar femeia nu ezită să renunţe la tot ce o
lega de lumea ei strălucitoare şi să-l urmeze pe acesta
la Vranje, unde e detaşat. Însă, prea pretenţioasă pen-
tru Stevo şi cerând prea mult, dacă nu cumva chiar
totul, de la iubirea pe care ea o considera definitivă,
Veronika nu se poate adapta la existenţa cazonă şi la
rutina cotidiană, astfel că atunci când află că Leo a
cumpărat un superb castel la munte, se întoarce la
acesta. Nu-l uită pe Stevo, nu-l poate uita, însă alege,
în ciuda imensei suferinţe pe care i-o provoacă şi şi-o
provoacă în acest fel, să nu deschidă niciodată
scrisorile pe care el i le trimite, ştiind că o imploră să
se întoarcă şi ştiind, la fel de bine, că, dacă le-ar citi,
chiar s-ar întoarce. Veronika încearcă să ducă o exis-
tenţă liniştită şi să se bucure de viaţă, de fiecare clipă –
pe care vrea întotdeauna s-o trăiască intens. Atâta
doar că, în acei ani, lucrurile nu mai sunt atât de sim-
ple. Căci, pentru a-şi proteja afacerile, Leo menţine
relaţii formale cu câţiva ofiţeri germani, deşi în secret
îi ajută pe partizanii din munţi, furnizându-le hrană,
haine şi armament. Însă unul dintre servitorii casei,
posacul Jeranek, atras de Veronika şi interpretând
greşit cuvinte pe care le aude sau gesturi pe care le
observă, îi denunţă pe soţii Zarnik, iar în iarna lui
1944 un comando de partizani îi va ridica de acasă, îi
va „judeca” şi îi va ucide.

În mare măsură, Drago Jančar s-a bazat, în pri-
vinţa datelor concrete pe care le utilizează în acest
text, pe interviul publicat de către Marija Cvetek,
istoric şi etnolog, interviu pe care aceasta l-a realizat
în anul 2006 cu fosta cameristă a Ksenijei Hribar.
Impresionat de tragismul întâmplării respective,
Jančar a decis încă de atunci să elaboreze un roman
pe această temă. Numai că Veronika nu este Ksenija,
iar cartea de faţă, Azi-noapte am văzut-o, nu este
nicidecum simpla transpunere în planul discursului,

romanesc a unor evenimente petrecute în timpul
războiului. Căci avem de-a face cu o extraordinară
operă de analiză a semnificaţiilor mai puţin evidente
ale unor fapte care, privite astfel, capătă un nebănuit
caracter de generalitate. În primul rând, pentru ca
Jančar ştie cum să evite pericolele căderii în melo-
dramatic, dar reuşeşte să se situeze în permanenţă
deasupra evenimentelor pe care le relatează, evitând
să tragă el însuşi vreo concluzie, însă provocându-şi
cititorul să răspundă numeroaselor întrebări pe care
romanul le lasă deschise. Pentru a atinge aceste dezi-
derate, scriitorul recurge la tehnica fragmentării şi la
resursele punctului de vedere. Comparabil, tocmai de
aceea, cu celebra peliculă Rashōmon, a regizorului
Akira Kurosawa, romanul, împărţit în cinci secţiuni,
prezintă, din cinci perspective diferite, întâmplările
care au determinat tragicul deznodământ.

Interesant este, apoi, că faptele relatate nu sunt
mereu aceleaşi, cele cinci fragmente par a se înlănţui,
continuându-se reciproc, cititorul având abia la final
imaginea completă a istoriei personale a Veronikăi,
mereu puse în paralel cu istoria războiului şi cu cea a
Sloveniei. De aici şi suspansul – întotdeauna excelent
dozat de către autor, dar şi răsturnările de situaţie,
pentru că, aşa cum se întâmplă în cazul textelor de
acţiune de calitate, cititorul nutreşte până în ultimele
pagini speranţa că, totuşi, cumva, lucrurile s-ar putea
termina bine. Însă tragedia e completă Veronika şi
Leo sunt ucişi cu bestialitate, iar Jeranek, autorul
moral al faptei, e măcinat, decenii în şir după eveni-
mentele din iarna lui 1944, de o vinovăţie care îl face
să nu mai ştie cum să reacţioneze fie şi în cele mai
simple situaţii.

În căutarea adevărului
Romanul devine, construit astfel, un adevărat

puzzle ale cărui semnificaţii se dezvăluie integral doar
în ultimele pagini. Fiecare personaj dă senzaţia că
vine în faţa cititorului şi spune doar ceea ce ştie, ceea
ce a văzut, ceea ce nu poate uita. La fel ca în Oedip
Rege, piesa lui Sofocle, adevărul primeşte chip şi con-
sistenţă numai la sfârşitul revelaţiilor pe care le repre-
zintă fiecare mărturie. Impresionant în aparenta sa
simplitate, romanul lui Drago Jančar se transformă, pe
nesimţite, în profundămeditaţie asupra sensurilor istoriei,
a tragismului acesteia şi asupra destinului omenesc.
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Iar dacă prima secţiune este narată de Stevo, ofi-
ţerul sârb mistuit încă de dragostea pentru minunata
sa Veronika – pe care o crede la adăpost de ororile
războiului, dar care, în mod straniu, îi apare nu o dată
în faţa ochilor asemenea unui duh ce nu-şi găseşte
pacea nicăieri, cea de-a doua o aduce în prim plan pe
mama Veronikăi, doamna Josipina. Iar imaginea
fascinantă a femeii frumoase, blonde şi zvelte pe care
nimeni nu o mai putea uita, creionată în prima
secvenţă narativă e completată cu cea a fiicei atente şi
delicate, gata să facă orice, chiar şi în ultimele clipe pe
care le mai petrece în casa ei, pentru a-şi linişti mama
în vârstă şi bolnavă. A treia parte are în centru vocea
lui Horst Hubermeyer, medicul german ce frecventa
reşedinţa familiei Zarnik şi a cărui apropiere de
Veronika e elementul care, fără voia celor doi,
declanşează tragedia. Cel de-al patrulea fragment e re-
latat de Joži, camerista Veronikăi, cea care intuieşte
adevărul, dar care, îngrijind-o pe mama stăpânei sale,
o ajută pe aceasta să creadă că soţii Zarnik au plecat în
străinătate. Iar ultima parte a romanului e axată pe
intervenţia lui Jeranek însuşi, care clarifică tot ce mai
rămăsese de clarificat, pentru ca tabloul tragediei să fie
complet.

Acest principiu al subiectivităţii pe care Drago
Jančar îl orchestrează excelent determină, practic, şi
meditaţia, dar aceasta nu este, aşa cum, poate, ar fi fost
de aşteptat având în vedere tema cărţii, una privitoare
la raportul dintre bine şi rău, ci la responsabilitatea
individuală – cea pe care Jeranek, neputând-o înţelege
şi suporta, încearcă s-o pună exclusiv pe seama istoriei.
Scriitorul nici nu va încerca, prin urmare, să eviden-
ţieze cine a greşit şi cine a făcut bine, ci doar să caute,
să găsească şi mai ales să rostească până la capăt un
adevăr ce se dovedeşte mai degrabă metafizic decât
politic ori ideologic sau chiar istoric. Însă tot Drago
Jančar are şi curajul de a spune, prin intermediul aces-
tui tulburător roman că, în ciuda oricărei propagande,
oricât ar putea ea să fie de bine pusă la punct, la capătul
unui război, al oricărui război, există numai învinşi.

*Drago Jančar, Azi-noapte am văzut-o.
Traducere, note şi postfaţă Paula Braga Šimenc,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2014

( urmare de la pag. 36 )

din grădina lui Dumnezeu, cel singur
uitându-se cu tristeţe
la creaturile sale inocente rătăcind printre
minunile ameţitoare pe care ei nu le văd
trecând dintr-o zi în alta sub griji şi treburi fireşti
din punctul de vedere al apei şi focului
am crezut că eşti focul din deal semnalizând
hic sunt leones
ca să ţin la distanţă de mii de lustri
priponit centaurul îndrăgostit
am crezut că eşti iarba în care pot adormi
fără teama de-ncolăcirile şarpelui verde
cu fructele de hiacint
fără teama că mă voi trezi fără tine
am crezut că pot da drumul la gaz precum Plath
dar n-am avut atâta putere, nici curaj, nici atâtea poeme
pentru intrarea în cea mai glorioasă
librărie de pe Calea Lactee
am crezut că putem fi rudele bune
ale aceluiaşi mitic sat
venind după noi prin aceleaşi şcoli, cantine, tribune
am crezut că putem bea un pahar de ambră
împreună cu Luna
pe aceeaşi verandă de iasomie şi nard
am crezut că putem fi liliac alb şi negru
pe creanga aceluiaşi trunchi plutind în râul
ce se retrage sau creşte în ritmul respiraţiei
unui copil aşteptând şi acum în aval
am crezut că tu eşti singura iubire nepărtinitoare
între atâtea nedreptăţi şi potrivnicii
că aş putea să îţi fiu dragă şi de folos
chiar pe ultima treaptă a grandiosului eşafod
crezând că duce spre tine
am crezut că pot juca în piesa fără niciun personaj
pământean
că pot fi experiment, iluzie
Doamne, de ce nu mă laşi experiment şi iluzie până
la ultima replică din opera comică – viaţa mea
la poli divergenţi în echilibru fragil
De ce mă trezeşti, Doamne, cu acelaşi refren:
Ne me quitte pas. . . .
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ÎNLĂNŢUIT

casa bătrână mi-a spulberat-o vântul
şi toată e văruită acum cu omăt
luna i-a frânt căpriorii, celeştii,
peste care mă tot uit la ceva îndărăt

dar iată alături un măceş roşu îmi aruncă
spinii tari şi înnegriţi ca nişte gheare
ca nişte ancore cu care mă fixează
şi nu ştiu ce planuri mai are

fi-voi ars pe rug bag de seamă
cu un fel de flăcări care desigur nu dor
şi nici nu se văd însă cred că au
ceva ascuns în licărul lor

rugul acesta mă ţine aşa în strânsoare
şi nu vorbeşte, nu râde, nu plânge
poate vrea să vadă dacă va curge în ţărână
un fir subţire de sânge

MAI LASĂ-MI, DOAMNE, TRUPUL...

mai lasă-mi, Doamne, trupul nedizolvat de ploi
mai lasă-mi limba limpede sub grindinile sure,
să pot ieşi din pielea cu bube şi noroi
şi graiu-mi slava Ta să o murmure...

mă încălzeşte doar veşmântul ce mi-ai dat
mă apără de-ngheţuri cămaşa cea de carne
ştiu că sub ochii Tăi nu-i niciun trup curat
şi punţile subţiri tot dau să se răstoarne

ştiu că le-ntorci pe toate de unde au venit
şi toate-Ţi stau în vrere, eu cer însă puţin:

lasă-i putere, Doamne, până la sfârşit
mâinii cu care scriu şi mă închin

IOAN NISTOR

ARTA POETCĂ

te uiţi şi tu în lume cu un ochean timid
din cele şapte poduri doar unul e solid
se risipeşte viţa ai grijă de răsad
prin norii trişti copiii se-mpleticesc şi cad

nu bea din apa ce nu ţi se cuvine
şi nici n-o tulbura când crezi că-ţi aparţine
pentru că-n şapte ape blestemul nu se spală
vorba în plus e-otravă deşi crezi că e goală

şi-oricât de naltă e flacăra iubirii
când untdelemnu-ţi seacă sortită-i năruirii
dar dintr-o creangă bună fii sigur, la soroc
nu va ieşi un vierme, va creşte un boboc

HIATUS

de-o vreme încoace îngerii tremură-n vânt
iar ozeneurile nu mai poposesc pe pământ

şi-atâtea mirosuri grele peste lume tot cad
de parcă s-a spart o conductă ce curge din iad

vânt negru din spate, hău alb la un pas
efemeridele îşi caută loc de popas
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EU RĂMÂN CU DRUMUL...

vă las castelul vouă, eu rămân cu drumul
acolo vin fantome, se iscă vântul, fumul
din lacrimi, din sudoare drumul păstrează sarea
din toate câte fost-au rămâne-mbrăţişarea

mă văd sorbind cu sete lucindele cărări
ci nu amdat răspunsuri, mi-am pus doar întrebări
mă văd şi mă tot satur cu fructul abstringent
din plus valoarea lumii nu iau niciun procent
doar caut şi scriu semne la margine de mare
uimit cum timpul arde-ntr-o albă lumânare
iar ochii cei struniţi să vadă prea departe
tresar când roua sărută o pagină de carte

un curcubeu sui-va din ea peste pustiu
şi va-ncolţi în suflet un mic grăunte viu
este – o ştiu – canonul şi darul de la zei
n-a fost clipa frumoasă, cât amintirea ei

n-am înţeles la vreme ce-nseamnă să respiri
şi n-am cernut făina trecutei străluciri
ci tot căutând prin lume un loc, încă un loc
n-am socotit ce vreascuri şi câte pun în foc

NIMIC NU S-A PIERDUT...
Colegilor mei din Negreşti-Oaş

a fost o vreme şi a fost un loc...
toate erau frumoase ca-ntr-un joc
şi toate se întorc doar ca un tril,
ca firul ierbii crude în april.. .

poţi să-ntorci timpul răsucind uşor
un fir dintr-al memoriei fuior

va fi un timp şi-un loc mereu va fi
iar amintirile vor înfrunzi
şi arbori de azur nemuritori
din cerul blând vor ninge seara flori

lumina va fi tot ca la-nceput
toate rămân, nimic nu s-a pierdut!

HAYA

ţi-amai rămas doar numele pe care-l spun acum
reîntrupându-te din aurori şi fum

erai cea mai frumoasă şi iată nu mă mir
cum se făcea că tocmai peminemă lăsai să te admir

la suflet mult prea bună poate, ştiam, dar tu ştiai
că sufletul mi te răpea într-un ungher de rai?

Unde lumina era dulce ca o pară
pe care am furat-o somnambulic într-o seară

îţi sărutam cu ochii bretonul, caietul, subsioara
când se-ntorcea spre tablă profesoara

şi doamne câte îmi treceau prin gând
când mă prindeai de mână tremurând

deja călătoream spre anotimpul când îţi voi conviv
dar mi te-au dus fecioară-n tel-aviv

de unde-apoi ai emigrat mireasă-n Orion
şi-n catalog te-au scris doar în creion

dar banca unde-ai stat mai e şi-acum
sub nişte tei de-aromă şi de fum

SATIRĂ DUHULUI MEU

a murit un gând sub bolta de os
sub un gard zace tigrul cel curajos
în timp ce o idee complexă
tot arde în oglinda convexă

cu craniul gol în palme râzând şi plângând
te întrebi ce idei se vormai naşte în urbe şi când
dacă porţile nu se deschid
pe macadam te vei evapora ca un element lichid

vai! ce nenoroc, vai! ce laş
nene iancule, e atât de bine să fii cel dintâi
guguman din oraş...
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secundă
cu
secundă.

Doamna de fier a ieşit din istorie
şi a slăbit trei sute cincizeci de kilogramede pilitură
dinţii ei de fier au mestecat piuliţe şuruburi
minereu pur;

o actriţă din Kazasthan a ţinut dieta de şapte zile
în cinci zile
şi a slăbit patruzeci şi şapte de kile:
acum este supranumită femeia şnur.

Trebuie să slăbim.
Trebuie să slăbim.
Trebuie să slăbim.
Stressul îngraşă
apa îngraşă
frumuseţea îngraşă
munca îngraşă
visatul îngraşă
moartea îngraşă
luna e învelită în grăsime
abia se mai tîrăşte pe cer
ca o căţea cu puiii sufocaţi în burtă
de asta
vrem poezie
fără nici o calorie
urlă poeţii
poema lor vană.

Doamnelor şi domnilor,
trebuie să slăbim
cadavrele digestive umblă înfăşurate în grăsime
ca mumiile prin legendele orientului,
cîte unul se opreşte
ca să nege existenţa lumii spirituale
şi să recunoască faptul că toţi decedaţii lumii
se închid în morminte
ca să digere subînţelesurile vieţii trăite
după cele mai corecte reţete.

Dar şi voi care citiţi aceste lucruri
care ascultaţi aceste extravaganţe poetice

ADRIAN ALUI GHEORGHE

Lecţia de slăbit

Trebuie să slăbim.
Trebuie să slăbim.
DoamnadeRécamieraslăbitşapte sutedekilograme
în două secole,
Madame de Pompadour a slăbit două tone
ascultînd filosofemele lui Voltaire
întinsă pe un pat de fier

deşi pentru slăbit
sigură e doarmetoda înfulecării de licurici aprinşi
de pe frunzele de podbal
în nopţile de august:
aşa a slăbit Contesa de Noailles
cîte unsprezece kilograme şi jumătate pe noapte.

Trebuie să slăbim.
Trebuie să slăbim?
Trebuie să slăbim!
Trăim într-o lume care înoată în grăsime
americanii sînt foarte graşi
şi japonezii sînt foarte graşi
un chinez era atît de gras că pămîntul în dreptul
casei lui s-a înclinat spre Coreea de Sud
ruşii sînt graşi de la vodka şi de la gogonelele
murate în sare
francezii sînt umflaţi de la maioneză
englezii sînt graşi de la stressul istoric
că insula lor se scufundă
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Fericiţi cei care au încheiat o înţelegere
Fericiţi cei care au încălcat toate înţelegerile

şi acum îi aşteaptă viaţa la cotitură
Fericiţi cei care au uitat de ce – oricum răspunsul

era aproximativ,
oricum mai urma ceva care ar fi schimbat

ordinea lucrurilor
Fericiţi ceinefericiţipentrueiziuasenaştecuvinovăţie

Fericiţi cei mutilaţi din iubire
Fericiţiceicareauabandonatcîndmaiaveauatîtdepuţin,

atît de puţin -
Fericiţi cei care au plătit totul în viaţă
şi le-a mai rămas o mulţime de mărunţiş
cu care pot să joace pe mize obscure la zaruri

Fericiţi cei care ar fi vrut altceva de la soartă
Fericiţi cei care au urcat pînă în vîrf
şi de acolo n-aumai ştiut dacă să se întoarcă acasă
să aducă pîinea ca un trofeu
sau să rămînă camartori ai propriilor ascensiuni

Fericiţi cei care nu vor să ştie nimic
Fericiţi cei care vor să ştie totul
şi cu unii şi cu alţii am fost în cîrdăşie
pe cînd fluturele spărgea crisalida
pecîndfloareadepuneamărturiecupropriamireasmă

Fericiţi cei care sînt pe punctul de a cîştiga războiul
dar le mai lipseşte un moment de ură
Fericiţi cei care spun nu
cînd eu sînt pe cale să adun la un loc

stelele din două nopţi diferite

Trăiesc laolaltă cu cîţiva morţi
şi cu cîţiva vii
de prea multe ori morţii îi încurajează pe cei vii:

rezistă, rezistă,
l-amauzit peDumnezeu cuurechilemele spunînd
că viitorul nu-i atît de negru!

Omulţimede lucrurinule-amtrăitdarmi leamintesc
pe altele le-am trăit, dar le-am uitat

Fericiţi cei care pînă la urmă au conchis
că viaţa nu e mai importantă

trebuie să slăbiţi
aveţi şunci pe burtă
pe fese
pe creier
visele voastre înoată în nori de grăsime
ca îngerii îndopaţi cu diligenţele necîştigătoare
de la casele de pariuri
cu mize aiuritoare.

De asta
mă văd nevoit să vă abandonez
aici,
la colţ,
unde istoria oficială
gîfîie
ca o femeie supraponderală
ca să ajungă din urmă
evenimentele
de la buletinul de ştiri.

Fericirile

Fericiţi cei care au aflat pînă cînd
Fericiţi cei care au aflat pînă unde
Fericiţi cei care ştiu din propria experienţă
Fericiţi cei care ştiu din experienţa celorlalţi
Fericiţi cei care au aflat de ce
Fericiţi cei care au uitat de ce
Fericiţi cei care n-au întrebat şi au aflat
Fericiţi cei care au întrebat şi n-au aflat nimic

Fericiţi cei care se apropie
Fericiţi cei care se îndepărtează
Fericiţi cei care suferăpentrucădrumulnuare capăt
Fericiţiceicaresuferăpentrucădrumulseînfundăbrusc

Carnea e sfîrtecată de o contradicţie de termeni
pe patul demoarte trupul se tîrîie pînă lamargine şi
se aruncă în hău:
mai suna-veţi pentru mine stele din sînge?
mai afla-veţi unde se varsă sîngele tuturor?
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decît o călătorie în care sufletul trage hoitul după el
ca să-i arate ce lucruri minunate
ar fi avut de pierdut
dacă ar fi ezitat să se nască

Fericiţi cei care au urcat
Fericiţi cei care au coborît
îi urmăresc şi pe unii şi pe alţii
se tîrăsc pînă în centrul oraşului,
chiar de mai multe ori pe zi,
de fiecaredatăo faccudeterminareacucare ar săvîrşi
un ritual.

Trag cîte o linie pe perete
la fiecare plecare, la fiecare sosire.

Poate că într-o zi ar trebui să le spun
dar poate că e mai bine să nu ştie

(urmare de la pag. 53)
lui, mijlocitorul între Dumnezeu și lume: într-un
caz Fiul Omului, iar în celălalt caz Duhul Sfânt.
Diferența ar fi una de „accent” (unde cade accen-
tul, pe Dumnezeu sau pe lume), de afirmare. Fiul
Omului se afirmă finalmente în Tatăl (se „proslă-
vește”, se ridică în slavă), pleacă din lume la Tatăl,
unde redevine intangibil ca Dumnezeu, iar Duhul
Sfânt, ca „Duh al Adevărului” (In., XV, 26; XVI, 7-
14), parcurge drumul invers celui pe care îl face
Fiul, pleacă de la Tatăl și vine în lume, se afirmă în
lume ca fiind cel care „grăiește prin prooroci”
(cum se spune în Simbolul Credinței), ca Duh care
îi învață pe oameni Adevărul în sens absolut. Dacă,
în termeni hegelieni, substanța Spiritului ca atare
este însăși libertatea sa1 , atunci în contextul de față
substanța Duhului Sfânt ar putea fi considerată ca
fiind tocmai această „purcedere” liberă a sa de la
Tatăl spre umanitate și împlinirea sa prin
umanitate, în calitate de conștiință a adevărului și a
libertății.

Dar, în lume, Duhul poate fi vulnerabil în ra-
port cu omul, care este la rândul său el însuși o
ființă liberă, supusă greșelii și potențial corupă-
toare, o ființă care poate păcătui împotriva Duhu-
lui, a Spiritului obiectiv, care poate provoca confu-
zia totală între Dumnezeu și diavol. Orice blasfe-
mie sau atingere adusă Duhului nu este doar o
atingere adusă unui adevăr particular, determinat,
ci este o atingere adusă Adevărului în sens absolut.
De aceea, păcatul împotriva Spiritului (Duhului)
Sfânt nu are cum să fie iertat, nici în veacul prezent
și – este scris (Mt. XII, 32) – nici în cel de după
Apocalipsă.
_______________________________
1.Facem mențiunea că, în textele de față, noi vom folosi cu

precădere Biblia în versiunea diortosită de către Bartolomeu

Anania, Ediția Jubiliară a Sfântului Sinod al BOR, București, 2001.

2.Vezi și Diogene Laertios, Despre viețile și doctrinele filosofilor,

Ediție de Aram Frenkian, Ed. Academiei, București, 1963, p. 367.

3. Vezi: The Greek New Testament, Deutsche Bibelgesellschaft,

Stuttgart, 1994.

4.G.W.F. Hegel, Știința Logicii, trad. D. D. Roșca, Ed. Academiei,

București, 1966, p. 32.

5G. W. F. Hegel, Prelegeri de filosofie a istoriei, Ed. Academiei,

București, 1968, p. 20.

Premiul Uniunii Scriitorilor din Romania, editia 2015
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tenia demonilor, prin extensie între Dumnezeu și
diavol, între Binele absolut și Răul absolut.
Confuzia totală între Dumnezeu și diavol, între
lucrarea unuia și a celuilalt, poate fi mai rea chiar
decât diavolul însuși, pentru că diavolul neagă
anumite valori, caută să le răstoarne, dar nu le
confundă. Eventual ne ispitește pe noi la confun-
darea lor. Diferența și autodiferențierea intrinsecă
Spiritului (între Bine și Rău) rămâne clară, antago-
nică și fermă. Poate fi oare altceva mai rău decât
confuzia totală între Bine și Rău?

În acest loc din Evanghelii, pentru a desemna
Spiritul (Duhul) Sfânt, nu este utilizat termenul
grecesc de Nous, care trimite la Anaxagoras și la
începuturile filosofiei grecești, ci este folosit Pneu-
ma, un termen propriu filosofilor stoici de mai
târziu și mediului de cultură elenistică în care au
fost redactate Scripturile Novotestamentare.
Cuvântul pneuma a fost utilizat și în vechimea mai
îndepărtată, de către un Anaximene (sec. VI î. H.)
de exemplu, tradus în românește de regulă prin
„Aer”, dar abia stoicii din secolele II-I î. H. sunt cei
care acordă acestui concept o poziție centrală în
filosofia lor. Pneuma, compusă din foc și aer, este
ca un vânt cald care circulă prin tot Cosmosul,
fiind liantul, „legitatea” care ține Cosmosul
laolaltă. Zeul însuși este numit de către unii stoici,
sub anumite raporturi, tot Pneuma (Diogene
Laertios, VII, 134)2.

În Vechiul Testament, în cea mai veche tra-
ducere a Bibliei din ebraică în grecește, cunoscută
sub numele de versiunea Septuaginta (prima
jumătate a secolului al III-lea î. H.), în primele
versete, acolo unde se spune că „pământul era
netocmit și gol” și că „Duhul lui Dumnezeu se
purta pe deasupra apelor” (Fac. I,2), pentru a reda
ebraicul Ruah (Duhul lui Dumnezeu) este utilizat
tot termenul Pneuma. În tradiția religioasă iudeo-
creștină, la Philon din Alexandria (10 î. H. – 54 d.
H.), în comentariul său la cartea Facerii (Quaestio-
nes in Genesim) , se spune că Dumnezeu l-a creat
pe om din pământ și a suflat în el un spirit divin
(theion pneuma) . În al doilea rând, în pasajul din
Evanghelia după Ioan (In. XX, 19-29), care se
citește în Duminica Tomii și în care se narează
modul în care Iisus se arată ucenicilor Săi după

NICOLAE IUGA

Prolegomene la Păcatul împotriva Spiritului

Există în Evanghelii un loc consacrat Păca-
tului împotriva Spiritului (Duhului) Sfânt, care
surprinde printr-o anumită particularitate. Este
singurul păcat despre care Iisus Christos spune
răspicat și categoric că nu va fi iertat nicidecum,
niciodată, nici în timpul prezent și nici în cel viitor,
că este impardonabil în mod necondiționat,
absolut. Pasajul se găsește în toate Sinopticile (Mt.
XII, 24-33; Mc. III, 28-30; Lc. XII, 10), dar formu-
larea cea mai extinsă și mai clară o avem în
Evanghelia după Matei (XII, 24-32): ”De aceea vă
spun: Orice păcat și orice blasfemie li se va ierta
oamenilor, dar blasfemia împotriva Duhului Sfânt
nu li se va ierta. Cel ce va grăi cuvânt împotriva
Fiului Omului va fi iertat; dar cel ce va grăi împo-
triva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul
acesta, nici în cel ce va să vie” (Mt. XII, 31-32)1 . De
ce trebuie ca acest păcat, singurul, să facă o ex-
cepție clară și absolută de la mila, îndurarea și ier-
tarea divină?

În context, atât la Matei cât și la ceilalți
evangheliști, afirmația cu privire la păcatul care nu
se va ierta nicidecum este făcută de către Iisus
atunci când, vindecând un demonizat, El este
apostrofat de către farisei cum că ar scoate de-
monii din oameni tocmai cu ajutorul căpeteniei
demonilor. Cu alte cuvinte, fariseii insinuează aici
o confuzie totală între Fiul lui Dumnezeu și căpe-
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Înviere, El suflă asupra lor și le spune: „Luați Duh
Sfânt!” (pneuma aghion)3.

Astfel, putem spune că în epoca elenistică, în
momentul nașterii creștinismului și al redactării
Evangheliilor, aveam deja conturate două înțelesuri
majore specifice ale Spiritului (Duhului) Sfânt:
unul ca suflarea de viață a lui Dumnezeu asupra lui
Adam cel făcut din pământ și al doilea ca suflare
dumnezeiască a Fiului lui Dumnezeu cel Înviat
asupra unei umanități reînnoite. Pneuma, ca Duh
Sfânt, este opus pe de o parte materiei (hyle), fiind
cu totul altceva decât aceasta, iar pe de altă parte
pneuma este opus și față de sufletul omenesc
(psyche), fiind evident mai mult decât acesta. În
istoria filosofiei, la fel ca și în teologia creștină,
aceste distincții s-au perpetuat, cu simple variații
terminologice, până în filosofia modernă și con-
temporană.

Spre exemplificare, după cum se știe la Descar-
tes avem dualitatea Materie – Spirit, sub conceptele
de res extensa, substanța caracterizată prin întin-
dere, adică materia, și res cogitans, substanța gân-
ditoare, adică Spiritul. Aproape două secole mai
târziu, Hegel vorbește despre o triplă ipostază a
Spiritului, anume (i) Spiritul subiectiv, finit, sufle-
tul individului (Die Seele) ; apoi (ii) Spiritul obiec-
tiv (Der Geist), supraindividual, manifestat în
instituțiile și creațiile lumii oamenilor, în drept,
morală, știință, religie și artă; în fine (iii) Ideea
absolută, Spiritul absolut, sinonimul lui Dumnezeu
(Der Gott), „Dumnezeu așa cum este El în esența
sa veșnică, înainte de a fi fost creată natura și
spiritele finite”4. După Hegel, omul are o dublă
natură: natura organică, ființa sa biologică, trupul
său, și o natură anorganică, universul culturii în
care trăiește, Spiritul obiectiv. Individul uman
devine om, întrucât natura sa organică (trupul său)
se dezvoltă prin mijlocirea naturii sale anorganice,
a Spiritului Obiectiv. Ulterior lui Hegel, americanul
Charles Sanders Peirce (1839-1914) numește legile
naturii, care guvernează fenomenele materiale, ca
fiind „spirit cristalizat”, iar germanul Wilhelm
Dilthey (1833-1911) definește Spiritul, în manieră
hegeliană, ca lume a valorilor obiectivate în
instituții. Există, iată, o continuitate a conceptului

de Spirit obiectiv, sub diferite denumiri și comple-
tat de felurile înțelesuri particulare, de peste două
mii de ani, de la filosofii stoici ai antichității la
pragmatiștii începutului de secol XX.

Sigur, după ce creștinismul a ajuns religie
oficială în Imperiul Roman, după ce a început seria
Sinoadelor ecumenice ale Bisericii (primul având
loc, după cum se știe, la Niceea, în anul 325) și
după ce a început să se cristalizeze dogmatica noii
religii, lucrurile au devenit deosebit de complexe și
nuanțate, iar exegeza asupra conceptului Pneuma,
a Duhului Sfânt ca Persoană a Sfintei Treimi, a
sporit pe măsură. S-au produs și adâncit diferen-
țieri, rezultând în fapt două concepte distincte,
conceptul teologic creștin al Duhului Sfânt, ca Per-
soană a Sfintei Treimi, și conceptul filosofic referi-
tor la existența unui Spirit Obiectiv, iar orice con-
fuzie între cele două poate fi reciproc păguboasă,
atât pentru teologie cât și pentru filosofie. Noi însă,
pentru scopurile demersului nostru, vom rămâne
la semificațiile mai restrânse pe care ter-menul de
Pneuma le aveau în secolul I, în pe-rioada
redactării Evangheliilor, întrucât suntem convinși
că Duhul Sfânt al teologilor și Spiritul Obiectiv al
filosofilor mai pot păstra elemente substanțiale
originare comune.

Apoi, expresia „Fiul Omului” este utilizată în
Evanghelii de către Însuși Iisus Christos, cu semni-
ficația pe care sintagma ebraică (aramaică) Bar
enaș o are în Cartea Profetului Daniel (VII, 13-14),
numindu-se pe Sine frecvent „Fiul Omului”
(expresie prezentă în Evanghelii de peste 50 de ori) .
La profetul Daniel, „Fiul Omului” (Dumnezeu
Fiul) vine pe norii cerului la „Cel-Vechi-de-Zile”
(Dumnezeu Tatăl), de la care primește toată stăpâ-
nirea și cinstea și împărăția asupra tuturor popoa-
relor de pe pământ.

Deci, „Fiul Omului” are o dublă natură. Pe de
o parte El aparține umanității, ca un „fiu de om”
oarecare, ca fiu al unui om nedeterminat, exprimat
ca substantiv comun, fără articol hotărât, semni-
ficând firea umană pe care Christos și-o asumă
explicit. Pe de altă parte, ca „Fiu al Omului”, scris
cu majusculă și exprimat ca nume propriu și cu
articol hotărât, El este o personalitate exponențială
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a întregii umanități, omul ridicat la rang de ființă
divină, de fapt Fiul lui Dumnezeu, statut pe care
Christos de asemenea și-l asumă explicit. Așa îl
înțeleg și acuzatorii lui Christos. La celebrul Său
proces, arhiereii evreilor și membrii Sinedriului i-
au spus lui Pilat că, după legea iudaică, omul acesta
trebuie să moară, „pentru că s-a făcut pe sine fiu al
lui Dumnezeu” (In., XIX, 7). Pentru că, întrebat
fiind în mod direct de către membrii Sinedriului
dacă El este Mesia (Fiul lui Dumnezeu), Christos
le-a răspuns indirect, introducând în ecuație ex-
presia Fiul Omului: „De acuma Îl veți vedea pe
Fiul Omului șezând de-a dreapta puterii lui Dum-
nezeu și venind pe norii cerului” etc. (Mt. XXVI,
64), afirmație care a fost taxată imediat ca
blasfemie, semn că identificarea „Fiului Omului”
cu Fiul lui Dumnezeu era o practică curentă
pentru cărturarii iudei ai vremii.

A păcătui împotriva Duhului Sfânt, a blas-
femia înseamnă de fapt a atinge, a știrbi, a răni, a
afecta grav intergitatea Spiritului obiectiv, precum
și sfințenia lui, respectiv caracterul lui necondi-
ționat, autonom. Dumnezeu Tatăl este creatorul a
toate, cauza primă (proton kinoun, în termenii lui
Aristotel) . Fiul Omului își are cauza, substratul,
substanța (ousia) în Tatăl, în Dumnezeu. De aceea,
dacă va grăi cineva cuvânt de blasfemie împotriva
Fiului Omului (împotriva lui Dumnezeu Fiul), i se
va putea ierta lui, pentru că Fiul își are subzistența
nemijlocit în Tatăl și, prin urmare, nu suferă nici o
scădere. În acest prim sens, Fiul este intangibil. Pe
de altă parte, este în menirea pământească și în
natura Fiului Omului ca El să ia asupra Lui păca-
tele lumii, ale noastre ale tuturor, prin urmare este
tangibil în mod absolut, adică este expus la toate
relele de pe pământ, nu doar la blasfemii, ci și la
toată pătimirea trupului și la moarte.

Dar nu tot așa stau lucrurile cu Duhul Sfânt.
Acesta purcede de la Dumnezeu Tatăl, este ema-
nația Tatălui și este, la rândul Său, substratul și
substanța (ousia, tot în sens aristotelic) pentru via-
ța omului, a umanității întregi. Nu ne putem ima-
gina o viață adevărată a speciei umane numai în
baza biologicului, numai ca o specie animală prin-
tre altele, numai în baza naturii sale organice, fără

ca specia umană să aibă ca substrat și natura sa
anorganică, adică Spiritul obiectiv, manifestat în
creațiile spirituale ale umanității. Fiul Omului își
are substratul nemijlocit în Dumnezeu Tatăl, dar
omenirea ca atare nu este una dintre persoanele
Sfintei Treimi, deci nu își are subzistența în mod
nemijlocit în Dumnnezeu Tatăl, ci participă la
Divinitate în mod mijlocit, prin intermediul
persoanei treimice a Duhului Sfânt. Prin urmare,
orice blasfemie, rănire, degradare adusă Spiritului
obiectiv este în același timp una la adresa întregii
umanități, întrucât afectează substratul existenței
sale. Blasfemia adusă Fiului este remediabilă, este
reversibilă, dată fiind natura lui divină, dar blasfe-
mia adusă Spiritului, prin consecințele care se răs-
frâng asupra umanității, pieritoare și ireversibilă,
nu este remediabilă nici acuma și nici în veacul ce
va să vină.

Persoanele Treimice, vorbind aici doar de Fi-
ul și Sfântul Duh, vin în interferențe diferite cu
ființa umană. Fiul se întrupează, se face om și este
întru totul asemenea ființei umane, are toate
atributele ei, mai puțin păcatul. Fiul este ucis de
către oameni, respectiv moare și învie (se reîn-
toarce la Tatăl), pentru a remedia moartea din
ființa umană. În schimb, Duhul Sfânt ca succe-
daneu al Fiului (In. XVI, 7-15), care este totodată și
„de-viață-făcător”, asigură subzistența și supra-
viețuirea speciei umane pe dimensiunea ei cultural-
spirituală, ca natură anorganică a sa.
Blasfemia, rănirea sau uciderea unei singure
manifestări particulare a Duhului Sfânt afectează
iremediabil și ireversibil capacitatea spirituală a
întregii umanități.

Cred că am putea privi lucrurile și puțin alt-
fel, din afara sferei teologiei. Am putea concepe
lumea în ansamblul ei ca pe un uriaș silogism
obiectiv. Nu este un lucru cu totul ieșit din comun,
există cel puțin un precedent în Logica lui Hegel. În
cazul nostru am avea de fapt două silogisme.
Termenii extremi, aceiași de fiecare dată: Dumne-
zeu Tatăl ca universal și lumea oamenilor ca parti-
cular. Termenul mediu, axa de mișcare a silogismu-

(continuare la pag. 50)
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când deschiseră lacătul
văzură un băieţel tuciuriu
sugându-şi degetul mare

pe zvarici îl salvaseră bunicii
din şopron
unde tatăl său a vrut să-l arunce
sub copitele cailor

bostan este copil din flori
îşi închipuia
că îl născuse o albină

menghină fu salvat dintr-un
tomberon

în această noapte pobeda visează
cu voce tare îl auzim strigând
în somn
vai nu mai daţi tovarăşul educator
vă rog nu mă loviţi
promit că nu mai fac
că am să fiu cuminte
aiurează

sătui de urletele lui aruncăm
o pătură peste cap şi-l lovim
cu saboţii de lemn până
amuţeşte

XI

am luat o cameră la hotel
ne-am jucat ca în copilărie

numai că acum nu ne-a mai fost
frică să ne prindă cineva
că o să ne încurcăm în pânzele groase
de păianjen
atârnate peste noi în întuneric

am făcut sex sălbatic pe cearceafuri
albe
în jacuzi am turnat şampanie pe tot
corpul ei

NICOLAE AVRAM

Federeii

I

noi suntem băieţaşii
cu capetele rase până la
sânge

împreună ne-am trăit viaţa
împreună am făcut foamea
am plâns am râs am iubit

după ce se dă stingerea
în dormitor se face linişte
sunetul paşilor pedagogului
haxim
sunt singurii
care se aud pe culoarul roşu
cu miros de benzină

uneori câte unul începe să-şi
spună povestea în auzul
tuturor

II

ceanghi fusese găsit
într-o valiză uitată pe peronul
unei gări

Foto: Ana Toma
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masă ziceam în numele legii te condamn să fii a
mea pe viaţă închideam după noi zăvorul greu al
celulei se auzea doar şuierul biciului rupându-i
fâşii de piele respiraţia ei sacadată dimineaţa am
ieşit pe digul someşului ne-am plimbat am ajutat
un pescar să tragă un peşte uriaş pe mal ea mi-a
cerut o ţigară i-am spus ultimul chiştoc l-am tras
pe sofaua preşedintelui l-am aruncat în coşul de
gunoi

3. veniseră cu căruţele în valea noastră dădeau
baloane colorate pe sticle şi borcane am adunat
repede din pod toate sticlele şi borcanele le-am
pus într-un sac de pânză pe drum m-am întâlnit
cu tata era beat turtă mi-a luat sticlele mi le-a
spart de cap una câte una am stat şase luni în
spital când am ieşit n-am mai recunoscut cătunul
pe uliţă mirosea puternic a praf de puşcă pereţii
casei erau mânjiţi cu sânge câinele nostru zăcea
pe prispă cu falca smulsă în pârâu se strânseseră
o mulţime de oameni se păruiau femeile îşi
smulgeau părul din cap urlau ca dracii l-am văzut
pe tata alergând cu cuţitul prin apă după soră-
mea îmbrăcată în rochie albă de mireasă apoi pe
mama cum a ridicat toporul i l-a înfipt în spate

i-am sorbit picăturile dulci şi aromate
din pitulicea ei ca dintr-un izvor
răcoros care te răsfaţă

buzele ei roşii şi inflamate erau
suculente şi catifelate
ca piersicile de pe tarabe

a trebuit să-i astup gura cu mâna
de câteva ori fiindcă urla de plăcere
ca o nebună

la despărţire mi-a spus că-mi
mulţumeşte
eu am întrebat-o siderat de ce
nicola mi-a răspuns
pentru că m-ai făcut
femeie

All Death Jazz

1 . stam singur pe întuneric în odaia ei şi fumam
eram destul de beat ca să am curajul s-o cer de
soţie m-am gândit ce să-i spun am învăţat şi
câteva versuri din cântarea cântărilor sărută-mă
cu sărutările gurii tale, căci sărutările tale sunt
mai bune ca vinul am scos din buzunarul de la
piept bucheţelul ofilit de trandafiri eram atât de
mândru de mine erau primele flori cumpărate
din banii mei dintr-o dată s-a făcut al naibii de
frig m-am uitat pe geam ploua cu găleata era trei
dimineaţa şi nici ţipenie de om m-am suit cu
picioarele pe geam am stat o clipă ghemuit ca un
mort din neolitic am sărit direct într-o băltoacă
mi-am întins noroiul pe haine şi pe faţă am intrat
în primul bar deschis apoi mi s-a rupt filmul

2. era femeie de serviciu la judecătorie după ce
plecau ştabalăii îmi deschidea poarta intram pe
furiş să nu mă vadă nimeni cu sticla de vin ascunsă
sub haină ne dezbrăcam trăgeam pe noi robele
negre de mătase loveam puternic cu ciocănelul în
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că în cenaclul lui Marin Mincu. George Mohora se
speriase cu adevărat. Participase de câteva ori la
ședințele cenaclului de la Muzeul Literaturii ca sim-
plu audiant. Agresivitatea mentorului și a tinerilor
din anturajul său însă îl intimidase. Anticipa cum vor
comenta poezia lui, un simplu debutant. Obișnuiții
cenaclului nu-l vor menaja. Îl vor lua peste picior, îl
vor devora. Iar el, unul, nu ținea la tăvăleli, așa cum se
întâmpla cu Dana Banciu. Poeta avea tupeu, se lupta
cu „băieții răi” și de fiecare dată îi dovedea. Însuși
Mincu intervenea, în final, în momentele de avarie în
care se aflau colaboratorii săi, în evidentă inferioritate
în disputa cu poeta dezlănțuită. Valoarea poeziei ei o
ajuta să se impună... Poezia lui, în schimb, ar fi fost o
pradă ușoară pentru demolatorii din anturajul lui
Mincu. Reuși să amâne în câteva rânduri confrun-
tarea de la Muzeul Literaturii și până la urmă Dana
Banciu a renunțat să-l mai roage s-o facă...

În familie, mama și unchiul Eduard nu dădeau
nicio atenție pasiunii lui pentru poezie. Mama se
menținea neutră, ascultându-l, dar evitând să-l încu-
rajeze măcar cu un cuvânt iar unchiul Eduard fusese
de la început catergoric:

- Poezie, sărăcie ! Eminescu a murit sărac, îi re-
peta de fiecare dată ce-și mai amintea din școala
elementară.

Unchiul Eduard, fratele mamei, se descurcase în
viață. Singura lui decepție – rămas burlac și fără copii
-, fusese compensată de succesul în afaceri,
recunoaștere generală în mediile bucureștene și, aiu-
rea, în țară. Considera meseria singurului nepot – un
amărât de profesoraș, absolvent al unei amărâte de
Facultăți de Litere -, un pas greșit dar nu de nereparat
iar reparația îi revenea ca o obligație morală în primul
rând lui, unchiului său. O nouă afacere, mai simplă, îl
tenta să încerce, aceea de a-l aduce pe George cu
picioarele pe pământ, în spiritul vremurilor noi în
care trăiau:

- Este valoros tot ce aduce bani, băiete... Poezie,
sărăcie, cum ți-am mai spus...

Vara era pe sfârșite și mama, sfătuită de fratele
ei, se opunea din răsputeri ca George să participe la
concursul de titularizare în învățământ.
Generozitatea unchiului – renunțase la fabrica de ceai
în favoarea nepotului – nu putea fi ignorată, chiar da-
că George avea, la vârsta lui, încă mintea unui copil.

FLORIN LOGREȘTEANU

ALBATROSUL RĂNIT *

George Mohora, absolvent al Facultății de Litere,

Universitatea București. . . Șef de promoție. . . Primele

încercări literare datează din perioada studiilor liceale. . .

La Universitate, este descoperit și încurajat să continue

de profesorul Eugen Negrici. . . Debutează editorial cu

placheta de versuri Alternative, nominalizată pentru

premiile USR. . . Alăturăm reacțiilor critice favorabile,

convingerea noastră că putem vorbi de un poet autentic

care nu va întârzia să confirme. . . .

Pe o jumătate de pagină de revistă este repro-
dus un grupaj de poeme inedite ale tânărului autor.

George citește și recitește scurta prezentare. Își
admiră, emoționat, fotografia reprodusă în colțul din
stânga al paginii. Nu este prea reușită: privirea pare
mai degrabă speriată decât reflexivă... Dar nu mai
contează. Poezia, în schimb... Este de acord cu selec-
ția redactorului revistei. A ales cam tot ce era mai
bun dintr-un întreg ciclu despre iubire... Habar n-are
de ce fuseseră evitate celelalte cicluri tematice.
Probabil că tema iubirii îi avantajează pe debutanți...

Pe urmă, reacția prietenilor... Destul de rezer-
vată, cu o singură excepție: poeta Dana Banciu, un
nume în cercurile literare bucureștene. Laudele ei au
întrecut oarecum măsura; excesive, le-a judecat el,
inclusiv prin prisma relației lor, devenită intimă în
ultimele luni. Dana îi propusese imediat să-l introdu-
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- Este mai bine să-ți asculți mama, l-a surprins
Dana Banciu. Ca profesor, în primul an de învăță-
mânt, te vei duce undeva, la mama dracului, într-un
sat sau orășel de provincie. Un absolvent fără relații,
ca tine, nu pupă Bucureștiul.

- Peste tot copiii sunt la fel, își umflă pieptul
George Mohora. Și cei din provincie trebuie să
învețe...

- Ușurel, bobocule ! îl dezamorsă Dana. Nu-i vor-
ba de asta... Îți vor lipsi librăriile, redacțiile ale căror
uși trebuie să le mai deschizi dacă vrei să fii băgat în
seamă, cenaclurile literare de la Muzeu, de la Univer-
sitate, cârciuma Uniunii Scriitorilor, bârfa noastră cea
de toate zilele... Ei, ce spui ?... Te vei vârî în pat cu o
învățătoare sau cu directoarea – fată bătrână -, pentru
două ore suplimentare. În schimb, te vei rata ca
poet...Să fii convins, puiule !

Argumentele Danei erau puternice chiar dacă nu
s-a lăsat convins din capul locului. În afară de asta,
exemplul cu învățătoarea sunase ca un ultimatum: i se
sugerase că poeta n-ar mai fi acceptat o relație cu un
iubit aflat la distanță.

În cele din urmă, sacrificiul pe altarul învă-
țământului începu să-i apară ca o utopie. Nu pentru o
carieră didactică alese, în fapt, să urmeze Literele. Nu
prea aflase în facultate ce-i va oferi școala, în schimb îi
deschisese orizonturi la care, ca licean, nu visase:
anturajul adevăraților oameni de cultură, mediul
scriitoricesc în care intrase cu timiditate și fusese
acceptat fără rezerve... Acceptă „reorientarea”
propusă de unchiul Eduard după o discuție cu mama
în care se strădui să nu-i dea satisfacția că cedase din
convingere.

- În definitiv, omul ăsta mă agasează ! o avertiză
după ce o ascultă, crispat, câteva minute.

- E unchiul tău, spuse mama. Îi datorezi foarte
mult. Cine te-a întreținut la liceu și la universitate,
George ?... Uiți că dacă n-ar fi fost Eduard...
Mama ridicase brusc tonul. Știa ce are să se întâm-

ple. Vor urma argumentele – mereu aceleași -, repro-
șurile, lacrimile... Și, la urmă, el va trebui să cedeze;
să-i promită, s-o mintă... Era inutil să mai continue...

- Bine, bine... Nu uit... Mă scandalizează însă un
lucru. De ce a mai trebuit să fac o facultate care
pentru unchiul Eduard nu valorează nici cât negrul
sub unghie ?...

- Tu ți-ai ales-o...
- O.K.... Și-aș mai face-o dacă, să zicem, ar trebui

s-o iau de la capăt... Indiferent de ce crede domnul
Misichii...

- Unchiul Eduard..., îl corectă mama.
- Ei, da, unchiul Eduard... Fratele dumitale... N-a

obiectat în momentul când mi-am ales profesia, în
schimb o face astăzi... A trebuit să pierd câțiva ani din
viață pentru un vis ratat... De ce nu a pus piciorul în
prag în urmă cu patru ani ?...

- În urmă cu patru ani, nu era pregătit să-ți ofere
ceea ce vrea astăzi. Altfel, nu te-ar fi lăsat să urmezi
Literele. Ai fi făcut studii de marketing sau studii
economice; mai potrivite pentru viitoarele tale anga-
jamente...

- Nicidecum potrivite, din moment ce n-am
studiat nici una, nici alta ! răbufni George, uitând
că-și promisese s-o lase baltă cu discuția asta.

- Eduard te consideră un băiat inteligent și
deștept. Ești un pariu provocator pentru el.. .

- Un ce ?... Nu sunt cal pe care se poate paria la
curse, mamă ! ...

Eduard te cunoaște foarte bine, George... Nu
poți trăi toată viața din poezie. Iar ca profesor n-ai
nicio șansă s-o duci mai bine... Scoate-ți gărgăunii
ăștia din cap ! .. . Profită de șansa pe care ți-o oferă
Eduard. Nu toți tinerii au norocul tău...

Discuția se opri aici. George Mohora se stre-
cură în biroul său doldora de cărți; inutile, după
aprecierea mamei și a unchiului Eduard: studii
critice, romane și poezie din toate epocile literare,
adunate de-a lungul mulților ani de școală, ca
licean și, mai târziu, ca student la Litere; citite și
răscitite, clasificate cu meticulozitate de bibliograf
și, când era în bună dispoziție, provocate să parti-
cipe la jocurile imaginației lui. Jocurile erau cele
mai frumoase clipe trăite de George Mohora în
biroul său ticsit cu cărți. Lua muzele la întrebări,
cerându-le explicații despre cum ajunseseră la o
metaforă care lui nu-i revela mare lucru, la un
oximoron pe care-l găsea inacceptabil. Se străduia
să fie cât se poate de familiar cu romanticele muze
dar și cu acelea care, crezându-se mai riguroase,
nu-i permiteau să poarte discuții dincolo de
canoanele pe care ele le respectau cu religiozitate.
Cât le privea pe cele mai extravagante, niște tinere-
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Bun rămas, Locvizza, 2 octombrie, 1916)
„O.K. ! Sunt de aceeași părere, dar cine-mi dă

crezare ?. . . Într-un secol în care cartea de poezie
ruginește în rafturi,în timp ce înaintea tonetelor cu
cartofi cozile sunt interminabile?”

- George ! .. . George, cu cine vorbești ?.. . Tu n-
auzi când te strig ?...

Mama apăru în cadrul ușii cu mutra ei intran-
sigentă, nesuferită, fiindcă George nu mai era de-
acum nici un copil și nici adolescent. Împlinise de
curând 26 de ani.

- Da, mamă... Vorbeam cu Dana Banciu, minți.
Ne întâlnim într-un ceas la Universitate...

- La Universitate... În vacanță... Toate școlile
sunt în vacanță... Las-o baltă ! .. .

George ridică privirile spre lustra din tavan.
Inspiră adânc. Gafase, involuntar. Pe mama nu o
păcăleai cu argumente de acest fel. În afară de asta,
uitase că, un ceas mai devreme, îi spusese că Dana
e plecată din țară; undeva, la rudele ei din Europa
de Vest.. . Din fericire, mama nu sesiză inadver-
tența. Trecu repede și oarecum precipitată la su-
biectul care-o interesa în acel moment:

- Eduard s-a grăbit și, zic eu, bine a făcut... A
trecut afacerea cu ceai pe numele tău... Făbricuța...
El rămâne cu construcțiile, imobiliareșe și cu
fabrica de coloniale... E și așa prea mult pentru un
om în vârstă, fără copii.. .

- Dar, mamă... - Fabrica asta îl încurca deși îi
aducea venituri frumușele...

- Mamă...
- Har Domnului că s-a gândit la tine... Dar ce

vorbesc eu... N-avea de ales, ești singurul său
nepot...

- Cu atât mai rău pentru mine.
- Termină cu prostiile ! se revoltă mama. Iar

începi ?.. . Te-a crescut, George, nu-l mânia pe
Dumnezeu... Ce-ai obținut tu... Alți tineri.. .

George începu să dea semne de enervare.
Cunoștea lecția. Nu se împăca, în schimb, cu
gândul că unchiul Eduard se ținuse de cuvânt mai
repede decât se așteptase. În afară de asta, afacerea
cu ceai i se părea nepotrivită. Ar fi fost curată
nebunie s-o preia, din moment ce-i era cu totul
străină.

Îl acoase pentru moment din cumpănă mama:

le care ignorau și rigoarea și lamentările suratelor
lor, acestea îl făceau să se simtă, alături de ele, cel
mai în largul său. Jocurile lor îl surprindeau prin
jonglerii pe care el nu le anticipa totdeauna sau
prin experimente ingenioase. Romanele... O lume
banală, isterizată descoperea între coperțile
fiecărui roman. Avea în bibliotecă câteva sute –
plăcerea răposatului său tată – care-l plictiseau
grozav fiindcă nu știau să se implice în jocul
imaginației, variante ale aceleeași realități pe care
el însuși o trăia în felul său; de pildă, experiența la
care astăzi fusese provocat de unchiul Eduard, în
complicitate cu mama...

„Poate că mi-ar reuși un roman având drept
protagonist un individ sensibil, visător, cult, obli-gat,
fără nicio tragere de inimă, să cultive cartofi – își
mărturisi. Ce-ar ieși din asta ?. . . Cel mai imbecil
dintre cultivatorii de cartofi, citindu-mi cartea, ar
declara, fără doar și poate, că e un roman prost. Nu
ar înțelege în ruptul capului ce înseamnă trans-
figurare artistică a realității, imagini artistice și tot
tacâmul. Iar dacă, să zicem, aș reda fidel realitatea,
ce ar rezulta ?. . . Cu siguranță, un tratat despre cul-
tivarea cartofului în ghivece, în balcoane, în spa-țiile
verzi din jurul locuințelor, după reguli tradi-ționale
sau impuse de noua economie de piață, cu proprii
gologani sau obținuți prin fonduri UE. Ei, da, ar
prezenta, oricum, mai mult interes decât po-eziile
postmoderniștilor între care mă încăpățânez să mă
vâr ca musca-n lapte. . .”

Se învârti o vreme prin cameră, înotând cu
privirile prin rafturile îmbâcsite cu prafde hârtie. În
cele din urmă, își recunoscu prietenul, aplecat într-o
parte, cu vârful creionului între buze.

„Giuseppe !. . . Hei, Giuseppe, ce spui de chestia
asta ?. . . Merită să scrii un roman în care, cu
siguranță, cultivatorul de cartofi nu se va recunoaște
?. . . Și atunci te va privi de sus și va râde, reflectând
că școala de astăzi e pierdere de timp și că lumea
alunecă într-o direcție greșită din moment ce
cărturarii scriu despre ce se pricep cel mai rău. . .
Hotărât lucru, nu mă voi număra printre creatorii
de romane. . .”

„Iubite prietene, poezia este lumea, umanitatea,
propria viață înflorite prin cuvânt. Limpedea minu-
ne a unui ferment delirant. . . (Giuseppe Ungaretti,
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- Ai să înveți.. . De tot ceea ce înseamnă manage-
mentul acestei întreprinderi se va ocupa directorul
Victor Goia, ca și până acum. Nu-ți bați tu capul.
N-o făcea nici unchi-tău, dar a știut să-și aleagă
oamenii potriviți.. . Ca Victor Goia, de pildă...

Înaintea argumentelor mamei, George Moho-
ra se simți, în cele din urmă, fără replică. Ca de
fiecare dată, își însuși punctul ei de vedere. În
aceeași zi, trebuia să se prezinte la biroul unchiului
Eduard, să preia o ștafetă despre care nu întrezărea
cum o va scoate la capăt. Dar o făcu...

*

George Mohora începu să se familiarizeze cu
prezența mapei oficiale încredințate zilnic cu oare-
care ezitare de secretara Firoiu, însă nu și cu conți-
nutul ei. De câteva ori încercase să pătrundă în
universul stereotip de cuvinte, cifre, angajamente,
rezolvări, dar de fiecare dată ezitase s-o facă con-
vingător, bănuind la tot pasul o capcană. Îi era par-
ticulară, cu siguranță, acestei lumi sterile o logică
simplă care lui îi scăpa. Se concentra cât putea de
puternic să înțeleagă ce citește însă fără niciun re-
zultat. Și atunci se simțea asemenea unui pește de
apă curgătoare eșuat în apele nămoloase ale unei
bălți.

„Simt că port în spate o povară pe care nu pot s-
o duc”, recunoscu George Mohora, deschizând mapa
și citind la întâmplare: cifre, foarte multe ci-fre;
chiar nu înțelegea nimic.

„Greu se descoperă un om, și mai ales pe sine
însuși; adesea spiritul înșală sufletul. Așa lucrează
spiritul poverii” (Friedrich Nietzsche, Așa grăit-a
Zarathustra), grăi Zarathustra.

„Iar eu îți spun, prietene, că nu suntem la cur-sul
de filosofie de la Universitate. Până de curând, mă
fascinau judecățile tale. Și îmi ziceam: Zara-thustra
are dreptate dar viața nu cunoaște tipare. Chiar
dacă am deviat de la drumul dorit în viață spre altul
inedit dar inoportun fiindcă nu-i cunosc repe-rele și
nici nu-mi place, îmi asum eșecul și-l accept. Dintr-
un intelectual visător mă voi trans-forma într-un om
practic – de acord ! Nu pot accepta,în schimb, să repet
experiența unchi-meu: să fiu doar patron, iar un al-

tul creierul și inima cercului în care mă voi învârti
toată viața. Vreau să zbor, Zarathustra, nu să fiu
șoimul legat cu sfori în poiata păsărilor de curte.”

„Ușor, ușor ! îl domoli Zarathustra. Cel care vrea
să-nvețe să zboare într-o bună zi acela trebuie mai
întâi să-nvețe să stea, să meargă, să alerge, să se
cațere și să danseze: pentru a zbura nu e destul să
dai din aripi !. . .” (Id.ibid.)

George Mohora înălță din umeri, oftă sonor și
începu să răsfoiască hârtiile mapei, la întâmplare.
Nu mai citea nimic ci numai le privea ca pe niște
cioburi de oglindă în care ar fi vrut să-și
recunoască chipul dar înțelese că era imposibil. În
cele din urmă, se hotărî să semneze scrisorile,
adresele către clienți și notele de plată fără să le
mai cerceteze în amănunt. I-ar fi luat prea mult
timp. În plus, miza pe experiența șefilor de servicii,
profesioniști desăvârșiți, cum se exprimase
unchiul, având în vedere că fabrica avea profit
mereu în creștere iar comenzile de ceai veneau din
țară și străinătate într-un ritm căruia, pe zi ce
trecea, îi făceau tot mai greu față. Înapoie mapa
secretarei cu un ton satifăcut:

- O.K. ! .. . Redistribuiți-le către competenți.. .
Mersi.. .

Habar n-avea cum să interpreteze privirile ei
agitate și grimasa feței tăbăcite de vârstă în
momentul când înșfăcase hârțoagele ce păreau
neatinse. Probabil, gândise că nici nu fuseseră
frunzărite. Urma să se convingă de contrariul în
momentul când va descoperi semnătura lui pe
fiecare dintre ele. În rest.. . Șefii de servicii își vor
intra în roluri.. . Ridică mâna, reținând-o:

- Te rog, o cafea fără zahăr... Și fără lapte... Ta-
re... O ceșcuță potrivită... Mersi.. .
- Un ceai, domnule ?...
- Am zis cafea... Ceai mai târziu...
- Cum vrea domnul...
- Mersi.. .
Își avea și ceaiul rostul lui, gândi. Nici brutarii

nu înghit pâine toată ziua, reflectă ironic. Trebuie
să existe o măsură în toate. Câteva minute mai
târziu, îi fu adusă băutura.
- Mersi.. .
Dar femeia rămase pe loc.
- Ce mai este ? mimă curiozitatea; în realitate, nu
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încerca nimic de genul acesta.
- Domnul director Goia... Întreabă dacă doriți

să vedeți hala de producție. Vă stă la dispoziție.. .
Când vă faceți timp...

George Mohora se clătină ca beat. Invitația
directorului general sunase ca o ironie; sau ca un
reproș - mai exact. Preluase conducerea fabricii de
o săptămână și nu-și făcuse timp să intre în hala de
producție; să vadă cum arată; să-și cunoască
salariații. Trase aer în plămâni să se reechilibreze.
Susținu mai decis privirile secretarei.

- Chiar acum... Bineînțeles, dacă și dumnealui
e disponibil.. . Oricând, în cursul zilei de astăzi.. .

- Am înțeles, rosti femeia și se retrase.
Sări cu vioiciune de pe scaun și-și verifică

ținuta. Îi părea rău că nu-și adusese de acasă o cra-
vată. De obicei nu purta cravată însă știa că proto-
colul impune un astfel de accesoriu și, în plus,
oamenii simpli te judecă după criteriile lor. Or,
principalul criteriu era cum te prezinți.. . Cuvintele
unchiului Eduard îi răsunau în urechi de parcă le-
ar fi auzit cu câteva minute mai devreme. Nu mai
putea îndrepta, în schimb, nimic. Trebuia să fie
mai atent de azi înainte...

Observă cafeaua pe colțul biroului și-i trecu
prin minte că se răcise. Era bine venită chiar și așa.
Nu se îndoia că-l va relaxa și-i va menține o vreme
tonusul ridicat pentru întâlnirea cu salariații de la
hală. Dar, ducând ceașca la gură, un miros puter-
nic de ceai îi cuprinse nările. Adulmecă băutura,
prost dispus și luă o înghițitură. Dezgustat, coborî
ceașca, hotărât să ceară numaidecât secretarei
explicații. I se adusese o băutură care puțea îngro-
zitor a ceai de căpșuni. Cu siguranță, toanta de se-
cretară fiersese cafeaua în samovarul pentru ceai;
nu era nici exclus ca în loc de apă să fi pus la fiert
ceai.. . Trebuia să-i facă observație imediat. În ace-
lași moment însă urmă o bătaie scurtă în ușă și în
cadrul ei apăru mutra directorului Goia.

- Dacă v-ați băut cafeaua, spuse el fără să ia în
seamă băutura ce părea neatinsă, putem merge să
vedeți cum se lucrează la noi.
- O.K., acceptă George Mohora și făcu un pas în

față.
Hala de prelucrare a fructelor pentru ceai era

un adevărat labirint. Se strecurară printre utilajele

metalice imense pe care Victor Goia le numea cu
aerul cel mai firesc din lume în timp ce George
Mohora le privea, asculta explicațiile și ridica din
umeri nedumerit: mașini de spălat fructele, de us-
cat, de presat, cuptorul electric, roboții și câte și
mai câte, din care el nu pricepea nimic. Nici
muncitoarele care supravegheau acești mastodonți
nu-l impresionară în niciun fel. I se păreau păpuși
mecanice fără viață umană în trupurile de cauciuc
bănuite sub halatele albastre, care le refuzau orice
identitate.
- Sunt foarte concentrate la ceea ce fac, observă

George la un moment dat.
- Profesioniste, spuse directorul Goia, apropiin-

du-se de un grup de patru femei. De pildă,
cocătoarele astea au fost școlite în China.

- Cum în China ? dădu impresia că nu înțe-lege
George Mohora. Chiar în China ?...
- Unchiul dumitale, domnul Eduard, a fost foar-

te generos cu personalul muncitor. Fabrica și-a
rezervat totdeauna buget pentru formele de per-
fecționare... Își roti privirile peste hală. Jumătate
din oamenii pe care-i vedeți aici s-au perfecționat
în China, adăugă cu nedisimulată mândrie. De-
asta deținem locul unu în țară și aspirăm la aceeași
poziție și în Europa. Tehnica chinezească este
perfectă... Am adăugat numai inteligența
românească...
- Și fantezia, crezu George Mohora necesar să

adauge. Românul e imaginativ... Da, da...
- Ei bine, nu ! .. . îl contrazise directorul.. . Româ-

nul e foarte imaginativ dar când îi dai frâu liber, e
capabil să strice totul.. . De-asta ne-am ferit,
domnule Mohora, eu și Eduard și consiliul de
administrație.. . De imaginație.. . Ca de foc, ca să zic
așa... Am adus din China profesionalismul
desăvârșit și arta ceaiului de cea mai bună calitate...

- Imaginația nu strică niciodată, zise George
Mohora cu jumătate de gură; de fapt, răspundea
numai unui gând al său.
- Imaginația este pentru poeți, domnule ! .. . făcu

retoric directorul Goia. Clienții noștri, și români și
străini, vor ceai autentic, nu literatură...

* fragment din romanul "Parfum de carte", în curs
de apariție.
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mai cu-adânc, nepământeană,
că-apusul înfrunzește ceru-a verde,
când peste umăr mă aplec, în cântec,
din albul lui ca din ulcior să beau.
Degeaba zeii tăi sunt zei când n-au
gustat vreodată
minunea limpezimilor din gene,
prin care dorul
adumbră a luceafăr și sărut,
izvorul
din izvor,
mereu neînțeles de-ngălbenita tigvă
a cugetului rău mirositor.

Ca lupii către lună,
mi-e inima
de bucurie când se roagă,
când tu răsari,
'naintea lunii, brațelor flămânde.
Răsună cedrii cât îmi ești de dragă,
iar pomilor le crește
în zvâcnet răsăritul înflorind.
Ecoul se-ntoarce-n cântec
când mijlocu-ți cuprind...
Nimicuri discutăm, de frunzele căzute,
ce n-au știut
de timp, să se ascundă-ntr-un sărut.

Eternul cântă chiar prin firul ierbii
vibratul lui oprindu-și-l icoană.
Când mai presus de lume te iubesc,
tu n-ai văzut izvorul
cum se coboară din strană,
iar cerbii
cu fruntea aplecată-i pun coroană
și bând-o e-o sărută?

De unde cedrii-or fi-nvățat
că mult mai agrăindă e tăcerea
când se oprește ceru-n alăută,
și celui ce-i iubit și celei ce i-e dragă
le dă tot cântecul nespus,
unul din altul
spre vârfde dor să se culeagă.

Când m-ai răpit,

DUMITRU ICHIM

LEGATĂ-I MOARTEA SUB BLESTEMUL
CUNEIFORMEI *

''De când m-a părăsit (Enkidu), nu mai înțeleg

nimic din viață și nu încetez să tot umblu, ca un vânător

care capcanele-și ascunde în inima pustiului. Dar acum

hangiță, de vreme ce te-am întâlnit, spune-mi cum să

scap de moartea de care tot timpul mi-e teamă?''

Hangița răspunse lui Ghilgameș: ''O, Ghilgameș, unde

rătăcești la voia întâmplării? Viața veșnică pe care o

urmărești, n-o vei afla. Când zeii au plăsmuit omenirea,

au hărăzit oamenilor moartea. Viața veșnică au păstrat-

o pentru ei!''

( ''Epopeea lui Ghilgameș''. Tăblița a zecea.)

Pe unde spusul
pâlpâie a teamă,
că nu cunoaște zidul de nisip
cum să-l ridice și să-i prindă mării
descântecul de nemurire din ghioc,
de-acolo graiul meu, în sus,
prin porțile de foc,
cu tot adâncul codrilor te cheamă.

Cu tine-alături, chiar strunele frumseților tăcând,
se face taina
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din ceruri să-mi privesc pământul meu,
puțin mai mare ca un bob de curcubeu,
tristeților adâncul le-am grăit:
De-acolo jos, până aici se vede
lumina primului sărut
când lutul meu văzduhul ți-a sorbit.
Dă-mi-l din nou și fă-mă muritor,
în duh sălășluirea să ți-o port
ca vinul sacru luminându-se-n ulcior.

Cu tine-n brațe
peste bordeiul morții pot să zbor!
Au nu văzduhurile lumii
Cel Veșnic ți le-a dat spre înflorire?
Tu-mi spui de moarte
cu ecuațiile frânte-n didahie.
Cum să fiu prost,
pe brânci să-i îngenunchi în cotineață,
când preacuratele văzduhuri
le port în brață
cu veșnicia lor atât de vie?

Săraca moarte!
Decât să fi umblat
ca haimana curvind prin cimitire,
mai bine-ar fi-nvățat puțină carte.
Nu e jenant
o moarte-ntreagă-a fi cacealmagiu?
La tot ce-i înțelept, iar bunul simț predomină,
să-i dai cu bota-n baltă
ca să rămâi de pomină
că ești păros ca broasca la cetire?
Că delicatul semn hieratic
al cuneiformei, de-o-ființă focului ca fire,
ce pe sub buche încă mai tresaltă,
nu-i cui, crampon,nici scoabă de sicriu,
ci litera cu care iubirile se scriu,
chiar lumea cealălaltă
începe spre Iubire
cu același semn:
al cuielor ce au pătruns în lemn!

TOTU-I IUBIRE *

''Ești frumos Enkidu; te-ai făcut ca un zeu. De ce

rătăcești ca fiarele prin pustiu? Vino, vino să te duc în

Urukul-cel-împrejmuit, la templul cel sfânt, lăcașul lui

Anu și-al lui Iștar, acolo unde este Ghilgameș, cel

atotputernic, și care, asemeni unui taur, întrece în tărie

pre toți oamenii. ''

('' Epopeea lui Ghilgameș'', Tăblița întâia.)

Ici -
palmierii,
apoi finici,
iar peste greieri - plopii.. .

De floare și iubire
nicicând să nu te-apropii,
oricât te-ar bântui
sprânceana semețită spre ispită
c-ai fi vânjos grumazului, puterii,
ca taurul în corn și în copită,
ca piatra ce își neagă aluatul.

Răspunse Eufratul:
''Acela e puternic
ce îngenunche în fața unui crin,
iar celei dragi,
fiorului îi înflorește merii.

Nu cornul, nu copita,
nu-nfățoșări de taur în ridicatul mâinii.
Pumnul se strânge
doar la frământul pâinii,
dar răsăritul și-l deschide
ca peste ape nemitarnic dor,
și totuși mai dantelic.
Iubirea
subțire-i precum fumul prin tăceri,
ca mugurul sub mângâieri
de soare.
Iubirea,
din umbra de cocor
își ia dospirea,
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că luminii
îi este răsuflare
și odor.''

De-atâta cântec
nespus, ce te-nconjoară,
cum s-ar putea tristețea
din strună să nu doară?

Totu-i iubire,
talaz de primăveri!
Au care cântec
ce a murit fără sărut,
prin alăută-mi se răzbună,
cu spin și cui,
prin carnea mea de lut,
scriptura frumuseții tale
întreagă-n cuneiformă să ți-o spună?

Totu-i iubire!
Pe aripile leilor mă jur,
pe-ale văzduhurilor sfântă întocmire,
pe stihul ce te soarbe din minune,
că te iubesc
din bob de rouă până în genune,
că n-a rămas lumină
din care cântecul să nu ți-l fur.
De n-ar fi trupul meu altar,
cine-ar putea
îmbrățișării să-ți cuprindă sacrul foc
al arderii-mi de tot?
Iubire
e și-n mângâierea de olar
pe coapsa cântecului pur.

Tu, protectoarea cetății din Nippur,
iubește-mă cum te iubesc
și lasă
lăuta pe furiș să te culeagă.
De oameni și de zei nu-mi pasă,
că mai presus de moarte sau vecie,
lumina ta îmi este mult mai dragă.

Totu-i iubire,
cum marea își este
și jertfitor,

mai nemilos decât ar fi păcatul,
și jertfă, sângerându-și valul.

Dă-mi mâna
și ascultă-mi Eufratul.
Auzi?
Buzele noastre, așa cum stau întredeschise,
oare și ele se gândesc
de ce din nicăieri a înflorit
deasupra-ne migdalul?

Cumva o fi și el îndrăgostit?

* din ciclul "CÂNTECE SUMERIENE"

ECCE HOMO ! *

Am ridicat inima,
ca pe un felinar,
să-ți văd fața mai bine.

„Ești tu omul
pe care vor să-l prindă?”
Tremurai,
tremuram,
când unul dintre noi
deja se pierduse
celuilalt în oglindă
printr-un nour de var.

* din ciclul "ȘARPELE DE ARAMĂ".
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La coada unui număr îl preface
În milon, și noi, ca niște zero,
Lucrăm să vă sporim imaginația.
Închipuiți-vă  : ‘ntre acești pereți
S-au adunat două regate mîndre,
Cu frunțile dușmane și semețe,
Ocean îngust și rău stă între ele.
Ce nu putem înfățișa, cu gîndul
Să construiți – tăiați un singur om
În părți o mie, veți avea armată.
Cînd vom vorbi de cai, să-i și vedeți
Cum își imprimă în pămînt copita.
Acum, cu gîndul, regii îmbrăcați-i
Și, în armuri, purtați-i peste timp,
Ani mulți 4 în ora scursă de clepsidră
Să-i adunați, și - pentru-a fi mai lesne -
Voi fi eu Corul întregind povestea.
Aveți răbdare, ascultați-o bine
Și judecați-o fără de asprime. (Iese. )

ACTUL I

Scena 1

(Intră Arhiepiscopul de Canterbury și Episcopul de Ely)

CANTERBURY: Precum o să vă spun, legea-i la fel,
Cu cea din anul unsprezece al
Domniei dinainte 5. Doar zavera
Ce bîntuia pe-atuncea au oprit-o
Să vină, cu povară, peste noi.

ELY: Dar azi, cum vom putea să-i ținem piept?
CANTERBURY: Va trebui să ne gîndim. De vine

Asupra noastră, pierdem jumătate
Din bunuri sau mai mult. Căci tot pămîntul
Lăsat în dar, prin testament, de laici
Bisericii va fi piedut. E scris
Să dăm cît să-ntreținem, pentru rege,
Chiar cincisprezece conți, iar cavaleri
De cincisprezece ori o sută și
Scutieri fix șase mii și două sute.
Mai mult, pentru leproși, pentru bătrîni
Și alți handicapați, să întreținem
O sută de aziluri. Pe deasupra,
În fiecare an, lire o mie

WILLIAM SHAKESPEARE

(1564 -1616)

Viața regelui Henric al V-lea

Traducere și note de Horia Gârbea

Prolog

(Intră Corul. 1)

CORUL: Muză de foc de-ar fi să ne ridice
În strălucitul rai al plăsmuirii!
De-ar fi această scenă cît regatul
Actorii prinți, monarhii spectatori!
Ar fi aici, drept zeu, viteazul Harry 2

Înveșmîntat ca Marte, cum a fost.
Iar sub călcîiul său, ca niște cîini
În lesă: focul, foametea, războiul
Dorind să-i slobozească. Dar iertați
Pe oamenii de rînd care cutează
A pune pe nevolnicele scînduri -
Ca s-o vedeți – această măreție!
Cum să încapă–n țarcul ăsta strîmt
Cîmpiile din Franța? Într-un biet
Cerc al arenei coifuri ce-au speriat
Chiar și văzduhul de la Azincourt 3 ?
Să ne iertați, dar dacă un covrig
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Avem de dat direct pentru bugetul
Regal. Așa e prevăzut în lege.

ELY: Ne seacă rău.
CANTERBURY: Ne bea cu vas cu tot.
ELY: Cum s-o oprim?
CANTERBURY: Avem un rege bun și cu virtute
ELY: Biserica o îndrăgește mult.
CANTERBURY: Nu și-a păstrat pornirea tinereții.

Cînd tatăl său abia-și dăduse duhul,
S-a stins pornirea lui de zurbagiu,
Părînd că a murit și ea deodată.
Înțelepciune-a pogorît în el
Ca îngerul, i-a alungat din sine
Adamul păcătos, lăsînd în loc
Un paradis cu spirite cerești.
Nu s-a ivit mai iute vreun savant,
Prefaceri, în cascadă, niciodată
N-au măturat greșeli și rătăciri,
Nici capete de hidră fioroasă
Nu au căzut nicicînd precum în speța
Acestui rege.

ELY: Binecuvîntare
Pe noi schimbarea lui.

CANTERBURY: Dacă-l asculți
Vorbind de voia Domnului, ai vrea,
Cuprins de admirație, să-l vezi popă.
Iar de-l auzi vorbind de trebi mirene,
Zici că le știe, toate, pe de rost.
De-i vorba de război, parcă înalță
Un cîntec despre crunte bătălii.
Politica o descîlcește iute,
Făcînd din Nodul Gordian jartieră,
Încît și vîntul stă ca să-l asculte
Și să vibreze calm pentru auzul
Celor ce cată mierea vorbei sale.
Desigur, a deprins la școala vieții
Și teoria, nu doar ce e practic.
Te miri cum și-a cules rodul de preț
În timp ce se deda plăcerii sterpe
Cu neciopliți, analfabeți și bestii,
În zarvă, în bairame și scandal.
Căci nimeni nu-l vedea pornit spre carte,
În reculegere sau stînd deoparte
De mișunarea lumii zgomotoase.

ELY: Căpșuna crește sub urzici, iar fructe
Ale pădurii cresc mai bine lîngă

Vlăstare josnice. Iar Prințul nostru
A tăinuit înțelepciunea lui
Sub văl de răutăți, ca iarba verii,
Ce crește iute noaptea, într-ascuns.

CANTERBURY: Așa-i. Căci numai sîntminuni pe lume,
La orice lucru, căutînd, aflăm
Pricina lui.

ELY: Dar cum să facem oare
Să îmblînzim legea de față, dată
De Camera Comunelor 6 ? Ce-ar zice
De asta Majestatea-Sa?

CANTERBURY: Nu cred că-i pasă.
Ori poate-nclină către noi puțin.
Eu Majestății-Lui, i-am și promis -
După-ntîlnirea din conclav - să dăm
Bani ai bisericii mai mulți decît
S-au dat vreodată altor regi. Noi știm
Și-avem în minte grijile domniei
Legate azi de Franța, precum iarăși
I-am dovedit amănunțit, vorbindu-i .

ELY: Și dania noastră cum a fost văzută?
CANTERBURY: Primită cu plăcere. N-a fost vreme

Să mă audă explicînd ce drepturi
Păstrează el asupra unor părți
Din Franța, prin ducate și chiar tronul
Acestei țări de ce i se cuvine
Ca moștenit prin Eduard cel măreț,
Bunicul său.

ELY: Dar cum s-a întîmplat
Să fie sfatul vostru întrerupt?

CANTERBURY: Ambasadorul Franței a cerut
Tocmai atunci să fie prezentat.
E patru? Dacă da, e tocmai ora
Primirii lui la rege.

ELY: E chiar patru.
CANTERBURY: Atunci sămergem să-i cunoaștem voia

Pe care pot să spun că o prevăd
Chiar înainte să-i aud cuvîntul.

ELY: După domnia voastră. Vreau să-ascult.

(Ies. )
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__________________________________________________________________

1 . Corul e reprezentat de un singur actor al trupei, care își
definește chiar în acest prolog rolul de a „umple golurile”
acțiunii dar și de a stîrni imagnația spectatorilor. În Henric
V, fiecare act este precedat de un prolog rostit de Cor și tot el
rostește epilogul piesei.
2. Diminutiv familiar de la Henric.
3. Castel din Franța aflat lîngă Pas-de-Calais, ulterior o
mică localitate. În apropiere de castel, trupele engleze
conduse de Henric al V-lea le-au învins pe cele franceze
la 25 octombrie 1415. Momentul a rămas în istoria
Războiului de 100 de ani ca „Bătălia de la Azincourt”.
4.Piesa acoperă un interval istoric de șase ani (1414-
1420) .
5 . E vorba de domnia lui Henric al IV-lea (30
septembrie 1399- 20 martie 1413) , deci de anul 1410.
Domnia sa a fost marcată de numeroase revolte, în
1410 fiind în desfășurare una în Țara Galilor.
6. Camera Comunelor (House of Commons)
funcționa ca adunare legislativă inferioară de pe
vremea lui Eduard al III-lea care instituise
parlamentul bicameral (1341 ) , Camera superioară
fiind a lorzilor.

Scena 2

(Intră Regele, Gloucester, Bedford, Exeter, Warwick,
Wetmoreland și suita)

REGELE: Dragul meu Canterbury unde este?
EXETER: Nu este.
REGELE: Să-l chemați, iubite unchi.
WESTMORELAND: Să îl invit pe-ambasador, stăpîne.
REGELE: Nu, vere. Înainte să-l ascult,

Sînt lucruri între noi și-acei francezi
Ce-apasă greu pe gîndul meu acum
Și vreau să le așez în rînduială.

(Intră Arhiepiscopul de Canterbury și Episcopul Ely)

CANTERBURY: Domnul și îngerii ferească-ți tronul ,
Ani lungi să-l stăpînești.

REGELE: Îți mulțumesc.
Prea-învățat prelat, te rog să-mi spui,
Prin deslușiri sfințite și de drept,
De legea salică, urmată-n Franța,
Poate sau nu să-mi stăvilească vrerea
De-a cere ce-mi doresc. Iar Dumnezeu
Să ne ferească, dragul nostru lord,
Să născocești, să zugrăvești, să strîmbi
Ceea ce cugeți, ori să-ți iei păcat
Pe suflet, adevărul ocolindu-l.
Căci știe Dumnezeu cîți oameni vii
Și sănătoși vor sîngera, spre-a face
Întocmai cum prin sfatul tău mă-ndemni.
Deci ia aminte către ce mă-mpingi.
Și sabia de război cum mi-o trezești.
În numele lui Dumnezeu, ia seama.
Căci totdeauna s-au izbit aceste
Regate mari cu revărsări de sînge,
Iar sîngele nevinovat e-un strigăt
La cer, un greu păcat pe cine-l varsă
Și sabia ascute pe nedrept,
Scurtînd mai tare viața, oricum scurtă.
Cu-această rugăminte, ai cuvîntul.
Noi îl vom asculta și îl vom crede
Cuvîntul tău e curățit prin cuget,
Precum păcatul piere prin botez.
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BALTHASARWAITZ

mit Schwalben am Hut *

ich könnte deine kirche sein

bin so leibhaftig wie jeder andere
mann
ich könnte deine kirche sein
wenn du an mich glaubst

hier hast du probeweis
den schlüssel zu meinem haus
verdreh nicht die augen
das dach ist löchrig
man sieht ganz schön durch
mond und sterne
die balken krächzen
aufgepasst aufdie kerzen
heiße wachstropfen schmerzen
klopfnicht an mach kein kreuz
du sollst keine heilige sein
lieber nicht
und lass die blaue schleife im haar es
ist mir so danach

tritt einfach ein und
du bist zuhaus
angenommen dumagst komplizierte geschichten

aş putea să fiu biserica ta

sunt un bărbat în carne și oase la fel ca
oricare altul
aş putea să fiu biserica ta
dacă tu crezi în mine

ia spre-ncercare
cheia de la casa mea
nu-ţi da ochii peste cap
acoperişu-i găurit
prin el se văd bine
luna şi stelele
grinzile se tot vaită
atenţie la lumânări
picăturile fiebinţi de ceară dor
nu bate la uşă nu-ţi face cruce
să nu fii o sfântă
mai bine nu
şi lasă-ţi funda albastră în păr
chiar mi-ar cădea bine

intră pur și simplu
şi ești acasă
presupunând că-ţi plac poveştile complicate

deinetwegen

deinetwegen mach ich unverdrossen
seit jahren ein langes gedicht
nur für dich geschrieben höchstens noch
für zwei drei andere

deinetwegen hab ich traurige flaschen geleert
schwarzverfluchtes kraut geraucht unzählige
liter kaffee getrunken
als wäre ich unsterblich
wie honig hab ich
das salz der tage den pfeffer dieser nächte geleckt
in deiner nähe das reinste gift
soverdammtunmenschlichkanndochgarkeinersein

ich liebe dich sehr wie du nicht bist
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den coup de foudre
passiert eher im ausland
vornehmlich in frankreich
das ist schon alles

das ist die liebe
normal das ist die liebe in groben zügen

es könnt im frühjahr sein schon morgen jetzt

iubirea-n linii mari

vrei nu vrei
le găseşti pe stradă

cercel monedă un nasture
un obiect inutil străin
un om uitând de ele le-a aruncat
se scurg lucruri copilăreşte pierdute
vor neapărat să fie găsite și în doi fiind
le bagi în buzunarul de la pantaloni n-ai încotro
le duci cu tine de colo până colo

de-atâtea ori s-a-ntâmplat
le uiţi le regăseşti
nu-s frumoase
nu-s de aur nu-s de-argint doar
găsite şi recunoscute
într-o zi
nu ştii ce-nseamnă
această fulgerare din senin

bine-nţeles că le poţi
ignora trecând mai departe dar
există acest la prima vedere
acest coup de foudre
întâmplat mai degrabă-n străinătate
mai ales în franţa
asta-i tot

asta-i iubirea
evident asta-i iubirea-n linii mari

ar putea fi la primăvară chiar mâine acum

de dragul tău

de dragul tău trudesc neostenit
de ani şi ani la o poezie lungă
scrisă numai pentru tine cel mult
pentru încă alte două-trei

de dragul tău golit-am nenorocitele de sticle
fumat-am afurisitata de iarbă băut-am
nenumăraţii litri de cafea
de parc-aş fi nemuritor
camierea lins-am sarea zilei piperul acestor nopţi

în preajma ta otrava cea mai pură
aşa al naibii de inuman nu poate fi absolut nimeni

te iubesc foarte mult aşa cum nu eşti tu

die liebe in groben zügen

ob du willst oder nicht
du findest es aufder straße

ohrring münze ein knopf
ein nutzlos fremdes ding
ein mensch hats vergessen weggeworfen
es strömt irgendwas kindliches verlorenes aus
will unbedingt gefunden sein und zu zweit
dusteckstes indiehosentaschekannstgarnichtanders
trägst es mit dir herum

es geschah öfters schon einmal
man vergissts findet es wieder
es ist nicht schön
kein gold kein silber doch
gefunden und erkannt
an irgendeinem tag
weißt nicht was es bedeuten soll
dies plötzliche leuchten

selbstverständlich kannst du es auch
liegenlassen vorbeigehn doch
gibt es dieses aufdenerstenblick
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vogelscheuche

mein großvaterwar ein vergänglichermensch und
zeitlebens sehr beschäftigt
mit dem sterben
wie hab ich ihn geliebt den alten kerl
riesig stand die linde hinterm haus und
unendlich war die welt
bis zur schlehdornhecke.

im siebenundvierziger ist er gestorben
den siebenfachen tod im donbass
an großem hunger allzuviel kälte
wanzen auch
im neunundvierziger kehrte er heim

inunseremgarten zwischenkirschbaumundflieder
steht der schwarze mann
mit dem russischen militärmantel
hats faustdick hinter den ohren
selbstderblitzfälltzartwieapfelblütenausdemhimmel
hat höllisch respekt
das verstreute heer der dorfkrähen sowieso

sperietoarea de păsări

bunicul meu a fost un om vremelnic şi
de-a lungul vieţii foarte preocupat
de moarte
ce mult l-am iubit pe bătrânul pezevenchi
teiul se ’nălţa uriaş în spatele casei şi
nesfârşită era lumea
până la gardul viu de porumbar

la patruzeci şi şapte de ani
a murit de şapte ori în donbas
de foametea cea mare de frigul cumplit
şi de ploşniţe
la patruzeci şi nouă de ani s-a-ntors acasă

în grădina noastră între liliac şi cireş
se ţine drept omul negru
într-o manta militară rusească

e-un mare pişicher
fulgerul însuşi cade tandrudin cer ca florile demăr
oricum îi poartă respect infernal
împrăştiata oştire a ciorilor satului

dichter

kies im haar und sterne
aufder zunge salz von den frühen
späten schnäpsen

im kopfkein haus mehr
tür und fenster schließen nicht

lasst mich mal in ruhe
bleibt mir alle vom leibe
sagt der liebe narr
mit grillen in den taschen und
schwalben am hut

poetul

nisip în păr şi stele
pe limbă sare de la ţuicile
timpurii târzii

în cap nu-i mai nicio casă
uşă şi ferestre nu se-nchid

lăsaţi-mă odată-n pace
nu v-apropiaţi de mine
spune dragul de nebun
cu greieri în buzunare şi
rândunici la pălărie

În româneşte de Simion Dănilă

* din volumul "mit schwalben am hut" (2014), ed.

Cosmopolitan Art Timișoara, Premiul special de poezie

al U.S.R, Filiala Timişoara, 2015.
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răspundeau glasurile mici şi stridente ale fluierelor
ciobanilor: „Venim, venim! Rui-hu, rui-hu...”

Toţi ciobanii Bihorului păreau să fie deja pe drum,
pentru că scurte chemări de fluier se auzeau din toate
direcţiile: din văile Halmagiului, Crişului şi Mureşului
veneau mocanii, înaintau prin pădurile de brazi în care
mai persista răcoarea nopţii. Alergau în opincile lor
peste costişele cu iarbă şi prin buruienile luminişurilor,
treceau prin poteci de scurtătură, prin desişuri şi
păduri de foioase, iscodind de pe înălţimile pleşuve
Muntele Găina – înalt, conic. La fiecare pauză de
respiraţie, repetau pe fluierele lor chiotul de bucurie:
„Venim, venim...”

Din satele Tării Moţilor, din ţinuturile Câmpeni,
Vascău şi Brad, din gospodăriile îndepărtate ale
Munţilor Bihorului se adunau în grupuri fetele de
măritat. Ele au pornit dis-de-dimineaţă şi trăgeau în
urma lor roabe încărcate cu zestre. Repede, oh repede,
înainte ca soarele să urce! Cercetau cu privirile cerul
senin de iulie. De cele mai multe ori fulgera şi tuna în
această zi a Sfântului Ilie, nori grei de furtună se
adunau în spatele muntelui înalt Curcubeta şi treceau
negri de-a lungul dealurilor. Dar azi, sfântul pare a fi
prietenos. Nimeni nu trebuia să-şi facă griji pentru
fustele albe, apretate cu grijă, pentru cămăşile bogat
brodate, pentru basmale, pentru panglicile colorate şi
pentru întreaga zestre etalată. Nimeni nu trebuia să-şi
facă griji că obiectele de preţ ţesute cu trudă, cioplite
sau pictate, vor deveni nearătoase sau jalnice sub puho-
iul unei averse cu grindină. Pregătită de sărbătoare ca şi
oamenii, era şi natura.

Acolo unde drumurile spre Muntele Găina întâl-
nesc spre urcuş, a încetinit forfota. Poteca a devenit
pietroasă. Ici-colo cădea câte o pernă ţesută sau un vraf
de pânză, dar erau repede aşezate şi legate pe roabele ce
se bălăbăneau. O roată de tors pictată s-a încurcat între
crengile unui brad. Dar ce are a face!? Cine vroia să-şi
adjudece un loc bun pe înălţimea bătătorită, trebuia să
parcurgă repede drumul.

-Hei, Mioaro, împinge mai repede sau lasă-mă pe
mine în faţă!

Feţele ţărăncuţelor se înroşeau ca para focului, iar
cozile le atârnau pe jumătate despletite pe umeri.

-De ce vrei tu să fii neapărat prima, Leano? Ai avut
deja aşamulte experienţe triste?

Braţe puternice, arse de soare, trăgeau puternic o

ALICEALBRICH -MAVROCORDATO

APA TRECE… PIETRELE RĂMÂN *

(fragment de roman)

Primul luciu al răsăritului a luat stelelor sclipirea,
iar lunii strălucirea. In văile râurilor persista încă ceaţa,
dar culmile Munţilor Bihorului se înălţau deja
pronunţat spre cerul care se lumina repede. Vântul
dimineţii se trezi, ceaţa albă se risipi şi pe coastele
dealurilor copacii începură să foşnească uşor. Lăstuni
zburau ca săgeţile prin aer, piţitoi şi sturzi ciripeau –
începea o zi senină de vară.

Un ton prelung, înăbuşit, venea din înălţimi şi se
repeta din păşuni.

„Ruah-ru, ruah-ru...”
El răsuna tot mai puternic şi mai variat, şi ecoul

pereţilor de stâncă îl repeta:
„Ruah-ru, ruah-ru...”
Curând strigătul a ajuns în văi şi a trezit satele din

somn. Cocoşii au început să cînte, oile să behăie.
Strigătul sărea peste dealuri şi înălţimi, întreaga ţară a
moţilor părea că se umple de strigătul care înainta
pînă în depărtare, în Munţii Apuseni.

„Ruah-ru...”. Emoţionant şi ademenitor răsunau
buciumele fetelor, care chemau la Nedeea Munţilor,
marele târg anual al fetelor de pe Muntele Găina. „Hei,
mocani, mă ciobanilor! Coborâţi de la munte! Grăbiţi-
vă încoace, flăcăilor din văi! Azi este Nedeea Munţilor,
ziua cea mare a fetelor, a peţitului şi a sărutărilor. Veni-
ţi! Veniţi!” ademeneau fluierele mari şi de pretutindeni
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roabă încărcată greu, peste rădăcini de copaci şi pietre.
-Nici tu numai eşti aşa de tânără, Mioaro. Si ai încărcat
aşa de multe pe roaba ta, că de-abia o poţi urni. Nu
cumva azi este a şaptea oară cînd urci pe Muntele
Găina?

-Lăsaţi cearta! îndemnau fetele paşnice. Ascultaţi
strigătele mocanilor... Vin!

Fetiţele ţăranilor, care veneau pentru prima oară
la Nedeea Munţilor, săreau ca nişte iepe tinere care
ajung la păşune. Îndărătnice îşi proţăpeau picioarele
puternice şi arse de soare în pământul fărâmiţat de
nenumăraţi paşi, ca şi cum ar fi vrut să biruie nu
numai urcuşul, ci şi ascensiunea ca femeie spre un
noroc încă necunoscut. Pe feţele copilăroase se citea
voinţa de nezdruncinat de a învinge în marea luptă
pentru un bărbat. Ele aveau funde roşii în cozile
groase, împletite, iar şiragurile colorate din mărgele de
sticlă, purtate peste cămăşi, săltau la fiecare pas cînd se
loveau de sânii tineri.

În timpul lungilor seri de iarnă şi-au cusut la
şezători trusoul de nuntă şi nu au discutat despre
nimic altceva decît despre Muntele Găina. Nerăbdătoa-
re aşteptau ele marea serbare a Nedeii, iar zilele erau
tăiate cu o bucată de cărbune de pe calendarul de
perete făcut de tata. La început erau aşa se multe zile...
Cine ar fi vrut să le numere?! Pe urmă, după venirea
primăverii, timpul a început să alerge, să sară, aidoma
pâraielor de munte, care coborau din munţi precum
nişte dansa-toare vesele îmbrăcate în rochii verzui,
ornate cu dantelă albă. Apoi, cînd îşi spălau rufele din
zestre în apa curată a râului, copacii înfloriţi
înconjurau deja firav grădinile. În locuri apărate de
vânt ieşeau flori de calcea-calului de un galben ţipător,
iar copiii satului adunau de jur-împrejur urzici tinere şi
frunze de podbal. Soarele strălucea cald pe pietre.

Ori de cîte ori o fată lovea cu maiul pe un cear-
ceaf, câte o codobatură îşi lua speriată zborul şi alerga
repede spre malul uscat. De toate aceste lucruri îşi
aduceau aminte în timp ce urcau Muntele Găina. Işi
aminteau de pajiştile galbene, pe care şi-au întins la
albit comorile ţesute de ele, lăudate sau ponegrite de
vecine. Îşi aminteau de ţesut şi călcat, de aranjatul în
cufăr, unde pânzeturile mai puteau aştepta până pleca
luna mai din păduri şi până cînd luna iunie gonea la
munte turmele de oi cu sunetul lor de clopoţei. Până la
urmă zilele au trecut prea repede, şi acum a sosit 20

iulie, ziua Sfântului Ilie, ziua Nedeii şi a împlinirii do-
rinţelor, sărbătoarea ciobanilor şi târgul săruturilor pe
Muntele Găina!

-Mai este mult până în vârf? Oh, ajută-mă,
Dobriţo! Din nou s-a înfăşurat iarba în spiţe.
Primele raze de soare se unduiesc deasupra coroanelor
brazilor. Trunchiurile groase au rămas în urmă şi au
făcut loc scoruşului de munte, pinilor şi mestecenilor
piperniciţi. Pe muşchii copacilor mai sclipea roua
nopţii. Fetele erau urmate îndeaproape de mame,
mătuşi, femei înţelepte sau codoaşe, care gemeau şi
gâfâiau, având mare grijă să nu-şi piardă din ochi
protejatele.

-Nu vă înfierbântaţi prea tare, că hainele voastre
de sărbătoare vor fi transpirate!, îndemnau ele, în timp
ce, urcând, căutau piepteni şi borcănele cu alifii pentru
ca odată ajunse sus să poată aranja părul ciufulit al
fetelor.

O ţărancă bătrână şi grasă din satul Rugin ge-
mea. Sufla greu, nu avea aer, şi din această cauză faţa îi
era umflată şi foarte roşie.

-Drumul ăsta nu a devenit mai uşor, de la tinere-
ţea mea încoace, gâfâia ea şi îşi ştergea fruntea asudată.
Era baba Ana, cea mai bună codoaşă a satului. De data
aceasta trebuia să însoţească trei fete pe Muntele Găina.
Lucru deloc uşor! Nici Mioara, nici Chiva şi nici Ileana
nu erau drăguţe, tinere sau bogate. Ileana era de-a
dreptul urâtă. Baba Ana se gândea îngrijorată cum ar
putea să compenseze lipsa de atracţie a protejatelor ei
cu alte avantaje, pe care le-ar putea preaslăvi. Părinţii
Ilenei i-au promis o mare recompensă în cazul în care
i-ar găsi în sfârşit un bărbat, deoarece fata avea mult
peste douăzeci de ani.

-Două oi şi un sac de făină de mălai, trei braţe de
lână albă spălată, pentru tine, dacă găseşti un
pretendent! i-au şoptit la despărţire. Este timpul deja
pentru ea! Ce mai primeşte Ileana în afară de zestre,
ştii doar. Aşa că vezi ce faci!

Baba Ana a încuviinţat din cap şi a promis să fa-
că tot ce-i stătea în puteri. Se uita îngrijorată la fată în
timp ce-şi trăgea sufletul. Ce urâtă, of ce urâtă era!
Solduri diforme, sânii plaţi, un gât mult prea lung, şi
nasul.. oh, nasul ăsta în faţa asta palidă, plină de coşuri!
Poate are să găsească un ţăran de la o gospodărie mai
îndepărtată din micuţele sate mărginaşe, poate din
Pribig, unde pretenţiile nu erau mari, unde nu exista
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şcoală, unde aproape nimeni nu ştia să citească sau să
scrie. Sau, poate ar putea lămuri pe unul dintre moca-
nii care erau în cea mai mare parte a anului plecaţi cu
turma de oi şi care nu se uitau la felul cum arată feme-
ia care le ţine casa. Pentru baba Ana era o chestiune de
onoare să rezolve această sarcină grea. Nu era ea de zeci
de ani prima şi cea mai apreciată codoaşă a satului
Rugin? A încheiat multe căsnicii, a însoţit multe fete
îndărătnice cu bărbaţi vârstnici şi mulţi ciobani neex-
perimentaţi, cu femei mature. Ea cunoştea flăcăii şi
fetele din toate satele învecinate şi îndepărtate; chiar şi
din Valea Arieşului şi a Mureşului veneau unii să-i cea-
ră sfatul. Era o afacere profitabilă, chiar dacă dădea du-
reri de cap şi chiar dacă cerea viclenie şi pricepere.

Baba Ana avea o căsuţă frumuşică la marginea
satului Rugin, care era împînzită cu catrafuse de tot
felul: bucăţi de pânză, covoare colorate de lână, piei de
oaie, icoane. De la fiecare zestre, primea şi ea câte ceva.
Ea avea de asemenea oi, care păşteau pe pajişte, alături
de marea turmă a satului. Işi primea caşurile, brânza
grasă de burduf şi primea lână. În curtea ei cotcodă-
ceau găini şi guiţa un porc rotofei, porc ce urma să fie
sacrificat de Crăciun.

Se putea trăi deci foarte bine din ceea ce oamenii
numeau dragoste, lucru pe care îl râvneau şi după care
se căţărau pe cele mai înalte culmi, precum azi la târgul
sărutului al Nedeii.

Baba Ana însăşi a avut experienţe triste în ceea ce
priveşte dragostea. Iubitul ei a părăsit-o chiar înainte de
nuntă, alegând fata unui vecin bogat. Aşa a realizat ba-
ba Ana că şi dragostea are o latură comercială şi s-a
folosit de această experienţă. Curând ea şi-a făcut o pă-
rere de nezdruncinat despre bărbaţi: ei erau un rău ne-
cesar, fără de care unele femei credeau că nu pot supra-
vieţui. Dar tocmai pentru că era materialistă, a putut să
fie o bună sfătuitoare multor fete tinere îndrăgostite.
Ea le certa cu vorbe grele, le făcea proaste pentru a le
trezi la realitate. Viaţa în văile înguste ale munţilor nu
era deloc uşoară: ceva oierit, recolte slabe de fân în luni
scurte de vară ameninţate mereu de ploi, ogoare de
cartofi înguste şi pietroase pe pantele din jurul satelor,
ceea ce nu aducea bogăţii. Numai rareori ajungea un
ţăran la bunăstare şi o gospodărie arătoasă din munca

lui de tăietor de lemne în păduri sau din comerţul
iscusit cu scînduri şi doage.

Bătrîna s-a oprit gâfâind. Tineretul ăsta aleargă
în sus pe Muntele Găina şi speră Dumnezeu ştie ce
miracol! Ei, babei Ana, îi era indiferent. Ea de
asemenea a vrut să ajute, în mod deosebit în ceea ce o
privea pe Ileana. Un zâmbet mulţumit apăru pe gura ei
fără dinţi. Hotărâtă, îşi puse din nou în mişcare corpul
masiv.

După un sfert de oră de urcuş obositor, le-a
întîmpinat o rafală puternică de vânt şi lumina
strălucitoare a soarelui anunţă culmea muntelui. Pe
platoul înalt al tîrgului şi-au instalat deja standurile
cojocarii, cioplitorii de linguri şi fluiere, vânzătorii de
turtă dulce şi curelarii. De jur-împrejur iarba era
călcată în picioare. Numai cerul putea să ştie cum au
ajuns toţi aceşti oameni sus! Babei Ana nu i-a păsat de
nimic şi nici de lungul şir de amatori de troc, pentru că
vis-a-vis de baloţii de lână etalaţi şi de hainele de piele,
de paltoanele împodobite, de ploştile de lemn
ornamentate cu flori şi păsări, de ceaunele de aramă şi
butoaie, se forma deja lungul şir al fetelor. Ca o găină
bătrână şi speriată, striga ea după protejatele ei, care
stăteau locului căscând gura, cu feţele asudate şi părul
zburlit de vânt.

-Chivo, pune-ţi lucrurile aici! Mioaro, ocupă lo-
cul de alături! Zestra ta, Ileano, o întindem pe jos, aici
în faţă de tot. Doamne, cum arătaţi... veniţi încoace!
A început degrabă să le aranjeze hainele de sărbătoare,
le-a legat mai strâns fundele şorţurilor, a moşmondit la
mărgelele de sticlă, le-a periat lins părul, a umezit cu
limba cârpe cu care le-a şters feţele lucioase. Ilenei i-a
frecat faţa cu prafroşu de cărămidă, pentru că obrajii ei
nu aveau culoare. Pe urmă, ca prin farmec, a scos din
faldurile fustei ei încreţite o sticluţă cu apă de trandafiri
şi a stropit frunţile fetelor.

-Tu, Chivuţo, nu mai căsca gura când vorbeşte
cineva cu tine! Ileano, nu scoate burta aşa afară, de
parcă ai fi deja gravidă! Si tu, Mioaro, nu te tot scărpina
pe sub cămaşă, de parcă ai avea râie! Nu râdeţi aşa
prosteşte! Cînd se apropie un peţitor, scoateţi pieptul să
se întindă cămaşa deasupra! Arătaţi-i zestrea şi
povestiţi-i despre bunăstarea părinţilor voştri, despre
păşunile voastre, despre ogoare, despre oi. Liniştite mai
puteţi adăuga câte ceva! Aşa...
Apoi a desfăcut încă o dată cozile subţiri ale Ilenei şi a
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împletit în ele câte un şnur gros, maro, din lână, şnur
pe care l-a scos din pieptarul ei.

-Cel mai bine ar fi, Ileano, să nu vorbeşti prea
mult, pentru ca flăcăii să nu vadă imediat că eşti
ştirbă!

Și celelalte femei bătrâne îşi dădeau silinţa pen-
tru fetele lor. O mamă nervoasă i-a dat fiicei ei, care
s-a împotrivit, o palmă zgomotoasă pe faţa îmbujo-
rată, după un schimb aprig de cuvinte!

-Iţi arăt eu ţie cum se mărită, făptură proastă şi
obraznică!

Fetele au îmbrăcat ciorapi albi, fustele au fost
îndreptate, opincile au fost înlocuite cu pantofi de
piele. Repede au luat puţină brânză de oi cu
mămăligă rece şi o înghiţitură de apă din ploscă.
Totul s-a petrecut repede, repede, pentru că veneau
deja primii ciobani. Fluierele lor se auzeau de
aproape.

In timp ce femeile se ocupau cu pregătirile, un
şir de ţărani bătrâni urca agale Muntele Găina. Ei
veneau după obiceiul strămoşesc la troc, la
schimbul de produse, şi discutau pe îndelete despre
perspectivele privind afacerile. Fân, lână, caş, lemne,
piei netăbăcite şi alte lucruri, care erau necesare
ţăranilor de la munte, puteau să fie târguite azi.

-Cei din Valea Crişului Negru sunt şmecheri, fiţi
atenţi! Anul trecut ne-a păcălit unul cu o căruţă
întreagă de fân mucegăit. Lâna, ei o dau mai ieftin,
da’pentru aia îi umedă şi trage la cântar.
Badea Ilie, cel cu părul alb, râde tihnit.
-Asta a fost mereu aşa. Cu ăia din Valea Crişului

Negru ne-o zis bunicu’ meu să avem grijă.
-Haidaţi să ne odihnim un pic, a mai adăugat el,

azi va fi o zi frumoasă.
Bătrânii s-au aşezat pe un trunchi de copac

doborât de un trăznet. Îşi căutau în chimirele late
tutunul, pe care îl rulau în foi de hârtie maronie.
Apoi unu le dădu foc la ţigară.

-Da, cândva, în vremurile cele bune...
Vocile lor erau monotone. Soarele urcă mai sus.

Un roi de albine sălbatice trecu, ciocănitoare ciocă-
neau în pădure şi vântul huruia în crengile brazilor.

-Anul trecut, ploaia aproape că mi-a stricat tot
fânul pentru iarnă. Anul ăsta o să fie bogat. Un an
bun!

Un uliu se desena cu aripile sale sclipitoare pe

cerul albastru. Un strigăt strident brăzdă aerul. Ță-
ranii îl urmăreau cu ochi somnoroşi.

-In Halmagiu au numit un consiliu popular...
Au coborât vocile.
-In Halmagiu, zici?
-Da, şi ce se întâmplă în mina de la Brad, ştiţi?
- In Valea Mureşului, îi vorba că sunt mulţi tăie-

tori de lemne străini. Oameni din toate colţurile
ţării. Timpuri noi! Poate mai apucăm să trăim, să
vedem cum o fi!

-Ce poate să ne facă! Pot ei să înfiinţeze în valea
îngustă de la Lungşoara o cooperativă agricolă? Ori
în Brusturi, unde abia este loc pentru o grădinuţă, or
putea să despice pământul printre pietre şi torenţii
de munte cu tractorul? Pot să sporească oieritul?
Munţii, pădurile, urşii şi ciobanii nu pot să-i
schimbe.

Badea Ilie tăcu. Se gândi la ce-i povestise nepo-
tul său, care a venit acasă din prizonierat. El i-a po-
vestit bunicului său, şoptind în semiîntunericul
şurii, lucruri ciudate, într-una a folosit cuvântul „co-
lectivizare”. Bătrânul Ilie s-a gândit că nepotul său,
care s-a reîntors în ţară bolnav şi slăbit, care arăta
aşa de speriat, ştia precis mai multe despre toate
lucrurile astea şi a hotărât să-l descoase. Azi însă, în
această zi frumoasă, fără nori, în ziua Sfântului Ilie,
nu vroia să-şi strice buna dispoziţie. Se ridică şi-şi
potrivi chimirul peste trupul rotofei.

-Hai, mergem mai departe, că se încălzeşte! Sau
chiar nu vreţi să vă uitaţi la fete, înainte ca flăcăii să
ia ce-i mai bun? (. . . . )

În româneşte de: MAGDALENA SIMA
* versiunea originală ”Die Steine bleiben” a apărut
la editura Wollzeilen din Viena în anul 1961 . Tra-
ducerea și apariția în România la editura Galaxia
Gutenberg a fost sponsorizată de Prof. Dr. H. Emil
Hocevar din Viena.

"Păcat că o asemenea lucrare, de mare relevanță is-
torică și artistică, nu a putut fi indeajuns de cunos-
cută; după părerea mea, romanul acesta s-ar putea
să fie cu mult superior unor scrieri românești des-
pre civilizația și lumea rurală de la noi. Nimic tezist
și nimic supralicitat, totul de un bun gust desăvarșit."

Ștefan I. Ghilimescu
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BORIS PASTERNAK

(1890 – 1960)

S-a născut la Moscova în familia pictorului L. Paster-
nak şi a pianistei R. Kaufman. În casa lor veneau frecvent
scriitori, muzicieni, printre care L. Tolstoi, A. Skriabin, V.
Serov. În copilărie, B. Pasternak ia lecţii de pictură, apoi, în
anii 1903-1908, se pregătea serios pentru o carieră de
compozitor. Studiază filosofia la Universitatea din
Moscova (1909-1913), un semestru aflându-se la Uni-
versitatea din Marburg (Germania), frecventând cursurile
celebrului filosof G. Cohen. După absolvirea universităţii
se dedică activităţii literare. Începuturile poetice i se orien-
tează spre simbolism, însă în 1914 intră în grupul futurist
„Centrifuga”. Sinteza simbolist-avangardistă se remarcă în
primele-i două cărţi – „Gemene în nori” (1913) şi „Peste
bariere” (1917). Personalizarea sa „canonică” este evidentă
în a treia carte, „Sora mea – viaţa” (1922), care ar repre-
zenta, parcă, un jurnal din vara anului 1917, vară dintre
două revoluţii şi, se poate spune, două Rusii. Însuşi autorul
definise un atare discurs poetico-filosofic drept „inti-
mizarea istoriei”. De aici încolo B. Pasternak devine un
protagonist al poeziei ruse, influenţa sa remarcându-se în
creaţia mai tinerilor confraţi P. Antokolski, N. Zaboloţki,
N. Tihonov, A. Tarkovski şi K. Simonov. La rându-i, cel
mai apropiat dintre poeţii contemporani considera a-i fi V.
Maiakovski (din prima perioadă de creaţie).

În concepţia lui Boris Pasternak, futurismul înseam-
nă acţiune novatoare în domeniile obişnuitelor mani-
festări ale vieţii sub semnul eternităţii. În articolul progra-
matic „Pocalul negru”, poetul îşi formula crezul (de etapă)
astfel: „Deci permiteţi-i impresionismului în miezul meta-

forei futurismului să fie un impresionism etern.
Transformarea vremelnicului în veşnic prin intermediul
clipei limitative – acesta e adevăratul sens al abreviaţiei fu-
turiste”.

În 1927 Pasternak părăseşte LEF-ul (Frontul de Stân--
ga al Artei), adică şi avangardismul, orientându-se în albia
unui neo-clasicism de o distinctă individualitate, în cazul
său echivalentă, incontestabil, cu originalitatea. Între anii
1946-1955 scrie una din principalele sale cărţi, romanul
„Doctorul Jivago”, în care sunt abordate eternele ecuaţii
viaţă-moarte, întemeierea existenţei umane pe/în cultură şi
istorie, rolul artei şi naturii întru depăşirea dezarmoniilor
pe care le cauzează moartea, războiul, revoluţiile etc.

Romanul nu este acceptat de editurile sovietice, apă-
rând, în 1957, în Italia, după care urmează versiunile
engleză, franceză, germană, suedeză. În 1958 lui B.
Pasternak i se acordă Premiul Nobel, fapt ce declanşează în
URSS o furibundă campanie denigratoare la adresa auto-
rului. Drept (strâmb!) rezultat, este exclus din Uniunea
Scriitorilor, la un stadiu incipient punându-se pe rol chiar
un dosar ce stipula „trădarea de patrie”. B. Pasternak refuză
premiul. (Printre altele, în „Declaraţia TASS” din 2.11.1958
– ca în timp de război, nu? – se spunea: „În cazul în care B.
L. Pasternak va dori să părăsească pentru totdeauna
Uniunea Sovietică, orânduirea socială şi poporul pe care
le-a calomniat în opul său antisovietic „Doctorul Jivago”,
organele oficiale nu-i vor crea piedici. I se va oferi ocazia să
plece din Uniunea Sovietică şi să încerce personal toate
«minunăţiile raiului capitalist»”. Astfel, se anticipa un alt
caz – cel al lui Soljeniţîn. Diploma şi medalia Premiului
Nobel avea să le primească, în 1989, fiul scriitorului.

Boris Pasternak este şi unul din redutabilii traducă-
tori din opera lui Shakespeare, Goethe, Verlaine, din poe-
zia gruzină. La întrebarea dintr-o anchetă literară despre
eroii preferaţi din viaţă, din istorie, Eugen Ionescu a
răspuns:  Pasternak, Socrate.

ZAIAFETURI

Beau amarul cerului autumnal şi-al tuberozelor,
Şi-n ele este jetul fierbinte al trădărilor tale.
Beau amarul serilor, nopţilor, gloatelor, strofelor
Hohotitoare de plâns – îl beau din negre pocale.
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Proscrişi ai meseriei, trezii nu suportăm. Amarnic,
Hălcilormari, garantate război în veci le-amdeclarat.
Alarmantul vânt al nopţii – al toasturilor paharnic,
Cărora, probabil, nicicând a se împlini nu li-i dat.

Ereditate, moarte – comeseni la trapeze-n exces.
În zorii tihniţi copacilor le pâlpâie crestele –
În torba cupesmeţi –  şoarece ce umblă-i un anapest
Şi Cenuşăreasa, grăbită, îşi schimbă veşmintele.

Podeaua-i măturată, pe masă – nici fărâmitură,
Precum un sărut de copil, versul respiră liniştit;
Cenuşăreasa fuge-n zile faste cu vreo trăsură,
E dat şi ultimul ban – pentru noi doi fiind plătit.

GARA

Gara, rezistentă, ignifugă ladă 
A plecărilor, întâlnirilor mele,
Prieten încercat şi sfetnic devotat,
A începe – ce de-a merite rebele.

Se-ntâmpla, viaţa-mi toată depindea
De fularul-ştreang, până să pornească
Trenul şi-a harpiei botniţa pufăia
Aburi surii, ochii să ne bulucească.

Se-ntâmpla, abia de mă aşez alături
Şi – s-a zis. Mă topesc, viaţa-i fără-nţeles.
Adio, căci e timpul, bucuria mea!
Conductore, acum chiar o să sar din mers!

Se-ntâmpla, se crăpa apusu-n manevre
De intemperii, traverse, străin peron,
Şi cu gheare de fulgi prinde a te-nşfăca –
Să nu nimereşti cumva sub greul tampon.

Şi-amuţeşte al repetărilor fluier,
Altu-i preia ţipătul în depărtare,
Şi trenul viscoleşte dens pe peroane
Cu o surdă şi cocoşată ninsoare.

Iată amurgul numai are răbdare,
Şi iată-n urma fumegărilor grele
O rup din loc şi câmpii şi vijelie, –
O, dacă aş fi fost şi eu printre ele!

1913, 1928

La 1 octombrie 2015, a fost omagiat un Mare
Poet,  Boris Pasternak  – în oraşul Cistai (Cistopol’) din
Tatarstan i-a fost inaugurat un monument. Îl vedeţi
aici. E un gest de solidarizare cu cei care au fost opri-
maţi de regimul comunist. E un semn de dreptate care i
se face Poetului.

Traducere și prezentare: Leo BUTNARU
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Fröstelnd ziehen wir in uns
Den Baum des Nächsten groß

DieweißenSchmetterlinge–KonstellationdesÜbergangs

Wir erkennen denMarmorblockwieder

Erlebnis und Inspiration
Bestätigen das gebärendeWort

Die alterierten Energien
Geheimnisschiffe
In der Atmung der Gestade

Die Beschützer
Verlieren sich
In den Gängen der Ossarien

Geboren aus der Träne des Nichts
Suchen wir die Felder
Der veredelten Energien

Bilder widerspiegelt im Blau
Der spezifischen Zeiten

Informationsscharen
Die ihre Schatten
Durch die Morgenstrahlen schleusen

Die Ton-Lotustafeln
Verfangen in der Falle des Suchens

Schweigend herabgestiegen – Blumen der Nacht
Lauschen wir
DemGebet des Universums

Leinwände, die nicht aufnehmen können
Die duftenden Flügel der Farben

Der Reihe nach
Berühren wir unsere Kindheitsträume
Indemwir sie mit der Reinheit des Glaubens
Beschneien

Das Verstehen alles Wesentlichen
Nuanciert jenes sensible Drüben

MIREL RADU PETCU

DIE RINGE DES GLAUBENS *

Poem

Unverständlich

Das Zeichen

Erstarrt

In der Asche der Zeit

Wir fixieren unsichtbare Punkte
Aufder heiligen Staffelei – kupferfarbene Strahlen
Des Spätherbstes

Die Herausforderung
Blütenblätter des Erinnerungslichtes

In Abdrift
Aufdem Fluss des Selbstes
Klammern wir uns an dasWeiß der Energien

Denn die Flamme ist wie die Zeit
Verwandelnd

verleiht sie Sinn
Des Geistes Auge
Streichelt

den Staub
DerMilchstrasse
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Flügelhornlaut
Exiliert
Zwischen Heilig und Profan

Das stete Schwingen
Verendlost denWeg

Schatten
Die durch Jahrtausende
Ihr Herabsteigen
vomKreuz schleifen

Blühende Zweige – Sekunden – Genesis
Ikone der Seelen

Denn nicht das erste Verbrechen
gibt uns die Antwort

Schrei der Verzweiflung
GewaschenindensauberenFarbendesSonnenuntergangs

Unversöhnte
Rückgabe
Die unsere Agonie steigert

Regenerierende
EnergetischeModelle

Die Pferde des Nichtseins
Aufgesogen von den offenen Systemen

DasWeiß der Harmonien
Abdrücke

Unverstandene Dominanten

Tore des Lichts

Wir suchen unsere außerhalb der Zeit
Ankernden Schiffe

Wiedergeburt zur Diskontinuität
Über Jahrtausende aufgewirbelter Staub
Von denWagen unserer Träume

Die uneingeschlafenen Stunden

Schmelzen
In der Arboreszenz der Augen

Düfte
Verbrannt imHerbst der Trennungen

Der Schrei des Hirsches
ertränkt das Nichts

Gealtert
Von den kalten Farben der göttlichen Kerze
Suchen wir die Balsam-Sprache

Die innerenWahrnehmungen
Silhouetten verloren in
Ungeduld

Aufgelöste Blicke
Die sich die Schreie derWinde näher bringen

Indem sie ihre Schatten versöhnen
Kehren die Söhne
Die Flammen der Sonnenuntergänge
Um

Der das Licht
gesät hat
Bemerkt die abgerissenen
Blätter
Aus dem großen Buch des Universums

Wir berühren das Leichentuch
der Ungewissheit
Mit von all dem Suchen verwundeten
Seelen

Die Schatten der umherirrenden Galeeren
Offenbaren sich den Blütenblätter-Sternen (. . . )

Übertragungaus dem Rumänischen:Michael Astner

* Aus dem Band: " DIE RINGE DES GLAUBENS "

BrumarVerlag, Temeswar, 2015
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Die mich nicht kennen
überlassen mir
nur ihr Gesicht
um darin zu lessen.

DER VERLORENE SOHN

Derverlorene Sohnkehrt in seinElternhaus zurück
WodieWorte sichüberlagernwie langgestapeltes
Laub.
Niemand versteht ihren Sinn
man hört nur ihr Echo.
Der Vogel berauscht sich an seinen Trillern
und imaginäre Feuer ahmen die Flüchtigkeit des
Schweigens nach.
Aufgeschobene Zeit, absolute Zeit
die Ewigkeit wie gehabt.
Du, ausgesetzt, niemand erkennt dich
in deinem Reich, wo du das Licht gesehen hast.
Die Ikone deinerMutter, die Ikone deines Vaters
wachen über den weißen Mauern
vor denen niemand ein Gebet spricht.
Die Erinnerung breitet sich aus wie Schnee und
selbst Schmetterlinge erstarren im Licht
wie Traumgestalten.
Du, verlorener Sohn, Teil eines verlorenen Echos
wie der Sinn hinter einem verschlüsselten Text.
In Erwartung der Spätnachrichten
Traumflüge und die Spuren einesWesens imÄther.
Der Vater hat seinen Sohn erkannt.

Ins Deutsche übertragen von: Elmy Lang

GEORGE SIMON

EIN JAHRHUNDERT DER EINSAMKEIT

Die meisten Menschen hören ihr Herz
wie es schlägt in einem Jahrhundert derEinsamkeit.
Es ist nahezu unmöglich zu atmen
wenn du überfallen wirst
von dem anonymenWeiß
das selbst die Worte bedroht.
Ein kleines Heer von Zwergen
versucht das genetische Gesetzbuch zu korrigen
ein weiteres Herr von Grammatiken
misshandelt die Syntax.
Man wirft Brot vor die Schweine
perverse Strategen, bewehrtmit berühmtenZitaten
schützen sich vor unvorhersehbarerAggressivität.
Es ist unmoglich, in einer Landschaft
mit anonymen Gesichtern zu leben.
Einerglaubtenichtdaran,dasSterbenerlernenzukönnen
EinanderermeditierteüberdieVollkommenheitdesLichtes.
Aberniemandistesbishergelungen, vorauszusehen
welchen Riss es imMenschen geben wird
wenn er sich selbst gegenüber treten muss.

DER POET IN DER STADT

Die mich kennen
erinnern sich
dass ich der Mann bin
der schreibt.
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NIKOLAUS BERWANGER

(1935 -1989)

SCHNEEWITTCHEN ÖFFNE DEINE AUGEN

wir leben
im zeitalter der zwerge
schneewittchen
liegt in einer
intensivstation
die erste geige
weint nur mehr elektronisch
wir leben
im zeitalter der zwerge
schneewittchen
liegt in einer
intensivstation
in unseren seelen
lieben sich
freche krebszellen
wir leben
im zeitalter der zwerge
schneewittchen
liegt in einer
intensivstation
das gewissen zu vieler
ist rein
weil sie es nie benutzen
wir leben
im zeitalter der zwerge

schneewittchen
liegt in einer
intensivstation
die heuchelei
ist unser morgengebet
wir leben
im zeitalter der zwerge
schneewittchen
liegt in einer
intensivstation
wir dürfen zu jeder stunde
einer meinung sein
wir leben
im zeitalter der zwerge
schneewittchen
liegt in einer
intensivstation
riesen zerquetschen uns
wie ameisen
wir leben
im zeitalter der zwerge
schneewittchen
wann öffnest du endlich
deine augen

MASKEN

zu viele menschen
haben ihr ehrliches gesicht
aufholprigen straßen verloren

masken
wie beim großen karneval
masken masken
an allen ecken masken

darum erschreck ich immer
wenn sich hinter schwarzen wolken
ein lächelndes gesicht zeigt

masken
wie beim großen karneval
masken masken
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an allen ecken masken

ein ergebenes grinsen
ein falsches lachen
um den vorgesetzten zu gefallen

masken
wie beim großen karneval
masken masken
an allen ecken masken

beim glauben
beim frohsein
beim bösesein
beim jasagen
beim neinsagen
beim weinen
beim lachen

warum
buckelt er so
der mensch
was ist noch echt
an ihm
wann ist er wirklich
er
wo will er hin
was sucht er eigentlich
der mensch

vielleicht sein gesicht
das irgendwo
im straßengraben liegt

masken
wie beim großen karneval
masken masken
an allen ecken masken

(Aus "schneewittchen öffne deine Augen", Facla
Verlag, Temeswar 1980)

BABYLONISCHE LIEBESERKLÄRUNG

ich fahre keinen schwarzen mercedes
esse am liebsten in der griechischen taverne
versüße mir das leben mit baklawa
die lyrik der slawen beschwingt meine seele
meine lieblingsmarke ist der rote aus bordeaux
melancholische romanzen aus rumänien
treiben mir ehrliche tränen in die augen
das beste eis hat immer noch giovanni
dermann aus napolimit dem pechschwarzen haar
nach einem slibowitza schwör ich
auf jugoslawische bohnensuppe
und träum von chinesischen frühlingsrollen
ich laß mich von den gewieften
bocciastars im schwäbischen park mitreißen
liebenordischemöbelundhasse schwedischegardinen
ichflitzemitdemorientexpreßdurchnachtundnebel
die ostermesse im ehrwürdigen stephansdom
erscheint mir täglich als ewiger friedensappell

wenn ich jetzt noch öffentlich verkünde
daß ich gerne mit kreolen frauen schlafen würde
unddenzierlichengangderasiatinnen so bewundere
dann heißt es sicher laut und hart
total versnobt unsere deutschen

nur sachte meine damen meine herren
von wo wollen sie überhaupt wissen
daß ich ein echter deutscher bin
vielleicht bin ich ein bürger aus babylon
der den legendären völkerturm
zu einem sinnvollen unozentrum
ohne vetorecht umfunktionieren will
und dafür alle grenzen ausradiert

MEIN ZEUGE DER TEUFEL

mein körper übernachtet in voller ruhe
meine gedanken sind aufwanderschaft
mein letzter funke glück war in ketten gelegt

eben habe ich sie selbst gesprengt
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ich habe sicher richtig gehandelt
mein zeuge ist der teufel

und mein glück darf entscheiden
ob glück tatsächlich glück bringen kannt

ZEITGENÖSSISCHE DIPLOMATIE

meine nächte
ringen mit deiner morgenröte
meine meere
überfluten deine zerklüfteten berge
meine wildgänse
fahren deiner krähendivision
in die federn
mein bienenvolk
vernichtet deine süßliche propaganda

in meiner Seelenlandschaft habe ich
deine letzten pferdespuren verwischt

du verkündest großspurig
deine sofortige bereitschaft
mit mir verhandeln zu wollen
alle strittigen fragen
aufden tisch legen zu wollen

für wieviel stunden für wieviel tage
wenn ich mal fragen darf

UM MICH HERUM

um mich herum
riecht es nach sumpf
aus dem maul zu vieler
um mich herum
fließt ein lügenstrom

die kleinkarierten
um mich herum
stehlen meine seele

echter raubmord
schlimmer
helft doch

nur die nächte
atmen ohne angst
nur die nächte
flüstern ohne schäm
nur die nächte
sind ehrlich

PROVOKANTE ÜBERLEGUNGEN

es ist kein bestelltes lippenbekenntnis
ich liebe sie auch heute ehrlich
die geheimnisumwobenen karpatenwälder
die stillen abende an der meeresküste
die singenden disteln der steppen
selbst die vielen guten absichten
und die weniger gelungenen taten
sind keine unverzeihlichen sünden
die goldene sonne über der heide
hat sich nun mal
meinem gedächtnis unverlierbar eingegraben
davon kann mich selbst die kindliche unreife
der lebensfrohen rumänen nicht abbringen
ich entschuldige ihre neigung
zur selbstverherrlichung
ihre so sehnsuchtsvolle ungezähmtheit
weil hier ein seltsamer charme verborgen liegt
nein ich hänge mich nicht
zu weit aus dem fenster
warum man mich dann genötigt hat
dem so verehrten land rumänien
freiwillig den rücken zu kehren
weil ich nicht akzeptieren wollte
daß man klaffende wunden
mit honig besalbt
dem volk salz und paprika
in die verweinten augen streut
weil ich nicht den letzten lichtblick
vom erträumten frühling der menschheit
unter präziser anleitung
zu grabe tragen wollte
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BERNHARD SETZWEIN

Hrabal
und der Mann am Fenster

( Fortsetzung aus der Okober Ausgabe 4 (9) 2015 )

Personen:
Dutky, der Spitzel
Lenka, die junge Frau
Hrabal, derDichter

Ort:
Datschensiedlung in Kersko

Zeit:
Sommer 1997, zur Obstweinzeit

Zwei

Lenka:
Sicher

(Gehtumher; schautsich um; nimmtdieses und jenes zurHand)

Ich finde übrigens auch
daß sie das hervorragend gemacht hat
Ihre Anna
das Abtippen
und vor allem das In-Verwahrung-Geben
bei der Frau Swoboda
Was für ein Glück

daß diese Berichte nicht verloren gegangen sind

Dutky:
Nicht wahr
das sagen Sie auch

Lenka:
Sie werden uns noch eine große Hilfe sein
diese Berichte

Dutky:
Genau
damitmachen wir ihn jetzt endgültig fertig
diesen Hrabal

(Suchthektisch nach einerbestimmten Stelle in den Berichten)

Wissen Sie, was der
zum Beispiel geschrieben hat?
(Er hatdie Stelle gefunden, liest vor)

Wenn überhaupt Revolution
dann nur gegen sich selber

Lenka:
Sehr schön
Das hängen wir
als Spruchband über den Gartenweg
daß es alle lesen müssen
die die Dichterdatscha besuchen kommen
ein Hrabalbanner
das imWind flattert

Dutky:
(Stöbert noch immer in den Papieren; nebenbei:)

Wer soll da kommen?
(Findet eine andere Stelle)

Oder hier:
Ich wollte immer nurmich verändern
denjenigen, den ich in greifbarer Nähe hatte
mich selbst
Lanský sagt
mit solchen Sätzen sprengt der Hrabal
uns alle in die Luft

Lenka:
Die Hrabalfreunde natürlich
Aus der ganzenWelt
werden sie nach Kersko kommen
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ach was sag ich: pilgern
sie werden nach Kersko pilgern.

Dutky:
Der hat Freunde?
Daß ich nicht lach’
Verschwörer
Mitverschwörer
das vielleicht
aber doch keine Freunde
Frau wendet sich Dutky zu. Charmantund umgarnend.

Ohne daß er es recht bemerkt, nimmt sie ihm die

Aktendeckel ab.

Lenka:
Sehen Sie
wir aus der Kreisstadt
haben da etwas vor

Dutky:
Sie kommen also doch von der Firma?

Lenka:
(Stutzt; lacht dann)

Aber nein
ich bin doch vom Tourismusbüro

Sie führtDutky, ohne daß er es rechtmerkt, direkt vor das

Fenster. Sie deutet hinaus in Richtungvon Hrabals Datscha.

Lenka:
Wir richten ein Hrabal-Museum ein

Dutky:
(Ungläubig)

Da drüben?
Direkt vormeiner Nase?

Lenka:
Ja
Das Meiste kann bleiben
wie es derMeister liegen und stehen hat lassen
Man soll ja doch auch sehen
wie er so gelebt hat
Ein intimer Einblick
verstehen Sie Dutky

DutkynimmtdenFeldstecher, schautdurchsFensternachdrüben.

Dutky:
(Mehr zu sich)

Besonders vorsichtig war er ja nie
im Gegenteil
Hat so getan
als ob er in einemHaus aus Glas leben tät
Nie ein Rollo heruntergezogen
Immer alles offen
(Resolut zurFrau)

Ich jedenfalls habe alles gesehen
alles gesehen und alles aufnotiert
Mir ist nichts entgangen
nicht die kleinste Kleinigkeit

Lenka:
Deshalb bin ich ja zu Ihnen gekommen
Sie müssen mir von Hrabal erzählen
wie er so war
wie er gelebt hat

Dutky:
(Lacht verächtlich)

Direkt primitiv
Stellen Sie sich vor:
Er hat all die Jahre
keine Leitung ins Haus legen lassen
kein fließendWasser
Das Geschirr amGrant
draußen imGarten gewaschen
Die Leute haben gesagt
er liebt das einfache Leben
Namir wär’s zu primitiv gewesen
Die Frau setzt sich zurück aufden Stuhl. Voller

ErwartungundFreude.

Lenka:
Wirklich?
Das ist ja wie imMärchen
Oder wie bei meinen Großeltern
im Böhmerwald
Erzählen Sie
Herr Dutky
erzählen Sie

Black out.
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Drei

Dutky im alten, völlig zerschlissenen Ohrensessel. Er ist leicht

beschwipst vom Obstwein. Die Frau tänzelt um ihn herum mit

einerVideokamera vor dem Auge. Evtl. Projektion des gefilm-

ten Gesichts von Dutky groß aufderHolzschupfenwand.

Dutky:
(Lacht)

Wissen Sie
wie ihn alle im Ort nennen?

Lenka:
Nein
sagen Sie’s.

Dutky:
Den Negerkönig von Kersko

Lenka:
(Lacht)

Warum das denn?

Dutky:
Na, weil er immer barfuß unterwegs ist
das ganze Jahr über
beinahe
Früher
ganz früher
hat er seinen Freunden imWirtshaus erzählt
als er noch Fahrdienstleiter bei der Bahn war
ist er einmal sogar
in der Paradeuniform der Eisenbahner
an den Füßen aber nackt
barfuß über denHauptplatz vonKöniggrätzmarschiert
wie ein Negerkönig
der aufdemDorfplatz
seinen Stamm begrüßt

Lenka:
Ach
ich hätte ihn so gern selber noch erlebt
Ermuß so süß gewesen sein

Dutky:
Negerkönig übrigens auch deshalb

weil der ganz verrückt ist nach der Sonne
Dem kann’s überhaupt nie heiß genug sein
Unter der afrikanischen Sonne tät’ sich der
pudelwohl fühlen
Der läßt sich von der Hitze brutzeln
bis er braun ist wie ein Zigeuner
Zigeuner oder Zirkusarbeiter
die liegen auch die meiste Zeit in der Sonne
mit einemGrashalm zwischen den Lippen
Heiliger Strohsack
wie der das Faulsein liebt
Ich seh das doch alles
hier vonmeinem Posten hinter den Astlöchern aus
weil er sich auch aufführt
als wenn er in einemHaus aus Glas leben würde
Völlig ungeniert
Liegt da aufseiner Veranda
fauler wie das fauligste Faultier
und streckt alle Viere von sich
Wissen Sie wie dem seinWahlspruch lautet?
Lieber ein wackliger Biertisch in der Sonne
als ein sicherer Arbeitsplatz im Dunklen

Lenka:
(Lacht; dann)

Hatte er eigentlich Kinder?

Dutky:
Der doch nicht
Hätte er mal lieber welche gehabt
dann wäre uns allen
allerhand erspart geblieben
Weil wissen Sie, was er einmal gesagt hat
zu seinen Kumpels in derWaldwirtschaft?

Lenka:
Nein

Dutky:
Warten Sie
ich hab’s erfragt
(Nimmt sein Notizheft, blättert, liest schließlich vor)

Wennman keine Kinder hat
was soll man damachen?
Man kann sich nur aufhängen
oder schreiben
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(KlapptNotizheft zu)

Und er hat sich
leider
fürs Schreiben entschieden

Lenka:
(Läßt die Kamera sinken)
Was Sie alles wissen
Sie wären imGrunde
der ideale Führer

Dutky:
Was wär ich?

Lenka:
Na, der ideale Museumsführer
für drüben
imHaus aus Glas
Das gefällt mir übrigens
(Filmt weiter)

Dutky:
(Zu sich)

Sonst noch was
Hausmeister werd’ ich machen für den
Hernach darfich mich noch
um den seine Katzenbrut kümmern

Lenka:
Ich meine diese Bezeichnung
Haus aus Glas
die gefällt mir
für unser Kerskoer Hrabal-Museum
So wie Karel Čapeks Sommerhaus in Stará Hut’
An der Schlucht heißt
würde ich für Hrabals Datscha
Haus aus Glas vorschlagen

Dutky:
Mir doch egal

Lenka:
Ach Herr Dutky
Jetzt seien Sie doch nicht immer so mürrisch
Sie sind der einzige
der noch etwas von ihm erzählen kann

Dutky:
Und überhaupt
jetzt hören Sie doch endlich einmal auf
mir dauerndmit diesemDing
vor der Nase herumzufuchteln
Sie machenmich ganz nervös

Lenka:
Das legt sich
glauben Sie mir
Daran gewöhntman sich schnell
wennman eine Berühmtheit wird
Und außerdem brauchen wir das alles

Dutky:
Wozu denn
wenn es ja doch keinenmehr
in der Kreisstadt gibt
den das interessiert

Lenka:
Kreisstadt
was reden Sie denn dauernd von der Kreisstadt
Sie werden sehen
daß man sich bald schon
landesweit
ach was europaweit
was sag ich denn: weltweit
für das interessieren wird
was Sie zu erzählen haben

Dutky:
Meinen Sie?

Lenka:
Aber ja doch

Dutky:
(Nimmt seine Aktendeckel in die Hand)

Ich wennmal auspack’
restlos

Lenka:
Das weiß ich doch
Ich komm Sie jetzt jeden Tag besuchen
Besuchen und filmen
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Dutky:
Mit so einem jungen Leben
wie Sie eines sind
Fräulein…

Lenka:
Lenka
sagen Sie einfach Lenka

Dutky:
Fräulein Lenka
dawerd’ ich vielleicht
etwas aufräumenmüssen hier
in meiner alten Hütte

Lenka:
Machen sie sich keine Umstände
Hauptsache Sie erzählen

Dutky:
Also gut

Black out.

Vier

Im folgenden nur die Videoprojektion des Kopfes von Dutky,

als Nahaufnahme. Während des Erzählens ständig Schlucke

aus dem Obstweinglas. Ansonsten die Bühne leer und unbe-

leuchtet. Das, was Dutky zu erzählen hat, in kurzen Sequen-

zen, die unterbrochen und gegliedert werden von zwischen-

geschalteten Fotos, die Hrabal zeigen. Evtl. mit Musik

unterlegt, die in den Erzählpausen Dutkys für sich freisteht.

Dutky:
Geld war ihm so was von gleichgültig
Hat er für eines seiner Bücher
damals, als sie noch erscheinen durften
einen Vorschuß bekommen
dann ging ermit einem Einkaufsnetz in den Verlag
sich das Geld abholen
In möglichst kleinen Scheinen
So war’s ihm am liebsten
Es sollte aussehen
alsschlenkereereinHäuplWirschinginseinemEinkaufsnetz

Nie ging er damit nach Hause
sondern immer in die Bierkneipe
um eine Lokalrunde nach den anderen auszugeben
Er hing das Einkaufsnetz an den Garderobenhaken
und die Scheine hingen durch die Maschen
wie welk gewordene Salatblätter
Das Geld war ihm so was von wurscht
Undgenaudarumflogen ihmdie Scheine auchnur so zu
nehm’ ich an
Das Geld ist nachschauen gekommen
ob es ihmwirklich so wurscht ist
wie er immer behauptet
Weil bei den meisten ist es anders
Kenntman doch
Schaut da das Geld erst mal vorbei
können sie nichtmehr genug davon kriegen
Und der Hrabal sollte also auch
in Versuchung geführt werden
denk ich mir
Nach und nach
sind alle Moneten bei ihm gelandet
Geld von überall aus derWelt
Lanský sagt, der Zaster kommt zu ihm
aus Toronto und Paris
Frankfurt undMadrid
Aber nichtmal ’neWasserleitung hat er sich
in seiner Datscha legen lassen
das versteh’ einer

Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder:

Dutky:
Der ist verrückt
wenn Sie mich fragen
Zumindest zeitweise
anwandlungsweise
Wenn er wieder in denWald
in den Kiefernwald
hier rund umKersko
rennt und die Bäume umarmt
Solche Anwandlungen hat der
Und dann reibt er sich mit Bier ein
in derWaldwirtschaft
wo er den ganzen Tag beimNichtstun verhockt
Und alle halbe Stunde
verrückt er seinen Stuhl
um ja schön immer in der prallen Sonne zu sitzen
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Immer dem Laufdes Gestirns hinterher
ruft er
und reibt sich
zur Abkühlung
das Gesicht den Nacken die Brust
mit einem frisch gezapften kühlen Bier ein
weil die Juden täten sich doch auch
ihre Schläfenlocken
mit Zuckerwasser einreiben
sagt er
Der ist verrückt
wenn Sie mich fragen.
Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder:

Dutky:
Ein Schriftsteller muß ein winziger Staat
innerhalb des ihn umgebenden Staates sein
eine Ein-Mann-Gesellschaft
innerhalb der Gesellschaft der vielen
Das hat ihn vielleicht umgehauen
den Lanský
als er das hörte
der wär beinahe vomHackstock gefallen
Saß nämlich immer
hier aufdemHackstock
und ich hab ihm
genau wie jetzt Ihnen
meinen Rapport gemacht
Ein Staat im Staat
hat er wiederholt
der Lanský
solche Sachen sagt der Hrabal
Er konnte es gar nicht glauben
Ich hab nur gesagt:
Aber wenn’s doch
in meinemNotizheft steht
Fotos von Hrabal. Musik. Dann wieder:

Dutky:
(Eingenickt; zuviel vom Obstwein; schreckt plötzlich aufund

macht absatzlos weiter; ziemlich betrunken)

… und das hat seine Eliškameiner Anna
über den Gartenzaun… hat die das

(Ihm fällt das Kinn auf die Brust; reißt sich wieder

zusammen)

Weil das hab ich nämlich später herausgefunden

daß sich die zwei Frauen…
diese beiden Ehe -…
Eheindividuen
daß sich die einfach alles
ohne die geringste Rücksicht
brühwarm sozusagen
über den Gartenzaun…
haben sich die alles erzählt
Weil es nämlich genaugenommen
im Leben von niemandem von uns
auch nur die allerkleinste Kleinigkeit gibt
die man geheimhalten müßte …
Alles kann gestanden und gebeichtet werden
weil wir ja eh alle
dieselben Geheimnisse haben
Das hat dieser Hrabal
(Zeigt in die falsche Richtung)
da drüben
(Zeigt in die richtige Richtung)
da drüben
in seinemGlashaus
als oberstenWeisheitssatz verkündet
Jawohl
Und deshalb wahrscheinlich auch
hat seine Eliškameiner Anna
über den Gartenzaun…
hat die erzählt
daß einmal
eines Tages
daß da eines von seinen Büchern
na, von demHrabal seinen Büchern
ganz frisch gedruckt
nochmit diesem herrlichen Duft nach Druckerfarbe
sofort wieder eingestampft werdenmußte
Befehl von ganz oben . . . . . .

"Aufführungsrechte: Gallissas Verlag, Berlin"

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe … )
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DESPINA

SKELETTI-BUDIȘTEANU

În acest număr al revistei, continuăm publicarea în

serial, traducerea germană a volumului de memorii

”Descendenți condamnați” de Despina Skeletti-

Budișteanu, volum apărut în anul 2013 la editura

”Vremea” din București. Traducerea aparține

autoarei.

In dieser Ausgabe, setzen wir unsere Veröffentlichungs-

reihe der deutschen Übersetzung der Memoiren

"Verdammte Nachkommen" von Despina Skeletti-

Budișteanu fort. Das Buch ist 2013 im ”Vremea”

Verlag in Bukarest erschienen und wurde von der

Autorin selbst ins Deutsche übersetzt.

( Fortsetzung aus der Oktober Ausgabe 4 (9) 2015 )

Genosse Bacan vomMinisterium hat mir gesagt, dass
du des Teufels bist. Er mag dich auch und ich weiß von
ihm, dass du ihn auch magst, weil er jung, schön und groß
ist. Sicher hoffst du, dass einer von uns etwas für deinen
Vater tun wird, damit er aus dem Schlamassel, was er sich
selbst eingebrockt hat, herauskommt. Keiner von uns wird
sich seine Hände für deinen Vater schmutzig machen. Im
Gegenteil jeder wird versuchen ihm einen Ast in die
Speichen zu werfen. Ihm und eurer ganzen Familie. Wie
willst du deinen Vater helfen, einem Kriminellen? Wir
wissen alles über dich, was für Wasser du trinkst und mit
wem du schläfst.

Aufeinmal hörte er mit seinen Tiraden aufund brüllte:

- Steh auf, steh auf und gehe. Hier das Geld und den
Schlüssel.

Ich stand aufund liefzur Türe. Ich zitterte so, dass ich
mich kaum auf den Beinen halten konnte. Ich riss ihm
den Schlüssel aus der Hand, warf ihm das Geld vor die
Füße und rannte zurück zur Türe. Ich hatte Angst
jemanden auf dem Gang zu treffen, ich versuchte meine
Atemnot zu kontrollieren aber es gelang mir nicht so
recht. Ich hatte plötzlich das Gefühl, dass er wieder hinter
mir steht: ich drehte mich um, doch er stand wie ich durch
die offene Türe sah, genauso wie ich ihn gelassen hatte,
nach vorne gebeugt, mit den Händen auf das Büro
gestützt. Das Geld war überall herum um ihn am Boden
zerstreut.

Aufdem Gang herrschte Grabesstille. Ich liefdirekt in
das erste WC, schloss die Tür der Kabine setzte mich hin
und fing an zu heulen. Zum Glück, war niemand in der
Gegend und ich hätte nicht gewollt, dass man mich in so
einem Zustand sieht. Ich begann mich zu übergeben. Was
der mir alles gesagt hat! Nicht zum glauben. Ist es denn
möglich, dass ich in einer Welt leben muss in der nur
Schrecken verbreitet wird. Kann den jeder über mich
erzählen und machen mit mir was er will? Kann ich mich
denn überhaupt in keiner Weise wären? Kann ich denn
niemanden davon erzählen? Es fiel mir schwer in die
Duschkabine zu kommen um mich zu waschen. Mit der
Schürze die ich in der Hand gerade hatte, trocknete ich
mich ab und endlich gelang es mir in mein Büro zu
kommen. Dort ließ ich mich aufmeinem Stuhl fallen und
blieb so erstarrt eine Weile sitzen. Erst das Telefonleuten
brachte mich in die Wirklichkeit zurück. Vlad war dran
und fragte mich was mit mir los sei und wann ich denn
endlich komme.

28

Ein paar Tage später hörte ich Genossin Cambrea wie
sie mit Bacan von Ministerium telefonierte. Ich erfuhr ,
dass er um 11 Uhr zur Frau Professor zum Gespräch
kommt. Sofort nach dem Telefonanruf teilte mir Frau
Professor mit, dass ich mit meiner Schreibmaschine zu ihr
kommen soll, da es gut wäre, dass Bacan mich sieht, wenn
er zur Besprechung kommt .
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Wie immer kam er sehr pünktlich, grüßte, setzte sich
aufeinen Stuhl und zündete sich eine Zigarette an.

- Ich gehe einen Kaffee kochen und dann werde ich sie
anmelden und sie gehen dann bitte herein, sagte mir
Cambrea.

In der Zwischenzeit setzte ich meine Arbeit fort und
schaute ihr nach. Als die Tür sich hinter ihr schloss, sagte
ich schnell dem Genossen Bacan, dass ich ihn gern in
einer sehr heiklen Angelegenheit, sprechen möchte, aber
nicht hier und jetzt. Ich bin immer, wenn die Chefin nicht
da ist, nach 15 Uhr frei.

- Schau, hier meine private Telefonnummer, wo du
mich immer findest. Ruf mich an, wann wir uns sehen
können. Was passiert hier bei euch?

Cambrea kommt mit dem Kaffee. Er geht hinein zur
Chefin. Als er sie verlässt, ruft die Chefin nach mir. Ich
solle mit meiner Schreibmaschine in ihr Arbeitszimmer
kommen.

- Ich möchte eine Zeit lang diktieren, da ich den
nächsten Kongress vorbereiten muss. Was ich dir noch
sagen wollte, der Bacan hat sehr viel Einfluss im Minis-
terium und viele Dinge laufen so wie er es möchte. Sei
bitte nett zu ihm, denn solltest du es nicht gemerkt haben:
er mag dich.

In dieser Hinsicht hätte ihr um ein Haar erzählt was
mir mit dem Blinden passiert ist. Aber im letzten
Augenblick nahm ich davon Abstand, weil ich mir sagte:
es ist besser, dass möglich wenig Leute wissen, was
vorgefallen war. Zwei Tage später erfuhr ich dass die
Chefin am Nachmittag nicht kommt. Ich riefBacan an. Er
sagte mir, dass er um 15,30 Uhr mit dem Kisseleff-
Chaussee entlang fährt und ich sollte aufder rechten Seite,
vor dem Siegen Platz befinden, was ich auch tat. Ich hatte
das Auto schon von weitem kommen sehen, er blieb
neben mir stehen und machte mir die Beifahrertüre auf.
Ich stieg ein. Ausser hallo haben wir kein Wort gespro-
chen. Ich habe bemerkt, dass ihn irgendetwas bedrückt. Er
brachte mich in einen Haus von dem ich wusste, dass es
der Securitate gehört, in ein Büro das aussah wie jedes
anderes auch, nur dass auf dem Kleiderständer mehrere

Militärmützen hingen. Hinter dem Schreibtisch ein gro-
ßes Bild von Gheorghiu-Dej. Als er die Tür zu machte,
fragte er mich sofort:

- Was ist? Was ist denn passiert?

Ich erzählte ihm kurz was mir passiert war,wie der
Blinde mich bedroht hatte und was er über ihn gesagt
hatte. Während ich sprach stand er von seinem Büro auf
und kam langsam zu mir, fasste mich an der Hand zeigte
mir auf die Möbel, rundherum, und machte mir mit dem
Zeigefinger das Zeichen, nicht zu sprechen. So kamen wir
an ein Zimmer mit Betten. An den Wänden hingen die
Porträts von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Er setzte sich
auf das erst beste Bett und zog mich neben sich. Ich hörte
nicht auf zu sprechen, und als ob ich nicht verstünde was
er von mir will. Trotzdem war ich entsetzt. Was muss ich
noch alles durchmachen? Was wäre wenn ich jetzt
anfingen würde zu schreien würde? Wäre es möglich, dass
er das selbe will wie alle anderen auch?

- Glauben Sie, dass er mir etwas Böses antun könnte?
Er hat mich bedroht mir mein Kind weg zu nehmen, um
es im kommunistischen Geiste zu erziehen. Wenn ich
nicht das tun würde was er verlangt,würde er uns alle ins
Verderben bringen, angefangen mit meinem Vater der vor
3 Jahren in einem politischen Prozess verurteilt wurde.Wir
wüssten nichts mehr von ihm, aber er im Gegenteil wüsste
alles und könne mit ihmmachen was er wolle.

- Gut ,dass du mir es gesagt hast, er kann euch gar
nichts antun. Dieses elende Schwein! Diese Bestie! Ich
kenne ihn gut. Es ist wahr, dass er ein guter Genosse ist
und nur wegen seiner Krankheit ein paar Mal verschont
wurde, aber das erlaubt ihm nicht, sich wie ein Schuft zu
benehmen.
Er sprach fortwährend und zeigte mir mit dem Zeige-
finger das Zeichen des Schweigens. Mit der anderen Hand
fing er an mich zu befummeln. Ich war wie versteinert
und mit geschlossenen Augen brachte ich vor Angst
keinen Ton heraus. ... Blitzschnell war nachher alles zu
Ende. Er ging zum Spiegel und richtete seine Krawatte
und die Haare zu Recht. Er sprach weiterhin fortwährend
als wäre überhaupt nichts geschehen.

- Macht dir keine Sorgen ich werde dem Kerl schon
was erzählen. Hab' keine Angst, er wird nicht wissen, dass
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du mir das alles gesagt hast.Jetzt da du hier bist und mir
alle Einzelheiten erzählt hast, brauchst du keine Angst
mehr zu haben, dass euch noch etwas passiert. Schau, in
diesem Raum kommt nicht jedermann: nur diejenigen
die von uns akzeptiert wurden. Verstehst du? Ich glaube
du verstehst es sehr gut, denn du bist gescheit und
anziehend. Ich weiß wie alle im Institut deine Arbeit zu
schätzen und dich gern zu haben. Damit bin ich auch
einverstanden und ich meine, dass ich dir es heute gezeigt
habe? Nicht wahr?

Ich konnte ihn nicht anschauen. Mit geschlossenen
Augen saß ich da und fühlte mich wie ein geprügelter
Hund.

- Meine Genossen sind "dankbar". Das musst du
wissen, und ich glaube, dass du es jetzt begriffen hast. Was
das Kind betrifft, mach dir keine Sorgen. Geht es zur
Schule? In welche Schule?

Ich konnte weiterhin nichts anderes machen als
bedenken, dass, das eben so ist und ich konnte es auch
nicht ändern. Was hatte ich eigentlich geglaubt als ich mir
vornahm mit ihm über das Geschehene zu sprechen?
Dass er mir etwa helfen würde? Dass er mir Recht gibt?

- Im Herbst, antwortete ich und ich habe ihn im Ly-
zeum Petru Groza eingeschrieben.
- Ach! Es ist eine gute Schule und unsere Kinder, auch

meine, gehen alle dort hin. Geh zu allen Eltern-
versammlungen, du wirst die Mütter der anderen Kinder
kennenlernen. Es sind ergebene Genoßinen. Schreibe ihn
nicht in außerschulischen Aktivitäten ein. Du bist
geschieden, nicht? Demnach als alleinerziehende Mutter
wirst du nicht sehr gut eingesehen. Andererseits glaube
ich nicht, dass du das nötige Geld hast ihn an solche Akti-
vitäten teil nehmen zu lassen. Er soll sich nur um die
Schule kümmern und um die Leistungen, die er dort er-
bringen muss. Versuche nicht ihn in Verbindung mit
anderen Kindern, außer seinen Kollegen, zu bringen. Für
seine Zukunft, ist es besser so.

Er tat so als wäre überhaupt nichts geschehen, steckte
sich eine Zigarette an und fragte mich weiter:

- Was gibt es Neues bei euch? Warum bist du nicht

mehr im Sekretariat? Wo warst du? Wo bist du? Ich habe
dich immer wieder mit den Augen gesucht und dich nicht
gefunden. Ich will dich sehen, wenn ich zu euch komme.
Du gefällst mir und deine Belohnung ist dir sicher. Mach
dir keine Gedanken wegen dem, was der Verrückte dir
gesagt hat. Die Wahrheit ist, dass du diszipliniert und brav
bleiben musst und nicht aus der Reihe tanzen sollst. Im
Gegenteil versuche nur das zu machen wofür du angestellt
bist. Es soll dir bewusst werden, dass es gut dich bei allen
Genossen beliebt zu machen. Bitte sag mir wenn etwas
passiert und vergiss nicht, dass ich ab und zu dich noch
sehen will, und selbstverständlich wenn ich ins Institut
komme.

Inzwischen brachte er mich wieder im Auto auf die
Kisseleff-Chaussee und ließ mich mit einem kurzen Hallo,
aussteigen.

Ich setzte mich auf die ersten Bank an der ich vorbei
kam und dachte nur an mein Kind. Ich hatte so eine
Angst, dass ihm etwas passiert. Zum Glück ist er noch
klein und ich nahm mir vor ihn nur im Geiste der Zeit zu
erziehen. Ich werde immer aufpassen, dass er sich nicht
anders entwickelt als seine Schulkollegen. Was weiß ich
denn, was überhaupt noch aufuns noch zukommen wird!
Er soll nicht leiden. Gut, dass Tante Adine ihn zu seiner
Ersten Kommunion geführt hat. Ich werde es auch meiner
Mutter sagen. Fertig mit unserer Weltanschauung und
fertig mit unseren Begriffen über Gott. Gott wartet. Er
kennt unsere Liebe und er wird uns nicht verlassen.
Plötzlich fing ich an herzlichst zu beten und ich fühlte als
ob statt Blut in meinen Adern, heiße Liebe rinnen würde.
Ist es meine Schuld, mein Gott, dass alles so ist wie es ist?
Mein Gott, hilfmir, hilfmir.

Ich entscheide mich niemandem etwas von dem
Passierten zu erzählen, nicht einmal Vlad. Warum sollte
er sich noch mehr Sorgen machen?

Einmal Zuhause besprach ich aber doch mit meiner
Mutter alles was mir in der letzten Zeit passiert ist, ohne
ihr Einzelheiten zu erzählen. Im Großen und Ganzen
wollte ich eigentlich ihre Meinung hören über die
Erziehungs-Methoden und Effekte die mir Bacan für
Bogdan-Peter vorgeschlagen hatte.
- Ich glaube, dass Bacan dich gut beraten hat. Da, wie
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du sagst, er ein großer Bonze im Gesundheitsministerium
ist, weiß er sicherlich, was er sagt. Aber ich wundere mich,
dass er dich so gut beraten hat. Siehst du, dass er betont
hat, dass du diszipliniert bist. Das interessiert sie insbe-
sondere, weil sie hoffen, dass die jungen, die diszipliniert
sind eines Tages in ihre Fußstapfen treten werden. Bogdan
müssen wir auch sehr diszipliniert erziehen. Sei sehr vor-
sichtig was du sprichst und es wäre generell gut, dass du
nicht zu viel sprichst. Es ist möglich, dass das Institut dich
heute braucht,wenn ich an deine Kollegen denke, über die
du mir erzählst hast, glaube ich, dass du die verwund-
barste von allen bist. Du musst immer höflich und diplo-
matisch sein. Der große Verdienst von Ana, auszer der
Tatsache dass sie sehr gescheit ist, besteht darin, dass sie in
diesen schweren Zeiten eine der wenigen Arbeitgeber ist,
die viele Leute anstellt.. Sie weiß wie sie alles organisieren
muss.

- Du hast Recht und wenn ich richtig nachdenke, muss
ich feststellen, dass ich nicht genau weiß welche Funktion
Bacan im Ministerium bekleidet; er ist Mitverantwortlich
für unser Institut und wie ich gehört habe, trifft er auch
alle großen Entscheidungen. Was mich stutzig gemacht
hat war, dass er mir geraten hat Bogdan-Peter nur mit
seinen Kollegen in Kontakt zu bringen. Andere Kinder
sollten lieber nicht "gute Freunde" von Bogdan werden. Er
hat auch gemeint, dass ich ihn von jeglichen außerschuli-
schen Aktivitäten fern halten soll und außerdem das Geld
dafür überhaupt nicht hätte. Du kannst dich erinnern,
dass wir gerade daran gedacht hatten, ob wir ihn vielleicht
zum Klavierunterricht schicken und außerdem auch ihn
in einen Sportverein einschreiben sollten. Vom Skylaufen
oder Tennisspielen war da die Rede. Bacan hat darauf
beharrt mich noch einmal aufmerksam zu machen, dass
ich als alleinerziehende Mutter und Angestellte nicht
diesen Geldaufwand betreiben kann. Aus dem ging klar
hervor, dass die Meinung der Partei mich betreffend,
unbedingt eingehalten werden muss. Bei dieser Gelegen-
heit habe ich ihm noch einmal über Papa erzählt. Er hat so
getan, als ob er es nicht hören würde. Mein Gott, was wird
mit Papa noch alles passieren? Wie ist es möglich, dass wir
nach seiner Verurteilung überhaupt kein Lebenszeichen
bekommen haben?

Ein paar Tage danach habe ich erfahren, dass der Blin-
de nicht mehr im Institut ist. Er hatte mit einer Schwester

das restliche Geld geschickt, welches er mir noch für die
letzte Arbeit schuldig war. Für mich war das wieder
einmal zum Erbrechen...

Am Ende des Jahres wurde Mustic früher als er ge-
plant, aus den Gefängnis entlassen und nach weiteren drei
Monaten durfte er ausreisen. Er wurde von den Ameri-
kanern frei gekauft und durfte auch seine Familie
mitnehmen.

Durch deren Abreise konnten mein Bruder Serban
mit seiner neuen Frau, Dora, die seit 1957 ein winziges
Zimmer im Dachboden bewohnten, in das früher schöns-
te Schlafzimmer des Hauses tauschen. Dort kam auch ihr
Kind, Domnina, zur Welt, die zum Glück, diesem ewigen
Wohnungstausch den wir über 10 Jahre ausgesetzt wur-
den, nicht mehr mitmachen musste. Übrigens haben mein
Mann und ich auch ein paar Jahre in diesem heißen und
im Winter kalten Dachbodenzimmer gewohnt, nachdem
eines Tages vor etwa zehn Jahren, eines Tages, mich das
Wohnungsamt aus meinem ehemaligen Zimmer fristlos
und ohne Warnung herausgeworfen hat um an unsere
Stelle Genossin Jipa einziehen zu lassen.

Flugs war es Herbst geworden; gerade als auch der
erste Schultag meines Sohnes für mich wegen meinen
letzten erschütternden Erlebnissen sang und klanglos
vorbei gegangen ist...

29.

Im Institut ging meine Arbeit weiter. Ich arbeitete mit
Fau Aslan in ihrem Arbeitszimmer, wenn sie mich zu ihr
rief. Ich verrichtete für sie auch andere Sekretariats-
arbeiten und organisierte gelichzeitig die neue wissen-
schaftliche Bibliothek.

Papa sollte zwischen dem 17. uns dem 23. Juli nach
Hause kommen. Da wir nicht genau wussten, wann er
verhaftet wurde, konnten wir auch nicht wissen, wann er
aus der Haft zurückkehrt. Während des Prozesses hatten
wir alle gehofft, dass er gleich daraufmit uns nach Hause
kommen durfte... (. . . . . . . )

( Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe …)
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Oameni, Fapte Mărețe –
Dizolvate cu totul din lume –
Așa cum Navigația unei Păsări
Revelează abia o Nuanță, hăt
Departe, un clipocit de Vâsle, o Veselie –
Repede înghițite, și nu se mai văd.

*

Aveam un Giuvaier între degete
Și în somn am plecat –
Ziua era caldă, vânturile prozaice –
Mi-a spus „E apărat” –
La deșteptare – mi-am certat degetele cinstite:
Gema intrase în pămînt –
Și acum, o amintire Ametist
Mai e cu mine rămânând –

*

Trecută prin vad Mâhnirea –
Bălți întregi iar și iar –
Mi-e lucru familiar –
Însă cel mai mic brânci de bucurie
Îmi sfărâmă picioarele –
Și mă clatin – sunt beată –
Nici o Pietricică să nu-și bată
Joc – Era Noul Nectar –
Atâta tot!

Puterea e numai Suferință –
Împletită de Pedeapsă
Pentru a-i atîrna poveri peste putință –
Dați-le balsam Giganților –
Și se vor veșteji ca Oamenii –
Dați-le Himalaia – pe ea,
Pe spatele lor o vor căra.

*

Sălbatice Nopți – Sălbatice Nopți!
Dacă aș fi cu tine
Sălbatice Nopți ar fi

9922

EMILY DICKINSON
(1830 -1886)

*

Îmi place privirea în Agonie,
Deoarece o știu nedezmințită –
Nu se simulează spasmele,
Durerea nu se imită –
O singură dată Ochii devin
Sticloși – aceasta e Moartea –
Nu poți minți cât de puțin
Mătăniile de pe Frunte,
Simplu înșirate de Chin.

*

Am văzut un Cer,
Ca un Cort –
Înfășurându-și
Ale Pânzelor strălucitoare rânduri,
Trăgând afară stâlpii și dispărând
fără zgomot de Cuie și Scânduri
Smulse – nici Dulgher –
Doar acea Privire Fixă în zare
Ce semnalează în America de Nord
Sfârșitul unui Spectacol.
Nici o Urmă – nici o Născocire care
Ieri uimea –
Nici o Arenă – nici o Minune –



AALLTTEERRNNAANNŢŢEE

Voluptatea noastră ce bine!
Zadarnice – Vânturile –
Pentru o inimă cu portul ca soartă –
Pierdut Compas –
Pierdută Hartă!
Plutind în Eden –
Ah, lumile marine!
De-aș putea să ancorez în Noaptea
Asta în Tine!

*

Speranța e un lucru cu pene –
Ce se cocoață în suflet –
Și cântă aria fără cuvinte –
În veci – dintr-un răsuflet –
Hai dulce în furtună se aude –
Și câtă  rană-ar trebui-n dezlănțuire
Pentru a stînjeni mărunta pasăre
Ce-a încălzit ferind întreaga fire.
Am auzit-o în cele mai reci țări –
Pe marea ce pustietăți îndură –
Dar niciodată la strâmtoare
Nu mi-a cerut vreo firimitură.

Traduceri de:Miron KIROPOL

9933

GERARD MANLEY HOPKINS

(1830 -1886)

Adăpostul cerului

O mireasă a lui Dumnezeu
Atât inima a vrut să-mi ajungă
Acolo unde niciun izvor nu moare,
La câmpurile unde grindinanu loveşte-ntr-o dungă
Şi câţiva crini dau în floare.
Şi am cerut să fiu
Acolo unde furtuna tace,
Şi unde hula verde e mută în pace,
Fără al mării ruliu.

Marş nupţial

Domnul să vă dea cunună,
Tu, copii, mireasă bună,
Mirelui să-i faci din sfânt
Trup, şi-al lui, ce e Cuvânt.
Legaţi tare neam de neam,
Unul altuia balsam,
Mai adânc decât prezisă
Dragostei să-i creşteţi ram.
Atunci umblă cânt din datini
În ureche! Eu în lacrimi,
Spre cel nemurire dând
Mă-ntorc prin divinul cânt.

Traduceri de:Miron KIROPOL
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