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Cartea cu pagini de apă
© Dorin Tudoran

DORIN TUDORAN
CARTEA
mii de ani am citit
– toate cărțile lumii –
amânând clipa în care
voi adăuga lumii
propria mea carte.

11 SEPTEMBRIE 2001
am uitat totul
despre marii poeți ai lumii.
cărțile lor au migrat
într-o singură imagine:
chipul lui dumnezeu.
cu cât îl caut mai atent
cu atât dispare mai repede.
privesc.

am tras de timp
mileniu după mileniu
recitind toate cărțile lumii
doar spre a nu vedea cum se naște
propria mea carte.
limbile tuturor neamurilor
se deschideau privirii mele
atinse parcă de iarba fiarelor
așa că nu mi-a scăpat
nicio carte a lumii.
când a trebuit să adaug lumii
propria mea carte
toate cărțile lumii au dispărut
și cartea mea a rămas
cumplit de singură.
am înțeles atunci
că nu există alte cărți
există doar Cartea mea
cu milioanele ei de ani
între pagini.
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în mod sigur
voi scrie cândva
un ghid turistic
căci am deja prefața:
îmblânzită de moarte
viața este o pisicuță
care se visează
leoaică.

”Mulți ani după aceea, în fața plutonului de
execuție, colonelul Aureliano Buendía avea să-și
amintească de după-amiaza îndepărtată, când tatăl
său l-a dus să facă cunoștință cu gheața.” Gabriel

García Márquez (Este chiar mâna mea, “făcând
cunoștință cu gheața” de la celebrul bar/restaurant
“La Cueva”, unde se întâlneau cândva membrii
Grupului Barranquilla. Fotografia a fost realizată
de d.na ambasador Maria Sipoș. Mulțumiri reînnoite.)
LA NORD ȘI LA SUD

FIGURA ETHYMOLOGICA

mă simt asemenea șenilei de tanc –
tot ce strivesc devine istorie.

Îmi scrie din nou Tecumseh
conducătorul bravului popor
al Shawneelor:

la nord de Río Negro
oamenii traversează viața
spre moarte
în bărci lungi și subțiri.

“Live a good life, singa longsong, die a quietdeath.”

Întorc pe partea cealaltă
frunza pe care e scris mesajul
și-i răspund prietenului Tecumseh
conducătorul bravului popor
al Shawneelor:

vâslesc doar cu mâinile
vâslele rămân acasă –
lemnul pentru cruci
este foarte scump.
la sud de Río Grande del Norte
moartea traversează oamenii
peste munți
ținându-i de mâini
până învață drumul vieții.
6

Some lives ago, a death ahead

(Dinvolumulpecaledeasenaște Death–ByInvitationOnly)
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cu cerculețe pe diverse vocale – dar citea absentă
din lume cu corpul prins pînă la sîni în apă…
Cărțile nu sînt dificile în sinea lor, ci doar
de la un alfabetizat la alt cititor –
unii citesc povești cu picioarele-n apă,
alții înțelepciuni necuprinse sub radiatorul
de august al nobilei noastre insule.

LIVIU ANTONESEI
Povești filosofice cretane din A. D. 2017 (1)

1.
Anul trecut era moda contrastelor între generații,
acum s-au mutat în interiorul celei tinere –
nu, nu era chiar un sfrijit, mai degrabă un blond
ușor atletic.
Între geamandurile ei imense, părea o păpușă
subțire.
Efect de refracție unilateral, asimetric –
pe șezlonguri, se refăcea un ușor echilibru.
Aici, fiecare își vede de-ale sale, nu privește
după zidul transparent al vecinului –
indiscreția, supărările, invidia aspră
vin mereu de la nord, adesea de la ființe
cu aparență angelică, cu figura uimită.
Nu, nu vă luați după aparențe,
cîteodată, în răspăr, au și filosofii dreptate!
De la ultimul etaj, al piscinei, se văd
Delfinii zburdînd dincolo de digul de piatră…
Acum, delfinii în bazinul albastru spre verde,
la noapte, pe plantația netedă de bumbac –
an după an, noapte după noapte…secunde...

2.
O carte cu copertă roșie, broșată, nu putea fi
Critica rațiunii pure, nici relatări despre Platon,
chiar cu literele acelea dintr-un alfabet nordic

Să-i observi pe ceilalți sine ira et studio,
să nu ascunzi nimic și să nu spui totul,
ceva trebuie să rămînă mereu numai al tău,
măcar un mic loc secret din care trimiți
semne vizibile și, în ceas bun, de neînțeles.
E cineva alături ca o floare galbenă
care pricepe totul. Și pe cele nevăzute.
Mai ales pe acelea!

3.
O dimineață senină ca-n palmă
venită din palmele zeilor
după un fel de dreptate a primei nopți
pe întinderile de bumbac –
dar era a doua noapte, prima purta în ea
oboseala lungului drum către casă.
M-am trezit devreme după ceremonie
și pîndesc de aici, vînător tenace,
respirația ușoară din cameră și pe cea
îndepărtată a mării în care ne vom scălda
ca doi copii scăpați de sub supraveghere.
Și așa vom trăi revenirea, așa vom ține
moartea departe – așa suferințele nordului.
O dimineață ca un prolog al victoriei soarelui
și al nopții marilor ceremonii ale cărnii.

4.
Senzația aceea ciudată de-aici. Numai de-aici –
mai bătrîn decît vremea și supus unei
transfuzii care te leagă de cei mai vechi decît tine,
ridicîndu-te pe valurile unei tinereți regăsite –
așa cum Hefaistos s-ar metamorfoza
printr-o cinetică secretă în chipeșul Apollo.
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Lumina din zori își adaugă picăturile
dăruind participarea benevolă a lui Hellios –
și în miezul verii aprinse, seva pulsează
ca într-o primăvară fără de capăt.

poate va fi găsit liniștea după care alerga
peste dealuri de la un sat la altul,
de la o durere la altă durere – ca un fulger
fugind de cumplita străfulgerare!

Prevestirile sînt bune, jubilația de neoprit.
Și oriunde voi fi, oriunde vom fi,
vom purta în noi, cu mîndrie nespusă,
amintirea acestor strașnice clipe!

7.

5.
Slab pînă spre dispariția în aer, dar cu trupul
acoperit de albastre, eroice tatuaje –
măcar niște războaie interioare tot va fi dus!
Sau pentru silfida ofilită de alături –
Precum călugărița neagră îl va devora
în cele din urmă. Cicatricea de sub plexul solar
e dreaptă și stacojie. Dar va fi avut parte
de o moarte completă, devoratoare,
în scurtul său voiaj pe acest pămînt
încărcat de durere și miracole de necuprins.
Deocamdată, peste ochelarii negri, privește
intens și pierdut marea. Și zarea neclară –
e o chemare, e un transfer tăcut de energie?
E totul sau nimic. Rien va plus!

6.
O erupție de ură, nămol greu și pucioasă,
venită dinspre nord, m-a tulburat o clipă,
m-a aruncat într-o scurtă stupoare. Apoi,
m-am trezit brusc senin – nu. Nu m-am înșelat
în ce-l privește pe om, dar poate fi și femeie!
În splendoarea soarelui, cu foșnetul valurilor
Născînd ecouri în urechi, cu briza legănînd
trupul ca pe o frunză, chipul încrețit al lui V,
de la primul pahar pînă la ultima suflare.
Și, în sfîrșit, înțeleg și o milă cumplită
îmi taie răsuflarea de parcă mi s-ar apăsa
cu putere o pernă pe față…

Aici contează enorm lenea felină a trupului
și relaxarea, detașarea minții – nu sînt totuna.
Pe cea dintîi o vezi și-n nubila măslinie
cu sînii abia bănuiți sub costumul albastru întreg,
în mișcarea brațelor sale și în unduirea corpului
de la mijloc în jos, pînă la vîrful degetelor…
Pentru cealaltă… Nu, timpul nu are importanță,
nu o vezi nici în nubilă, nici în imensa
care va deborda imediat piscina, n-o poți citi
nici măcar pe fața smochinită a trecătoarei,
de azi dimineață, pe malul calm al mării,
în locul luat în posesie, cu de la noi putere,
în celălalt august. Nu, nu, nu e chestiune
de timp, nici de experiență – doar de atitudine.
Iar despre asta nu știm nimic. Este, nu este!
8.
Din memorie se cațără alene amurgul de ieri,
ca o fotografie ce se conturează în baia de acizi,
o fotografie color, cu valurile încă verzi
născînd la poalele stîncilor frumoase iepe albe
sub povîrnișul abrupt al fortăreței…
Și un chip iese din fondul negru de antracit
cu fantastica bandă roșie din dreptul frunții.
Și a fost noapte, și a fost bine.
Dar mai bine fusese înaintea somnului greu
al după-amiezii de miere. O fulgerare decalată,
o fulgerare repetată ca de răscumpărare
a răului din această lume precară.
Asist la spectacolul dimineții care se împrăștie
în cele mai ascunse unghere – sunetele zilei
estompează, ascund muzica valurilor…

Iar acolo, dincolo, cum spun poeții,
8
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Povești filosofice cretane din A. D. 2017 (2)

9.
Cel dintîi a trădat insula lui numai o halcă de timp –
a revenit cînd Penelopa îi putea întoarce sărutul.
Odisseule, azi sînt mărinimos și-ți iert trădarea,
splendidele tale poeme venite din adîncuri
și filtrate prin perdeaua opacă a zilelor noastre
patibulare.
Așa este – cei vechi știau calea singularității
sfîșiind numerele mari, obscura multitudine –
fără cîrjele științei, fără unelte, așa cum
lăncile și palmierii răsar din întunericul
aproape lichid al nopții, al marii nopți.
Tu nu ai cunoscut-o pe ea – și e mai bine,
rămîn prinț exclusiv al unei terifiante kenoze
și al tunelului umed care instituie unicul drum,
calea aleasă. Cea care m-a ales…

10.
Cel mai mare, mai strălucitor porumbel alb
de la cel din toamna sechestrată din
o mie nouă sute optzeci și nouă…
în care am văzut cînd un spion travestit,
cînd un fel de bună vestire – cum și acesta
va fi adus o solie divină Mariei, apoi
vestea cea bună lui Noe – creanga de măslin
este mereu, mereu, și mereu o veste bună.
Măslinul decorativ din patio,
enorm față de cei din plantații
ar putea servi drept sursă – oricît de mari apele,
ar rămîne cu fruntea deasupra, ca orice cretan
care știe din naștere ce este respectul de sine.
A băut apă de la capătul furtunului galben
de cauciuc, nu din baltă ca semenii săi
și a zburat ca din arc – cineva va primi în curînd
vestea cea bună!

11.
Scena balconului a revenit pe neașteptate,
după plimbarea de seară – un deget de vin roșu
și aspru are efect miraculos asupra talentului ei
și a intrat brusc în marele rol.
Nici nu contau vocile isterice din patio,
care acopereau zumzetul ritmat al cosașilor –
o pogorîre în maelstrom sau o urcare
pe cel mai înalt vîrf de aici, în miezul insulei,
corp suspendat în extazul risipitor…
La schimbarea rolurilor, pe întinderile moi
de bumbac, nici nu știu cînd s-a petrecut
subtilul transfer. Și deodată, s-a auzit,
nu, nu de sirenă, nu-i pot spune așa,
dar nu mă satur nicicînd să-l ascult
ca un dirijor vrăjit de partitura preferată.
Niciodată n-a sunat mai înalt, niciodată
atît de profund…

12.
La ora asta, numai batalionul măruntelor furnici
și-a început marșul absurd pe muchia balconului –
sau poate există un sens cu totul ascuns mie.
Le urmăresc vagabondajul și-mi închipui
modificarea de dimensiuni, sau poate
de perspectivă – o ființă imensă, poate chiar El
urmărindu-ne pe coaja accidentată a pămîntului.
Poate nici muchia balconului nu este atît de
netedă cum mi se pare prin ochii imperfecți.
Lumi peste alte lumi, peste alte lumi,
privite printr-un microscop telescopic –
drumuri fără sens, drumuri cu sens ascuns
lumii care se închipuie deasupra – și ultima.
Să-ți imaginezi ultima lume e hazardat, iluzoriu –
ca și cum ai spune că ai fost cîndva pe ultima Thule…

13.
23 – 25 August 2017 Rethymnon.

Nu pot spune cuvîntul sfîrșit și nu contează
despre ce este vorba, fără teamă, fără un cutremur
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venit de undeva din adîncul ființei, al trupului –
mă perplexează ca și cum n-ar exista decît doar
proaspetele începuturi care atît îmi plac…
Călătoria e încă la început, de mai mulți ani
decît îmi pot aduce aminte. Și sub măslinul înalt
din patio, sub pinul oblic și asimetric,
lîngă tufele cu flori roșii, galbene, portocalii
și frunzele din cel mai viu verde de pe lume,
sînt cuprins de sentimentul cald al nesfîrșitului,
un fel de deplasare spre roșu a lumii, a mea,
o explozie care tinde – și nu le poate atinge! –
spre malurile eternității. Un vînt răcoros,
o briză atît de ușoară îmi mîngîie pielea arsă!

14.
De aici, din patria mea insulară, se vede mai bine
lepra care surpă chipul celeilalte patrii – vermina
care-i urcă pe obraz dinspre trupul inflamat
de virușii neobosiți ai lăcomiei și nepăsării…
De aici, de sub soarele ars al amiezii,
văd asfințitul de acolo ca o plagă supurîndă,
niciodată închisă, ca un izvor al răului.
Și aș vrea să plîng pentru patria mea,
dar lacrimile au zburat în cele patru colțuri.
Și aș vrea să urlu, ca pe vremuri, împotriva leprei,
dar strigătul se oprește în epiglotă.
Și aș vrea, ca într-o magie inversă,
să rîd în sălbatice hohote, dar rîsul
a împietrit definitiv, ca un delfin împăiat.
Un gînd fugar către anticorpi – numai atît,
leac nu mai există – nici înăuntru, nici în afară.
Ce la vi, cum scrie pe fruntea barului
de lîngă gelateria italiană Wienna! Aici,
nu în patria mea dureroasă și tristă –
și poate chiar asta este, lunga agonie sosită
din diabolicul asediu venit dinlăuntru…

Mulțumesc, Doamne al meu!, m-ai protejat de asta,
chiar dacă am cunoscut și femei de om născătoare.
Cei care cer evreilor să facă duș înainte de a intra
în piscinele lor se aruncă aici puhavi în apă,
roșii de soare și transpirați pînă-n carne – aici,
în leagănul lumii noastre, nu e Europa fals
aseptizată și gravidă de bănci, aici se simt și ei
barbari, cînd nu sînt decît niște proști care și-au
trimis
sofisticatele computere într-o scurtă vacanță.
Două lumi, două lumi nu doar incomensurabile,
dar cu neputință de a le supune vreunei comparații.
Și, totuși, comparația este izvorul cunoașterii
noastre!
16.
O dimineață cu nori plumburii și cu lumina stranie
a petecului liber de cer – un albastru precum cel
de pe steag,
steagul de aici, care devine al meu. Azi, briza
lunecă aspru, ca un glaspapir uzat totuși
pe piele. Zbîrnîie domol în păr, printre frunze.
Și vom trece pe lîngă cea mare și singuratecă,
pe îngustele și venetele străzi comerciale,
vom urca spre fortăreață, să revedem umbra mîndrei
republici străjuind din înalt – cu buzele ruginite
de vecuri pe care nu le pot mișca, cu arborii parcă
presărați, izvorîți din stîncă. Și, cu ochi grei,
vom privi orizontul așteptînd plecarea
celeilalte corăbii piraterești, Black Rose e dincolo.
Și cînd norii se vor sbulbera, vom coborî
cu pași măsurați și elastici spre mare.
Și vom primi iarăși botezul de apă
și ne vom prăbuși în găoacea nisipurilor.
Și vom aștepta fierăstruitul cosașilor
sărbătorindu-și după tipic reînvierea…

15.
Blondă, spălăcită, cu fundițe și fundul lăsat,
se deplasează cu trufia tîmpă a femeilor care au
născut,
de parcă ar fi primele din stirpe cărora li s-a întîmplat!
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(continuare în numărul 2 (19) 2018)

MAGDA URSACHE
Fără nici o iluzie, fără nici o confuzie
- dialog cu Adrian Alui Gheorghe Adrian Alui Gheorghe: Ce loc acordaţi iluziei în

abordarea prezentului şi a perspectivei? Există în
noi şi în societate un război iluzie – luciditate? Sau
sunt în dialog…? Cum sunt iluziile pe care trebuie
să pariem la o ipotetică „bursă de iluzii”? Care ar fi
iluziile cele mai frecventabile, valabile, care ar
trebui să anime spiritul tinerilor de azi?
Magda U.: Cea mai frecventabilă, pentru mine, iluzie

este că tânăra generaţie va reveni la un veritabil
patriotism românesc. La un „naţionalism constructiv”.
Cum l-a numit şi a murit pentru el Ion Mihalache
(apud Ioan Adam, în „Litere” de august, 2017). Ar fi
şansa – are dreptate C. Stănescu – ţării ăsteia să nu
se rupă legătura între patrie şi patriotism, între naţiune
şi naţionalism. Însă trebuie să-i dau dreptate şi lui
Petre Isache: am ajuns ca, despre anume perioade
ale istoriei noastre, să putem scrie cu „permis de
adevăr” de la domnul Alexandru Florian, conform
altui dresaj : political correctness. Şi tare ar dori directorul
de la „Elie Wiesel” o memorie cu venele tăiate!
Cea mai nefrecventabilă iluzie este, tot pentru mine,
utopia comunistă, care, din păcate, prinde la tineri.
Ferească Dumnezeu să prindă şi rădăcini. Asta ca să
vă răspund pe scurt.

Mai pe larg acum: da, Petru şi cu mine, visălogi
amândoi şi complet neadaptaţi la res, la realităţile
multilateral nedezvoltate ale socialismului, aflaţi pe
buza libertăţii, ca să zic aşa, am avut, la acel final de
dictatură, iluzii terminate cu deziluzii. Naivii de noi
am crezut că va funcţiona principiul distilării
lichidelor, însă nu ce-a fost impur s-a decantat.
Dimpotrivă, au ieşit la suprafaţă deşeurile, gunoaiele
uşoare. Şi exclam şi eu ca Şerban Foarţă: Sancta
duplicitas! S-au perpetuat ca disidenţi „codaşii” la
tacâmuri din vremea împuşcatului de Crăciun, care
ne alimenta ştiinţific. Un felcer voia să fie şef de
partid iaşiot pentru că ajutase femeile să facă, până
l-au prins, multe avorturi. Ca protocronist al
depeizării?
Eu, una, m-am săturat să-l scuz pe Ceauşescu
pentru balconiada '68. A fost omorât după 20 de ani
de la primăvara cehă pentru că a cerut idependenţă.
Dar trebuia, la cererea lui Popescu-Dumnezeu, să
facem zid în jurul lui şi-n '89? El, Ceauşescu, a
provocat balconiada Iliescu, urmată de dezindustrializare. Au fost, după socoata lui Ilie Şerbănescu,
1200 de întreprinderi productive, distruse, dispărute.
N-avem PECO românesc, dar avem Apa Nova franceză, Gaz de France Suez, Enel italian, telefon mobil
din patru zări… „Băieţii deştepţi” au energie de vânzare.
Comanda a fost evidentă. La Iaşi, la sfârşit de decembrie,
s-a vrut să se dea jos statuia Independenţei; exact
atunci, Tökes declara: „este momentul independenţei”.
A cui, ştim acuma.
Spre amărăciunea Bătrânului meu, lichelele securiste
au fost plasate în posturi-cheie: de diplomaţi, rectori
şi prorectori, şefi de catedre universitare, de edituri,
de reviste, cadre didactice la Teologie…
„Magda, cheia e la Secu împărţit în 9, deci are 9
capete”.
Dar ce cheie nu se pierde? i-am replicat eu, cu ajutor de la Minulescu, şi mai visăloagă atunci decât el.
Dacă turnătorii ar fi fost lustrabili, nu s-ar fi
întâmplat ca Petru să-l întâlnească pe Nicu Creţu pe
culoarele Facultăţii de Teologie. Tot acolo, presta
nevasta unui politruc dur, proful de socialism
ştiinţific Aurel Loghin, cu studii la Moscova. Pe
acelaşii coridor teologic se mişca… Ana Vrăjitoru,
fosta mea colegă din Catedră de limba română
pentru studenţi străini, prin vrăjitorie pesemne.
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„De ce nu sunteţi, tov. Ursache, penetrantă ca tov.
Vrăjitoru?” m-a admonestat maiorul Gavrilă, „răspunzător” de acea catedră. Vocabula penetrantă mia penetrat auzul. Penetranta făptură întreba dis-dedimineaţă, în catedră. „Cine-i Noica?” Provoca:
Noica „fusese citat” de Ierunci, la radio Europa
Liberă. Rostul întrebării era clar. A picat examenul
de titularizare din cauză de erori de logică şi de
gramatică, iar acum deţine carnet de membru USR.
Eu, una, aş cere dovada de la CNSAS, înainte de a-i
lăsa pe poarta USR pe colabi şi colabe, pe „acoperiţi” şi
„descoperiţi”.
Vi-l aduceţi aminte pe premierul de un an şi 9 luni,
Radu Vasile? În Cursă pe contrasens, carte apărută în
2002, avertiza:
„România e condusă de Partidul Structurilor, aceşti
inşi, foşti securişti şi cadrele aparatului comunist, au
pătruns peste tot”. Şi: „supravieţuitori cu stabilitate
de miriapode şi cu elasticitate de ameobe, se mişcă
în orice direcţie, iau orice formă şi au un arghirotropism înnăscut”.
Dar în politică e altfel? „Ce-aţi făcut cu uteciştii/ Iaţi făcut miniştri?”, scanda strada. Sau şi mai mult
decât atât, ca în cazul lui Arici Pogonici, nickname
pentru „externul” MRU, care plasase pe peretele
biroului portretul ministresei Ana Pauker. Da, pe
Hannah din Codăieşti-Vaslui, devenită, în „Scânteia” lui Brucan, „Ana noastră”. Care a revenit la vârf
politic prin nepoţii prietenei Ghizela Vass, Bogdan
Olteanu şi Andreea Vass. Prin nepoţii bunicuţei,
mătuşii Ghizela, dar şi prin Ion Iliescu, trimis
studinte la Moscova – zice presa – chiar de Anişka.
În '90, pe urmele tătânelui cominternist, Iliescu a
avut un rol în blocarea reîntregirii României.
În anii '90, am lansat la Paşcani, la Casa de Cultură,
Universitatea care ucide. Un cititor al romanului
(apărut la Editura Timpul, în 1995, după ani lungi
de tăcere editorială, impusă de cuţitarii-cenzori) a
descoperit pasajul unde spuneam că în Parlament ar
trebui să fie deţinuţii politici. I-a sunat a răzbunare.
Şi, cum personajul Dinu M. trecea pe şoseaua
Focşani-Iaşi, în maşină, pe sub burta calului lui
Suvorov, nu i-a plăcut asta. Cum? Să ne războim cu
statuia lui Suvorov? Cititorul opinioman nu părea a
şti că, la 1871, ruşii lui Suvorov au intrat în Ţara
Românească. Jaf şi foc, asta au adus. Dar cum să-l
12

zgândărim noi pe ursul ruso-sovietic? E periculos.
Capul ce se pleacă… Doar n-am vrea să avem
iarăşi partide de gheţuri moscovite ori de îngheţuri
siberiene. Aşadar să-l lăsăm în pace pe Suvorov.
Cititorul crypto-comunist n-a avut curaj să-mi
spună „să-l lăsăm în pace pe Lenin”. La câţiva luştri
de atunci, cuiva îi pare rău după statuia lui Ilici
(doborâtă la 6 martie 1990, chiar de ziua instalării
primului guvern comunist, în 1946), motivând că
ar fi trebuit păstrată ca „simbol al epocii”; după
cum Casa Scânteii ar trebui conser-vată atent, tot
ca „simbol al epocii”.
Un bust al lui Ion Antonescu, plasat într-o curte de
biserică, trebuia acoperit cu o cuşcă de scânduri.
Nu poţi purta un tricou cu chipul lui Ţuţea, dar cu
Che Guevara, da. În octombrie 2017, „Che”, partenerul
de gherilă al lui Castro, a fost comemorat în Bolivia, 5
zile în cap: prin evenimente politice şi culturale, ba
chiar gastronomice. E în trend steaua roşie pe basc
şi insigna cu cei mai sângeroşi dictatori, Lenin,
Stalin, Mao, la butonieră.
După ce Raportul final, citit în Parlament în 18
decembrie 2006 de preşedintele Traian Băsescu
(declarând comunismul „regim ilegitim şi criminal”
şi basta) a minimalizat moral teroarea Dej-Pauker,
ni se cere să-l lăsăm în pace şi pe Tolbuhin.
Statuia lui Carol I a fost topită şi din bronzul ei s-a
înălţat statuia lui Stalin. Şi-s mulţi cei care lăcrimează încă după tătuc, iar grija factorilor de
decizie faţă de uriaşul patrimoniu românesc de
durere e minimă. Recent, epigramistul Ionescu
Quintus (Dumnezeu să-i ierte de 7 x 77 de ori,
cum cerea părintele Cleopa, că i-a turnat răzbit, şi
nu în epigrame, pe colegii prieteni, dar şi pe clienţii
săi, ca avocat) a primit cea mai înaltă decoraţie,
„Steaua României”, şi a fost îngropat cu onor militar.
Ultimul supravieţuitor al luptelor de la Oarba de
Mureş, care au durat 20 de zile şi unde au murit
peste 11000 de ostaşi, face diferenţa de Quintus.
Povestea Dumitru Şomlea că a fost îngropat sub
obuze, că, din comuna lui, 60 de soldaţi au murit şi
numai doi au scăpat. După luptele de la Prut avea
mantaua găurită de gloanţe. Moş Dumitru Şomlea
a trăit cu o pensie 252 de lei şi a fost înhumat la
103 ani, în 16 septembrie 2017, fără onoruri
militare. Măcar are loc de veci.
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Morţii Canalului comunist, adevărat abator între
1948 şi 1958, erau înmormântaţi goi: hainele erau
„pe inventar”, trebuiau recuperate, iar din cimitire
au dispărut şi crucile. Au fost culese şi vândute la
fier vechi.
Abia-abia s-a reuşit ca numele Liceului „Mircea
Vulcănescu” să nu fie schimbat. Şi mă întreb la ceo fi visând oare domnul Florian, de n-a vrut bust
Mircea Vulcănescu? Poate la un fundac Crohmălniceanu, cu grup statuar din „culturalizatorii”
Chişinevschi, Răutu şi Walter Roman.
Într-o democraţie de tot subţirică, de tot plăpândă,
libertatea poate fi orbitoare. Nicolschi şi Goiciu au
murit liniştiţi şi liberi, ginerii lui Dincă-Te-Leagă sau orientat capitalist, cu foloase fabuloase… Foarte
actual rămâne Grigore Alexandrescu: „Democraţia
nu-i pentru căţei”, ci pentru dulăi. Iar dulăii sunt
mulţi.
Revenind la iluziile tinerilor de stânga, i-aş vrea
fără nici o iluzie, fără nici o confuzie. Comunismul
a ucis, a ucis, a ucis (şi domnul Florian ştie de unde
am luat predicatul triadic) o sută de milioane de
oameni. Adică, după un calcul recent, 3 oameni pe
minut, 190 oameni/ oră, 4500 oameni/zi. Iar nouă
ni se cere plâns din milă pentru torţionari, ni se
spune să fim buni, îngăduitori, iubitori cu ucigaşii.
Ce, capitalismul n-a ucis? Doar n-o să facem la
infinit inventarul atrocităţilor. Cât despre vinovăţia
comună, la comun, ideea asta tot de la comunism
se trage.
O persoană însemnată din Iaşi, pe care n-o mai
numesc de silă, se tot străduieşte să convingă că
intenţiile bune au pavat raiul comunism, nu că a
fost iad. Şi-i o perversitate să te justifici că ai ajuns
comunist de vârf CC/PCR pentru că te-a câştigat la
tinereţe utopia egalităţii. Tinerii stângişti visează la
şansa egalităţii. Dar a fost activul de partid unic
egal cu populaţia? S-au împărţit egal lipsurile? Nu
spunea bancul anticomunist că mâncam prin
reprezentanţi? Doamne, de n-ar deveni endemică
speranţa că doctrina comunistă ar fi salvatoare. Cât
de salvatoare a fost o ştim pe pielea noastră.
Da, vechii agitpropi susţin că s-a plecat de la utopie
nevinovată, ba chiar vis frumos: al egalităţii. Numai că „visul” lor a fost coşmarul nostru. Mai susţin
că s-a construit nu un comunism real, care ar fi adus

egalitate absolută, dreptate absolută, bunăstare
absolută (după nevoi), fericire absolută, ci unul
fictiv, ficţional. Că altfel ar fi stat lucrurile dacă l-ar
fi construit „ştiinţific”.Or fi uitat „învăţătura” lui
Marx? Să le-o reamintesc: „Noi purtăm război
contra tuturor ideilor proeminente de religie, stat,
ţară, patriotism”. Iar Engels voia să dispară
„popoarele, naţiunile reacţionare”.
Tot „în duh marxist” (cum scrie cu ironie fină Gh.
Grigurcu despre tânărul Petru Dumitriu) ni se
prevesteşte acum că etniile vor dispărea. Noi,
românii, asistăm deja la risipirea neamului în
lumea largă, pierdem deja populaţie pe timp de
pace ca-n războaie; îşi iau lumea-n cap 9 români
pe oră, după o statistică ultimă. Iar cei rămaşi
locului văd o soluţie într-un „comunism de dreapta”, rectificat. Comunismul nu mai este utopie rea,
ci ipoteză. La orizont, noul pământ al făgăduinţei!
Încă puţin şi o să reapară revista „Convingeri comuniste”, ca să nu-i discriminăm pe tinerii stângişti. Cum să-i discriminezi, să le suspenzi dreptul
la opinie, la liberă exprimare? Dar suspendarea
dreptului la cuvânt n-a fost ideea lor, nu asta au
făcut ei, propagandiştii, ei, ideologii comunişti? Să
nu-i discriminăm nici un pic sau s-o facem cu moderaţie, cum ne cere Europa prin guriţa Amnesty
International care şi-a trimis reprezentanţii în
România, în ianuarie '90, să vadă cum o duce în
puşcărie Dincă-Te-Leagă, cum trăieşte închis.
Eroul aviator de război Tudor Greceanu (800 de
misiuni pe frontul inamic) a fost ţinut 48 de ore cu
picioarele într-un bloc de gheaţă, consecinţă a unei
încercări de evadare: „Ştiam ce risc. Nu acuz pe
nimeni. Am făcut-o pentru că am vrut s-o fac.”
Două sute de politici ştiau de planul evadării. Unu
a trădat. Tudor Greceanu a fost condamnat la
moarte. La proces, o tovarăşă judecătoare l-a întrebat: „Nu sunteţi mulţumit cu condamnarea la
moarte?”. „Ba da, a răspuns Tudor Greceanu, preluînd cel mai aiuritor cuvânt, sunt mulţumit”.
Securitatea, nu el, a făcut recurs. El a refuzat să
ceară recurs. „E-aşa de simplu să mori. De ce să te
compromiţi?” A ajuns în zarca diavolilor Coler şi
Crăciun. A murit, în decembrie '94, într-un apartament din Ferentari, la etajul 7 (casa îi fusese naţionalizată în '47), cu picioarele amputate ( artrită
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pentru că purtase lanţuri de 18 kilograme), dar a
mers până la capăt pe Drumul celor puţini, cum şia intitulat Amintirile unui aviator. Şi ştiţi care a fost
ultimul său cuvânt? „Am pierdut partida”.
Teama lui Vladimir Bucovski privind „încorporarea monstrului”, adică absorbţia tel quel a structurilor care prelungesc trecutul, n-a fost închipuită.
La kilometrul zero de comunism, am auzit, peste
Piaţa Universităţii, râsul lui Brucan, o natură complet
imorală, îmbătrânit în oportunism. Brucan a câştigat partida, nu Tudor Greceanu, nu Banu Rădulescu, fondatorul revistei „Memoria” în 1990. Şi
cum să nu fie negat Noica postsocialist, când a
pledat pentru spiritualitate creatoare, ca „antrenor”
al ei, când a trăit ascetic ca şi Dumitru Stăniloae, ca
şi Steinhardt, adevăratele modele necompromise?
La fine de an '89, „părea că printre nouri s-a fost
deschis o poartă”. Am crezut într-o lume lipsită de
frică, de cenzură, de activişti, de securişti, dar raportul cu „societatea deschisă” al insului gândind
de capul lui, liber, a rămas acelaşi, de la Ivan şi Ion
la Iohann. Gata cu biletul la control, cu teze (de
iulie), cu mangalii (de august), cu rapoarte comuniste… Eroare de lectură sociologică! Activii au
fost desărcinaţi o vreme, nu mult, „până fraierim
pulimea”, cum numea populaţia Adrian Năstase. Şi
ce tandru îi spunea Vasile Andru : „poporimea”!
Bătrânu a ştiut, de cum l-a văzut pe versatul comunist
Ion Iliescu la televizor, că n-o vom lua pe alt drum,
chiar dacă ne agăţam de impresia (falsă) că am fi
scăpat de comunism. Pas cu pas? Ba un pas în faţă,
doi paşi în spate, prin „meandrele concretului”. Iam spus atunci că face previziuni prea rele, confundând luciditatea cu exagerarea. Dar el a avut dreptate, nu eu. Ca să văd cele bune mi-ar trebui microscopul, instrumentul de mărire al profesorului Ionel
Andriescu,de la Facultatea de Biologie, bunul meu
prieten.
În primele zile după căderea Cortinei de Fier nu
mi-am imaginat că vom trăi, sub cetăţeanul Iliescu,
în cetatea ideală. Dar, dacă revoluţia ar fi fost chiar
revoluţie, nu „schimbare-n modificare”, n-am fi recăzut în roşu marxist. Mulţi sunt îngrijoraţi, dar şi
mai mulţi sunt impresionaţi de pledoariile de
stânga, absolut amăgitoare.
Cum în socialism retrogradarea unui propagandist
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PCR era, în realitate, avansare, ne-a fost dat să
vedem cum vechi simbriaşi PCR, ajunşi simbriaşi
FSN, PDSR, PSD şi tot neamul de partide ale lor,
au devenit „pensionari speciali” („astea nu-s pensii,
sunt recompensii”, cum râdea cineva; râdem deşi
nu-i nimic de râs, ce să facem?) sau „indemnizaţii
pentru merite speciale”. Ei, au mai intrat câţiva
cecişti în închisori, dar fii şi gineri îndemânatici au
ajuns milionari în euro, crescuţi în grădina
„săracului cinstit” Ion Iliescu. Fidelii lui „neanicu”,
deveniţi fidelii lui „neanelu”, au fost reamplasaţi în
posturi de prim rang de fostul tovarăş prim de Iaşi.
Pare de neconceput, dar tot ce ni se întâmplă îl
probează pe Chesterton: „adevărul e mai straniu
decât ficţiunea”. Incredibil, neverosimil!
Nu sufăr de scenarită, n-am boala asta, însă ghidonajul fostei Securităţi a devenit clar. Am fost
ghidonaţi de la început: şi protestatarii strigând Jos
comunismul!, şi minerii, şi greviştii foamei, şi
participanţii la mitinguri pro şi contra regelui. Şi
unii şi alţii, cum a văzut Radu Mareş clar, în
Manual de sinucidere.
Până şi mutarea statuii soldatului sovietic din
dealul Copoului, la care am participat, mi se pare
acum dirijată. De unde veneau liderii? Părea că ştiu
toate mutările, cine şi ce avea de făcut. Oameni
oneşti şi altruişti? Mă îndoiesc. Din ieşirea la
revoluţie s-a făcut o afacere cu sume enorme în joc.
Morţii au rămas nejustificaţi.
Şi am mai avut o iluzie: că postsocialist n-o să se
mai aplaude Puterea. Dacă omagiatorii, ceauşescolatrii nu-şi mai pocneau atâta palmele de le săreau
degetele, poate că dictatorul se retrăgea de bunăvoie,
ca Honecker, şi nu şi-ar fi băgat cozile în „schimbare” „turiştii” KGB, CIA, AVO, MOSSAD şi cine-a
mai fost. Agentul KGB, gen. Militaru, a pus mâna
pe armată, iar unitatea militară anti-KGB a fost,
după evenimentele decembrii, desfiinţată.
Scriitorul în politică, re-re-repet, e ca albatrosul
căzut al lui Baudelaire, ca îngerul din cuşcă, la
Màrquez. Chiar sprijinul pe care li-l dau politicienii e malefic. Ca ajutorul dat de Gogu Rădulescu (CC/PCR), cu spate tare masonic, zice-se,
plus cel al URSS (după Marian Popa, în serviciul
secret sovietic). Ajutorul dat de „sus” unor scriitori
a împiedicat coagularea unui nucleu dur de rezis-
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tenţă. Poate că mămăliga exploda mai repede şi nar fi fost o explozie controlată de pe marginile ţării,
cu victime mii.
„Se minte ca-nainte”, observă Petru Romoşan.
„Stejarul carpatin” („Dunărea gândirii”, Pericle
comunist, Nicolae/văpaie, multiubitul urât până la
paroxism) a pierit, în fine, dar aplaudacii de preşedinţi prisosesc, ba încă au de ales între Iliescu şi
Constantinescu, Băsescu şi Iohannis. Laudele curg
şi peste pletele purtătoarei de cuvânt, „reuşita”
doamnă Puşcalău, aşa cum curgeau peste blonda
supremă Udrea, care a vizitat zonele calamitate,
dăruind sinistratelor pantofi cu toc.
Geaba nota cu sinceră amăreală istoricul Florin
Constantiniu: „Politicienii au făcut românilor mai
mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi
ruşii”. Responsabil de vânzarea pământului, Ion
Iliescu; de depopulare, toţi preşedinţii, în special
Băsescu; de politica de dez-unire a românilor, toţi
preşedinţii, tot Parlamentul, mai toate ONG-urile.
Interesează să fim ţinuţi în dezbinare, în stare de
incomunicare. Îndemnul la „consens” a fost rostit
de Iliescu pentru ai lui, ai celor trecuţi cu grăbire
din barca PCR în barca FSN. Vocabula consens a
căpătat un sens peiorativ, aşa cum crypto-comunist
e un eufemism. De ce crypto? Iluzia României
întregite cu Basarabia, speranţa naţională de sfârşit
de decembrie, s-a dus şi ea, ca şi crucea adusă-n
spate de 30 de tineri, ei înşişi o cruce vie, în Marşul
Unirii, din 1992. A fost furată? Oricum, a dispărut
o vreme din Piaţa Universităţii, iar noi am ajuns
mai duşmani decât şiiţii şi suniţii. Cred că acel
cactus, statuie a Unirii chipurile, ar simboliza
perfect dez-unirea noastră, la care s-a lucrat de 20
de ani şi încă 7.
S-a ajuns la aberaţia ca un senator al României şi
fost ministru al Culturii pe deasupra, Kelemen
Hunor, să declare că nu poate şi nu vrea să sărbătorească Unirea centenară. Sau avem o Ungarie în
miezul României şi nu ştim? Nu m-ar mira să se
retrocedeze în anul Centenarului şi Muzeul Unirii
din Iaşi, de vreme ce se găseşte mereu câte un
Diego Ciobotari care să-l evoce pe Cuza mai mult
contra decât pro , în Analiza intitulată Jos Cuza! Jos
Bucureştiul! („Ziarul de Iaşi”). Trebuie să se afle că
faţa adevărată a Marii Uniri a fost opoziţia la Unire?

Şi ştiu istorici care nu-s deloc smeriţi faţă cu morţii
în puşcăriile comuniste, preferând să vâre sub
covor, ca pe gunoi, jertfa unioniştilor. Ţuţea spunea
că memoria e ca umbra omului, nelipsită, nu se
poate fără umbră. A fost declarat un bătrân
imbecil, maieutizând prin cârciumi.
Elevii învaţă, dacă mai învaţă, o istorie zăpăcitoare,
fără repere temporale, o istorie… meteorologică.
Istoria eroică se acoperă cu boieli, aşa cum au mai
făcut-o rollerii, sufletele bolşevice cominterniste,
deşi Războieni, Călugăreni, Plevna…,toate au
„acoperire în sânge” (mulţumesc, Vasile Gogea!).
Românii au acoperire în sânge de când se ştiu: „Ne
trebuie Ardealul/ De-ar fi să ne-ngropăm de vii”. În
alte cuvinte, n-am avea victorii istorice (arcul acela
de triumf fiind un fake), n-am avea martiri, deşi
martirii plâng în gropile comune, n-am avea eroi
de război (înhumaţi în cutii de carton).
Dar câte şantiere arheologice nu s-au închis, din
lipsă de respect pentru trecut.
Adrian Alui Gheorghe : De ce se închid muzeele?

La întrebarea asta e un singur răspuns: ca să le
uităm. Memoria corectă a ajuns un soi de fruct
interzis.
Îmi concedeţi că s-a instalat un dispreţ faţă de
Grund (origine), faţă de identitate. Îmi propun chiar
să scriu un text în anul centenarului, intitulat Un
fragment de naţiune, de vreme ce românii au
proclamat nu re-unirea cu Basarabia, ci Republica
Moldova.
„Trebuie să începem să iubim România”, scrie
actriţa Oana Pellea. Dar când n-am mai putut s-o
iubim? Când ni s-a spus că iubirea de ţară e baznă,
că sacrificiul e o prostie. Cum să mori, ca proasta,
pentru pământul tău, ca dacii? Când ni s-a repetat
cu obstinaţie că e o ţară inferioară, de kkt, cum
scriu internauţii. Într-un tomberon de blog (tomberoanele astea sunt moartea blogurilor curate, ca
şi subtitrările ziarelor ieşene; comentatorii de sub
texte, subsolic, îşi permit orice; Călin Ciobotari mia trimis odată un comentariu, anonim, desigur, şi
m-am lămurit), aşadar într-un tomberon de blog, o
Mihaelă se arăta amuzată de spusa (ea credea că-i
proverb): „Ţara noastră a avut nevoie de când e ea
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de alt popor”. Or fi din alt popor reperele de patrimoniu moral ca Ecaterina Teodoroiu, Ana Ipătescu, Elisabeta Rizea, Anuţa Nandriş, Doina Cornea…
Sau pe ele nu le cheamă Mihaela?
Ca să ni se demonstreze micimea, excesele critice la
adresa marilor valori n-au contenit. În 19 august
2017, teleastul cu (e)emisie Sabin Gherman găsea
cu cale (rătăcită) să spună că Iorga a fost „un om
inteligent, dar foarte prost”. Cât despre domnul
Florian, tare-i place să se abată de la „dreapta cărare” şi să taxeze oameni desăvârşiţi ca Valeriu Gafencu,
Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Petre Ţuţea, Vintilă
Horia. Şi câţi ghermani şi floriani nu sapă groapa
marilor valori, ca să se poată crea, din nimica toată,
altele. Jucându-mă şi eu cu numele, ca Niculae Gheran:
avem un Havelică, un Kundereanu, un Sami Malraux, un Pata-Kierkegaard… Câţi n-au urcat scara
şubrezită a ierarhiilor literare, după ce s-a deschis
poarta „revizuirilor”, ca să nu le zic răzuiri! Nu că
reexaminarea istoriei literare n-ar fi fost necesară,
dar nici ca MRP să fie declarat „cobai al comunismului” şi Geo Dumitrescu – colabo nu-i de acceptat;
ca Popescu-Dumnezeu să pledeze „nevinovat”, iar
Nichita Stănescu să fie împins la colţ „roşu vertical”.
El, şi nu Dan Deşliu, Nina Cassian, Maria Banuş…
Moda-i veche: şi ruşinea, şi regretul de-a fi român sau manifestat ante şi postbelic. Eliade, care nu -i place
lui Norman Manea, publica în „Vremea”, din 10
septembrie 36, un semnal de alarmă:
„Nu cred că este ţară europeană în care să existe atâţia
intelectuali cărora să le fie ruşine de neamul lor, să-i
caute cu atâta frenezie defectele şi să-şi bată joc de
trecutul lui”.
Soluţia? Da, am una. Să vină Iuliu Maniu la Justiţie şi
Tudor Greceanu la Armată, Petre Ţuţea la Economie,
Haret ori Sandu Tudor ori Maiorescu la Învăţământ,
V. Voiculescu la Culte, N. Paulescu la Sănătate, Vintilă
Horia la Relaţia cu diaspora, Barbu Slătineanu ori
Ernest Bernea la Patrimoniu, Anghel Saligny la
Transporturi… La Cultură lista e foarte lungă: Eliade,
Steinhardt, Noica, Gyr, Gh. Brătianu… Astfel, nu
altfel, România se va reface. Sau nu se va reface deloc.
Cât despre perspectivă, Bătrânu îmi spunea: „E un
antrenament bun să vrei imposibilul”.
Aşadar: „Fiţi realişti, cereţi imposibilul!”.
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ION MUREȘAN
Toamnă târzie
Azi noapte, cu mare grijă, pe străzi lăturalnice,
A intrat tata cu un car încărcat cu otavă în oraş.
Şi tocmai pe marele bulevard, tocmai în piaţa
centrală
A desprins bivolii grei de la jug şi
Cu mare grijă, pe străzi lăturalnice,
A părăsit oraşul.
Azi dimineaţă nu se mai putea face nimic:
Caii statuilor ecvestre nechezau înebuniţi de
mireasma otăvii. La amiază nu se mai putea face
nimic:
Ferestrele de la etaj ale muzeului de artă s-au
făcut ţăndări
Şi caii evadaţi din tablouri şi-au scos capul afară.
Coamele lor ca flacăra, coamele lor albastre şi
portocalii
Fluturau deasupra străziii, oho, cum mai ţipau
porumbeii înspăimântaţi
Iar librarii cu câtă grabă ascundeau cărţile cu
animale,
Cărţile pentru copii în seifuri ori în cămăruţe
bine închise.
Iar acum când se înserează nu se mai poate face
nimic:
Până să găsim alţi bivoli, să-i prindem la jug şi
Să ducem carul acesta undeva departe, undeva
între
Nişte dealuri,
s-a făcut toamnă şi oricum
e târziu.
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IULIAN BOLDEA
Andrei Pleşu – plăcerea scriiturii
Cărţile lui Andrei Pleşu impun o vocaţie şi un
destin spiritual cu totul aparte, în care tentaţia fragmentarităţii se uneşte cu spiritul de fineţe şi cu un
impecabil demers analitic. Mai curând eseist decât
filosof, Andrei Pleşu şi-a exersat talentul şi verva
ideatică deopotrivă în domeniul eticii (Minima moralia), eseisticii filosofice (Limba păsărilor) şi al
criticii de artă (Călătorie în lumea formelor, Pitoresc
şi melancolie, Ochiul şi lucrurile). Căutând să circumscrie o personalitate atât de complexă, de o neîndoielnică deschidere spre cele mai variate domenii, dar, pe de altă parte, caracterizată de o incontestabilă voluptate a “dicţiunii” ideilor, Laurenţiu Ulici
găseşte în atracţia spre concreteţe şi în spiritul de
rigoare trăsăturile dominante, definitorii ale lui
Andrei Pleşu: “Prin formaţie – istoric şi teoretician
al artei – dar şi prin temperament, el preferă concreteţea Operei (de artă, etică, filosofică etc.) abstracţiunilor «castelului de gheaţă», fără însă a le evita cu
orice chip pe acestea din urmă. Aparent îndrăgostită
de zborul liber în toate direcţiile, uneori frizând
unicitatea, gândirea eseistului e, în fond iubitoare de
rigori şi poziţii polare, din acest joc rezultând
impresia puternică de simplitate complexă sau de
profunzime a suprafeţei”.
Adevărate în sine, astfel de aprecieri nu au darul de a epuiza toate laturile personalităţii creatoare
a lui Andrei Pleşu, ce-şi alimentează dinamismul şi

din fecundele raportări la istoria artei, din asimilarea experienţei teoriei artelor, dar şi din fervoarea
experienţelor ideaţiei filosofice în sine, cu neputinţă
de eludat în aceste pagini. Din aceste motive, discursul lui Pleşu poate fi mai curând circumscris prin
aprecieri de genul oximoronului, în măsura în care,
în plasma unui astfel de discurs se întâlnesc cu egală
îndreptăţire şi rigoarea sobră a unor aserţiuni de o
acurateţe indiscutabilă, şi voluptatea unei scriituri
“îndrăgostite”, ce se ataşează afectiv de obiectul său,
supunându-l pe acesta nu atât unei “arte combinatorii”, cât, mai curând, unei “arte fascinatorii”, menită să-i reveleze disponibilităţi dintre cele mai
ascunse, mai greu de perceput. Distribuindu-şi atenţia atât pe relieful lumii reale, cu sinuozităţile sale
mai mult ori mai puţin flagrante, cât şi pe haloul de
imaginar şi referenţialitate al operei de artă, Andrei
Pleşu posedă rara capacitate de a sesiza, dincolo de
suprafeţele lucrurilor celor mai disparate, acele
realităţi ultime care le unesc în adânc, acele esenţe
care le pun, în fond, în evidenţă natura lor ultimă,
identitatea inalterabilă.
Eseistul a resimţit întotdeauna tentaţia definirii de sine, dorinţa de a-şi limpezi unele opţiuni,
de a se situa pe sine faţă cu unele tare ale socialului
ori de a-şi plasa propria fiinţă în orizontul cunoaşterii şi al vieţii, prin autoscopie, prin fervoarea imersiunii în propriile trăiri. Într-un pasaj din Jurnalul de
la Tescani, Andrei Pleşu se referă la scriere ca “urmă”,
ca modalitate de depăşire de sine, ca exerciţiu al
ascezei spirituale, ori ca semn al exorcizării spaimei
de a fi: “Îmi este tot mai limpede, în orice caz, că
rostul însuşi al scrierii de cărţi e lăsarea lor în urmă,
nu ca pe lucruri inutile, dar ca pe nişte Nebenphänomene, ca pe nişte reziduuri centrifugale ale
unui centru galactic care, el singur, contează: el
singur dă măsura unei vieţi şi prestigiul unui bilanţ
final. Cartea ca urmă - iată igiena scrisului. Laşi
urme: copii, drame, amintiri, scârbe, cărţi. Dar a
pune cartea ca scop şi conţinut de viaţă e tot atât de
ridicol cu a lua drept ţel oricare din performanţele
contingente ale unei existenţe. Când nu-ţi resimţi
cărţile drept reziduuri, când le idolatrizezi (şi te
idolatrizezi pe tine în ele), ele devin, pe nesimţite,
cărţi-evaziune, cărţi-camuflaj (pentru infinite
demisii şi turpitudini), cărţi-scuză, cărţi-ornament,
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cărţi-carieră, sau biete cărţi-salahorie, morminte ale
unei hărnicii inerţiale, în care sufletele se îngroapă
(uneori candid) într-o vinovată uitare de sine.
«Cărturarul», cărturarul în sine, nu e decât hipertrofia unei urme, dilatarea nelegitimă a unei funcţiuni secundare a spiritului. A trăi pentru a scrie
cărţi e totuna cu a trăi halucinat de propria ta umbră. E fatal să laşi o umbră, când stai în soare. Dar
decisiv, esenţial, obligatoriu este faptul de a sta în
soare, de a te mişca liber în lumina lui”. Sunt, aceste
aserţiuni, formulări ale unei arte de a scrie şi de a
trăi, elemente lămuritoare ale unui crez estetic şi
existenţial deopotrivă, eboşe pentru un autoportret
alcătuit în liniile rezumative ale aforismului şi în
culorile aşezate în tuşe apăsate ale unui deziderat
moral, de la exigenţele căruia autorul a înţeles să nu
se abată sau să nu se sustragă niciodată.
Cartea care îl reprezintă cel mai bine ca eseist
pe Andrei Pleşu e, poate, Ochiul şi lucrurile. În ciuda
aspectului disparat al eseurilor conţinute, întâlnim
în această carte aceleaşi obsesii şi acelaşi voluptuos
joc al ideilor, aceeaşi vervă asociativă şi acelaşi dinamism al atracţiei contrariilor definitorii pentru identitatea “livrescă” a autorului. Toate acestea având ca
suport un stil în perimetrul căruia se întâlneşte
fervoarea căutării cu voinţa de exactitate, exigenţa
asumării unor adevăruri şi lectura dubitativă a unor
“subiecte” şi “teme” consacrate, solemnitatea şi puseul
ironic ori parodic. Prefaţa cărţii are, de la o primă şi
chiar superficială lectură, un dublu aspect: unul
polemic şi, totodată, unul de clarificare a conceptelor şi metodelor asumate de autor. În acest eseu
introductiv (Istoria artei ca disciplină academică.
Dispute contemporane) Andrei Pleşu porneşte de la
premisa crizei profunde, structurale, în care s-ar afla
“ştiinţa artei” (Kunstwissenschaft). Istoria artei, crede
Andrei Pleşu, s-a născut “printr-o paradoxală inadecvare la problema timpului, mai exact, printr-o
înţelegere «părtinitoare» a istoricităţii înseşi”. Coordonatele crizei contemporane ar putea fi enunţate
prin reliefarea a cinci “nuclee de dezordine”: “Totala
de-grăniţuire a artei”; “De-grăniţuirea artistului însuşi”; “De-grăniţuirea realului”; “Extremul pluralism
al stilurilor, «programelor», «teoriilor»”; “Ruptura
tot mai adâncă între istoria de artă şi critica de artă”.
Detaşând aceste simptome şi elemente ale crizei
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teoriilor şi enunţurilor contemporane despre artă,
Andrei Pleşu îşi propune să formuleze, pe urmele lui
Hans Belting, şi unele posibile soluţii ale unei astfel
de stări de criză. Aceste soluţii ar putea fi: un spor de
inductivism, intensificarea studierii recepţiei estetice,
rediscutarea limbajului estetic din perspectiva
“mediilor” contemporane, găsirea unei perspective
optime a continuităţii, temperarea excesivei proliferări
a ştiinţelor auxiliare şi relativizarea specializării.

Concluzia eseului e de o limpede relevanţă
metodologică, în măsura în care ni se oferă aici o
circumscriere foarte generoasă a domeniului criticii
şi istoriei artei, cu deschideri spre domenii ale
cunoaşterii dintre cele mai diverse. “Istoria artei nu
mai poate fi astăzi, precizează Andrei Pleşu, un
sistem închis, o sumă de mici insule de competenţă
rutinieră. Practicată astfel, disciplina noastră tinde
să eşueze în provincialism, în dexteritate mediocră,
în marginalitate culturală. Trebuie să acceptăm, în
sfârşit, că e atâta valabilitate în demersul nostru
investigator, câtă antropologie şi câtă «metafizică»
implică el. Fără o constantă trimitere către universal,
fără o constantă orientare anagogică, istoria artei
iese până la urmă din marea competiţie a «ştiinţelor
spiritului», pentru a deveni pură «filatelie». În
varianta ei ideală, istoria artei nu are alt scop decât
inventarierea acelor produse ale creativităţii
omeneşti care pot fi invocate cu titlul de martori ai
transcendenţei. Fără această vivifiantă şi îndreptăţită
prezumţie, ea nu poate spera să-şi recupereze
demnitatea şi rostul în ierarhiile – infinit nuanţate –
ale cunoaşterii”.
Ochiul şi lucrurile e structurată pe trei mari
secţiuni. În prima secţiune, Materiale pentru o istorie
a criticii de artă româneşti, ni se oferă repere şi date
cu privire la câţiva dintre cei mai importanţi critici
de artă de la noi, de la Ştefan I. Neniţescu sau Al.
Busuioceanu şi până la Radu Bogdan sau Dan
Hăulică. Foarte interesant îmi pare eseul intitulat
Spaţiul sintezei (Însemnări despre Dan Hăulică), prin
fineţea notaţiilor şi exactitatea riguroasă a aserţiunilor, în care autorul distilează figura profesorului său,
după cum la fel de incitantă e “situarea în oglindă” a
celor două temperamente: unul de o limpiditate
clasică, iubitor de armonii, lipsit de discordanţe ori
de crispări de orice ordin, celălalt atras mai curând
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de convulsiile şi tragicul existenţei, mai tranşant în
judecăţi şi mai decis în reacţii. Privindu-se în
oglinda figurii magistrului, eseistul are sorţi de a-şi
definitiva propriul portret, în linii apăsate, dar cu
atât mai autentice: “În ce mă priveşte, nu sunt
scutit, dinaintea «fenomenului Hăulică» de anumite blocaje: simt, uneori, nevoia unui dialog mai
dramatic cu monumentele, cu arta, cu tot ceea ce
numim de obicei – oarecum sentimental – cultură.
E prea multă nostalgie, prea multă distilare, prea
multă fineţe în textele profesorului meu. Tind,
spontan, prin reacţie, - şi e, poate, o problemă de
generaţie – către tragic, către o barbară brutalitate.
E ca o sete de percuţie, după prea multă melodie
suavă. Tot astfel, nu mă pot adapta mental la
optimismul incorigibil al lui Hăulică, la nimbul de
festivitate sub care pare a vedea – de când îl ştiu –
istoria şi omul în genere. Sunt mai acru şi mai
temător… Ceea ce însă ştiu foarte bine e că ori de
câte ori vreau să mă odihnesc în lumina valorilor şi
nu în penumbra lor, ori de câte ori tânjesc după
autoritatea diurnă şi temeinică a culturii, văd în
textele lui Dan Hăulică un argument şi o
încurajare”.
Eseurile din a doua secţiune a cărţii ( Istorie
contemporană) sunt, parcă, mai aplicate, cu un
grad de obiectivitate mai ridicat. Autorul se
menţine aici, în mod deliberat în penumbră,
aşezând în prim-plan autorul, comentat cu acribie
şi supleţe interpretativă. La Grigorescu sunt identificate, de pildă, o “asceză a uitării”, o copleşitoare
disponiblitate stilistică şi tematică dar şi
convingerea că, în exprimarea lui Andrei Pleşu,
“«românescul» adevărat nu se poate impune decât
formulându-se într-un limbaj european”. La fel de
interesantă e exegeza picturii lui Andreescu
( Andreescu şi prejudecata imaginaţiei), exegeză ce
se fundamentează pe teza lipsei de imaginaţie “atitudinală” a pictorului. Imaginaţia lui Andreescu,
precizează Andrei Pleşu, “se reduce la registrul
procedeelor, fiind absentă din acela al atitudinii
fundamentale. Ion Andreescu trăieşte realul în
intensia emotivităţii sale şi nu în extensia fantazării.
El percepe, consumă şi reproduce ceea ce este, în
vreme ce imaginaţia e mai curând puterea de a
actualiza ceea ce nu este (…). Andreescu e dintre

artiştii care nu-şi pot inventa subiectul, mai exact
care nu au nevoie să amplifice, fantazând, realul
pentru a şi-l asuma. El poate inventa doar limbajul
acestei asumări”.
Nu mai puţin demne de interes şi dense în
semnificaţii sunt eseurile din secţiunea Momente
din istoria vizualităţii europene: Rafael, Imagine şi
text în Veneţia “Secolului de aur”, El Greco şi parabola insulei, Manet sau despre gradul zero al pic-turii,
Paul Klee. Preliminarii la o apologie a contin-genţei,
“Umbra” lui Jung şi zâmbetul lui Voltaire etc.

Eseurile lui Andrei Pleşu îşi precizează originalitatea din prestanţa formulărilor şi acurateţea
exegezei. Nici o notă distonantă nu întâlnim aici,
totul pare să se încadreze armonios într-un univers
coerent de imagini şi semne ale unei lumi a picturii
şi a culturii asimilate cu o incontestabilă fervoare a
ideii şi a cuvântului încărcat de plasticitate. E, în
întreprinderea eseistului şi un risc, dar şi o şansă
dificilă de care vorbeşte el însuşi: “Comentatorul
artelor vizuale are – spre deosebire de criticul literar
– dificila şansă de a vorbi despre o lume nevorbitoare, o lume care nu se povesteşte pe sine, ci se
arată doar, într-o tăcută şi bogată nemijlocire;
singu-ra retorică a acestei lumi e misterul propriei ei
apari-ţii: ea se desfăşoară amplu dinaintea ochilor
noştri, capabili să se bucure înainte de a înţelege şi să
înţeleagă, fără a avea nevoie să definească. Faţă de
tensiunea inexprimabilă dintre lumea vizibilă şi
ochiul care o percepe, intervenţia cuvântului e
secundă şi palidă”. Sunt cuvinte care rezumă un crez
şi un destin de cărturar, implicând totodată un mod
cu totul original de a percepe lumea exterioară şi
lumea mediată de artă.
În eseul dedicat lui Rafael, eseistul inventariază suma de prejudecăţi ce au parazitat opera
pictorului de-a lungul timpului, precum şi criza de
receptare care a prejudiciat-o. Creaţia lui Rafael pare
a sta, sugerează eseistul, sub semnul unei “stilistici a
fericirii”, dar şi al “impersonalităţii”. E dincolo de
orice îndoială că, prin tectonica imaginilor şi prin
capacitatea de agregare a formelor picturale sub
specia seninătăţii, Rafael e un pictor de structură apolinică, iubitor de echilibru, de coeziune expresivă, de
“impersonalitate” stilistică. Andrei Pleşu fixează, în
chip paradoxal, poate, originalitatea lui Rafael şi în
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disponibilitatea sa în absorbirea unor modalităţi
picturale, a unor maniere dintre cele mai diverse.
Pictorul dispune de o adevărată “vervă asimilatoare”,
ce rezultă mai ales din predispoziţia fiinţei sale
artistice spre totalitate, spre încorporarea diversităţii
într-un tot omogen, de o suverană coerenţă estetică.
E vorba, cum observă Andrei Pleşu, de expresia
unui “prea plin” sufletesc, a unei armonii lăuntrice
gata să-şi asume cu generozitate procedee, modalităţi, forme şi contururi estetice foarte diverse.
Impersonalitatea rezidă mai cu seamă în capacitatea
pictorului de a-şi asuma plenar subiectul ales, de a
absorbi total tema şi de a o traduce în linie şi culoare
fără gesticulaţie inutilă, într-o viziune obiectivată, de
un plenar echilibru stilistic. Pictorul renascentist are,
spre deosebire de Michelangelo, de pildă, capacitatea
de a-şi estompa efuziunile, de a le travesti, cum s-ar
zice, în bun comun, de a se refula în propria dicţiune
cromatică, cu impecabilă stăpânire de sine.
Rafael nu este, cu toate acestea, doar un pictor
al suprafeţelor calme, al aparenţelor cu contur
beatificant. Pictura sa nu e, pur şi simplu, o pictură a
serenităţii goale. Dedesubtul acelor aparenţe, în
spatele suprafeţelor apolinice pândeşte fiorul dionisiac, se ghiceşte misterul. Nu un mister al imaginarului nocturn, al învolburărilor nestăvilite, ci, mai
curând, un mister ce se expune în miezul zilei, un
fantastic al diurnului, rezultând din chiar alcătuirea
impecabilă a fiinţelor, lucrurilor, formelor. Imaginaţia pictorului transportă, cum scrie Andrei Pleşu,
“misterul din zona – colorată romantic – a amurgului, către miezul zilei. Cu alte cuvinte, ea ne face
cunoştinţă cu ipostaza luminoasă a misterului, cu
amiaza lui. Rafael e amiaza mare a picturii europene
şi cel mai mare poet al misterului diurn: misterul
orei douăsprezece. Înălţat la zenit, soarele cade
perpendicular asupra lumii suspendând, pentru o
clipă, şansa oricărei umbre. Raza solară e, în ceasul
acesta, drumul cel mai scurt între pământ şi cer,
între Platon şi Aristotel, între inocenţă şi senzualitate”. În eseul despre Rafael răzbat toate calităţile
scrisului lui Andrei Pleşu: fervoarea asocierilor,
spiritul analitic de incontestabilă fineţe, verva şi
volubilitatea asociate cu o anume austeritate a
arhitecturii întregului edificiu textual, subtilitatea şi,
totodată, spontaneitatea dicţiunii.
20

Despre îngeri (2003) e o carte în care se confruntă

două tendinţe sau perspective metodologice, una
teologică, cealaltă filosofică (cu referiri minuţioase
la filosofi precum Platon, Descartes, Leibniz, Kant,
Blaga etc.), ambele, de fapt, îndreptăţite pentru
delimitarea conceptuală a noţiunilor de angelologie
şi pentru radiografierea spiritualităţii creştine anexate acestei teme religioase majore. Îngerii sunt,
într-o definiţie expresivă, dublul nostru ideal,
„fiinţe ale intervalului“. În viziunea lui Pleşu, chiar
intelectul uman exprimă o condiţie angelică („Dacă intelectul e partea noastră de înger, atunci
reflexia noastră despre îngeri e, totodată, o reflexie
despre condiţia noastră intelectuală, despre posibilităţile şi perspectivele ei. Istoria angelologiei e,
prin urmare, o istorie a metabolismului nostru
mental“).
Cărţile de eseuri şi comentarii dedicate actualităţii ( Chipuri şi măşti ale tranziţiei, Obscenitatea publică, Comédii la porţile Orientului, Note,
stări, zile, Despre frumuseţea uitată a vieţii) înfă-

ţişează un eseist atent la nuanţele realităţii şi ale
cărţilor, în permanentă alertă spirituală, un scriitor
fascinant, prin stil şi imagistică, cu o putere de
reacţie remarcabilă şi promptă.
Despre frumuseţea uitată a vieţii (2011) conţine articole publicate anterior de autor în Dilema
veche. Preferinţa lui Andrei Pleşu se orientează spre
eseul fulgurant, cu ideaţie densă, figuraţie
anecdotică minimală şi sens distilat într-o demonstraţie adesea spectaculară. În fond, Andrei Pleşu
ne face atenţi, prin cartea sa, la inflaţia conceptelor
şi a contextelor, la tirania locurilor comune, aşezând accentele asupra acelor lucruri, fenomene,
aspecte ale umanului căzute în umbră, adesea
neînţelese, subînţelese sau prost înţelese. Titlurile
secţiunilor sugerează, prin ele însele, turnura etică
a cărţii ( Ce facem cu viaţa noastră, Despre lucrurile
cu adevărat importante, Ordinea subtilă a
lumii, Perplexităţi şi indispoziţii cotidiene,Feluri de
a fi, „Cetitul cărţilor“, Martirajul limbii române,
Cum stăm la televizor). Registrul grav al meditaţiei

eseistului nu exclude jubilaţia ludică sau gesticulaţia jovială, care amplifică, desigur, expresivitatea acestor „mici cure de dezintoxicare“, cum îşi
caracterizează chiar autorul propriile texte: "Interlo-
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cutorul optim e în faţa noastră şi nu-l recunoaştem, bucuria vindecătoare ne stă în preajmă şi n-o
recunoaştem, drama transfiguratoare trece pe
lângă noi şi n-o recunoaştem. Suntem înconjuraţi
de semne pe care nu le recunoaştem ca semne, de
apeluri pe care nu le înregistrăm, de prilejuri care
ne scapă. Până şi moartea proprie ne apare ca
improbabilă. N-o putem recunoaşte ca problemă
acută a reflexiei cotidiene. Traversăm, aşadar, un
peisaj luxuriant, fără să-i recunoaştem anvergura şi
sensul. Suntem subiecţii unui acces perpetuu de
neatenţie. Insensibili la registrul inaparentului,
gata să uităm ceea ce ne contrariază, nu ne mai
lăsăm tulburaţi decât rar, de câteva ori în viaţă, sub
şocul, nelumesc, al unor iubiri, euforii sau
suferinţe insuportabile. Recunoaşterea realului în
uimitoarea lui, nudă, realitate devine, abia atunci,
un eveniment”.
Recursul la concept, constant în paginile lui
Andrei Pleşu, e ilustrat de o gesticulaţie stilistică de
o expresivitate incontestabilă. De altfel, stilul
eseurilor lui Andrei Pleşu este unul dominat de
fervoarea asocierilor, de subtilitatea analizelor, de
verva şi volubilitatea frazării, toate asociate cu o
anume austeritate a arhitecturii întregului edificiu
textual.

nr. 11, 1987; Mircea Iorgulescu, în „România literară”, nr. 18, 1988; Monica Spiridon, în „Ramuri”,
nr. 9, 1988; Mircea Martin, în „Viaţa Românească”,
nr. 11, 1988; Adrian Marino, în „Tribuna”, nr. 31,
1988; Mircea Mihăieş, în „Orizont, nr. 20, 1988;
Dan C. Mihăilescu, în „Transilvania”, nr. 9, 1988;
Laurenţiu Ulici, în „Vatra”, nr. 7, 1988; Ioana
Pârvulescu, în „România literară”, nr. 11, 1995;
Ioan Buduca, în „Luceafărul”, nr. 4, 1995; Al.
Paleologu, în „Viaţa Românească”, nr. 7-8, 1999;
Gh. Grigurcu, în „Jurnalul literar”, nr. 9-12, 2000;
Daniel Cristea-Enache, în „ALA”, nr. 597, 2001;
Iulian Boldea, în „România literară”, nr.3, 2002;
Tudorel Urian, în „România literară”, nr. 45, 2002;
Ioana Pârvulescu, în „România literară”, nr. 47,
2003; Th. Baconski, în „Dilema”, nr. 556, 2003;
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ÎNTOARCEREA ÎN INIMĂ
Poți ajunge în inima altcuiva în multe feluri:
cu un cuvînt,
cu un sentiment,
cu un gest.
Cu lama unui bisturiu
sau cu un glonț.
Dar nu te poți întoarce în inima ta decît
dizolvat în propriul tău sînge.

VASILE GOGEA
UN CLOPOT DE AER…

ECOU DIN TRANSILVANIA
În Transilvania
celor
o mie două sute de orgi

Un clopot de aer
vibrînd
într-o campanilă de sticlă
la bătaia din aripi
a unui fluture
cardinal.

aud
încă
fluierul Iancului.

TIMP SUSPENDAT...
Îmi imaginez o clepsidră
în care,
asemănător obiectelor nefixate dintr-o stație
orbitală,
nisipul plutește
ca un nor rarefiat,
în stare de imponderabilitate…

22

ALTER N AN ŢE

Cetatea Rupea (detaliu)
foto: Iulian Dragomir

însemnat (în sensul că este semn şi poate deveni
simptom ) al limbii pe care o vorbeşte. Limba română are o privire sexuată asupra lumii. Ea are nu
neutru, adică ceva ce nu este nici masculin, nici
feminin, ci ambigen, adică ceva care este când
masculin, la singular, când feminin, la plural. 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 impor-

IRINA PETRAȘ
Despre feminitatea limbii române
„Cele mai copleşitoare fenomene ne scapă, ne sunt
insesizabile, din moment ce suntem integraţi în ele”.

Lucian Blaga

Limba e un asemenea fenomen. Starea
„obişnuită” a omului presupune ignorarea ei.
Trăind în limbă, prin ea, niciodată nu vom avea
acces la o experienţă obiectivă în ce o priveşte. Ca
şi moartea, limba maternă e „intravitală” şi experienţă de gradul doi. Starea poetică, însă, cea descrisă de un Paul Valéry, de pildă, cere depăşirea
sensului imediat al cuvântului şi scufundarea în
zvonul său de potenţialităţi.
Nu voi relua argumentele din cărţile mele
despre limba română ( Limba stăpâna noastră.
Încercare asupra feminităţii limbii române, 1999,
Feminitatea limbii române. Genosanalize, 2002 şi
Despre feminitate, moarte şi alte eternităţi, 2006).
Voi înşira pe scurt concluziile cercetărilor mele,
apoi voi da câteva exemple concrete, mai plăcute,
cred, cititorului.
Aşadar, limba română NU are neutru.
Perpetuarea, prin manuale şi tradiţie, a informaţiei
că substantivele româneşti au trei genuri: masculin, feminin şi neutru, nu numai că nu corespunde
realităţii, ci şi îndepărtează vorbitorul de un adevăr

tante pentru om şi pentru existenţa sa în lume sunt
exprimate de limba română cu substantive feminine. Un rol considerabil îl au în accentuarea acestei
trăsături infinitivele lungi, bogatele infinitive lungi,
care păstrează în ele neastâmpărul verbului, dar sau aşezat deja în tihna substantivului. În plus, jocul
liber al ambigenului de la un sex la altul dă limbii
române calităţi androgine capabile să deschidă
perspective nebănuite valenţelor sale combinatorii.
Omul românesc se defineşte/se poate defini
prin limba română. Altfel spus, de la bănuiala (în-

tărită 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.
Poezia poate depune mărturie. Genosanalizele mi-au dovedit că feminitatea 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.
Viaţa limbajului, crede Bachelard, este o viaţă vorbită care trăieşte în nuanţă. „Trebuie să visezi
mai mult, să visezi în viaţa însăşi a limbajului
pentru a simţi cum, vorba lui Proudhon, omul a
putut «să dea sexe vorbelor sale».” Dă şi exemplul
unor versuri din Heinrich Heine (citate de Albert
Béguin, în Sufletul romantic şi visul) despre ”Bradul

ALTER N AN ŢE

23

care visează la un palmier ce acolo, în orientul îndepărtat, se întristează singur şi taciturn pe panta
unei stânci arzânde”. Bradul din Nord şi palmierul
din Sud, singurătate îngheţată/ singurătate arzândă
– asupra lor poate visa cititorul francez. Dar, de
îndată ce află că, în germană, palmierul e feminin
înţelege ce întreţeseri şi vibrări sunt posibile pentru cititorul german. „Aşa cum în pictură verdele
face roşul «să cânte», în poezie un cuvânt feminin
poate conferi graţie unei fiinţe masculine”.
În poemul lui Baudelaire Une charogne –
„un hoit”, „un stârv” –, nu încape îndoială că poetul a fost împins spre imaginea violentă ce urmează
de genul substantivului: „les jambes en l’air comme
une femme lubrique”. Versurile româneşti care traduc charogne prin hoit sau stârv, cum am făcut-o
mai sus, dau soluţii parţiale, ocolind chiar, de-a
dreptul, comparaţia. Rezolvarea se găsea în limba
română, oricât de brutal e substantivul: O mortăciune. Ba, mai mult, mortăciunea trimite direct la
lubricitatea morţii, iar comparaţia ar fi curs de la
sine. Mă întreb, apoi, dacă seara (le soir –
masculin) ar fi venit „cu paşi de lup” şi în cazul în
care versul ar fi fost scris în româneşte.
În poezia lui Esenin, mesteacănul are un loc
privilegiat, precum teiul eminescian. Veritabil axis
mundi, el organizează în jurul său un întreg univers – satul, copilăria, dragostele, înstrăinarea etc.
Zvelt, delicat, tremurător, alimentează un motiv
poetic de extraordinară pregnanţă. Pentru cititorul
traducerilor româneşti, el are aparenţă oximoronică. Forţa sa masculină îşi adjudecă determinări
feminine – fragilitate, alint, senzualitate, şăgălnicie.
Dacă cititorul român ştie, şi nu uită în timpul
lecturii, că mesteacănul – berioza – e feminin în
limba rusă, toate versurile care-l evocă îşi redobândesc logica şi echilibrul, iar Esenin redevine ceea
ce este – un poet pentru care pământul ( zemlia),
râul ( reka), mesteacănul sunt feminine, satul întreg
( derevnia) alcătuindu-se în contrapunct nostalgic
cu fiul rătăcitor.
Anotimpurile, feminine toate în limba română, apar inevitabil sub înfăţişări femeieşti: „Toamna e-atât de rumenă în târg / cu flori în păr,
roşcate...” ( B. Fundoianu); „Toamna, femeia cu privirea fumurie / A intrat suspectă şi umilă...” ( Ion
24

Minulescu). La Ion Vinea constat, pripit, o frecvenţă a ambigenelor plurale: „Unde sunt glasurile
de-altădată?” E posibil ca, în fundalul unor versuri
precum „a răsturnat pe oglinda lui / secolele, largurile, lumile – / şi aruncate au fost zarurile”, să stăruie modelul peonic („...şi-i diamant peonul,
îndrăzneţul”) eminescian din „vânturile, valurile”.
La V. Voiculescu – „surugiu la cuvinte” – găsesc:
„Părea că vezi cum suie mustul din sânul humei
desfundate / şi sug strujenii lăcomeşte din lapţii
bunului pământ”. Huma şi pământul sunt sinonime
aproape perfecte, dar genul substantivului obligă la
delimitare. Sânul humei e feminin (deşi substantivul e masculin!), dar pământul nu poate avea decât
„lapţi”, care nu e un plural de la lapte, ci „sămânţă”
masculină. Mircea Cărtărescu intervine cu „legea”
unei perspective feminine ori feminizate: „Nimic
nu este în intelect care să nu fi fost mai întâi / în
simţuri nimic / nu este în bărbat fără să fi fost mai
întâi în femeie”. Pentru demonstraţie, cele două
ambigene trebuiau să apară primul la singular,
„intelect”, pentru a reprezenta masculinul, al doilea
„simţuri”, la plural, pentru a fi feminin. Las deoparte faptul că aparenta întâietate acordată femeii e
iluzorie. Ea trimite la amorful dintâi, la visceralitatea primară şi primitivă... La G. Călinescu: „În
fuste verzi de-atlaz, se stăpânesc abia / Să nu dea
din picioare, fotolii, canapea”. Tabloul feminităţii
frivole, capricioase avea nevoie de pluralul „fotolii”
pentru a se îndepărta de masculin, a i se opune.
„Mi-s dragi ungherele / pe unde se-ascund să toarcă tăcerile” ( Magda Isanos). Pluralul „ungherele”
nu e impus doar de rimă, ci şi de feminitatea densă
a atmosferei lirice, decurgând din femininul plin
„tăcerile”, şi de cele două verbe care le comentează,
„se-ascund să toarcă”. Femininul substantivului a
decis această potenţare a sa prin verb. Taina, reticenţa, misterul sunt calităţi tradiţional feminine,
tot aşa cum „a toarce” e o îndeletnicire arhetipal
feminină alăturându-şi unduirea felină. Cuvintele
se cheamă unele pe altele şi vin în întâmpinarea
căutării poetei. Valenţele lor sunt provocate de
ochiul treaz al acesteia, de veghea sa roditoare:
„Am văzut în fiece lucru – o mişcare / de
rugăciune şi adorare... E-atâta freamăt nebănuit”.
Cuvintele se iubesc, se atrag, se împerechează.
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Pădurea, tainică, ocrotitoare e, desigur, femeie:
„Murmurau a dragoste crengile / când în braţe team luat, pădure toropită” ( Emil Botta). Abandonul
(„toropită”) vine din imaginaţia poetului, care
vizualizează toate detaliile sub imperiul feminităţii
privite dinspre prejudecăţi masculine.
În antologia de Poeţi români contemporani
(Poètes roumains contemporains, Écrit des Forges,
EDP, 2000) pe care am alcătuit-o pentru Canada,
versurile au fost traduse de Ioana Crăciunescu şi
Alexandru Ştefănescu, iar traducerea, revizuită de
Donald Alarie, Michelle Fiset şi Bernard Pozier.
Răsfoiesc volumul genosanalizând. „O traducere,
oricât de fidelă şi oricât de frumoasă, nu poate
transmite farmecul particular al limbii originalului” – subscria Laurenţiu Ulici, în 1978, vechii
idei a intraductibilităţii poeziei. O făcea în cuvântul înainte la ediţia bilingvă 30 poeţi români
apărută la Cartea Românească. Versiunile franceze
(semnate Irina Radu, Ileana Vulpescu, Romulus
Vulpescu, Marina Zamfirescu) sunt absolut remarcabile şi de o acurateţe excepţională a transcrierii.
Voi reciti din ambele volume câteva episoade
încercând să demonstrez că acel „farmec particular” al limbii române alunecă inevitabil printre
degetele şi celui mai virtuoz traducător din cauza
privirii sexuate a limbii noastre. Că versúra originalului românesc ascunde întreţeseri ivite anume
din jocul genurilor substantivelor. Că ambigenul
specific limbii române înlesneşte perspective
interzise altor limbi, oricât de înrudite cu a noastră. Privirea nu doar sexuată, ci şi personalizată a
limbii române creează tensiuni senzuale în teritoriul scriptural, fioruri cărora traducerea nu le
poate ţine isonul. Iată:
În Nocturna lui Aurel Gurghianu, epitetul
„tradiţional” preia rolul privirii sexuate a substantivului. Că umbrela e feminină în română şi masculină („le parapluie”) în franceză pare să-şi fi
pierdut însemnătatea. Dimensiunea (mic, „petit”)
şi culoarea (roz, „rose”) sunt argumente suficiente
pentru feminitatea „uneia” dintre umbrele, în
vreme ce „mare şi neagră” indică, fără putinţă de
tăgadă, masculinul, cel care va eşua firesc, în
ultimul vers, în faţa unei sticle de whisky (o altă
„pereche”).

Senzualitatea fină, insinuantă dintr-un sonet
de Dinu Ianculescu ( E-un timp grăbit ca o
zăpadă), scris anume „pentru acei ce ştiu să vadă”,
e posibilă graţie jocului genurilor şi verbelor la
care se dedau: „o zăpadă / în care pasul mi-l
însemn”, o tornadă supusă vântului, cercuri strânse
în lemn şi, în fine, „pe coşuri fumul suie demn / şin vetre moare o livadă”. În franceză, femininul „la
trace” risipeşte aluzia cuplului, tot aşa cum „la
fumée” îşi pierde bărbăţia capabilă să extenueze o
livadă întreagă în varianta românească (fumul).
În Fântâna lui Ion Caraion, o grădină cu fructe, păsări şi adjective, toate feminine, fie pe de-antregul, fie la plural, „scoate firesc fluturi, culori,
pasiuni şi chiar propoziţii”(?), căci are darul
naşterii. În versiunea franceză, jardin, fruit, oiseau
etc. sunt toate masculine, „scoaterea” încetează a fi
geneză – e doar truc sau deposedare.
Versurile, lucrurile, elanurile, plurale, pot fi (vezi Rânduri pentru un eventual deces ale lui Geo
Dumitrescu) tot atâtea iniţieri – femininul prelung
din pluralul ambigenului le transformă în preotese.
Tot aşa cum nimic mai firesc decât „visurile
neruşinate ale unui băietan”, şi ele feminine, fără
ecou în varianta franceză. În ediţia bilingvă din
2001, mai găsesc: „Grădina publică era tristă şi
goală; / toamna beată îşi pierduse toate vanităţile”.
În franceză, „Le jardin public était triste et sans vie,
/ l’automne ivre...”. Mi se pare dincolo de îndoială
că poetul a exploatat şi ambiguitatea adjectivului
goală, mânat de imaginea unei femei părăsite,
despuiate, cu un accent în plus de decădere. Tot
femeie e presupusă, fireşte, şi toamna. Ambele
imagini slăbesc în traducere. De altminteri, „bărbatul” grădină e acum fără viaţă, despuierea subînţeleasă nu mai avea nici un haz.
„Stau zile grămădite-n coridor / De vizitiul dus
ca să se-mbete” ( Leonid Dimov). Neîndoielnic,
femininul zilelor a impus imaginea mutonieră; mânate de un masculin agresiv, împrumută spaima,
supuşenia, acceptă umiliri. Pentru varianta franceză, întâmplarea capătă o nuanţă dezonorantă în
plus – o grămadă de jours, masculini, se lasă mânaţi de un singur exemplar cu o autoritate, acum,
precară.
În Genealogie ( Ana Blandiana), ideea de fiară
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din „Visăm şi noi o lume / Sălbatic zvârcolită-n
somn” se rătăceşte în versul francez cu le monde, la
masculin. Tot aşa cum Din auster şi din naivitate
îşi extrage sevele din feminine precum priviri,
poartă, mănăstire, chilie şi deşertăciune a lumii,
remuşcare, secondate de androgine – văz, trup, vis,
frig, blestem, timp. Franceza le pierde căldura, ne-

săbuinţa, neîmplinirea pe drum. Masculinele păstrează de la începuturi o doză îngheţată de definitiv, de schematic, care le îngustează forţa rezonatoare.
„Inventarul” din Shakespeare (al lui Marin
Sorescu) e un bun prilej de a proba încă o dată
faptul că toate lucrurile importante pentru omul
românesc au nume feminin ori ambigen: lume, zi,
cer, prăpastii, râuri, mări, oceane, sentiment, gust,
fericire, iubire, deznădejde, gelozie, glorie, compătimire, operă, râs, drum, tumbe, problemă, furtu-nă,
coroană, paie, facere, pământ, trudă... Stingher
printre ele muntele masculin. Pe care însă, am mai

spus-o, îl descriem de obicei cu o întreagă familie
de feminine şi ambigene: poale, piscuri, trecători,
hău, cărare, semeţie, piatră... Inventarul spune altceva în limba franceză, cea copleşită de masculine
în puncte de o feminitate aproape legică pentru
vorbitorul de limbă românească – lumea cea
gureşă şi frivolă, despletita deznădejde, luminoasa,
inaccesibila fericire, furtuna dezlănţuită sunt
vizualizate de el sub înfăţişări feminine şi impun
contexte feminizate.
Încă un exemplu: Zborul curat ( Ioan Alexandru). Poemul înălţării treptate spre solemnitatea
imnică. Treptele urmate sunt botezate, în română
şi franceză, cu nume de acelaşi gen, feminin:
lumini, noapte, aripi, ape, milă, lacrimi, îndurare.
Cu câteva excepţii, care înclină balanţa, sub presiunea femininelor: iubire, alcătuire, în favoarea
tabloului românesc. Fără să mai spun că ţărmul şi
limanul extrag zvonuri de potenţialităţi din androginia ambigenului, imnul însuşi ştiindu-şi solemnitatea benefic subminată de pluralul feminin al
melancoliei şi carenţei. Imnele vor deveni, astfel,
emblema unui univers liric inconfundabil.
Răsfoind poezia românească, am căutat şi am
găsit, cum s-a putut vedea şi din aceste spicuiri, cu
încântătoare uşurinţă, exemple despre presiunea
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genului substantivului asupra imaginii poetice,
despre orânduiri ale „tabloului” funcţie de un gen
sau altul. Pe nesimţite, s-a impus şi bogăţia pe care
poetul o află în „androginia” ambigenului românesc. Când vorbeşte despre sine, în limba de toate
zilele sau în limba poeziei sale, românul construieşte frazele cu feminine, cu ambigene şi, abia în
urmă, cu masculine. Lucrurile nu sunt bune sau
rele, pur şi simplu sunt. Dar, o dată ce recunoşti că
aşa sunt şi nu altminteri, ficţiunile despre legături
secrete între vorbe şi rosturile lor destinale devin
cel puţin un joc tentant, dacă nu o cale spre
adevăruri adânci. Desigur, textura unui poem e un
lucru extrem de complex. Alegând secvenţele/firele
datoare genului substantivelor prinse în model, am
pus temporar în paranteză complicata urzeală, fără
intenţia de a micşora rolul vreunui element din
instrumentarul poietic. Genosanaliza e o cale, una
dintre nenumăratele posibile.
Genosanaliza este/poate fi o analiză paralelă,
complementară, de verificare. Ea are ceva din
mecanismele hipnozei – depăşeşte inhibiţii,
pătrunde dincolo de versul finit până la cuvintele
care se cheamă şi se rânduiesc după legile unei
autonomii secrete. Genosanaliza presupune,
ghiceşte, deduce, profetizează. Impune o complicitate precum cea dintre privit şi privitorul prin
gaura cheii. Câteodată îţi poate dezvălui detalii
incomode cu care să nu ştii prea bine ce să faci.
Cum i se întâmpla lui Saussure: tot scormonind
anagrame şi hypograme, ajunsese să descopere sub
cuvintele poemelor mai mult decât o latenţă, un
veritabil complot verbal, o conspiraţie. Oricum,
orice tip de lectură a poeziei îşi poate alătura cu
folos lectura-inventar de substantive-personaj. Cu
atât mai mult în cazul unei limbi pronunţat sexuate, feminin-androgine, cum e româna.
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stând în întregul
unei singure existențe
sub greutatea cerului
și o valență ca o mulțime care nu poate fi
investigată
mamă, dacă din centrul grâului răsare
stridorul mecanic al morții tale
imatură ca și grâul de mai
iertată
precum ierți macul
în singurătatea grâului,
cum se iartă viața
care nu cunoaște altceva decât pe sine
9 mai 2017 ( în Interno Poesia)

nerostind nume
Spunea mereu
spuneți-i că o iubesc
și spuneți-i că vin de departe
ca s-o iubesc.

hrană fără aparențe înșelătoare

Spuneți-i, chiar dacă-i ieșeau
îngeri și demoni din gură,
eu îi vedeam doar gura.

mă simțeam confortabil cu tine, ca și într-o casă
cu perdele și lucruri spălate
de lumina soarelui

Spuneți-i că va stărui în mine
pentru totdeauna.
Spuneți-i, vă rog. Spunea mereu.

afară totul era incontestabil și limpede
ca într-o după-amiază de vară

30 aprilie 2016
din Gli Scomparsi (GiallaOro pordenonelegge, 2016)

spuneam mereu că nu cunosc îngerii,
te cunosc însă pe tine
reîntoarsă în lume ca și prima iubire
*

fotografia Luciei Galante
sub rochii elegante
apasă exuberanța onestă a cărnii (destinată
cusăturilor de pe umeri)
e lesne să-ți imaginezi acel trup
mișcându-se sub imensitatea cerului, al
grâului de mai,

chipul tău era simplu ca o rază de soare
și atât de aproape
iar privindu-ți ochii
îți vedeam inima
topindu-se în filamente incandescente de aur
și de lavă
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*

e umbra albă a primilor trandafiri
care nu mai sunt iubire
căci cânt și te văd întorcându-te
cum revin lucrurile la mal:
fără trecut,
cu pieptul spălat
de mare.

ochii tăi
conțineau ochii iubirilor deja iubite
iar fierbințeala creștea din gânduri invizibile,
îndepărtate
și mișca alte gânduri
invizibile și noi

Uite!

*
iar noi, între alte lacuri inundate de lumină
ne aminteam ceea ce nu știam
vreme în care se amesteca dulceața celor care
iubesc,
cum acționa împotriva noastră, ea iubirea,
îndulcindu-ne, căci singurătatea celor
care au simțit odată iubirea
nu este aceeași singurătate
cu a celor niciodată iubiți
(în Interno Poesia 2.1.2017)

Din gura lui albă râde lumea
și râd lucrurile
transparente ale cerului
dacă, abia întorcându-se
de rușine, spune: "Vezi, nu mai mă tem"

Cântec

ca și cum ar vorbi unei umbre evaporate
în nevinovăție

Cânt pentru că te reîntorci
atunci când cânt
cânt pentru că în toate zilele străbați
mile de singurătate
pentru a-mi șterge lacrimile.

liniștea ginestrelor, în șoapta trandafirilor
ieșită pe ferestrele
deschise
până la fundație.

Mă rușinez să-ți cer atâta
și încetez să mai cânt.

Astfel mă lași sub cerul liber
lipsit de greutate. Și atunci cânt
așezată
în viața, lipsită de dragoste,
care nu se oprește

Cânt și sunt iluzorie
ca o floare de tei
cânt și stau într-adevăr
pe locul unde mă minunez:

prezența perfectă
a celor care nu contează

la începutul lumii
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urci scările ca un copilandru
care scutură un fir de sare de pe gene,
împinge cu două degete
ușa, îngenunchează
în grabă, rostind
cu grabă, "Haide!
să mergem la mare”, surâzându-mi, de la
statura sa
de măzăriche și trandafir, din pansamentul
său de suflet salvat
de lucrurile mărunte.
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dar e fără voie, fără moloz, fără reușita
materiei

scunzi, aproape de sensul lucrurilor,
corole deschise
pe o palmă de pământ

e doar prafcare tinde spre lumină.

Roma, 9 octombrie 2017

Roma, 30 septembrie 2010

Roza animalelor (Zona, 2014)

*
cât de active sunt creaturile,
cu câtă atenție trec peneluri
pe panourile din lemn
știind că trebuie să moară totuși

eu nu sunt decât albul bestiei
și splendoarea ochiului ei
negru,
rotund,
blând

dar acum
o fac
și făcând
uită

sunt blândețea universului
care se învârte în el însuși
precum ochiul în orbita
animalului,

și sunt într-adevăr zei, cu adevărat nemuritori,
în această simfonie de soare pe prima iarbă
verde-intens de aprilie
acești patru băieți cu penel și miros proaspăt
și de firnis
berea în buzunarul pantalonilor, bascul pus
extravagant și zâmbetul care spune eu sunt viu,
în acest moment
sunt viu pentru totdeauna
Roma, 4 aprilie 2016

inedit din Il bene morale (volum în curs de apariție

la editura Crocetti)

***
dacă, maturi fiind, reapare
pâmântul imaculat originar
pe care-l vedeam cu ochii de copil,
am redevenit cei care am fost

idol adormit,
care, limitând abisul, scapă aici prima lacrimă
de bucurie
au trebuit
milenii pentru aceasta unică
lacrimă,
la care se-nchină, precum se-nchină
un câmp
de flori bătut de un vânt
sideral, acest plural uman
încununat
de soare și plămădit din același aluat
al bestiei,
această mizerie care dorește să fie
mângâiată
de compasiunea ochiului tău
Roma, 12 ianuarie 2013
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*
persoana pe care o iubesc era plăcută
și am îndrăgit-o imediat
pentru că era persoana cea mai politicoasă
pe care am cunoscut-o
persoana pe care o iubesc am iubit-o imediat
cu nestăvilirea
bucuriei iubirii
pentru că era dulce și umană
și avea grija binelui
tuturor
persoana de azi
vorbește pentru a-l jigni
pe cel care o iubește, vorbește
arogant fără să se scuze
fără să se explice
eu, care nu cred în evidența răului,
caut greșeala
cei din jur îmi spun că asta
e greșeala: faptul că nu plec,
că nu sunt decisă
spun că cel care iubește este călăul
spun că jignirea este a primi
în mod natural ce ni se cuvine
și așteptăm: să fim iubiți
fără condiții
ei spun
că rana
nu este a mea, să fiu abandonată,
că este cea mai profundă rușine
ar fi
ca în cele din urmă
să fim
fără pretenții și fără condiții
în sfârșit iubiți
19 mai 2015
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Maria Grazia Calandrone (n. 1964 la Milano,
actualmente locuiește la Roma) poetă, jurnalistă,
dramaturg, actor, organizator de spectacole, autoare
și conducătoare de programe culturale pentru postul
de radio Rai tre. Scrie pentru cotidianele “Il Manifesto” și
"Corriere della Sera", pentru "Alfabeta 2"și "Doppiozero". Și ține rubrica de poezie inedită “Cantiere Poesia”
a revistei internaționale lunare de poezie “Poesia”.
Colaboreaza la trimestrialul de film "Rifrazioni", cu
revista de artă și psihanaliză "Il Corpo", coordonează în
colaborare colecția de poezie "i domani" a editurii
Aragno Editore. Lucrează în prezent la o carte-anchetă
” Ti chiamavo col pianto” despre victimele justiției
privind cazurile minorilor în Italia .
Cărți publicate: Pietra di paragone (Tracce, 1998 –
premiul Nuove Scrittrici – Noile Scriitoare, 1997), La
scimmia randagia (Crocetti, 2003 – premiul Pasolini,
Opera Prima), Come per mezzo di una briglia ardente
(Atelier, 2005) La macchina responsabile (Crocetti,
2007), Sulla bocca di tutti (Crocetti, 2010 – premiul
Napoli), Atto di vita nascente (Lieto Colle, 2010),
L’infinito mélo, pseudoromanzo con Vivavox, La vita
chiara (transeuropa, 2011); cuprinsă în Nuovi poeti
italiani 6 (Einaudi, 2012); prosa Salvare Caino
inclusă în Nell’occhio di chi guarda (Donzelli, 2014).
A compus, în colaborare cu Michele Caccamo, Dalla
sua bocca. Rescrieri a unsprezece însemnări inedite de
Alda Merini (Zona, 2013). În 2012 face parte din
proiectul RAI TV “UnoMattina Poesia”, colaborează

cu Rai Letteratura și cu muzicianul Canio Loguercio
și este câștigătoarea Premiului ”Haiku in Italia” al
Institutului Japonez de Cultură. În 2013 începe o
colaborare cu Cult Book (Rai 3) și este parte a video
producției Ritratto continuo de Francesca Montinaro,
expusă la Galleria d’Arte Moderna din Roma, la
Palazzo Montecitorio și la Bienala Venezia 2017; în
2017 participă la filmul documentar al Donatellei
Baglivo “Il futuro in una poesia”, prezentat la Mostra
del Cinema de la Veneția și în proiectul “PoemsWith
a View” al regizorului israelian Omri Lior.
Poezia Mariei Grazia Calandrone este tradusă în
limbile: arabă, cehă, franceză, japoneză, greacă,
engleză, persaană, portugheză, rusă, sârbă, spaniolă,
suedeză, germană, română și turcă.
Traducere și prezentare: EUGEN D. POPIN
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VICTORIA COMNEA
MIREASA
– Cine ești?
Bărbatul adresase întrebarea cuiva care stătea întors cu spatele și curăța un pește la lumina unui foc
firav. Cum nu primi niciun răspuns, repetă întrebarea aproape strigând.
– Hei! Te-am întrebat cine ești? Răspunde.
Peste hârșâitul neîntrerupt al cuțitului, răzbi vocea
unei femei. Vorbea fără să se întrerupă din curățatul peștelui.
– Cum s-ar zice, ți-ai revenit! Ba, mai ai și puterea
să strigi. Asta e bine. Înseamnă că nu m-am străduit degeaba. De aceea, s-ar cuveni să-mi spui tu
cine ești, ca să știu pe cine am adus în grota mea.
Bărbatul tresări. Își aminti cu oroare de spaima și
marea nedreptate îndurate la Delfi. Privi cu neîncredere spre silueta femeii, întrebându-se dacă ea
cunoștea învinuirile celor de la templu în urma cărora fusese condamnat. Trebuia să fie prudent.
– Numele meu?... Păi, desigur... Eu mă numesc Enn.
– Așa, deci!... Eh, nu știu cum arăta acest Enn înainte. Mă gândesc că arăta ca toți oamenii. Numai
că atunci când l-am găsit eu pe stâncile de la malul
mării, nu mi-am putut da seama, dacă era om sau
doar o bucată de carne sângerândă.
– Tu m-ai găsit?
– Chiar eu! Drept să spun, m-am temut că zdrobitura aia va da repede ortul popii. De fapt, oricare
alta ar fi putrezit repejor, încă din prima noapte.

Dar Enn ăsta, cum zici că te numești, a rezistat nu
una, ci patruzeci de nopți.
– Au trecut deja patruzeci?
– Poate că ți-ai dat deja seama că n-a mai rămas
mare lucru din Enn, cel de dinainte... Picioarele lui,
mai ales, erau atât de zdrobite, încât am fost nevoită să le îndepărtez. În rest, mai are doar un braț
și un singur ochi.
Deși femeia îi vorbise cu multă blândețe, căci avea
o voce ca o adiere de vară, bărbatul îngheță de groază.
Apoi îl arse cumplita flacără a disperării, pe măsură
ce unica sa mână îi adeverea jalnicul inventar al
trupului său.
Urletul bărbatului se izbi puternic de pereții grotei,
trezi toate ecourile galeriilor adânci și se stinse în
gemete și lamentații.
– Un ciot! Un biet ciot!... Mai bine mă lăsai acolo,
pe stânci. Să mor! Să mor! Să mor! Ce să mai fac eu
acum cu viața? Sunt doar o ciozvârtă mizerabilă,
un biet olog, un neputincios. Nu înțeleg ce-a fost în
capul tău, femeie?
Bărbatul clocotea de ură, de furie, de frustrare.
Amuți în așteptarea răspunsului. Dar femeia tăcea.
Întoarsă cu spatele spre el, curăța în continuare
peștele. Ghemuită lângă foc, părea să fie doar o
arătare, nicidecum o ființă umană. Pelerina
zdrențuită îi ascundea formele, încât nu se putea
spune dacă era tânără sau bătrână, grasă ori slabă.
Copleșit de cumplitul său viitor, bărbatul închise
ochii. Prin acel noian neîntrerupt al gândurilor
sumbre, răzbeau, când și când, trosnetele crenguțelor pe care femeia le arunca în foc, hârșâitul
cuțitului ei și vag, îndepărtat, un zgomot de valuri.
Deveni mai atent. Se concentră doar asupra acelui
zgomot. Marea părea să fie destul de aproape. Și
certitudinea asta îl umplu de speranță. Va încerca
să se târască până la ea. Da. Chiar dacă va trebui să
muște, să scurme nisipul, se va târî, se va rostogoli
până la ea. Trebuia să dispară... Trebuia...
Aici ajunsese cu gândurile lui, când auzi vocea
femeii.
– Nu prea înțeleg de ce plângi după acele biete
bucăți de carne. Nu înțeleg de ce suferi, din moment ce mintea ți-a rămas întreagă și ageră? Să
înțeleg că prețuiești mai mult trupul și mai puțin
spiritul?
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Faptul că femeia sesizase diferența pe care, după
părerea lui, doar inițiații și filozofii o puteau face, îi
trezi interesul.
– Dar tu, femeie, cine ești? Încă nu mi-ai spus care
este numele tău.
– Mă întrebi de nume? Hm! Eu trăiesc aici, în
gro-ta asta. Lumea nu mă caută și nici eu nu caut
lumea. La ce mi-ar folosi un nume?
Femeia terminase de curățat peștele. Îl spălă, apoi îl
aruncă în ceaunul atârnat deasupra focului. În
sfârșit, se ridică și se îndreptă spre locul în care stătea întins bărbatul. Abia atunci o văzu, iar unicul
său ochi se umplu de mirare. Se uita la fața femeii,
dar era ca și cum s-ar fi văzut pe sine. Același cap
țuguiat, același nas turtit, cu nări groase ca râtul de
porc, aceleași buze răsfrânte și, peste toate, aceeași
nesuferită piele tuciurie.
– Așadar... tu m-ai găsit... acolo, pe stânci...
– Chiar eu!... Acum, după ce mi-ai văzut urâțenia,
cred că îți dai seama că nu prea ne deosebim. Arătăm și simțim la fel. Ca și tine, nici eu nu am ce face cu viața. Ca și tine, îmi port hidoșenia ca pe un
blestem. Ei, asta e! Acum însă ar trebui să te spăl și
să pun ceva pe tine. Te rog să nu te împotrivești.
Bărbatul ascultase cu plăcere vocea ei, dar se tulbură. Desigur, femeia făcuse de mai multe ori treburile acelea. Numai că atunci fusese inconștient.
Acum, conștient fiind, simțea că nu putea îndura
umilința de a se lăsa ridicat, întors, răsucit, spălat
și, mai ales, văzut în toată nevolnicia lui.
– Eu îmi fac doar treaba pe care se cuvine să o fac.
Nu te rușina, căci nu ești nici prima, nici ultima
ființă neajutorată.
Femeia avea dreptate. Nu-i mai rămânea decât să
îndure. Să îndure, desigur. Nu putea refuza ajutorul ei nesperat. Dar simțea că era de datoria lui să-i
distragă cumva atenția. Și nici măcar el nu trebuia
să se mai gândească la ceea ce avea de îndurat.
Închise unicul său ochi și, lăsându-se în grija
femeii, începu să spună una dintre poveștile lui
preferate. O mai spusese de nenumărate ori.
Cuvintele alunecau ușor unele după altele.
– S-a întâmplat odată să văd un cerb. Era pe malul
unei ape. Se tot uita în oglinda ei, apoi clătina nemulțumit din cap și tropotea înciudat. Cum eu am
primit darul de a înțelege ce gândesc animalele, am
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priceput de îndată nemulțumirea lui. Pasămite,
cerbul acela falnic socotea că frumusețea lui era
mult împuținată din cauza picioarelor sale lungi și
mult prea subțiri.
Bărbatul simțea, când și când, mâinile femeii.
Atingeri ușoare, adieri binefăcătoare care aveau
darul de a-i anihila cu totul rușinea. Continuă.
– Trebuie să adaug că cerbul acela era cel mai
frumos exemplar văzut vreodată de mine. Îl priveam și nu mă mai săturam admirându-l. Deodată,
mi-a săgetat urechea sunetul unui corn de vânătoare. Venea de undeva, din apropiere. În aceeași clipă, cu un salt înalt și lung peste apă, cerbul se făcu
nevăzut în adâncul pădurii.
A doua zi, l-am regăsit, teafăr și nevătămat, pe malul aceleași ape. Se privea în oglinda ei, dar nu-și
mai clătina capul, nu mai tropotea. Dimpotrivă,
era pe deplin mulțumit de întreaga lui alcătuire. Și
de ce n-ar fi fost? Își datora viața tocmai agilității
picioarelor sale lungi și subțiri.
Bărbatul vorbise ca și cum și-ar fi vorbit doar sieși, fiind convins că femeia, preocupată cu treaba ei,
nu îl asculta. De ce ar fi interesat-o povestea unui
cerb? Așa că se miră auzind-o spunând că unele lucruri ni se par urâte și nefolositoare, pentru ca, în
cele din urmă, să ne dăm seama că tocmai ele sunt
cele mai frumoase, ba chiar cele mai de folos dintre
toate celelalte.
Dar urmarea îl uimi și mai tare.
– Cât de plăcut este să aud o voce de om! Mie nu
mi-a vorbit nimeni, niciodată, în felul acesta. Sunt
o femeie urâtă, chiar hâdă. Pe un bărbat, chiar dacă
este hidos, lumea îl îngăduie totuși. Dar o femeie
hidoasă nu este niciodată îngăduită. Eu sunt o astfel de femeie. Până și părinții mei mă disprețuiau și
mă țineau ascunsă de teamă să nu fie alungați din
cetate. Într-o zi, i-am părăsit. Am lăsat în urma
mea cetatea în care m-am născut și mi-am făcut
sălaș în această grotă. De atunci, n-am mai auzit
voce omenească. Vorbesc singură. Vorbesc doar cu
marea, cu cerul, cu păsările...
Cum tăcerea se prelungea, femeia luă niște ghemotoace dintr-o grămadă mare de alge uscate și propti
bărbatul între ele. Apoi, îl ajută să îmbrace un fel
de cămeșoi croșetat din alge. Nici pelerina femeii
nu era din zdrențe, constată el, ci tot o împletitură
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din fire de alge uscate.
Zilele treceau. Femeia care nu avea nume îl hrănea,
îl îmbrăca și îl dezbrăca, îl ajuta să-și facă nevoile...
Făcea totul fără ca pe chipul ei să citească vreo urmă de silă sau de exasperare. Și astfel, pentru prima
oară în viață, bărbatul cunoscu adevărata liniște și
buna, fireasca înțelegere, cea din afara cuvintelor.
Ca rob, avusese parte doar de bătăi și de batjocură.
Răutatea celorlalți, foamea, setea, nedreptatea, bătaia, înșelăciunea și minciuna îl însoțiseră tot timpul.
Dacă începea să povestească ceva, pe chipul femeii
ieșea atunci la iveală o nebănuită frumusețe. Iar el
se străduia să păstreze acea frumusețea nesperată,
stranie, străduindu-se să aleagă cele mai potrivite
cuvinte. Vechile lui povești, căpătau astfel sensuri
noi, surprinzătoare.
Peste zi, femeia fără nume aduna tot ceea ce valurile aduceau la țărm sau se scufunda în mare și-și
umplea coșurile cu pești, scoici, melci ori ciudate
vietăți marine, cum el nu mai văzuse niciodată
până atunci.
În timp ce ea pregătea masa, schimbau câteva vorbe. Odată, femeia se opri din treabă și, privindu-l
drept în față, îi adresă întrebarea de care el se
temea cel mai mult.
– Spune drept! Atunci ai alunecat pe acele stânci
sau te-ai aruncat singur?
– Alunecat?! mormăi el nemulțumit. N-am alunecat bine deloc. Trebuia să cad. Trebuia să dispar
pentru totdeauna.
Văzându-i cuta adâncă dintre sprâncene, femeia nu
mai insistă. Ieși din grotă ca să pună peștii curățați
la uscat pentru iarnă.
Într-una din serile următoare, bărbatul vorbi totuși.
– Prea bine, femeie fără nume! Îți voi spune acum
povestea căderii mele. Venisem la Delfi cu sufletul
plin de recunoștință și cu desagii plini de ofrande
pe care doream să le depun pe altarul binefăcătorului meu, zeul Apollo. Numai că, odată ajuns acolo, am dat peste o adunătură de profitori și înșelători. Descoperind că preoții oraculari sunt doar
niște șarlatani ordinari, nu m-am putut reține să nu
le-o spun în față.
Bărbatul își frecă de câteva ori bărbia, înainte de a
continua.
– Mda! S-ar părea că cei ce nu-s asemănători nu

se pot întovărăși. Așa odată era un cărbunar care
trăia singur. Într-o zi, la târg, alături de taraba lui
cu cărbuni, își așeză pânzeturile un nălbitor. Casa
acestuia tocmai arsese și omul era tare necăjit,
pentru că nu mai avea unde să se întoarcă. „Vino la
mine”, îl invită cărbunarul. „Dar nu pot face asta”,
răspunse nălbitorul. „Teamă mi-e că tot ceea ce eu
voi nălbi, tu vei înnegri.” Așa și eu cu preoții
sentențioși, emfaticii escroci, răsucitorii de destine,
întinătorii sacrului oraș al lui Apollo. Am refuzat să
le dau banii pe care mi-i cereau și le-am întors
spatele. Când m-au văzut plecând, s-au temut că le
voi spune și altora taina lor mizerabilă. S-au temut
că vor fi alungați cu pietre și vor muri acoperiți de
rușine. Atunci s-au gândit că, dacă reușeau să-mi
păteze mie reputația, ei vor scăpa. Și, peste noapte,
mi-au strecurat în desagi o cupă de aur din sanctuarul zeului.
A doua zi, părăseam orașul. Vremea era frumoasă
și mergeam liniștit. Deodată, m-au înconjurat paznicii înarmați ai sanctuarului. Mi-au răsturnat
desagii, mi-au răscolit toate lucrurile până au găsit
cupa. Și iată-mă legat și iată-mă închis în pușcărie
ca un fur. După trei zile și trei nopți de umilințe
îngrozitoare, m-au dus de m-au aruncat peste stâncile ascuțite de la țărmul mării, acolo unde m-ai
găsit. Asta este pedeapsa pentru cei care fură.
Ridică privirea spre femeia care rămăsese în
picioare și tăcea.
– Acum sunt în mâinile tale. Te poți duce oricând
la preoți ca să le spui că n-am murit.
– De ce-aș face asta? Eu nu le împărtășesc ticăloșia. Și apoi, nu te-am readus la viață, ca să te
trimit, mai apoi, în brațele morții.
O vreme, mâncară în tăcere. Femeia așeză de o
parte castronul din care sorbise doar de câteva ori
și privi spre intrarea grotei.
– Mă îngrijorează frigul iernii care stă să vină. Eu
m-am obișnuit cu grota și puțina căldură a unui foc
de vreascuri. Dar mă tem că tu...
– Adică vrei să spui că ar trebui să-mi caut altă
gazdă? Asta încerci să-mi spui?
– Lasă prostiile! Eu nu încercam să-ți spun nimic
altceva decât ceea ce am spus deja. Și va trebui să adaug că nu te-aș putea încredința altora, pentru că
îmi plac nespus de mult poveștile tale. Adeseori mi
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le respun în mintea mea, noaptea sau atunci când
mă scufund în mare. Poveștile tale îmi alungă toate
temerile.
Bărbatul se lăsă deodată pe spate și își acoperi unicul ochi cu palma. Era copleșit de rușine. Îi venea
să plângă. Și-ar fi dorit să cadă în genunchi dinaintea femeii, dar era doar un biet neputincios, un
ciot, o ciozvârtă de carne.
– Ah, ah! Mi-am amintit dintr-odată de cea mai
importantă zi din viața mea. Eram la câmp. Săpam
ogorul stăpânului meu. Pe atunci, nu puteam vorbi.
Aveam limba legată. Și iată că văd venind spre
mine niște călători. Rătăciseră drumul și doreau să
le spun cum puteau ajunge în orașul pe care-l
căutau. I-am văzut obosiți, flămânzi și însetați. Așa
că i-am condus mai întâi la umbra unui tamarin
din apropiere. I-am ospătat cu bucatele mele și iam lăsat să bea apa din ulciorul meu. Mut fiind, nu
le puteam spune nimic. Așa că am rupt o fâșie din
cămașă, singura cămașă pe care o primisem de la
stăpânul meu și le-am desenat pe ea drumul,
semnele și meandrele râului peste care urmau să
treacă, orașul căutat de ei fiind chiar pe malul
celălalt al apei. Ei au plecat deosebit de mulțumiți,
iar eu, prea ostenit de muncă și de zăduf, căci era o
zi cu soare arzător, m-am culcat lângă tamarin.
Bărbatul făcu o pauză. Femeia veni mai aproape.
Aștepta continuarea.
– Cât de dulce am adormit și ce vis frumos am
visat atunci! Se făcea că, în jurul meu, se adunaseră
mai multe animale și toate vorbeau la fel ca
oamenii, încât puteam înțelege tot ceea ce spuneau.
Erau întâmplări extraordinare și povești cu mult
tâlc. Apoi, am văzut o mare lumină. Stătea ca o
flacără înaltă chiar în fața mea. Și acea flacără mi-a
vorbit, căci era însuși zeul Apollo. „Văzând că ai
fost atât de generos cu acei călători, iată, primești
acum de la mine dezlegarea limbii și învățătura
fabulelor.” Chiar așa a spus, apoi m-am trezit și, din
acea zi, am scăpat de muțenie. Din acea zi, am
început să vorbesc cu o mare ușurință încât, deși
mai eram încă rob, mă simțeam ca un om slobod.
Tu, femeie fără nume, mi-ai dăruit viața și mă ții în
viață prin grija ta. S-ar cuveni să te răsplătesc, așa
cum am fost, la rândul meu, răsplătit de luminosul
zeu. Numai că eu nu sunt zeu, ci doar o fărâmă de
34

om cu totul neputincioasă. Ce ți-aș putea eu oferi?
Spre surprinderea lui, femeia îi ceru atunci chiar
singurul dar pe care el i-l putea oferi.
– Învață-mă să scriu. Doresc să scriu despre tot
ceea ce tu îmi povestești.
Veni și iarna, dar acea iarnă trecu pe nesimțite. În
primele zile ale primăverii, femeia cunoștea fiecare
literă, știa cum să-și facă tăblițele de lut și putea să
scrie toate poveștile bărbatului. Le scria direct sau
din memorie. Apoi, într-o noapte, femeia observă
că bărbatul vărsase numai sânge. Înspăimântată,
fugi pe malul mării și plânse. Știa că venise ceasul
despărțirii, ceasul din urmă. Nu-l mai putea ajuta.
Reintră în grotă și bărbatul îi făcu semn să se
apropie. Respira cu mare greutate și abia reuși să
vorbească.
– După ce voi muri, tu, femeie fără nume, să-mi
arunci hoitul în mare. Așa mă voi simți cu totul
dezlegat de această lume. Apoi, ia-ți un toiag de
drum și du-te la Stăpânul Regatelor, la împăratul
Lichir din Babilon. El, împăratul, va avea grijă de
tine. Dacă te întreabă cine ești, să-i spui că ești
mireasa preaînțeleptului său rob, Esop. Căci acesta
este numele meu adevărat.
– Știam, șopti femeia. Marea îmi aduce vești din
lumea largă.
Esop avu un fel de zâmbet și apucă să mai spună
doar câteva cuvinte.
– Mintea ta este cu adevărat mireasa minții mele.
Înțelegi?
Unicul său ochi se închise pentru totdeauna și
femeia fără nume așeză trupul lui Esop pe fundul
mării. I-l acoperi cu scoici, anemone și stele de
mare, apoi, luând un toiag de drum, porni spre
Babilon.
Marele împărat Lichir stătea singur în palatul lui și
se plictisea. Uneori, se preumbla prin grădină, mirosea o floare, se răcorea la umbra unui smochin
bătrân, apoi reintra în odăi și iar ședea singur. De
multă vreme nu mai avea nicio veste de la Esop. În
fiecare zi se întreba dacă mica pocitanie simpatică
va mai reveni vreodată în Babilon, așa cum jurase.
Cât timp îl ținuse la palat, nu dusese lipsă de glume
și povești, de întrebări și răspunsuri cu tâlc, încât
timpul trecea pe nesimțite.
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Într-una din zile, își chemă demnitarii. Ascultă rapoartele lor. Mereu aceleași și aceleași rapoarte. Plictisit, se trezi întrebându-i ce glume mai spun șugubeții prin piețele orașului. Dar cum demnitarii nu
călcau niciodată prin piețe, își clătinară doar capetele unii spre alții, neștiind ce să răspundă. Doar
micul paj care stătea la intrare, făcu un pas înainte.
– Slăvite, de aproape o săptămână, în piața mare
din fața palatului vine mereu o femeie care povestește, cui vrea s-o asculte, întâmplări din viața lui
Esop.
– Esop? țipă împăratul. Am auzit bine?
– Da, chiar așa spune.
– Dar cum îndrăznește o femeie proastă să vorbească despre înțeleptul meu prieten? Da! Așa lam socotit, măcar că era urât de nu te puteai uita la
el. Însă, de cele mai multe ori, prin ceea ce spunea
te făcea să uiți cu totul de urâțenia lui. Dar aduceți
degrabă femeia aia la mine!
Atunci când o văzu intrând, Lichir tresări.
Urâțenia ei îi amintea întru totul de Esop.
– Cine ești tu femeie? întrebă cu asprime
împăratul.
Femeia nu se pierdu cu firea.
– Slăvite Stăpân al Regatelor! Văzând taurii
înaripați și leii de aur călcând peste lapislazulii
porților palatului tău, m-am pătruns de întreaga ta
măreție. Dacă am venit aici, în Babilon, am făcut-o
la îndemnul lui Esop. Și tot el mi-a spus că, dacă
mă vei întreba cine sunt, să-ți răspund că sunt mireasa preaînțeleptului tău rob, Esop.
– Bine, bine! Dar, mai întâi, aș vrea să mă convingi că l-ai cunoscut într-adevăr.
– Slăvite, Esop mi-a povestit că era în mare cinste
aici, la palat, dar că, dorind să plece, l-ai pus să jure
că se va întoarce. Și numai după ce a jurat, te-ai îndurat să te desparți de el. Așa a putut merge la marele sanctuar din Delfi, ca să-i mulțumească zeului
Apollo. Esop ținea mult să-i mulțumească marelui
zeu pentru dezlegarea limbii și învățătura fabulelor.
Din nefericire, preoții de la Delfi l-au împiedicat să
se întoarcă în Babilon, așa cum jurase. După ce
auzi trista încercare prin care trecuse Esop, împăratul Lichir plânse îndelung. Văzându-l atât de
îndurerat, femeia așeză la picioarele lui o lădiță.
– Slăvite Stăpân al Regatelor, aici vei găsi tăblițele

cu istoria pilduitoare a preaînțeleptului Esop, precum și toate fabulele și pildele sale. Ți le dăruiesc.
Surprins, Lichir deschise lădița, scoase o tăbliță și,
după ce o citi, încetă să mai plângă de durere sau,
mai curând, vărsă doar lacrimi de bucurie.
– Femeie, nici nu bănuiești ce dar minunat mi-ai
făcut! Dar... cum de a putut el să scrie toate aceste
tăblițe? Doar mi-ai spus că bietul de el nu mai avea
decât un singur braț.
– Slăvite, eu am făcut aceste tăblițe și tot eu am
scris tot ceea ce am auzit din gura înțeleptului
Esop, căci eram neștiutoare, însă el m-a învățat
literele și toate cele necesare pentru a putea scrie.
– Femeie, ești vrednică de toată cinstirea. Spunemi degrabă numele tău.
– Te rog să mă ierți, slăvite Stăpân al Regatelor. De
când mă știu, eu sunt doar o femeie fără nume, așa
încât nu-ți pot răspunde la întrebarea asta.
– Vrei să înțeleg că nu ai încă niciun nume? Dar
asta nu se poate. Trebuie să porți un nume. Și eu
voi fi acela care îți va dărui unul. De acum înainte,
femeie, te vei numi Esopia.
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şi-auzi cum umblă cineva în tine. Pătrunde tot
mai adânc,
e grăbit. Vezi speriat că mica ta oglindă de perete
pare că fâlfâie, aproape că-şi ia zborul. Înţelegi
că numai trecând printre banalele lucruri cotidiene
te poţi apropia de clanţa inexistentă a acestei
odăi.

Cafea, ceai, lectură

(Kávé, tea, olvasgatás)

ATTILA JÁSZ
O zi

(Egy nap)

Într-o zi, ştiu bine, voi încerca în zadar
să mai fug. Sunt tocmai pe punctul de-a urca
într-un tren, dar probabil că voi renunţa.
Din urmă m-ajunge moartea. Nu ca o săgeată
ce se îndreaptă fără zgomot ori şovăială
spre ţinta aleasă; şi nu precum cavalerii
apocalipsei, în trap greoi şi îndesat.
Nici între perne, în pat leoarcă, transpirat.
Cvartetul calcă-ncet în iarba înrourată,
acestea sunt clipele intrării în ritm.
Despre asta mă încredinţează faptul că la gară
încă vor avea pantofii umezi. Se aşază pe scaunele
de plastic ale restaurantului şi încep să cânte.
Schubert, ca întotdeauna în asemenea clipe.
Eu voi scăpa, bineînţeles, trenul;
şi pentru că sunt copilul părinţilor mei,
după a patra temă (Presto) sigur voi zăcea
prăbuşit acolo, voi muri,
precum cel lovit de aripa de liliac a fumului
locomotivei în timp ce cade între şine.

Poartă o cameră

(Egy szobát hordoz)

În liniştea nopţii, când tragi cu urechea, te ridici,
te dumireşti că porţi înlăuntrul tău o încăpere,
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Cafea, ceai, lectură, în timp ce
câteva propoziţii mă izbesc din plin,
nici nu mă mai pot ridica, zac aici
în tăcere şi ascult cum bolboroseşte
inima, sângerează de propoziţii,
poate n-am decât să aştept
să dispară vreunul dintre ventricule,
unde se adună şi restul după utilizare,
deşi există propoziţii care pot provoca
şi răni de-a dreptul mortale
dacă-ţi nimeresc inima în plin.

Cu timpul, se spălăceşte
(Idővel kikopik)

Acasă, seara, lectură. Momente-n care
câteva propoziţii mă lovesc în plin
cu-atâta putere că nu mă mai pot ridica. Stare
în care zac tăcut şi ascult cum pelin
curge moartea din file, de parc-ar fi sticle.
Ar trebui chiar să las să m-acopere.
Să dispar odată, căci preajma asta ucide.
(C-o pată de sânge, efectul se poate amplifica,
deşi se spălăceşte-ncet, se resoarbe-n covor.)
Doar propoziţiile pot provoca asemenea răni
imaginare.
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Mi-ar plăcea

lui Karátson Endre

„Zum, zum...”
Ady Endre
Mi-ar plăcea să fiu un scaun portabil de metal
într-un parc parizian, să fiu dus după voie
când vreau şi unde aş vrea să mă prăbuşesc
ori să mă destram. Pe deasupra aleii cu maghiran,
praful strânit brusc de vântul atlantic. Şi pe vârful
ghetelor de antrenament, pe dunga pantalonilor.
Frunzele foşind nostalgic ca în poezia lui
Ady. M-aş refugia de mine însumi înapoi
în arbori. Lumina difuză din privirea doamnei
Maigret îndărătul perdelei mişcate.
Sălbaticele castane timpurii pocnind înfundat
pe mormântul cu cordon al lui Jim Morisson.
O şuviţă rebelă de păr deasupra muşchilor
încordaţi ai gânditorului lui Rodin.
Şi totuşi, să nu freamăt în vânt
în timp ce melcii fără cochilie înaintează
irepresibil spre grădinile impecabil
îngrijite.

Vânt călduţ, ploaie,
furtună, noaptea, dimineaţa,
speranţă plouată.
Ce zace pe plajă,
fie piatră, trup, nu lasă-n urmă
nici un semn.
Pescăruş solitar
îşi poartă de grijă,
pentru că-i musai.
Să stai pe-ntuneric,
îndelung şi calm, şi
s-aştepţi dimineaţa.

36. (mare)

36. (tenger)

De pe navă, să priveşti ţărmul rămas în urmă, uşor,
cum despoaie Dumnezeu totul, grijuliu, creator,
de pe stânci cum se uită un înger la om, cu oroare,
închide ochii, nu vrea să vadă altceva decât mare.

Libertate

32. Rulotă

(32. (lakókocsi))

Soare, ţărm de mare,
pescăruşul se aruncă-n val,
peşti, moarte, vis.
O fată grasă culcată pe mal
la plajă, un avion trage
o dâră pe apă.
Freamătă frunze,
ţârâie greieri, vânt,
o lungă după-amiază.
Noaptea lumini,
numai acum, numai azi, de mâine
lămpi pe munte.
Umbră în soare,
dă ocoale, creşte, dispare
în graba mare.

(Szabadság)
(În urmă cu câteva zile am primit un e-mail distribuit în
reţea. Conţinea fotografii. Despre tradiţia cel puţin
stranie a unei insule daneze autonome. Fotografiiledocument erau şocante. Fotografiile violente, sângeroase,
m-au răscolit zile întregi. Am încercat să scap de ele)

Pluteam singură pe mare. Apoi
mi s-au alăturat şi celelalte rând pe rând,
un sentiment irepetabil. I-am spus
libertate.
Atunci au apărut în depărtare primele nave.
Noi ne-am avântat bucuroase spre ele.
Oamenii au ieşit la parapetele navelor
şi strigau că au sosit balenele-pilot.
În mod surprinzător, ei nu s-au bucurat la vederea
noastră
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şi au început să ne urmărească. Fugeam, dar
au blocat drumul spre marea deschisă. De spaimă,
am înotat spre laguna cu apă puţin adâncă.
Oamenii, prietenii noştri de odinioară, stăteau în
apă,
gesticulau spre noi cu căngi lucioase în mâini.
Le-au înfipt în noi, le-au agăţat în bot, aşa ne târau
spre ţărm în timp ce încercau cu cuţite lungi să ne
reteze
arterele jugulare. Dar criminalilor începători nu
prea
le reuşea. Laguna s-a înroşit de durerea noastră.

înaripat, poezii, 2014, Editura Új Forrás, Tata); Csendes
Toll utazik (Pană Liniştită călătoreşte, proze, 2015,
Editura Kortárs Budapesta); El (Plecare, poezii, 2016,

Editura Kortárs, Budapesta)
Premii: Premiul Vörösmarty (2000); Premiul Radnóti
(2000); Premiul József Attila (2003); Premiul Zelk
Zoltán (2005); Premiul Príma (2006); Premiul Arany
János (2007); Premiul pentru eseu al revistei Irodalmi
Jelen (2009); Premiul Lilla (2010); Premiul Comemorativ S. Quasimodo (2011).

Înot singură. Las o dâră-n urma mea.
Când am reuşit să scap, mi-a rămas înfipt în trup
cuţitul unui ucigaş.

ATTILA JÁSZ s-a născut la 26 martie 1966 la Szőny,
Ungaria. În prezent trăieşte la Tatabánya, unde este
redactor-şefal revistei Új Forrás (din 2010).
Opere: Daidaloszi napló (Jurnal dedalian, poezii, 1992,
Editura Tevan); Jelzések könyve (Cartea semnelor,
poezii, 1996, Editura Orpeusz); Miért Szicília (De ce
Sicilia, poezii şi eseuri, 1998, Caietele Jak); A lebegés
története (Istoria plutirii, ciclu de proze scurte, 1998,
Editura Platanus); Az ellenállás formái (Forme de
rezistenţă, cicluri de poeme în proză, 2000, Editura
Kalligram); A szökés gyakorlása (Exerciţiul evadării,
poezii, 2004, Editura Kalligram); Fékezés (Frânare,
poezii, 2006 Editura Szignatúra Könyvek-Alexandra;
XANTUSiana (roman în versuri, 2007, Editura
Kalligram); angyalfogó (cursă pentru îngeri, poezii
pentru copii, 2008, Editura Koinónia); Fürdőkádból a
tenger (Marea văzută din vană, eseuri, 2009, Tiszatáj
Könyvek); Alvó szalmakutyák (Somnoroşii câini de paie,
poezii, 2010, Editura Kalligram); isten bőre (pielea lui
dumnezeu, poezii, 2011, Editura Napkút); naptemplom

villanyfényben (biserică solară în lumina becurilor,
poezii, 2011, Balatonfüred); Csendes Toll élete (Viaţa
Penei Liniştite, proză, 2012, Editura Kortárs,
Budapesta); Belső árnyék (Umbră interioară, poezii,
2013, Editura Kortárs, Budapesta); Szárnyas csiga (Melc
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Traducere și prezentare: KOCSIS Francisko

tru așa-zisa angajare a criticii în slujba valorii.

EUGEN DORCESCU
„Spre nicăieri”: Saga unui mitropolit uitat
De aproape trei ani, din iarna lui 2015, citesc,
recitesc, reflectez îndelung la cele citite și iarăși citesc
o carte extraordinară și contradictorie, care mă atrage și, în egală măsură, mă alungă, ceea ce ar putea
însemna că mă fascinează. O carte plină de energie și
de vervă, polemică, vindicativă, patetică, probabil în
exces, inegală, lirică, realistă până la cruzime, până la
ce numeam eu altădată, referindu-mă la căutările recente din artele plastice, mimesis tautologic și, simultan, nesfârșit de ficțională și de himerică. Alternând
enunțuri diafane, povești pure, dureroase, de dragoste
(Lucreția – Vasile), rememorări încărcate de emoție,
de nostalgie și de farmec (Bunica Lucreția, Bunicul –
Bunul John, mătușa Emilia, Mama Ioana, fratele Dan,
Tata Alexandru, colegii universitari), scene de familie,
peisaje, pe cât de vii, pe atât de simbolice (Castanul
Turcului) etc. etc., cu inadmisibile concesii făcute
limbajului mizerabilist al nefericitului moment actual
din literatura noastră, animată, parcă, de ură de sine
și de porniri sinucigașe. O carte care nu poate lăsa
indiferent pe nimeni, o carte care – de ce oare? – , în
ciuda mesajului său de copleșitor interes, a paralizat
spiritul critic: mulți au citit-o și o citesc, mulți o dezbat în fel și chip, mulți o elogiază, mulți o neagă, dar
nimeni – absolut nimeni, din câte știu eu, nu a găsit
timp, pricepere și, poate, curaj s-o comenteze, la lumina literei scrise. Fapt regretabil, stingheritor, pen-

Fiindcă, declar deschis și categoric, Spre nicăieri, romanul în două volume (I. Piatra de silex; II. Întâmplător
sau nu?), 1200 de pagini, semnat de Mirela Radu
Lazarescu și George Safir și apărut la Editura Eurostampa, Timișoara, în 2014, este o carte de indiscutabilă valoare, unică în peisajul sărac și în van gălăgios al
literelor contemporane din România.
O carte de indiscutabilă valoare, atât prin miza ei tematică (reabilitarea unui ierarh nedreptățit), precum și
prin miza ei estetică (în principal, epicizarea dialogului) – ambele realizate la cote foarte ridicate. O carte de
mare valoare și în privința valențelor compoziționale și
stilistice. Păcătuind, însă, cum ziceam, la nivelul așazicând microscopic, al pauzelor din tumultul discursului, atunci când curentul epic, învârtejit, devastator,
se oprește spre a-și trage sufletul. Din nefericire, în asemenea clipe, lipsa de discernământ și de gust, a unuia
din autori (sau a amândurora?) preia temporar inițiativa, contrazicând, jignind chiar, cu gratuite trivialități,
sublimul stilului înalt și al problematicii înalte, ce
caracterizează întregul.
Presupun că autorii nu au cunoscut, sau nu au luat în
seamă, avertismentul Ecclesiastului (10, 1): „O muscă
moartă strică amestecul de untdelemn al celui ce
pregăteşte miresme; puţină nebunie strică preţul la multă
înţelepciune”.

Dar, curios, inclusiv aceste scăderi (pe care, în ce mă
privește, le detest, indiferent unde, când și sub pana cui
s-ar oploși) capătă, contaminate de contextul superior,
o valoare hermeneutică: anume, generează întrebări și
îndeamnă la discutarea serioasă a adecvării limbajului
la natura și structura mesajului. Altfel spus, formația
intelectuală și talentul unuia din autori (cel puțin)
transferă, în cele din urmă, volens – nolens, întregul
text pe teren academic, aulic.
Tăcerea criticii (a receptării manifeste), deloc justificată, deloc scuzabilă, deloc îndreptățită, poate fi, însă,
explicată. Mai întâi, prin originalitatea frapantă, prin
ineditul formulei compoziționale: întregul roman este
construit pe dialogul celor doi autori, ei fiind rezoneurii, personajele prim-planului acestei uriașe
construcții epico – scenice. În plan secund, pe estradă,
evoluează nenumărați ipochimeni, se derulează
evenimente epocale (al doilea război cu urmările sale,
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Revoluția din 1989 etc.) și, mai ales, în plină și crudă
lumină, se confruntă, faptic, dar și principial, metafizic, doi actanți, doi actori impozanți, două prezențe
memorabile, deopotrivă în istorie și în ficțiunea
romanescă: Mitropolitul de pioasă aducere-aminte,
„martir” (după spusa unui strălucit om al Bisericii,
drag mie) Vasile Lazarescu (victima) și Mitropolitul
N.C., preopinentul (pretind autorii, sprijinindu-se pe
ample documente) răuvoitor, chiar malefic.
Autorii – personaje, pe de o parte, și cei doi mitropoliți, pe de altă parte, au în comun caracterul și destinul
lor polemic (în sens etimologic: gr. polemos – război,
luptă). Din acest motiv, cu sau fără voia lor, toți patru
evoluează într-un univers demonic, aidoma altora, mai
puțin vizibili, precum Gheorghe, cel ce ține un crâncen
jurnal de front sau mulți din cei angajați în beligeranțe
politice și sociale, cei cufundați în mlaștina Samsarei.
Dar eșafodajul de rezistență al cărții mai are, spre meritul lui, un pol, unul pacific, angelic, în măsură să deschidă și să favorizeze și o lectură spirituală, chiar teocentrică, a romanului: Lucreția, apariție clară, ideală,
deloc idealizată, perfect credibilă, perfect verosimilă,
intens luminoasă, singura capabilă de dragoste necondiționată, jertfelnică, singura care ilustrează măreția
Iubirii – Agape.
Lucreția are și un rol decisiv în declanșarea, propulsarea și autopropulsarea narațiunii.
Mirela Radu Lazarescu mărturisește că a scris cartea,
mai întâi, dintr-un imbold etic (încercarea de a reabilita memoria Mitropolitului Vasile Lazarescu – Uica
Vasile); apoi, dintr-un impuls sentimental: omagierea
bunicii Lucreția, care, de altfel, i-a furnizat piesa – forte
a probatoriului: Memoriul înaintat de Mitropolit, în
1964, Sinodului - text viguros, capodoperă retorică,
publicat integral în roman, după ce a fost ocultat exact
o jumătate de secol.
Nu mă interesează, acum și aici, adevărul istoric, ci numai și numai adevărul artistic, forța estetică a dramei,
tensiunea care o străbate și o susține. Or, măreția,
tragismul, tenebra și lumina încleștării sunt teribile.
Ajută enorm și frazarea, avântul enunțurilor, plasticitatea evocărilor. Să se vadă, între multe altele, thrillerul
„răpirii” mitropolitului defunct de la Cernica și
transportarea clandestină a cadavrului, în noapte, până
la Timișoara.
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De fapt, vehemența atacurilor, dar și a elogiului, ar
fi putut, eventual, inhiba, și ele, comentariul specializat. Tonul pătimaș, necontrolat, nestăpânit
îndepărtează și irită. Cu o precizare: îndepărtează
și irită la nivel empiric, referențial. În orizontul
participării lirice și înalt-justițiare, mai puțin, sau
deloc. Și aici, originalitatea scrierii a putut fi un
obstacol pentru comoditatea receptării rutiniere.
În fine, spre a fi cu totul prozaici, vom spune că
puterea de care dispunea atunci eroul negativ
(N.C.), notorietatea sa, numele său bun, simpatia
pe care o trezise în juru-i (inclusiv la semnatarul
acestor șiruri), toate acestea și altele încă au dat
argumente lașității umane, împăcând-o cu gândul
că e mai bine să stea deoparte.
„Mais, la vérité c'est la vérité”, a rostit, odată,
răspicat, poetul sicilian Rolando Certa.
Iată și cuvântul greu al unei autorități de necontestat:
"Nu ne apropiem de adevăr decât în măsura în care
ne îndepărtăm de viață". (Socrate).

Îndepărtându-ne, așadar, de blocajele, firești, desigur, până la un punct, pe care le ivește viața, va
trebui să recunoaștem câteva adevăruri, privitoare
la valoarea literar-artistică a romanului Spre nicăieri :
Rolul epic asumat de dialog, fără ca el, dialogul, săși submineze menirea dramatică. Dimpotrivă. Ambivalența dialogului în acest roman.
Emergența speciei literare a romanului dialogat
(dialogal? dialogic?).
Identitatea funcțională, și ficțională, dintre subiectul
enunțului și subiectul enunțării. Autorii intră în scenă
și ocupă prim-planul, ca în performanțele artei plastice ultramoderne. Personajele (cele două amintite) se
retrag în plan secund, dar capătă dimensiuni hiperbolice. Lucreția levitează, deasupra tuturor, intangibilă, învelită în propria-i aură.
Tensiunea epică este absorbită de limbaj, până la
confruntări severe între stilul înalt și cuvintele joase.
De aici, necesitatea implicată a dezbaterii teoretice,
privitoare la raportul dintre forma enunțului și conținutul enunțului. Romanul este într-atât de realist,
încât trece dincolo de realism, revendicându-se de la
iluzia dureroasă a realului. Fiindcă valoarea este valoare!
Am nădejdea (convingerea?) că exegezele calme și
extinse nu vor întârzia. Este datoria lor să apară. Este
bucuria mea să le aștept.
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se retrage uite câinele lor face
giumbuşlucuri cu limba scoasă
uite câinele lor nu stă
potolit

hey ya

lui Grig

panicată
ca atunci când
împlinisem 23
şi mă încrustasem

GABRIELA FECEORU

pe unul dintre
pereţii casei de
pe strada Azurului
tu nebun

arrivals
lipăiam prin ploaie singură
dar în urma mea un bărbat
curajos repara
banca fără teama că

mă cenzurez
am spus
despre tine nu
voi vorbi nu te

va răci nu te teme
pe Dunăre trec
vaporaşe chiar dacă e noapte
tu mă ridici pe pilonii

voi căuta nu te
voi face să suferi
nu te voi pedepsi
nu te voi obosi cu

de susţinere ai podului un stol de
pescăruşi pentru libertate
pescăruşii zburdă liberi în ţara
lor liberă de pe un pod

activităţile mele semi
artistice nu te voi sufoca
nu te voi chema după mine
nu te voi schimba

pe celălalt pod te apleci să
asculţi cântecul iniţiatic
vacanţa asta asta fericirea noastră
nu are sfârşit

nu te voi înşela nu
te voi irosi nu îţi
voi controla universul
personal nu te voi

casa albă cu pian ghiveciul cu
garofiţe patul înalt cu multe
sertare pe care din când în
când numai tu le-ai deschis

ţine la distanţă nu îţi
voi cere să pleci
Cehia e în zori şi
eu pedalez

Quesadilla merge bine cu apă
minerală pe terasă la Fiktiv
o fată pe bancă în parc se
apropie de băiat şi băiatul

dacă vrei să rămâi aici
dacă vrei să fii aici
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por tu
galia

dacă vrei să te întorci
aici dacă vrei să stai
pe scaunul ăla vei sta
pe scaunul ăla
şi nimeni nu te va ridica
şi nimeni nu îţi va lua locul

westend city center
atingerile sub eşarfa colorată
pe care am adus-o
din România sunt viaţă tot
timpul cu metroul zâmbim
imortalitate pentru
momentul suspendat între
drăgălăşenie şi realitate ne
vom duce împreună
cel mai sus unde tot Budapesta
va fi şi vântul ne va înfunda
urechile voi repera
poziţia cerului în timiditatea mea

toți călătorii s-au adunat în vagonul din tren
unde eu am venit prima către Alba și mai
departe sunt mai bună cu
oamenii sunt cu partea asta din tine sfatul.
zâmbesc necondiționat sunt cu partea asta din
tine sfatul nu pleca
în Portugalia rămâi și ce-o să facem
terminăm rubricile despre victime ne amintim
vremea
când nu căutam defecte vremea când nu
vedeam defecte vremea în care perfecțiunea
era întreagă
aparent nu totul e trup o ultimă greșeală și hai
decide pentru planeta zdrobită binele planetei
zdrobite te iubesc am zis destul de tare încât să
te arunc
în aer

suntem ecouri sunete
articulate pe balustradă îi dăm
voie apei să curgă pe peretele
de stâncă în westend city center
paşii plutitori arcadă ceva ce
nu uiţi în vis am fost atât de
atentă când ai plecat încât
mi-am pierdut telefonul mintea
mea e o
ghirlandă împletită flori de
salcâm dă-mi sărbătoresc
acest miracol al lunii mai fără
griji mă lipesc de tine
zid renascentist
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Despre „Blister”, criticul Alexandru Cistelecan
scrie: „«blister-ul» cu care debutează Gabriela

Feceoru e, deopotrivă, un memorial de traumă și un
exercițiu de exorcizare. (… ) Dar, la Gabriela, tocmai
ceea ce e mai firav e mai tare.”
ALTER N AN ŢE

Un miez alb pentru un timp temporar, efemer.
Luată de acolo, cartea poștală va lua cu ea și lumina
albă, dar întunericul va păstra amintirea ei, lângă
altele, multe sau puține. Amintirea, un miez alb
pentru un timp etern.
În viața cotidiană, moda de azi, folosește mult
negrul, de la ciorapi negri până la brățări negre și
lista poate continua, după preferințele fiecăruia.
Putem spune despre o femeie care poartă ciorapi negri, că poartă ciorapi albi?
Codul culorilor, în cele din urmă, rămâne o
opțiune personală și el are rădăcini mult mai adânci
în mentalul fiecăruia, dar și în cel colectiv.

CLELIA IFRIM
Cinci legende pentru culoarea albă*

”Flori în întuneric absența culorilor este
un fel de minune”

Alan Watts, scriitor, filosofși teolog spunea că:

”Negrul sugerează (presupune) albul, sinele, pe
celălalt”. Ce înseamnă acest lucru? Putem socoti (David Burleigh ”Wonder” Deep North Press, 2014)

miezul unui lucru negru, ca fiind alb? Sau că poate
porni, începe, din acel loc alb? Se poate trage o linie
de egalitate între alb și negru, și în acest caz, ele să
devină sinonime?
Cândva, poate și acum, în unele sate românești,
se purta ”doliu alb”.
Există între alb și negru, un fel de armonie, fie
și numai temporară?
Iată ce spune David Burleigh, pe coperta cărții
sale pliant ”Wonder”
(Deep North Press, 2014):
“Caverna mică și întunecată a unei cutii poștale
revarsă un aviz financiar. Apoi, neașteptat, o carte
poștală: calmă, marea albastră mătura plaja, cu câțiva copaci, dincolo de ei, o clădire albă, cu trei, patru
etaje, cu verande la fiecare nivel, și un turn în mijloc. Pe spatele cărții poștale este legenda ”casa minunilor”
În întunericul, în interiorul negru al căsuței
poștale, există un lucru alb: imaginea unei clădiri pe
o carte poștală.
Se face un transfer, un transplant de culoare de
la un obiect la altul și întunericul din cutia poștală
primește o pată de culoare în interiorul lui.
Se creează astfel o armonie tocmai prin această
acceptare a unui lucru opus, și lumina clădirii albe,
va deveni lumina proprie a întunericului din cutia poștală.

Ce culoare au florile în întuneric? Acoperă întunericul însăși culoarea lor?
Eu cred că sunt albe, dar altcineva poate da alt
răspuns, de exemplu, lalelele negre. Imaginația joacă
un rol formator, și mai târziu, atunci când nu găsim
răspunsuri la multe întrebări, apelăm din plin la ea.
Într-o carte de eseuri, ”Meditații despre Don Quijote și gânduri despre roman”, Ed. Univers, 1973,
Traducere Andrei Ionescu”, José Ortega y Gasset
vorbește despre Leonardo da Vinci, care își punea
elevii, discipolii, în fața unui zid, pentru a le stimula
imaginația, urmărind conturul pietrelor din care era
făcut zidul.
Putem să ne imaginăm și noi, ce formă au niște
farfurii albe, sau ce atmosferă, de săbătoare sau de
singurătate, sugerează ele, nu privind un zid, ci ascultând sunetul lor atunci când se ating. Clinchetul
lor de porțelan sau aluminiu poate sugera forma
lor? Are culoarea albă un sunet specific?
”Acesta-i sunetul
a două farfurii albe atingându-se:
noapte de toamnă”

(Yoshiko Yoshimo, ”Budding sakura” Deep North
Press, 2000, traducere în limba engleză Jack Stamm)
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Noaptea prin întunericul ei, pune în evidență,
focalizează, albul farfuriilor. Nu este vorba numai de
contrast pentru a obține un efect poetic, ci și de un
ecou al culorilor, așa cum există un ecou al sunetelor.
Albul este un ecou al negrului.
Tot pe această temă am ales un alt haiku al poetei Yoshiko Yoshimo, din aceiași carte:
”Chemarea rațelor în noaptetrupul alb al unei femei
se scufundă-n baie”

Cuvântul ”rață” este un cuvânt sezonal pentru
iarnă, atunci când anotimpul nu este specificat.
William J. Higginson în cartea sa ”Haiku World – An
International Poetry Almanac (Kodansha Int., Japan,
1996) spune: ”Primele rațe vin toamna târziu pe
drumurile lor de apă ca să ierneze și ciclul reîncepe”.

Yoshiko Yoshimo nu menționează anotimpul, așa că
ne putem gândi că rațele din haiku-ul său sugerează
iarna cu zăpada ei. Corpul femeii este alb și moale ca
zăpada. Corpul alb al femeii care se scufundă în baie
este o rață albă care se scufundă în noapte. Chemarea
lor este aceeași.
Alb și negru, culori gemene. Cum se manifestă
una, se manifestă și cealaltă. Trăiesc împreună și nu
se pot manifesta decât tot împreună. Una o atrage pe
cealaltă. Și putem merge mai departe...
Mă întreb, de exemplu, dacă cenușa albă își amintește propria-i identitate, atunci când a fost o
bucată de cărbune negru?
Aceste identități purtătoare de memorie, aceste
conturi de stocat timpul trecut, nu sunt doar stări
metafizice, sau realități metafizice, ci și stări intime
ale realității cotidiene. Rămâne numai să găsești
culoarea ei, fluturele negru sau alb.
Și găsind unul, îl vei găsi și pe celălalt.
”Metaforăculoarea sufletului
într-un fluture de toamnă”

(Koko Kato, revista Ko, toamnă-iarnă, 2005)
*Eseu prezentat la Festivalul Internațional de
Haiku, Constanța, 21-25 aprilie 2017
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DAN DĂNILĂ
2017
Azi totul e adevărat și totul e minciună,
Iar lumea, vechea scenă, otrăvită pare,
Cu Ariel când speli cămașa unui Taliban,
Și vezi prin sticla strâmbă, cu stupoare,
Un claun ajuns șefde stat, despre Furtună
Spunând că e-o scorneală de european
Sau poate de chinez – și trece ca o boare
Doar printr-o minte infantilă, numai bună
Să amețească și smintească noul Albion.
Prea iute ați uitat ce fulgeră și tună –
Din trei izvoare să verificați, vă rog,
Ce-i demodat, ce-i cool sau de bon-ton,
(Poți netezi un creier și deloc nu doare),
Vă minte un spion cinstit, un demagog
Ce vă inundă zilnic casa prin televizoare.
De nătărăi fricoși, ce cred în stafii vechi
E plină lumea – care trestii gânditoare
Când ai doar fum cădelnițat între urechi?
Iar pe la curțile cu străluciri înșelătoare
Vezi cum se vând mereu fără talent poeți
Pe false diplome, prea bune pentru nătăfleți.
Li se decolorează tușul iute, peste noapte.
Dar ce modern te crezi și cât de treaz –
Poate ai insomnii, sau legănat de șoapte
Ți se năzare-n turmă că ești cel mai breaz,
De fapt visezi cu ochi deschiși. Tembel
Să crezi că l-ai înduplecat pe bunul Ariel
Sau Pegasul te va purta înspre înalturi.
Prea multă grozăvie se adună-n șpalturi,
Se plagiază tot ce-i bun sau ce doar pare
Bun de ceva, orice. Obrazul cel mai gros
E noul etalon. Prostia e ambasadoare
În toate țările, cele de sus sau mai de jos,
A fi cinstit și îndrăzneț e foarte păgubos.
Dar asta e părerea mea, nu-i da crezare,
Tu știi mai bine ce-i urât sau ce-i frumos,
Poate-am visat sau numai mi se pare...
Să râdem iarăși deci, gaudeamus igitur,
Nicicum speranța nu vreau să ți-o fur,
Părerile sunt multe, lumea este mare –
Există găuri negre, atomi sau inorog?
Din trei izvoare să verificați. Vă rog!
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meditație (dintr-o lume urgentă)

ȘTEFAN DORU DĂNCUȘ
era acolo cu mine
mă simt obligat să obosesc
să intru în ritmul de lucru
al omenirii
- neoanele în perfuzii –
persistența în timp a privirilor...
intru: se sforăie se bea se mănâncă
se uită unii la alții cu neoanele
pulsând pe retine se face ora întâi
ora a doua a treia era a patra
provincia adăpostului meu!
provincia adăpostului meu!

masca

fata doarme singură
călător te-ai întors și-ai privit-o
nu erai sigur – ea visa un arbore
sau arborele o visa pe ea
era goală – ai trecut încet peste
casetele cu vanghelis
te-ai întors deci –
veșmântul ușor disprețuind
câteva cărți despre tine
ce regulă ce întâlnire ca o scrisoare
expediată discret
regăsești brusc dimineața
fusta scurtă de piele
programul TV al părului ei
extremul orient la un post de radio
serviciul tău în care
s-a strecurat o greșeală
cafeaua dosarul cu manuscrise
o sticlă goală
o femeie goală
epuizată dormind
e moneda ta de schimb pe drumul
atârnat ca o ghilotină
deasupra existențelor

motivații
se pare că nimeni n-are percepția
timpului cum o am eu
interesant
acolo unde am pus piciorul
rămâne lipit de asfalt un timp
dacă nu m-aș mișca
n-aș mai crea timpul acela
bine gândit!
imediat au făcut o mașină
a timpului dar ceva parcă
nu suna bine
era așa, ca zborul unui stol de ciori
ca o somație
parcă nu era vorba de

nu știam încotro s-o apuc
cine împărțea despărțirile
la sfârșitul sezonului
ce fel de vietate făcuse
Dumnezeu din mine
era tare mizerabilă starea
strada fără becuri pocnetul
unor tocuri într-o cameră pustie
impecabilă vietate mai sunt
nu știu dacă merită să mai plec
undeva
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altora nu li s-a spus nimic

pasul meu pe asfaltul meu
din orașul meu
deodată am deschis ușa

poate a fost înainte
plângea în parcare
fusese cu turcii până noaptea
târziu
ori de câte ori îi spuneam
apăreau orașe cuvinte biserici
de unde atâtea în spațiul
mic dintre noi
trage storurile cântă-mi ceva
la chitară, ăla pe versuri de rilke
murmura dintre hematiile mele
ca și cum n-aș fi rostit acestea
n-aș fi scris n-aș fi pus la îndoială
carnea ei de femeie ciudată
să-mi fi spus prin întuneric
„dragule” „iubitule”
dimineața în drumul spre ușă
cuvinte deposedate de sens
unele
poate acestea
aici

mozaicul sălilor de așteptare
un ciment ca o ură
împotriva societății
te strecori în trenuri
cu geamuri înghețate
sunt ani în viața ta
cărora le-ai smuls cu dispreț
femeile discotecilor estivale
ți-e destul
te-mpiedici de ceva imaginar
nu, spun eu, e umărul rotund
alunei statui apărută deodată
în mjlocul anului
în mijlocul unei țări inexistente

de mai multe ori
din nou:
veneam spre oraș
îmi venea să fiu și eu obosit
era aprinsă o lumină avertizoare
în turnul bisericii evanghelice
trădare, gândeam
ce surpriză
obosim obosim
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prezent din motive obscure
cafeaua fierbinte din termos
într-o gară toamna târziu
ora târzie
oamenii nu mai sunt
dacă n-aș fi existat
nici ei n-ar fi existat pentru mine
și această echivalență mă face
să uit de caloriferele sparte
de polițiștii aroganți de călugărul
încărcat de bagaje de țipătul copilului
ce abia s-a născut
părul meu lung barba mea lungă
această cafea într-un frig
ca un polizor ce se sparge
în timpul turației maxime
sfântă maria, pentru noi, roagă-te!

IOAN GROȘAN
TATĂ - SLAB POVESTITOR *
Nu sunt un bun povestitor de basme. Excelenţa
textelor scrise m-a inhibat întotdeauna. Orice reproducere orală a lor, cu inevitabilele hiatusuri şi rezumări, mi
s-a părut şi mi se pare aproape o blasfemie. Cum să repovesteşti, cu vocea ta, minunăţii scrise precum "Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte", "Făt-Frumos
din lacrimă", "Capra cu trei iezi", nemaivorbind de basmele Fraţilor Grimm sau ale lui Andersen?! În ceea ce
mă priveşte, e imposibil. De aceea n-am fost în stare
niciodată să le spun fiicelor mele, când erau mici, vreo
poveste clasică: pur şi simplu mă blocam.
În schimb, mama! Ea n-are nici o inhibiţie în sensul
celor spuse mai sus. Povesteşte cu patos, cu un instinct
epic formidabil. Are, în tot ceea ce relatează, nu numai în
basme, dar şi-n amintirile ei inepuizabile din copilăria şi
adolescenţa petrecute în comuna Roşia de Secaş şi la
Şcoala Normală de fete de la Blaj, "construcţii" narative
de-a dreptul - cum să le zic? - "brebaniene". (În lungile
noastre drumuri de mii de kilometri de-a lungul şi de-a
latul Europei, cu mine pe post de "copilot" foarte ascultător în BMWurile sau Mercedesurile Domniei-Sale,
maestrul tinereţii mele, Nicolae Breban, mi-a explicat,
pe scurt, diferenţa între povestire sau nuvelă şi roman:
dacă nuvela are de regulă o structură liniară de tip A-BC-D, romanul poate sări de la A la A prim, apoi la A
secund, după care revine la B, urmând o nouă săritură la
B prim sau direct la D, ca să revină la punctul C al acţiunii ş.a.m.d.) Ei bine, cam aşa proceda şi mama: poves-

tindu-mi, de pildă, despre un bal din tinereţea ei, numi spunea numai cine asigura muzica ori despre mâncărurile şi băuturile pe care le aduceau de-acasă tinerii
ca să fie petrecerea îmbelşugată, ci dintr-un colţ al memoriei ei exhaustive răsărea vreo mătuşă care stătea
stingheră într-un colţ urmărind dansurile junilor şi
despre care aflam imediat ce viaţă tristă a avut, cum s-a
căsătorit, cum o bătea bărbatu-său înainte de muri la
Stalingrad, lângă un consătean care a scăpat din încercuire şi care apoi a fost dus la Canalul Dunăre-Marea
Neagră, că era chiabur etc., etc.
Aşadar, pentru mine n-a fost de mirare că atunci
când fiicele mele, care aveau vreo trei-patru ani, au stat
o vreme în Maramureş, mama le-a împuiat capul cu
poveşti, fie "clasice", fie inventate ad-hoc, astfel că în
scurt deveniseră dependente: nu mai adormeau fără să
li se spună un basm. Iar când s-au întors din Maramureş şi au stat la mine, din motive obiective, câteva luni,
m-am trezit cu obligaţia de a le spune în fiecare seară
câte-un basm, mai ales fiindcă auziseră că sunt "scriitor", adică autor de poveşti.
Ce să fi făcut? Nu le puteam citi pur şi simplu dintro carte de gen, fiindcă mama le citise cam tot ce era de
citit pentru vârsta lor, plus că mi-era lene, aşa că, în
lipsă de ceva mai bun, am construit şi eu un "basm".
Extrem de economic ca desfăşurare, cu numai trei
personaje, cu o "acţiune" clară, limpede, fără divagaţii,
şi unde, binenţeles, la sfârşit Binele înfrângea Răul. Îl
repetam seară de seară şi fiicele mele nu păreau
deranjate de această crasă lipsă de imaginaţie, ba
dimpotrivă, păreau că savurează acelaşi final fericit,
adormind apoi împăcate.
Subiectul era următorul: într-o poeniţă dintr-o pădure se juca ţopăind pe lăbuţele lui un iepuraş. (De ceoi fi folosit atâtea diminutive nu-mi dau seama nici în
ziua de azi). Dar iepuraşul nu numai că se juca, dar şi
mânca: morcovei, semincioare, căpşunici, trifoiaş, piure de cartofi, supică de tăiţei (mama mă învăţase să bag
neapărat în meniul personajelor şi felurile de mâncare
la care ele făceau nazuri). Şi cum se juca şi înfuleca el
acolo, cine pândea din tufişuri? (Şi-aici făceam ochii
mari şi instantaneu făceau şi ele la fel, deşi ştiau deja
din a doua seară cine trebuie să apară). LUPUL! Iepuraşul, ocupat cu ţopăielele lui, nu-l băgase în seamă şi
dintr-o dată zbang! lupul sări din tufişuri şi-l prinse pe
iepuraş de gât. (Aici eram destul de exact, fiindcă văzu-
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sem la Teleenciclopedia că toate carnivorele atacă victimele la gât, să le sufoce repede). "O SĂ TE MĂNÂNC,
IEPURAŞULE!", urlam eu gros din vârful patului,
după care îmi subţiam vocea şi scoteam, ca iepuraş,
nişte scâncete ascuţite. (Şi aici eram şi mai exact: fusesem invitat o dată de Mircea Dinescu şi de sculptorul
Mihai Buculei la o vânătoare de iepuri şi vulpi pe nişte
ogoare de lângă comuna Mănăstirea din Bărăgan, vânătoare în toată regula, a la Ţiriac, cu hăitaşi, cu câini,
cu locaşuri de tragere; mi se dăduse şi mie o puşcă şi
când un iepure a gonit prin faţa "standului" meu, l-am
luat în cătare şi am tras; însă, vai, nu l-am nimerit prea
bine, doar l-am rănit în coapsă, iar iepurele a căzut peo parte, dând mereu din picioarele din spate şi scoţând
nişte ţipete insuportabile, ca de copil mic, al căror sunet mă urmăreşte şi astăzi; ca să le curm, m-am apropiat şi-am mai tras un foc; de-atunci n-am mai fost la
nici o vânătoare şi nici n-o să mai fiu vreodată) Dar
plânsul şi rugăminţile fierbinţi ale iepuraşului (scânceam şi eu: "Te rog, lupule, nu mă omorî! Am şi eu familie, copilaşi...") sunt auzite la un moment dat de...
"DE URS!" - strigau ele fericite încă din, cum spuneam, a doua seara după debutul meu ca autor de
basme. De urs, într-adevăr, care nu stătu o clipă pe
gânduri, ci porni în galop ca un SUPERBEAR ce se
afla, năvălind în poieniţă şi sărind pe lacomul lup. Şi
unde nu mi ţi-l luă (reminiscenţă livrescă, probabil din
Creangă) şi-l smotoci şi-l părui şi-i dădu atâtea labe la
fund, că bietul lup, urlând ca din gură de şarpe ("Aaauuuuu!"), abia reuşi să scape şi să fugă, schiopătând şi cu
coada între picioare. Iar ursul şi iepuraşul au trăit
împreună fericiţi până la adânci bătrâneţi.
Aplauze, cu mânuţele lor. Apoi adormeau împăcate, cu o expresie inubliabilă de mulţumire pe chip, de
care şi azi, aducându-mi aminte, mă emoţionez.
Toate bune şi frumoase, însă într-o zi, bucuros cămi apăruse în volum "O sută de ani la Porţile Orientului", am venit de la Casa scriitorilor cam abţiguit, adică
abţiguit bine, ce mai încoace. încolo. ("Krepkaia", pentru cunoscători...). "Tata, povestea!" - m-au somat ele.
N-aveam nici cel mai mic chefsă-mi reiterez discursul,
cum se zice mai nou, dar ce să fi făcut? M-am întins
aşa îmbrăcat între ele şi-am început: "Într-o frumoasă
poieniţă, o iepuriţă ţopăia şi mânca piure de castane..."
(Din când în când schimbam meniul, în funcţie de
mofturile lor la mâncare; însă ce am înlocuit iepuraşul
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cu o iepuriţă, iarăşi nu-mi dau seama. Probabil de la
"Krepkaia"...). Şi-mi mai aduc aminte că am spus "povestea" din seara aceea până pe la apariţia lupului, după care
am aţipit niţel şi nu mai refac, din ceaţa memoriei, decât
fragmente din ce îndrugam eu acolo, "la datorie". Însă
Cristina, care mi-a moştenit umorul atâta cât îl am şi
care e mai mare cu un an decât sora ei, Lidia, se bucură
în fiecare an când mergem împreună, de Paşte şi de Crăciun, în Maramureş, să repovestească întreaga scenă,
spre amuzamentul copios al cumnatului, al surorii mele
şi-al verilor invitaţi, mai puţin al bunicii lor, mama mea,
Mimi, care dacă ar fi ştiut în ce hal am venit atunci seara
acasă, m-ar fi scalpat cu prima ocazie. Aşadar, în timp ce
lupul călărea iepuriţa înspăimântată, implorându-l să no... să n-o... smotocească, am adormit. Oripilate că povestea ar putea avea un final tragic, fetele mere au sărit
pe mine şi-au început să mă zgâlţâie: "Tata! Tata! Unde e
ursul?" "Ursul e... mangă", povesteşte Cristina c-am bâiguit eu. "Ce e aia mangă?" - a întrebat, mai timidă, Lidia.
"Mangă e... că ursul a mâncat mai multă cireşică...şi i s-a
făcut puţin rău". "Şi nu mai vine ursul?!" - s-au îngrozit
ele. "Ba vine - se pare c-am zis, pus pe ideea de împăciuire, aşa cum, în copilărie, uitându-mă pe gaura cheii,
dintr-o cameră alăturată, văzusem "comisiile de
împăciuire" care funcţionau pe lângă Sfaturile Populare
şi unde părţile împricinate obişnuiau să se împace în
cele din urmă în jurul unei damigene de horincă - vine
şi-i spune lupului, măi cumetre, ce s-o mai lungim, mai
bine să luăm una mică..." "Ce să ia?!" "O cireşică... să
socializeze şi ei, că era frig..." Şi iepuriţa?" "Iepuriţa - am
zis eu, aşa cum mi-au relatat fiicele a doua zi când m-am
ridicat în fine din bârlogul patului - ce să facă şi ea, aşa,
singură-n pădure? A luat şi ea o cireşică, au dansat şi...
şi-au trăit toţi trei fericiţi până la adânci bătrâneţi". Şi,
probabil cu imaginea acestui "menaje a trois", am
adormit din nou.
Recunosc, un final cam neverosimil, fie şi-ntr-un
basm. Probabil la fel de neverosimil li s-a părut şi fiicelor
mele, fiindcă, privindu-mă sceptice în privinţa
înzestrării mele ca "scriitor", nu m-au mai pus niciodată
să le povestesc ceva.
*(fragment din volumul în curs de apariţie "Lumea ca
literatură. Alte amintiri")
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simțindu-mi sângele iute așa cum de teama tinerei
mele morți repede
părăsi-vor pădurea
am drumuri mai multe în cer decât pe pământ

ANI FĂRĂ ZILE

VASILE MUSTE
VIAȚA CU TREI
în vremea din urmă aici la marginea lumii tot mai
rar văd pașii iubitei Cezara
tot mai departe de mine ca de propria-mi viață e
liniștea ei selenară și de
dragul ochilor ei ochii mei aleargă prin întinderea
în singurătate învăluită
frunze albastre de gheață înroșesc liniștita zăpadă
și zorile deopotrivă
nu știu în ce dimineți caută făptura de umbră a
puținelor clipe împreună
Alin cel iertător de o seamă cu inima locurilor în
care am fost prieten și om
dar si copilul acela care îmi aducea flori primavara
cum numai sfinților li
se aduc blândul copil din ei coborând cu ei mai
mare ca mine micul Răzvan
înainte de a muri am locuit o vreme în moarte am
cunoscut gustul prafului și
al gloriei dar viaţa întreagă pe acesta din urmă nu
am purtat-o pe umeri cel
mai mult nori au trecut peste casa și ochi de lup
sclipeau în noapte deasupra
închiselor drumuri cele de-acum dar și de altă
dată însă atunci tremurau lupii

cu soare puţin cu frunze uscate-n derivă
câteva zile vor mai veni şi pentru mine
cât să vedeţi cât nu am trăit mereu pe pământ
după aceea prin aceste locuri va fi bine
vor înceta crizele mondiale pentru şapte milenii
la capătul podurilor nu vor mai fi cerşetori
planeta întrun chefo va ţine vreme îndelungată
şi nici ţie iubito n-o să-ţi mai vină să mori
doar eu cel plecat de o mie cinci sute de ani
voi fi hrănind încă păsări cu iarbă stelară şi apă
în greva foamei vor fi intrat toţi copacii grădinii
strigându-mi
taci suflet mustean încă o moarte şi sapă

PORTRET CU RAM ÎNFLORIT
dacă va fi din nou să tac șapte milioane de ani
în spatele lunii să-mi puneți un ram înflorit
câțiva meri de acasa vor trece din veacuri în
veacuri
sperând să mă-ntorc fiindcă mult i-am iubit
să vin iarăși cu ramul din spatele lunii
de zâmbetul unui copil de o vârsă cu mine
mereu înflorit
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O PLIMBARE PE LETHE

SATUL DE TĂIETURĂ VA MURI

Lui Ioan Taut

inima doctore prieten inima și suntem iarăși copii
am fost toată viața acum însă ne bat în porți
prieteni uitați prietenii morți cei mai drepți și mai
dragi
din lumea pe care încă nu o știm pe dinafară
cu mult înainte de a trece râul Lethe rămâne-vom
prieteni
în lumea lui Charon vâslașul
dar ce aproape-i cântecul mierlei și
tot mai
departe orașul

LEIRIA
Lui Gheorghe Pârja

pierdute toate câte nu mai sunt se vor aşterne
iarăşi peste noi
iubiri plecate-n miez de zi sau la creştetul nopţii să
îmi rămână
asemeni zăpezilor din sărbătorile mele fericite
cândva
pălărie şi umeri albind de tinereţe neînţeleasă pe
alte tărâmuri
pietre şi oameni uimind neîncetat deasupra
oraşului tăcut
şi calul meu alb să-l mai visez alergând iar pe
câmpii lusitate
iarba aruncându-se-n suveica aceea de apă
numită ocean
ascuns în nisipul din spate copacilor înalţi şi
bătrâni din Leiria
la San Pedro de Moel unde întâia oară l-am văzut
in splendoarea-i

aici am crescut în liniștea ierbii celei vechi și noi
deopotrivă
spunea mama bună când călătoream cu ea de la
Vima Mare
acasă ținând degetele mele mici în mâna ei caldă
dacă-i e dat să moară, satul acesta, de tăietură va
muri zicea ea
cum să moară de tăietură întrebam lasă că nu poți
înțelege acum
mai aduga mama bună pe tăietură să-ți pui când
vei fi mare urechea
să asculți șoaptele din adâncul pământului iar de
ți se va
spune să pleci să nu te mai întorci avea-voi eu
grijă de oasele
alor tăi tu du-te în larga lume doar eu trebuie să
rămân
galbenă lumânare la căpătâiul neamului nostru
târziu când m-au dat afară din Copilărie
am aflat că Tăietura era (așa-i spuneau toți)
marele deal din miazănoaptea satului meu

s-au dus în adâncuri câte n-au fost cu cele ce
încearcă să fie
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atât de simple
că nu le poți înțelege
niciodată.
Există un loc
în care marea de umbre şi lacrimi
tresaltă mecanismele viețuirii.
Acolo te izbeşte cu putere
frumusețea cuvântului
cu miros
de grâu.

PAULINA POPA
MIROASE A GRÂU

DE GRÂU

în jur
și în părțile
de vorbire.

şi de viaţă,
de umbra care naşte viaţa!
De liniştea dragostei
care vine
şi priveşte în față.

Urcarea undelor
îmi este necunoscută,
Necunoscută lumina,
așa cum stă alungită
peste umbrele noastre,
acelea cu semne şi însemne,
cu viaţa care ne vieţuieşte
până într-o zi
când Îngerul vine
cu o altă umbră
pe care
nu o vom mai recunoaşte
a fi a noastră.

Printr-o oglindă priveşte…
Totul este transparent,
oglinda ca o lume frumoasă şi vie.
Tot ce este aici este şi dincolo,
tot ce este dincolo este şi aici!
De liniştea dragostei
care vine şi priveşte în față.
Priveşte şi pleacă,
fericit că tot ce a văzut
era programat de la început.

Undele oglinzii sunt la fel,
necunoscute și strălucitoare,
așa cum stau alungite peste munte,
pregătite într-un laborator sofisticat,
acolo unde se creează,
secundă cu secundă,
întregul univers.

Softul
nu a dat greş!

Acolo există un loc anume,
pregătit cu multă precizie,
în detalii simple,
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EXAMINATORUL
Poate vreți o cafea? Un ceai?
CANDIDATA
Sau un pahar de apă?
DRU
Da, un pahar de apă este cel mai indicat.
EXAMINATORUL
Prea bine, mă duc să vă aduc unul.

DORIN DAVID
Interviul (sau cum ar veni astăzi, The job interview)
(Piesă într-un singuract)

În memoria lui Eugen Ionescu,
cu ocazia împlinirii a 60 de ani de cînd piesele sale
Cîntăreața cheală și Lecția
sînt jucate fără întrerupere pe scena
Théâtre de la Huchette din Paris
Un office high-tech. Două birouri, pe care sunt
două computere de ultimă generație. La primul
birou stă așezat pe un scaun directorial de piele,
(continuare din numărul 3-4 (16-17) 2017)

CANDIDATA
Poftim?!
DRU
Credeți cu tărie asta?
EXAMINATORUL
Cred cu toată tăria.
CANDIDATA
Poftim?!
DRU
La asta nu mă așteptam, după așa un bun start.
Acum ce ne facem? Imediat trebuie să sosească
domnul Director Executiv, și noi...
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Examinatorul iese, iar Candidata rămîne singură cu
DRU. Tac amîndoi, privesc pe pereți, pe tavan. Liniște. Se deschide ușa și apare Examinatorul, cu o altă
tavă, pe care se află un pahar gol. Este însoțit de DIRECTORUL EXECUTIV (DE). Candidata și DRU
respiră ușurați cînd îl văd pe Examinator întrînd.
Acesta pune tava pe birou, alături de cealaltă.
EXAMINATORUL

Domnișoară, dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Director Executiv.
CANDIDATA
Mă bucur să vă cunosc, domnule.
DE
Plăcerea e de partea mea, domnișoară.
EXAMINATORUL
Domnule Director Executiv, tocmai discutam cu
domnul Director de Resurse Umane ce candidată
minunată avem, ba dacă îmi dați voie aș chiar
spune, perfectă pentru acest job.
CANDIDATA
Mulțumesc.
DRU
Corect.
DE
Mă bucur să aud asta. Să luăm loc. (Pentru că nu
mai sînt scaune, el se așează direct pe biroul la care
stă DRU, cu picioarele în aer, bălăngănindu-le din
cînd în cînd)
EXAMINATORUL
Păi da, să luăm loc. Vă rog, domnișoară.
CANDIDATA
Mulțumesc.
DRU
Cel mai important lucru este calificarea înaltă pe
care domnișoara o are, în special în java.
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DE
Foarte bine, foarte bine! Mă bucur.
EXAMINATORUL
De cînd am început interviul, am avut doar
satisfacții!
CANDIDATA
Mulțumesc.
DRU
Iar eu de cînd am venit, i-am promis domnișoarei
că o să fie foarte plăcut impresionată de dvs.,
domnule Director Exexutiv.
DE
Dar nu la fel de mult cum sînt eu impresionat de
această minunată tînără.
EXAMINATORUL
Păi da!
CANDIDATA
O, vă mulțumesc. Sînteți mult prea amabil.
DRU
Da, de ce sînteți așa amabil?
DE
Domnilor, am o veste foarte bună să vă dau. De
aceea m-am și grăbit să ajung, neașteptîndu-mă să
dau peste candidatul, pardon domnișoară,
candidata perfectă pentru acest job.
EXAMINATORUL
Așa! Așa?
DE
Da, asta e. Acum, mă scuzați, ar trebui să plec...
EXAMINATORUL
(îl întrerupe) Păi nu, că nu ne-ați spus vestea.
DRU
Corect...
DE
Care veste?
EXAMINATORUL
Ați spus că aveți o veste bună...
DRU
Pentru noi...
CANDIDATA
Da, așa este, am auzit și eu același lucru.
DE
Lucru? Cum ați putut auzi un lucru?
CANDIDATA
Adică, voiam să spun, cuvinte, propoziție, frază.

DRU
Și atunci de ce nu ați spus așa?
DE
Exact asta mă întrebam și eu! Domnilor, am mare
încredere în dvs., am avut mare încredere în dvs.,
dar acum încep să am îndoieli. Nu știu unde și
cum a degenerat acest interviu...
EXAMINATORUL
Eu am spus că avem o problemă, încă de cînd
Candidata nu a vrut, mai întîi cu mine singur, apoi
nici de față cu domnul Director de Resurse
Umane, să se dezbrace! Cum, vă întreb, altfel, pot
să-mi dau seama dacă candidata este într-adevăr
calificată, așa cum scrie în CV, sau nu? Cum?
CANDIDATA
Poate ar fi mai simplu să facem un test la
computerul acela, dacă tot l-ați pornit!
DRU
De ce ați pornit computerul, corect?
DE
Da, aș vrea să aflu și eu răspunsul la această
întrebare.
EXAMINATORUL
Îmi cer scuze, mii și mii (îl scoate din priză cu un
gest scurt). Am vrut să scriu ceva, apoi am uitat săl opresc (îl bagă apoi înapoi în priză).
CANDIDATA
Nu așa se oprește un computer...
DRU
Dar cum?
DE
(se răstește) Da, aș vrea să aflu și eu răspunsul la
această întrebare!
EXAMINATORUL
Așadar?
CANDIDATA
Trebuia să-i dați shut down.
DRU
Extraordinar!
DE
Fabulos!
EXAMINATORUL
Eu v-am spus, avem cea mai potrivită candidată
pentru acest post. Perfectă!
CANDIDATA
Mulțumesc.
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DRU
Abia aștept să sosească domnul Director General,
să-i prezentăm candidata.
DE
Nu mai vine.
EXAMINATORUL
Cum?
DRU
De ce?
DE
Aaa, asta era vestea bună de care ziceați!
EXAMINATORUL
Cu tot respectul, dumneavostră ziceați!
CANDIDATA
Da, am auzit și eu.
DE
(se uită speriat în jur) Ce? Ce ați auzit.
EXAMINATORUL
Ați auzi ceva ce noi nu?
CANDIDATA
Nu, am auzit ce ați auzit ce a spus domnul
Director.
DRU
Care? Cine? Domnul Director General? Cînd v-ați
întîlnit cu dînsul?
DE
Cum? V-ați întîlnit cu domnul Director General,
ne-ați lucrat pe la spate?
EXAMINATORUL
Pe toți trei?
CANDIDATA
Nu, nici nu-l cunosc pe domnul Director General.
Nici nu știam că există încă un director, pînă acum
cîteva momente.
DRU
De ce n-ar exista?
DE
Cine ar conduce atunci această companie, vă
întreb? Cine?!
EXAMINATORUL
Știți răspunsul la această întrebare?
CANDIDATA
Probabil că alt Director General...
DRU
Ați auzit, domnilor? Se pregătește o schimbare!
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DE
Eu de mult am avut această bănuială...
EXAMINATORUL
Cine? Cine va fi înlocuitorul?
CANDIDATA
Nu știu. Spuneam doar așa, ipotetic...
DRU
Poate eu?
DE
Mă îndoiesc, domnule Director de Resurse Umane,
eu sînt cel mai potrivit.
EXAMINATORUL
Dacă îmi permiteți, cu tot respectul, eu muncesc de
mai bine de 20 de ani în această funcție, și nu am
fost niciodată director. Dvs. sînteți deja...
CANDIDATA
Da, amîndoi sînteți, are dreptate.
DRU
Hm, aici nu am nimic de comentat, într-adevăr.
DE
Dar, pentru început, ar trebui să vă mulțumiți cu
un post de director mai mic, nu puteți începe
direct cu cel de Director General.
EXAMINATORUL
Aveți și dvs. perfectă dreptate.
CANDIDATA
Cu siguranță are!
DRU
Eu aș propune să luați postul meu de Director de
Resurse Umane, iar eu pe cel de Director General.
DE
Nu, nu e posibil, este IMPOSIBIL.
DRU
(ridică tonul) De ce?
CANDIDATA
Domnilor, domnilor, nu vă certați, am eu o soluție.
Dumneavoastră luați postul de Director de Resurse
Umane, dumneavoastră pe cel de Director
Executiv, iar dumneavoastră pe cel de Director
General.
EXAMINATORUL
Eu am spus că această tînără este de mare viitor în
această companie!
De la ușă, neobservat de ei, răsare capul DIRECTORULUI GENERAL (DG)
Și atunci eu ce post iau?
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DRU
(sare de pe scaun)
Să trăiți, domnule Director General.
DE
(sare și el de pe birou)
Bine ați venit!
EXAMINATORUL
(sare și el, firește, în plus îi oferă scaunul lui
Directorului General, care se așează. Examinatorul se
mută la celălalt birou, în timp ce vorbește)
Dumneavoastră, desigur, stimate domnule Director
General, o să luați cel mai important job: de CEO.
Gen. Că așa e cool!
CANDIDATA
Da, ca Steve Jobs.
DRU
Corect.
DE
Vedeți, ne-am gîndit la toate, împreună cu minunata
noastră candidată.
DG
Mă bucur să vă cunosc, domnișoară, am auzit numai
lucruri bune despre dvs.
EXAMINATORUL
Eu de la bun început am spus...
CANDIDATA
Vă mulțumesc, domnule Director General, sau ar
trebuie să vă spun, CEO?
DG (CEO)
Da, CEO e mai bine!
DE (DG)
Asta înseamnă că eu sînt Directorul General!
DRU (DE)
Iar mie puteți să-mi spuneți Director Executiv!
EXAMINATORUL (DRU)
În sfîrșit am ajuns și eu Director, după mai bine de 20
de ani de muncă!
CEO
Ce zi minunată!
DG
Într-adevăr, de cînd am venit le-am spus colegilor că
am o veste bună!
DE
Acum am înțeles care este!
DRU
Păi da!

CANDIDATA
Vreau să vă mulțumesc pentru această oportunitate,
domnilor!
CEO
Totul este în regulă aici?
DG
Sigur, o să vă prezentăm raportul mîine dimineață, la
prima oră.
DE
Corect.
DRU
Păi sigur, raportul.
CEO
Văd că stimata candidată corespunde.
CANDIDATA
Vă mulțumesc!
DG
Da, este cea mai bună candidată pe care am avut-o în
ultimul timp.
DE
Dar vai, ce spuneți? Dintotdeauna!
DRU
Da, de la începutul carierei mele.
CANDIDATA
Mulțumesc.
CEO
Așadar, i-ați examinat sînii?
Cei trei domni se întorc cu spatele la CEO, toți trei
deodată, strîmbîndu-se, facînd un semn din gură de
„fir-ar să fie!” Candidata tresare.
DG
Aici am avut o mică neînțelegere cu domnișoara...
DE
Ea a spus că nu vede legătura...
DRU
Dar eu de la început i-am spus...
CANDIDATA
Poate ar fi mai bine să dau o probă la computer.
CEO
Nț, e stins.
DG
Da.
DE
Corect.
DRU
Păi, sigur că e stins. Eu l-am stins.
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CANDIDATA
L-ați scos din priză, mai bine spus...
CEO
Domnișoară, sînt profund impresionat de dvs. Vă rog
să-mi răspundeți sincer: ați putea să vă căsătoriți cu
mine?
CANDIDATA
Aș putea, dar nu vreau.
DG
Bravo, domnule CEO!
DE
De ce nu, domnișoară?
DRU
Păi da: Bravo și De ce?
CANDIDATA
Nici nu vă cunosc. Abia ne-am întîlnit.
CEO
Sînt CEO al companiei. Am o casă în București, un
apartament în Viena, o mașină, o soție, doi copii și un
cîine!
DG
Da, ce altceva mai vreți să știți?
DE
Poate salariul?
DRU
O, e mare, acum și mai mare că domnul este CEO!
CANDIDATA
Ați spus soție? Sînteți căsătorit și mă cereți în
căsătorie?
CEO
O, am uitat de aspectul acesta. Domnilor, cine o vrea
pe soția mea?
DG
Oh, îmi pare rău domnule CEO, eu sînt deja însurat.
DE
Vai, mie îmi pare și mai rău, eu abia m-am căsătorit.
DRU
Hm, cred că aș putea-o lua eu, oricum voiam să
divorțez de nevasta mea, am aflat că are o aventură cu
cineva din companie.
CANDIDATA
De aici?
CEO
Firește că de aici, noi toți aparținem acestei companii!
DG
Da. Și soția mea lucrează aici, doar că nu știu exact unde.
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DE
Iar eu mi-am cunoscut soția tot aici, undeva, nu sînt
sigur unde.
DRU
Toți sîntem o mare familie fericită, aici.
CEO
Așadar, domnișoară, ce spuneți?
DRU
Dacă acceptați, atunci nu mai trebuie să vă examinăm
sînii.
DG
În calitate de soție a domnului CEO ar fi inapropriat.
DE
Complet incorect.
CANDIDATA
Nu știu ce să spun... Altceva decît: nu! Mulțumesc, dar
cred că spun pas!
CEO
Extraordinar!
DG
Fantastic!
DE
Magnific!
DRU
Superb!
CANDIDATA
Mulțumesc.
TOȚI
Domnișoară, sînteți angajată!
CORTINA
(nota autorului: pentru a exista „cortină” trebuie ca
piesa să fie jucată. Așadar, aștept cu interes propuneri regizori și trupe de teatru - interesa(n)te!)
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Ruga lui Dumnezeu

K.V. TWAIN *
Prieteni
Îţi spun prieten, iar tu îmi spui prieten,
deși nu suntem, încercăm numai să nu
semnalăm că știm, că ne imaginăm că
celălalt se amăgește, purtând o bătălie
perdantă pe un front abandonat, neobservând că nimic nu poate fi câștigat,
radiem bucurie și ne spunem, reciproc,
că într-una din zilele astea vom izbândi,
triumful e neapărat pe drum, galopând
spre noi, vom sărbători când va ajunge,
ce mare ușurare va fi, victorie în sfârșit,
succes după multă vreme de frustrare,
glorie după ani de dârză perseverenţă,
încântare bine-meritată, scump-plătită,
ah! negurile vieţii, ignorarea faptului că
suntem doar camarazi în neajunsuri,
hoinari naivi pe Tărâmul Falsităţilor,
tovarăși simpli care beau într-un bar,
pornind spre casă cu imbatabil curaj
după un vibrant, patetic tête-à-tête,
pornind spre casă la răsărit de soare
când cocoși coloraţi proclamă viaţa,
pornind spre casă, solitari Iuda și Petru,
în timp ce luna se retrage din ceruri,
pășind de parcă-am merge pe nouri,
în timp ce clopotele bat pentru om.

Permite-mi să orbesc, tată, mi-e lehamite de vedere,
Ori lasă-mă să mor, să pier ca un animal de povere;
Sunt devastat și terminat, extenuat și mult-anost,
Sunt dezolat ca un cățel făr’ de stăpân și de-adăpost.
Apăsarea sufletului mi-e cu neputinţă să mai port,
Nu pot fi, în viitorime, al mâhnirii lumii consort;
Nimicite-mi sunt pasiunile, ruinat ce-am jinduit,
Pierdută pe veci năzuinţa de-a fi luxuriant iubit.
Cu grozavă tărie m-au împilat multiplele evuri,
Desfătat nu am fost de nenumărate anotimpuri;
Acum sunt tremurând de maladii și-nfrigurare,
Așteptând de tărâmul pustiu să-mi oferi eliberare.
Vino, tată, vino pe largile arípe-ale Timpului,
Dezleagă-mă din chinurile străvechilor imploraţii,
Ia-mi statutul și titlurile, extrage-mă din empireu,
Aruncă la câini oasele șubrede-ale trupului meu.
Dă-mi întunecimea vidului, înmânează-mi nimicul,
Acordă-mi suprema fericire de-a neiubi pe nimeni,
Dă-mi aerul tare-al spaţiului neumblat și neobosit,
Permite-mi să respir de-ntreaga lume descotorosit

Evoluţie
Omul a făcut un lung drum până-aici,
De la particulă la Homo sapiens,
Şi va mai merge mult de-acum încolo,
Traversând secolele viclenește,
Cu mișcări de creatură șireată,
Fără-a opri spre a somna sau gândi,
Până ce cândva, într-o eră distantă,
Omul va fi o felină molatecă—
Chipul său acela al unui zeu-ermit
râvnind tovărășie
Ochii săi culoarea timpului scurs
plonjând în mythos
Trupul său fizicul unui vrăjitor
pregătind un număr de magie
O felidă sibarită va fi atunci omul
Un membru al unei diferite rase
Un posesor al sapienţei evurilor
Dormitând prelungi ore leneșe
Visând despre je ne sais quoi
Străbătând deșerturi scăldate
în sângele unui soare hemoptizând
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de lucruri, om pasionat de liniște,
pace, mărunţime, delicateţe,
strâng armonia la piept
și mă încleștez de ea, pentru totdeauna.

Surghiun
Sunt un om în surghiun de multă vreme,
În afara mea, privind clandestin înăuntru,
Încercând să văd cine am fost, cine voi fi,
Căutând să explic tainele existenţei mele,
Să descifrez codurile purtării mele stranii.

Eu sunt un om în vârful unei stânci

Cine sunt?, mă aflu întrebând neîntrerupt,
Fără folos, căci lumea-mi răspunde-n ecou,
Cine ești?, omenirea dorește să-nţeleagă,
E o întrebare bună, răspund cu sfială,
Când voi afla, cu siguranţă vă voi informa.

făcând ușor din mână lumii
și demonilor ei, siguranţei lor

Eu sunt un om în străfundul mării

salutându-i căldura, peștii

Eu sunt un om, cel mai bun dintre toţi

Spune-mi, Dumnezeu al Nebunilor Căutători,
Are interogarea rezolvare sau sunt nătâng?
Există speranţă sau îmi irosesc vremea?
Răspunde-mi cândva, când îţi va fi bine.
Voi aștepta, pe vântul care m-a născut.

Eu sunt un om

Dacă nu răspunzi, voi pleca în lumea largă,
Iar lumea va întreba și eu voi sta-n tăcere,
Voi rămâne mut asemeni ţie, imobil și calm,
Pacifice umbre-mi vor fi eternă patrie,
Voi fi discret ca o pasăre nesupărătoare.

Eu

Eu sunt Omul
Eu sunt

Astfel voi trăi, astfel voi sfârși, în acalmíe,
Ca un fiu bastard al unui Dumnezeu Tăcut,
Plătind cu viaţa mea tribut tăcerii tatălui,
Iar când voi muri cineva va întreba de nume,
Şi un porumbel va veni și va spune, Este Omul.

Un om în lume
Eu sunt un om mic în lume
iar lumea este o bestie în mine
lumea mă ucide fără întrerupere
ca un megantereon, ca un leu,
ca un asasin exersat de lucruri.
Lumea mă biciuiește, mă trage
de păr, mă prinde cu braţe de fier,
mă poartă în adâncuri, mă ţine
acolo, mă face sclavul și prizonierul
său, umilitul ei principal.
Ce pot să fac? simplu iubitor
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*K.V. Twain (nume real Diana Cârligeanu), născută
în 1981, este o prozatoare și poetă română de limbă
engleză care a trăit în patru ţări. A publicat nuvela
“Viaţa mea cu Salvador Dalí, de Babou ocelotul”
(2015) și colecţia de poeme “A nu-l juca pe Dumnezeu” (2016)—ambele disponibile, deocamdată,
numai în limba engleză.
ALTER N AN ŢE

IANCU MOȚU
POVESTE DE IARNĂ (I)
(Un „reportaj” feroce în memorie)

mai frig. Trenul opreşte pentru alimentare şi pentru
ca unii pasageri să coboare sau alţii să urce. Simeria
e nod feroviar. Se pleacă şi spre Ardeal dar şi spre vest,
către Arad iar de acolo către graniţă!. Cu foarte puţine clipe înainte de a-şi relua drumul spre vest, din
tren coboară un bărbat. E îmbrăcat bine dar hainele
( paltonul) par un pic ponosite. Are în mână un coş
de nuiele bine învelit. Se uită atent în jur. Pe linia
alăturată staţionează o garnitură de tren personal
care urmează să se îndrepte către Cluj. Bărbatul
urcă în trenul gol care tocmai stătea să fie tras la
peron. Lasă coşul de nuiele într-un compartiment
gol şi neluminat. Apoi coboară grăbit şi se urcă în
trenul său care tocmai se pusese în mişcare. Se urcă
din mers, se duce la locul său şi se aşează lângă o
femeie. E soţia sa care plânge înnăbuşit fără să scoată un sunet. Lacrimile curg fără oprire. O ia protector de după umeri. Nu scot, niciunul, vreun sunet.
Stau în întuneric şi se uită după trenul ce duce cu
sine coşul de nuiele. În el sunt copiii lor. Lumina
ochilor lor, darul de la Dumnezeu pentru o pereche
ce nu se mai găsea la prima tinereţe. Trenul prinde
viteză în drum spre Arad. Femeia plânge tot mai
tare. Bărbatul e tot mai neliniştit. Devine nervos
chiar. Îşi aprinde ţigară de la ţigară şi se uită foarte
des la ceas. Un ceas Anker cu indicatoare fosforescente. Aşteaptă ceva, pe cineva. La staţia următoare
ar trebui să înceapă controlul miliţiei şi al grănicerilor. El şi soţia sa care continuă să plângă nu au
niciun fel de acte. După o vreme trenul intră într-o
gară. Se urcă miliţieni şi grăniceri. În fruntea lor e
un bărbat îmbrăcat într-o manta ofiţierească de piele. Poartă pe cap pălărie cu boruri largi. Dă ordine
scurte miliţienilor şi grănicerilor. El însuşi intră în
compartimentul în care o femeie plânge şi un bărbat
aşteaptă încordat şi încruntat. Fără să aprindă lumina, fără să scoată vreo vorbă scoate din buzunarul
mantalei de piele două paşapoarte şi i le întinde bărbatului. Îi şopteşte ceva la ureche şi iese. Trece apoi
la celelalte compartimente. Lasă în urmă plânsul în
valuri al unei femei şi o oarecare speranţă. Speranţa
că un bărbat şi o femeie vor putea trece de frontieră.
Că cei doi nu vor ajunge în mâinile securităţii.

Orice poveste trebuie (?) sau ar trebui să înceapă cu miticul „a fost odată ca niciodată”. Deci, a
fost odată ca niciodată o Românie în care părinţii
nu-şi abandonau copiii. Îi creşteau şi se bucurau de
ei. La rândul lor, copiii odată ajunşi oameni în toată
firea îşi îngrijeau părinţii ajunşi la senectute. Ce
mândri erau taţii şi mamele când fiii lor le purtau
mai departe numele şi nu de puţine ori şi meseriile.
Se formau, nu de puţine ori adevărate dinastii de
familie, fiii luând drept exemplu inclusiv ocupaţiile
taţilor. Mamele, devenite bunice, se mândreau cu
armatele de nepoţi şi nepoate. Se îngrijeau să crească sănătoşi şi frumoşi la trup şi minte. Aşa a fost
multă, multă vreme. A fost până când peste România s-a năpustit ciuma roşie a comunismului. Taţii şi
mamele au ajuns să se teamă pentru vieţile lor şi ale
copiilor lor. Răul a atins cote greu de imaginat. Soţi
care nu-şi mai doreau copii. Copii care nu-şi mai
doreau părinţii. Soţi care pentru a-şi salva copiii i-au
abandonat. Ştiau că urmaşii lor sunt în pericol odată
ce ei înşişi, părinţii, deveneau ţinte ale autorităţilor
comuniste.
Iarna anului 1953. Luna decembrie, cândva între Sf. Nicolae şi Crăciun. În gara Simeria intră un Trenul de Cluj.
tren ce venea dinspre Sibiu. E seara târziu, e frig, tot
Odată pornită spre gara Simeria, garnitura de
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Cluj ajunge la peron. Lume multă. Urcă oameni de
toate felurile. Vine Crăciunul. Unii au bagaje voluminoase. În unele bagaje se găsesc de-ale gurii. În
România vine Crăciunul dar e foamete. Pentru România nu mai e Crăciun! O femeie de 36 de ani
fusese la Petroşani să-şi vadă rudele. Are cu ea un
geamantan în care are mai mult fleacuri de femeie.
E o femeie frumoasă, cochetă. Urcă în tren, intră în
primul compartiment. Imediat după ea urcă un bărbat masiv, îmbrăcat în uniforma de ceferist. Mai
urcă şi mulţi alţii. Cu toţii văd pe bancheta din compartiment un coş de nuiele bine înfofolit. Şi, cu toţii,
aud scâncet de copii mici, foarte mici. Dau cu grijă
deoparte păturile groase de lână şi, stupefiaţi, văd
doi copii. Copiii scâncesc, de foame sau de frig. Nu
ştiu ce să facă. Întreabă din om în om unde este
mama. Niciun răspuns. Ceferistul coboară în gară.
Vorbeşte cu colegi de-ai săi, cu şeful de gară. Toţi
caută o … mamă! Vine şi miliţia. Încep întrebările.
Se începe căutarea mamei sau a tatălui celor doi copii.
Nimeni nu ştie nimic, nimeni n-a văzut nimic. Trenul de Cluj ar trebui să plece. E oprit. În compartiment copiii plâng tot mai tare. O ţărancă din tren
aduce o sticlă cu lapte şi improvizează un biberon.
Le dă copiilor să mănânce. Între timp ancheta din
gară ia amploare. Cine sunt copiii? Ai cui sunt, cine
i-a abandonat într-un compartiment de tren? Copiii
n-au niciun semn de recunoaştere. În coşul de nuiele nu se găseşte niciun indiciu. Este chemat şeful miliţiei din Simeria. Într-un târziu vine. Constată şi dă
ordin să se întocmească un proces-verbal în care să
se găsească toată povestea. Şeful miliţiei din gară
scrie într-un caiet, cu creionul chimic, tot. Adaugă
mărturiile femeii şi ale ceferistului. Ale celor care
fuseseră martori la descoperirea celor doi copii.
Trenul tot nu pleacă. Ce facem cu copiii? Unde îi
predăm că la Simeria nu există orfelinat. Femeia de
36 de ani se hotărăşte. Declară în scris că ea, Elisabeta Moţu, soţia lui Nestor Moţu, domiciliaţi în Cluj
ia spre creştere unul dintre copii. Declară că nu are
alţi copii, că nu a avut şi că nici nu poate avea copii.
Miliţianul din gară nu face greutăţi, nu se opune. Nu
are ce face cu copiii! Dar cu al doilea ce se va
întâmpla? Ceferistul se decide şi el. Declară că el,
Aurel Munteanu, căsătorit, cu domiciliul în Teiuş nu
are copii. Nici nu poate avea. Îl va lua pe cel de-al
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doilea. Miliţianul din gară notează tot. Respiră
fericit. Caz… închis. Deocamdată a scăpat de copii.
Ancheta despre cei mici s-a încheiat în ceea ce-l
priveşte. Restul ţine de şefi. Cu mare întârziere trenul de Cluj se pune în mişcare. Doi copii, fraţi gemeni apar în registrele miliţiei gării din Simeria întro primă descriere „doi copii de sex masculin, născuţi aproximativ de două săptămâni au fost găsiţi în
trenul nr….. Unul dintre ei a fost încredinţat tov.
Moţu Elisabeta (urmează datele personale) şi tov.
ceferist Munteanu Aurel, muncitor la gara Teiuş…”
Aşa a început o poveste. Povestea a doi copii,
fraţi gemeni şi a familiilor care i-au adoptat. O
poveste cu multe necunoscute, cu momente mai
puţin faste dar şi cu multe momente de copilărie pe
care încep să le evoc tot mai mult. Aşa a început o
poveste. Cei care au ascultat-o pentru prima oară au
rămas cu gurile căscate atunci când unul dintre cei
doi copii, de acum bărbaţi în toată firea s-a aşezat
confortabil într-un fotoliu şi a început să evoce
vremuri de demult. Se întâmpla în casa mea, în
perioada sărbătorilor de iarnă. Era cândva între
Crăciun şi Anul Nou. Iar cel care a început povestirea este Florin, fratele meu geamăn.

„Fişă de copil” adoptat.
1. Florin.
Trenul care ducea către Cluj doi copii preluaţi
de doi oameni s-a oprit la Teiuş. Ceferistul Aurel
Munteanu a coborât. Lua cu el un copil mic de tot.
S-a dus acasă la nevastă. Ce a urmat acolo nu se prea
ştie. Dar nevasta lui Aurel Munteanu nu a crezut nimic din cele ce se petrecuseră în gara Simeria. Oricât a încercat Aurel să o lămurească, să facă apel la
ea ca la o femeie care ar trebui să aibă un copil, chiar
dacă nu pe al ei propriu, n-a reuşit. Aşa că, la
insistenţele şi scandalurile soţiei sale a fost nevoit să
caute o soluţie pentru a plasa copilul undeva. După
momente tensionate a reuşit să obţină un loc la orfelinatul din Arad. Mai greu i-a fost cu actele, trebuind
să solicite procesul-verbal al miliţiei gării din Simeria. În fine, după un timp copilul a ajuns la instituţia
în cauză. În actele întocmite la orfelinat apare drept
Ion Munteanu. Aşa rămân lucrurile timp de doi ani.
Soarta i se schimbă însă când un fost ofiţer de con-
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trainformaţii militare trece pe la orfelinatul din
Arad. Ofiţerul, pe nume Nicolae Paul este acum tot
în contrainformaţii numai că de data aceasta în noua…. securitate. E un tip mic, fumător înrăit şi iubitor de viaţă. Este căsătorit cu Elena şi locuiesc în Bucureşti. Nicolae Paul venise la orfelinatul din Arad
la „ punct ochit”. Aceasta după căutări destul de anevoioase. Nu ştia exact unde sunt cei doi copii abandonaţi în gara Simeria. Nu ştia până când, la o ședinţă cu rapoarte de pe la începutul anului 1955 a
dat cu ochii de procesul-verbal întocmit de miliţieni.
S-a interesat, a aflat cele petrecute şi s-a dus aţă la
Arad. Nu a avut probleme în a lua cu el pe băieţelul
înregistrat cu numle de Ion Munteanu. L-a luat, l-a
dus la Bucureşti şi, prin mijloace numai de el ştiute,
i-a dat o identitate nouă: Florin Paul. L-a înfiat şi l-a
crescut. L-a crescut într-o atmosferă cât se poate de
umană. Îl iubea la fel de mult ca şi soţia sa, Elena.
Dacă s-a temut vreodată pentru copilul lui a fost
abia atunci când, prin 1958 a fost arestat şi anchetat
chiar de colegii săi din securitate. A fost anchetat sever timp de câteva luni. Apoi, ca printr-o minune a
fost eliberat. Ba chiar a fost avansat şi a fost trimis să
se ocupe de contrainformaţii. Nu a uitat însă
niciodată prin ce a trecut în timpul anchetei! Nu a
uitat dar nici n-a povestit cuiva timp de foarte mulţi
ani.
Florin a crescut. A ajuns licean. Un licean ca toţi ceilalţi din România acelor ani. Prin 1970 Florin
era un tânăr în plină dezvoltare. Făcea şi sport şi era
atras spre medicină. După standardele de atunci era
un elev foarte serios. Ajunge în clasa a XI-a şi, în
vacanţa de iarnă se petrece ceva cu totul special.

2. Iancu
Elisabeta Moţu a dus copilul luat din gara Simeria acasă. A povestit totul soţului ei şi s-au hotărât,
fără nicio ezitare să-l adopte. Nestor Moţu era copilul unor ţărani din Câmpia Oradiei. Crescuse alături
de doi fraţi. Emil, ajunsese pilot militar şi căzuse în
război. Maria, sora mai mică urmase traseul obişnuit unei fete de ţărani. Ceva şcoală, apoi măritişul cu
un om onorabil, mic funcţionar la Tinca. El, Nestor,
trecuse prin şcoală la Oradea mai apoi s-a înscris la
Academia de Arte Frumoase de la Bucureşti. Era un
bărbat extrem de frumos. Frumos la trup şi la suflet.

Pe vremea când îşi satisfăcea stagiul militar a cunoscut o femeie, Elisabeta. Ea se trăgea de prin părţile
Petroşanilor din neam de mineri. Nu i-a plăcut în
Valea Jiului. Voia să scape de acolo aşa că s-a dus la
Bucureşti. A încropit o mică afacere şi a început să
se gândească la dezvoltarea investiţiilor sale. A cumpărat o casă în Râmnicu Sărat. Acolo l-a cunoscut
pe Nestor. S-au iubit şi s-au căsătorit. Nestor, după
finalizarea studiilor de sculptură în clasa marelui
Oscar Han a fost chemat în armată. Era important
pentru cei care gândeau pe atunci, prin anii 193839, ca un ofiţer în rezervă, cu grad de sublocotenent, de origine de pe la Oradea să ajungă pe linia
fortificată dinspre vest. Se anunţau crize mari şi
Statul Major credea că pe acolo, pe lângă Oradea se
petrec lucruri ciudate. Voiau să afle câte ceva şi
aveau nevoie de un om din zonă. Proaspăt căsătorit,
Nestor Moţu a cam strâmbat din nas dar când a
aflat că va merge acasă nu s-a mai codit. Putea cere
să fie lăsat la vatră deoarece nu era militar de carieră. N-a făcut-o. Şi-a lăsat soţia la Bucureşti şi, cu o
seară înainte de plecarea spre Oradea a fost chemat
în faţa unui ofiţer superior. I s-a înmânat un plic
ordonându-i-se să nu-l deschidă decât în prezenţa
unui ofiţer de la Oradea. Tot atunci i s-a comunicat
că noul său grad militar era cel de căpitan, că avea
un alt nume şi că, în drum spre Oradea, va trebui să
se întâlnească cu un bărbat. Întâlnirea trebuia să
aibă loc la Sibiu. Bărbatul ce avea să-l însoţească era
un ofiţer de poliţie, cu gradul de comisar. Un poliţist de excepţie, i s-a spus, cu foarte mare experienţă
deşi era tânăr. Poliţistul făcuse şcoli înalte şi îşi pregătea, pe atunci teza de doctorat în drept la Paris!
Nestor Moţu a plecat, a întâlnit pe comisarul
Alexandru Tomescu şi s-au dus pe frontieră. Ajunşi
la Oradea, în faţa unui ofiţer de contrainformaţii
militare au aflat care le era misiunea. Au mai aflat
că nu vor fi doar ei doi în această misiune cu aparenţă militară ci că vor avea, mereu, un om din umbră. Le-a fost prezentat. Un bărbat înalt, tăcut îmbrăcat elegant. Ceea ce frapa la acel bărbat era o figură extrem de osoasă. Parcă era cioplit, cu trăsături
parcă din daltă şi ciocan. Vorbea cu un uşor accent
moldovenesc. Au stabilit ceea ce aveau de făcut şi şiau văzut de treabă. Anii au trecut, a izbucnit războiul. Nestor Moţu a avut norocul să nu participe la
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lupte pe frontul de est. A fost ceva vreme pe la Odessa, dar destul de repede s-a întors în ţară. Revenit la
Bucureşti, prin 1943 l-a reîntâlnit pe bărbatul care ia asigurat „spatele” în misiunea de pe fosta de acum
frontieră de vest. S-au văzut şi cam atât. Nestor Moţu
şi soţia sa aveau de gând să se stabilească, definitiv,
la Bucureşti. Războiul s-a încheiat, România a fost
ocupată de către ruşi. În toamna anului 1944 a fost
trimis la Cluj. Nu i-a prea plăcut deoarece trebuia
să reprezinte pe social-democraţi într-un oraş pe
care nu-l cunoştea şi oricum, la acea dată Clujul nu
era încă al României. La insitenţele lui Titel Petrescu
a acceptat. Părea că fusese bine ales având şi un
prieten printre comunişti. Era Valter Roman. Pe
Valter îl cunoscuse în anii de liceu de la Oradea. Pe
atunci Valter se numea Andrei Neulander şi era fiul
rabinului şefdin Oradea. Valter era convins de ideile
comuniste. După război, venit de la Moscova odată
cu ocupanţii a început să ocupe funcţii de mare
importanţă. Valter i-a spus că nu o să uite niciodată,
ei, comuniştii, că el, Nestor, făcuse cândva un gest
frumos, dar riscant pentru unul dintre tovarăşii lor.
Dusese un pachet şi o scrisoare pentru „ nenea Coca”,
cum îl cunoştea Nestor pe Lucreţiu Pătrăscanu! Iar
Pătrăşcanu era în 1944 ministru al justiţiei!
Ajuns la Cluj, spre surprinderea sa, Nestor ajunge în mai puţin de două săptămâni primar al oraşului! E drept, a fost primar cam tot atâta vreme. S-a
apucat să deranjeze treburile unora care se ocupau
cu piaţa neagră. L-au schimbat fără prea multă tevatură. Nestor dorea să revină la Bucureşti. I s-a cerut
să rămână, să înceapă alături de alţii să restabilească
elementele administraţiei româneşti. A rămas, şi-a
chemat şi soţia. Au găsit o locuinţă pe strada Avram
Iancu. Anii au trecut, s-au încheiat păcile de la Paris,
România şi-a recăpătat parţial hotarele. Nestor Moţu a devenit un personaj destul de important în peisajul clujean. Printre altele i s-a cerut să înfiinţeze
primul liceu de arte din Ardeal. A făcut-o. I-a fost
director până în 1958. În iarna anului 1953, soţia,
revenind de la Petroşani, a venit acasă cu un copil. A
fost adoptat fără nicio problemă. Atât Elisabeta cât
şi Nestor îşi doreau un copil dar nu îl puteau avea pe
al lor. L-au adoptat pe unul dintre cei doi abandonaţi în gara din Simeria. L-au botezat dându-i numele de Iancu.
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Copilul a crescut. A ajuns să-şi dea seama de cele din jurul său. Avea deja cam 2-3 ani. S-a trezit
într-o casă construită de tatăl său, înconjurat de dragoste şi de o lume pentru el frumoasă. Pe stradă
erau şi alţi copii. Se jucau împreună aşa cum este şi
firesc. Micul Iancu avea şi un câine. Un ciobănesc
mioritic pripăşit prin marginea oraşului. Mureş, că
aşa îl strigau pe câine era formidabil. Era prietenul
drag al tuturor copiilor şi al lui Nestor! Trec anii, vine anul 1958. Nestor e chemat la Bucureşti pentru
treburi la Ministerul Culturii. Se duce. La întoarcere
când coboară din tren în gara Cluj este arestat sub
acuzaţia de „duşman al clasei muncitoare şi al sistemului socialist internaţional!” Arestat, anchetat la
centrul de contrainformaţii din Cluj, apoi condamnat. Mai întâi la moarte, apoi sentinţa i se comută în
25 de ani temniţă grea, degradare civilă şi confiscarea întregii averi. Într-o noapte două camioane intră
pe strada unde îşi avea casa Nestor, Elisabeta şi Iancu Moţu. Mama şi copilul sunt treziţi din somn.
Nişte indivizi cu feţe inexpresive iau tot ce apucă din
casă. Cărţile, mobila, aşternuturile, vesela, tot! Caută
în sertarele tuturor dulapurilor. Unul, cu un ciocan
mare sparge toate lucrările lui Nestor. Cele mai multe erau din ceramică, fiind machete ale unor lucrări
pe care avea de gând să le transpună în piatră. Doar
era sculptor! Încep să care toate obiectele în camioane. Mureş, furios se repede la ei să-i rupă nu
alta. Atunci, un „căpitan” de miliţie scoate pistolul şi
trage. Îl loveşte pe Mureş „din prima”. Câinele cade
ca fulgerat. Micul Iancu e înnebunit de durere.
Plînge lângă corpul câinelui său drag. Mama lui
Iancu plânge în hohote vazând ce s-a petrecut în casa şi în viaţa ei. E disperată. Nu are loc de muncă
dar are de crescut un copil.

POVESTE DE IARNĂ (II)
Oprisem povestirea la vacanţa de iarnă când amândoi eram în clasa a XI-a.
Prin octombrie tatăl meu a venit acasă însoţit de
un bărbat mic de statură, grăsuţ şi extrem de simpatic. Un fumător de cursă lungă! Fuma, mai bine zis
„suda” Mărăşească din Mărăşească. Dar simpatic foc.
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Am făcut cunoştinţă şi am aflat că el, nea Nicu ( tatăl lui Florin mi-a cerut săi spun aşa) are un băiat
exact de vârsta mea la Bucureşti, că ar vrea să ne vizităm, să ne cunoaştem. Nimic anormal. Am observat că după plecarea lui nea Nicu părinţii mei au discutat mai aprins, mai agitat. N-am dat importanţă.
În sfârşit, la începutul vacanţei mă duc la Bucureşti.
Sunt aşteptat la gară de către nea Nicu şi de un băiat
cu trăsături aparte. Ne uităm unul la altul, nu prea
ne dăm seama că semănăm. Sunt prezentat drept
fiul prietenului de la Cluj, prietenul Nestor! Eu nu
prea ştiam cum poate tata să fie prieten cu cineva
care este ofiţer de securitate, mai ales după ce a petrecut între 1958 şi 1964 în „pensioanele” de la
Gherla şi Aiud. În fine, adolescenţi fiind trecem peste primele momente, ne împrietenim la toartă.
Facem o vacanţă frumoasă. Nea Nicu ne duce peste
tot, ne introduce în anumite cercuri şi, mai ales în
cercul larg al familei lui Florin. Toată lumea extrem
de curioasă, toată lumea extrem de amabilă. Între
cei pe care-i cunosc, nişte veri de-ai lui Florin de pe
undeva din zona Moldovei. Tatăl lor medicul episcopiei de Suceava. În sfârşit, trece vacanţa, ne reluăm şcoala. De atunci încolo vacanţe împreună, când
la Cluj, când la Bucureşti. La Cluj îl introduc pe Florin în cercul meu de prieteni. Gaşcă veselă. Unul
dintre amicii mei începe să pună întrebări. Are ochi
de „pictor”. Îl cam luăm peste picior că vede peste tot
asemănări.
Trec anii. Vine examenul de bacalaureat, apoi
admiterea în învăţământul superior. El la medicină
militară eu la istorie. Ne vedem, aproape obligatoriu
în vacanţe. Il car pe Florin după mine pe şantiere
arheologice, el mă duce prin Moldova, în Deltă. Trec
anii de studiu. Ani grei în sensul performanţelor. Şi
el şi eu printre cei mai buni studenţi. Final de studii.
Repartiţii, deloc grozave, dar totuşi. Ne căsătorim.
Apar copiii noştri. Se naşte fiul meu, trec câteva luni
se naşte fiul lui Florin. Ne vedem cu familiile, suntem prieteni, soţiile noastre îşi scriu, vorbesc la telefon. Vin anii cumpliţi de frig şi foamete. Într-o zi de
toamnă a anului 1987 nea Nicu vine la Cluj, dar nu
se cazează la noi, ca de obicei. Îl caută pe tata, se întâlnesc şi stau de vorba, la nu ştiu ce hotel o noapte
întreagă. Pleacă la Bucureşti imediat după noaptea
în cauză. Tata evită să-mi dea detalii în legătură cu

noaptea în cauză. Îmi răspunde cam în doi peri ceva
legat de o „seară ca băieţii”. Mă intrigă deoarece nu
le are nici cu paharul şi nici cu nopţile pierdute.
Trece o vreme şi mă trezesc cu un telefon de la
Florin. Vine la Cluj. Brusc, fără motiv. Soseşte
împreună cu nea Nicu şi organizează, rapid, o seară
cu o masă extrem de bogată! Pe foametea din acei
ani! Toate erau comandate la unul dintre restaurantele mărimilor comuniste ale Clujului. Începem
festinul şi, la un moment dat nea Nicu se ridică şi
toastează în cinstea celor doi fraţi! Apoi începe
povestirea. Ne spune tot cu excepţia fragmentului în
care tatăl nostru biologic ne lasă în gara din
Simeria, în garnitura de Cluj. Nu ne spune nimic
despre mama noastră rămasă plângând în tren, nici
despre plecarea lor către vest. Ne explică încercările
sale de a ne face să ne regăsim pornind totul de la
povestea cu orfelinatul din Arad. De asemenea cum
a reuşit să ne ferească de unii sau de alţii când s-au
pus întrebări despre tatăl meu, odată ce fusese
arestat şi apoi condamnat. În sfârşit, lucrurile se
lămuresc. Şi Florin şi eu luăm totul aproape firesc.
Ne cunoaştem de atâta vreme încât nu ni se mai
pare ceva ieşit din comun. Viaţa continuă. Devin
tată pentru a doua oară. Mi se naşte o fetiţă. Trec
câteva luni, Florin are şi el o fetiţă. Între timp ne
vedem de locul de muncă, de familii, ne vedem,
vacanţe împreună. Florin, ca ofiţer, este avansat de
câteva ori. Acum lucrează la Spitalul Militar din
Bucureşti. Şi vine decembrie 1989. Se schimbă
aproape totul. Toţi ne facem speranţe, planuri de
viitor. Ne vedem, copiii noştri se cunosc părem o
familie fericită chiar dacă nu locuim în acelaşi oraş.
Vin şi momente dureroase. Rând pe rând dispar nea
Nicu (infarct în plin centrul Bucureştiului), apoi
mama. Se duce mama lui Florin şi rămâne doar
tata. E tot mai în vârstă. Se bucură de noi, mai ales
de copiii mei. Îi iubeşte şi îi răsfaţă cum nu se poate.
E un bunic fericit. Într-o zi din vara anului 1994
trebuia să mă duc la Târgu Mureş pentru o problemă legată de un şantier arheologic. Spre surprinderea mea tata mă roagă să iau legătura cu un anume domn Tomescu. Imi dă un număr de telefon şi
îmi spune că este un vechi amic de-l său, avocat
pensionar. Să-l caut neapărat. Ajung în Tg. Mureş,
rezolv ce am de rezolvat şi apoi îl caut pe dl. Tomes-
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cu. Vorbim la telefon şi ne întâlnim. Un bărbat în
vârstă dar încă drept ca un brad. Spre uimirea mea
aud cum lumea din zona centrală îl salută foarte jovial cu un „să trăieşti nea Tomiţă!” Dl. Tomescu răspunde invariabil fluturându-şi mâna. Îmi spune că
este foarte cunoscut în oraş: după ieşirea din închisoare, în 1964, a fost taximetrist! Se mândreşte cu
asta. Ca taximetrist s-a şi pensionat, chiar dacă era
avocat, cu doctorat la Paris! Rămân un pic mirat dar
dl. Tomescu îmi spune că n-a vrut să facă pe avocatul într-o lume comunsită, mai ales că acea lume la distrus. Şi, fără să-l rog, stând la o cafea, îmi povesteşte, aşa, ca din întâmplare, „că doar eşti istoric,
nu?” ce i s-a întâmplat. În 1954, era încă un poliţist
respectat. Dar şi urmărit de securitate. În 1958 dl.
Tomescu se căsătoreşte cu o fată mai tânără, studentă la medicină. Dar are o problemă fata. E săsoaică!
Deci posibil…duşman al poporului. Dl. Tomescu
devine ţintă, prin soţia sa! Află. Se hotărâşte să o
salveze. Şi inventează o evadare ca în filme. Fabrică
nişte acte- falsuri, bineînţeles- prin care o expulzează
pe soţia sa în afara României! Îi foloseşte numele de
domnişoară. O urcă în tren (îmi spunea că aproape
cu forţa) şi o insoţeşte până la Curtici. Acolo circ.
Românii o lasă să treacă dar ungurii nu o acceptă.
Dl. Tomescu face scandal, ceva legat de prietenia
ţărilor democrate şi cu duşmanul poporului! Cu
greu ungurii o acceptă şi „duşmanca poporului”
trece mai departe cu garnitura care duce la … Viena! În acelaşi timp, la telefonul grănicerilor români
vorbeşte un ofiţer. Confirmă că tov. Tomescu este
acolo. Dl. Tomescu trage cu urechea şi… dispare repede din punctul de frontieră. Alarmă, căutări şi
este prins. Arestat, anchetat, bătut cumplit şi, bineînţeles la închisoare. La Aiud se întâlneşte cu Nestor
Moţu! Povestea odată spusă, întreb şi eu, ca prostul
ce trebuie să-i duc tatălui meu la Cluj. Un răspuns
epic: Salutări!
În 1996, într-o dimineaţă sună telefonul. Tocmai mă pregăteam să plec. Mă întorc din drum,
ridic receptorul şi începe o conversaţie aiuritoare. La
celalalt capat vocea unui bărbat care mă întreabă
insistent dacă sunt Iancu Moţu. Îi răspund, la început politicos, apoi îl reped şi îl întreb cine este. Răspuns: tatăl tău şi al lui Florin! Mi se taie respiraţia.
Încep să mă adun şi, apoi îi replic că tatăl meu este
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Nestor Moţu şi închid. Am rămas şocat. Ce să fac?
Prima reacţie. Îi telefonez lui Florin şi îi spun cele
petrecute cu doar trei-patru minute în urmă. Florin
îmi cere să-mi ţin gura şi să-l aştept la Cluj. Toată
ziua mi se dăduse peste cap. La prânz vine tata, la
masă, ca de obicei. Pare un pic preocupat. Nu avea
niciun motiv. Aduce vorba despre ziua în cauză, ce
am făcut etc. Nu înţeleg unde vrea să ajungă dar nu-i
spun o vorbă despre telefonul cu pricina. Seara, venit
cu un avion militar, Florin mă cheamă la Spitalul
Militar. Mă duc şi începem să vorbim. Îi repet povestea. Îşi notează totul foarte atent. E foarte preocupat
şi mă roagă să nu povestesc nimănui nimic până nu
va face el nişte „cercetări”. Ne înţelegem să o ţinem
aşa. Chiar şi vizita lui trebuia să rămână necunoscută celor din familiile noastre. O vreme nu se mai
întâmplă absolut nimic. În 2004 trece şi tatăl meu la
cele veşnice. Florin vine la înmormântare şi după
terminarea ceremoniilor îmi spune că urmează să
plece într-o misiune în străinătate pe un timp mai
îndelungat. Rămas bun, promisiuni de legătură prin
e-mail, telefoane etc. Trec vreo trei ani. Nimic din
partea lui Florin. Caut la telefon pe cumnată-mea la
Bucureşti. Nu răspunde nimeni. Mereu sună telefonul dar nu ridică nimeni. Încerc să aflu ce se petrece.
Printr-o cunoştinţă comună aflu că lucrurile stau
prost între Florin şi soţia sa, că sunt în prag de
divorţ. Nu dau de Florin. Apoi, într-o bună zi sună
telefonul. Aud vocea unei femei care mă întreabă
dacă sunt cine sunt! Şi îmi spune, cu nonşalanţă, că e
noua soţie a lui frate-meu. După care mi-l dă la
telefon. Vorbesc cu el. E în …Kenya! Medic în nu
ştiu ce serviciu al ONU. Aflu că vine în ţară şi că
trebuie să ne vedem. Hotărâm să vină la Cluj după
Crăciun. Vine. Lângă el o femeie mai tânără, o
roşcată frumoasă şi extrem de deschisă, simpatică
foc. Întâmplarea face ca la mine acasă să fie lume
multă. Prieteni buni, de nădejde. Cu ei ne petrecem
sărbătorile, cu ei mergem în excursii şi în concedii.
Plănuim seara de An Nou. Cercul se lărgeşte cu
frate-meu şi noua lui soţie. Ne instalăm în fotolii, pe
scaune, pe jos în jurul bradului. Pahare, veselie.
Când, deodată unul dintre prietenii mei, un om de o
gentileţe ieşită din comun, îl întreabă pe Florin ceva
legat de legătura noastră ca fraţi. N-am să uit niciodată acel moment. Florin se uită lung la mine şi
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mă întreabă dacă e momentul să dăm drumul la povestire. Aprob din cap fără să scot o vorbă. Şi Florin
începe. Începe cu gara din Simeria. Spune toată
povestea fiind centrul atenţiei tuturor. Nici măcar
noua sa soţie n-o cunoaşte! Stă fata pe o canapea cu
gura căscată. Curg întrebările. Prima şi cea mai
insistentă. Ce s-a întâmplat cu părinţii noştri biologici? Şi Florin povesteşte. Cu ajutorul lui Alexandru
Tomescu, care le-a dat acte în trenul de Curtici, au
reuşit să treacă frontiera. În Ungaria n-au avut
probleme. Ajunşi la Viena erau aşteptaţi de „cineva”.
De la Viena s-au dus o vreme în Elveţia, undeva
aproape de graniţa italiană. Situaţia era gravă pentru
mama noastră. Şocul abandonării copiilor i-au
zdruncinat serios sănătatea mintală. Intrase într-o
muţenie totală. Tatăl nostru avea probleme din acest
punct de vedere. Avea probleme deoarece era aşteptat în Italia unde trebuia să joace un anume rol în
cadrul serviciilor care se opuneau valului comunist.
După vreo opt luni trec în Italia şi se stabilesc în zona Milano. Închiriază un apartament într-o suburbie
a oraşului. Tatăl nostru începe să lucreze, sub un
nume absolut nou (legendat îi zic unii) şi face ziaristică! Fondează chiar un ziar, apoi îl vinde. Dispare
perioade destul de lungi de prin zonă. După o vreme
tatăl cumpără o casă într-un sat aflat la 3o km de
Milano. O instalează pe soţia sa şi angajează o
femeie care s-o supravegheze permanent. Femeia nu
iese din casă aproape niciodată. Într-o zi, împreună
cu insoţitoarea iese. Se duce într-un mic parc. Vede
copii jucându-se. Brusc scoate nişte urlete de sperie
pe toată lumea. Se aruncă la pământ şi bolboroseşte
ceva de neînţeles. Intervine poliţia, vin medicii. Este
interntă într-un institut de specialitate. Nu va mai
ieşi niciodată de acolo. Tatăl rămâne singur pe tot
restul vieţii şi continuă să fie o persoană importantă.
Dispare din ce în ce mai des. Nimeni nu prea ştie cu
ce se ocupa. Oficial e ziarist. Trec anii. Tatăl revine în
România însoţind o delegaţie oficială. Face nişte reportaje prin Moldova (Bucovina) stă de vorbă cu
unii, cu alţii. La un moment dat se interesează de un
anume călugăr de prin Rădăuţi. Ştie că este urmărit
şi nu vrea să provoace nimic rău. Pleacă şi nu se mai
întoarce. Cel puţin aşa părea la acel moment. Trec
anii! După 1990, deşi în vârstă, revine în România.Ia
legătura cu oameni pe care-i cunoscuse cândva.

Printre ei cu Dl. Tomescu. Prin nea Tomiţă dă şi de
alţii. Se reîntoarce în Italia şi într-o bună zi îi telefonează unuia dintre copiii pe care i-a abandonat în
gara Simeria. Toată lumea sare cu gura pe Florin şi
întreabă, întreabă! Cine este tatăl, cine a fost mama,
de unde sunteţi? Florin, amuzat, deşi este fumător
amator, îşi aprinde un Trabuc!, işi toarnă o porţie
zdravănă de cognac şi continuă. Se pare, zice el, că
părinţii noştri au fost oameni dintr-o familie foarte
bună de prin Bucovina. Tatăl avocat de profesie, a
lucrat pentru contrainformaţiile militare mai ales pe
zona de est. Mama, dintr-o familie onorabilă şi
bogată. Căsătoria s-a făcut în conformitate cu obiceiul
vremii. Un bărbat de succes, om serios, o domnişoară
nu prea dotată fizic ( nu era o frumuseţe) dar cu dotă
bogată. S-au căsătorit prin 1944, dar n-au avut copii.
Au venit comuniştii şi au început problemele. N-au
fost arestaţi în primele „valuri”, dar au fost urmăriţi
permanent. Şi-au pierdut tot ce au avut şi au început
lipsurile. În 1953 află că vor fi părinţi. Au hotărât să
nu spună nimic şi, prin legăturile lor anterioare, au
plasat-o pe viitoarea mamă într-o mănăstire. Acolo a
născut doi băieţi. La naştere au asitat un medic,
prieten de familie şi un călugăr! Urmărit tot mai
insistent tatăl şi-a pus în mişcare toate cunoştinţele.
Trebuia să găsească o soluţie. Ia legătura cu dl.
Tomescu şi se rezolvă, cel puţin teoretic, problema
trecerii frontierei. Dar nu cu copiii atât de mici după
ei. Nu numai că ar fi atras atenţia dar nu se eliberau
acte pentru copii. Audienţa rămâne mută! Apoi
întrebări peste întrebări. Florin începe să povestească.
După ce eu primisem acel telefon de la tatăl nostru, el,
Florin a început să vadă despre ce este vorba. Prin
amici a aflat că se telefonase de undeva de prin Italia.
Pentru moment blocaj. Mai apoi a aflat că va
participa la câteva congrese pe teme de medicină
militară. Unul dintre ele la Torino. Acolo cunoaşte
ofiţeri de toate felurile. Vorbeşte cu cineva şi îl roagă
să afle dacă se poate cine este posesorul numărului de
telefon… şi îi trage un motiv cât de cât credibil.
Italianul, amabil, începe să caute. Apoi se declară
incompatibil! Nu are acces la aşa ceva. Dar îi atrage
atenţia lui Florin că e „teren minat”! Revine Florin în
ţară. Îi vine o idee. Să vorbească cu „verii” din
Moldova şi să stabilească, totuşi, gradul de rudenie cu
tatăl său, nea Nicu. Se duce în Moldova şi află că la
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naşterea noastră a asistat un medic, între timp
decedat, care s-a cunoscut mai apoi cu nea Nicu! Mai
află că singurul om care ar putea rezolva „enigma”
este un călugăr foarte bătrân care se găsea la Mănăstirea Neamţului, dar că bătrânul e pe moarte. Se duce
Florin aţă la mănăstire. Face uz de toate armele
seducţiei şi îl întâlneşte pe călugăr. Are cam 95-96 de
ani. E bătrân, bolnav dar cu mintea clară. Stau de
vorbă. Când aude bătrânul despre ce e vorba se
codeşte şi îi cere un răgaz de o zi pentru gândire.
Când revine, bătrânul nu mai are uşa deschisă! Nu
mai vrea să audă de nimic, nu mai primeşte pe
nimeni. Niciodată! Cale închisă.
Trec anii. Florin ajunge în misiuni umanitare, e
drept militare. Ajunge prin orientul Apropiat şi
lucrează inclusiv cu americani. Problemele de acasă se
rezolvă printr-un divorţ. O cunoaşte pe cea de-a doua
soţie. Se împrietenesc cu nişte americani specializaţi
în tot felul de lucruri. Prietenie, prietenie. Florin îndrăzneşte să-i vorbească unui ofiţer american despre
problema noastră. Americanul, plin de solicitudine, îi
promite că va face tot ce poate să deblocheze calea
italiană. Revine după o vreme şi îi spune sec „ strict
clasificat!” Dar, povesteşte Florin, din acel moment
americanii l-au privit cu şi mai mare…. simpatie!
Povestea se cam termină aici. Cel puţin până în
acest moment. Blocajul este aproape total. Dar, cine
ştie? Florin mă sună cu trei zile înainte de a lua
hotărârea de a posta pe blogul lui Vasile povestirea.
Îmi spune că vrea cu orice chip să petrecem împreună
Crăciunul! De obicei nu face aşa ceva.

GEORGE ECHIM
HRISTOS A ÎNVIAT
(Rondelul Învierii)
Cutremurat văd Crucea răstignirii
Şi caut să-nţeleg ce s-a întâmplat;
Dar numai prin credinţă vom fi aflat:
Aşa suntem pe Calea izbăvirii.
Iisus ştia ce nu ştia Pilat:
Era de mers pe Calea ispăşirii...
Cutremurat văd crucea nemuririi
Şi doar aşa-nţeleg ce s-a întîmplat.
Minune-i răscumpărarea din păcat
Prin moartea şi-apoi învierea firii;
Înviem zicând: Hristos a înviat!
Trăim urmare puterii-I iubirii...
Înviaţi vedem Crucea nemuririi.

A VENIT IARNA!
A venit iarna, parcă prea devreme,
Surprinzându-ne ca întotdeauna,
Zgribulită, cu frigul şi furtuna,
Şi alungând ale toamnei miresme.
De puterea ei avem a ne teme;
Nu e dispusă-a ne lua cu gluma;
A venit iarna, parcă prea devreme,
Surprinzându-ne ca întotdeauna.
Sufletul ţarinei încă mai geme,
Tânjind cu dor după o altă vreme,
Fără atâta moină, ger şi zloată,
Făcându-ne să zicem ca ş-alt-dată:
A venit iarna, parcă prea devreme!
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dar marea ce o fi visând? când se trezeşte
marea? pe marea-i vălurire rătăcind, ce pescuiesc pescarii? dar marinarii spre care ţărmuri
tind? pe yacht e linişte. domniţa-n alb îşi bea
cafeaua neagră. apoi ia îngheţată cu fistic. miaruncă lungi ocheade prin ochelari de soare.
dar soarele nici nu a răsărit. sunt sigur că mă
vede. deşi nu văd nimic în sufletul ei plin de
desfătare. pământul e prea mic şi marea e prea
mare pentru răsfăţul ei. mare albastră şi calmă.
cu valuri ca-n palmă. cine nu a venit să vadă
întâiul răsărit nu poate să creadă: cine şi cum şi
din ce ne-a zămislit. o adiere de vânt îmi aduce
aminte că trăim pe pământ. pe mări. şi-n cuvinte.

NICOLAE SILADE
şapte zile medievale

III

I
şapte zile la mare într-o ţară cât un judeţ. cu
frumuseţi ca-ntr-un imperiu. un imperiu al
frumuseţii, ai zice. şi nu poţi să nu te întrebi
dacă frumuseţea se naşte odată cu tine sau o
găseşti undeva, cândva ascunsă-ntre munţi,
când străbaţi canionul, sau în marea străjuită de
stânci, când soarele-ntr-un târziu răsare. când
toate se pun în mişcare. când ţărmul de mare
devine un ţărmur de lume. când fete bronzate şi
fără de nume iau marea în piept. şi nu-i înţelept
să se poată abţine. şi nu-i înţeleaptă abţinerea.
atât de limpede apă n-am văzut niciodată. vezi
prin ea mai adânc şi mai bine decât dacă ai
privi în tine. vezi cum frumuseţea se naşte. din
ea însăşi. originea frumuseţii o vezi. şi te
minunezi. te minunezi. te minunezi. şi devii o
minune între atâtea minuni.

încă din zori am pornit să înconjurăm cetatea. cu
admiraţie. ce lupte s-au dat acolo doar tunurile
pot povesti. pe tunuri fac tinerii fotografii. în
memoria tinerilor ucişi de tunuri? eu cred că nu.
dar fiece pas făcut în cetate aduce-n prezent un
trecut déjà vu. iar tu, care din urmă ne vii, cu o
întreagă istorie-n spate, poţi tu spune cum să
rămâi viu între vii? fără luptă nu există victorie.
fără eroi nu există istorie. fără femei nu există
urmaşi. acum te rugăm să ne laşi. înconjurăm
cetatea. cu graţie. cu admiraţie. iat-o şi pe domnişoara în costum popular. ne invită să vizităm un
neştiut sanctuar. zâmbetul ei e mai scump decât
taxa. noi o taxăm cu un surâs princiar. şi intrăm.
pe alei ne întâmpină palmieri care-adună în ei
mulţimi de tăceri. unde sunt cei de ieri? cetatea e
vie de acum înainte doar prin ei. şi doar prin cuvinte.

IV

II
ne trezim dimineaţa devreme. pe un yacht în
mijlocul mării. întrebând ce fac la ora asta
vieţuitoarele ei. când vieţuitoarele pământului
încă dorm visând. aventuri marine ne revin în
gând. nouă, celor cu gândul la aventuri marine.

ziua se anunţă frumoasă. munţii par mai înalţi şi
apa mai limpede. câţiva pescăruşi îşi fac rondul de
dimineaţă. e o ceaţă de iubire în jur. totul e pur. ca
într-o nouă viaţă. pornim în croazieră către grota
albastră. vaporul desparte marea în două. jumătate
nouă. jumătate vouă. cetăţi din alte timpuri reapar
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pe stânci. în timpul nostru. pe aceeaşi munţi. şi
marea e tot mai albastră. o insulă. încă una. şi încă
una. insule-cetăţi cu nume de sfinţi. oare sfântul le
ocrotea sau zidurile atât de fierbinţi sub soarele verii?

V
seara vizităm citadela. aşezată la marginea mării,
nu ştii dacă marea o străjuieşte sau dacă ea
străjuieşte marea. ziduri vechi şi înalte. din piatră.
ca să dureze.străzi înguste şi pietruite. ca într-un
labirint. lumina de argint a lunii peste ziduri şi
magazine de lux luminate. turnuri de pază şi
turnuri de biserici. terase luminate de făclii. câţi
dintre cei vii de azi se mai gândesc la viii care-au
fost? între ziduri e amintirea lor mai vie. muzeul?
o trezorerie de îndeletniciri uitate. unelte. vase.
arme. şi armele durează. mai mult decât cei ce s-au
folosit de ele. şi rochii de domniţe tinere. şi ele
dăinuie. în amintirea unui trup de vis. mulţimea,
iată, ia cu asalt cetatea. cucerită însă e mulţimea.
de-atâtea frumuseţi e cucerită, că timpul pare-a sta
în loc o clipă. destul cât să vedem cum cei de ieri
pe cei de astăzi îi salută. destul ca să-nţelegem că-n
viaţa noastră e şi viaţa lor. cea vie. dăruită. aşa cum
noi nu pentru noi trăim, ci pentru cei ce vin în
urma noastră. căci, singură, doar viaţa merge
mai departe.

VI
dimineţile sunt ale mele. restul zilei îţi aparţine. şi
dacă vorbim de timp, să ne-amintim. de orologiul
cetăţii. vezi? turnul arată urmele vremii. dar el, care
măsoară vremea, arată la fel. după sute de ani. e la
fel de exact. la fel de util. ştii tu ceva mai exact decât
timpul? mai neînduplecat? dimineaţa, sunt primul
care se trezeşte. îmi beau cafeaua, în linişte, pe terasă.
cu munţii în faţă. vegheat de luceafărul de dimineaţă şi câteva stele. care dispar în curând. cum o fi
fiind viaţa în stele? cum o fi fiind o viaţă de stea?
în hotelul de lux steaua albastră turiştii dorm din
viaţa noastră. din viaţa lor la fel de ne-nţeleasă. şi
soarele se pregăteşte să răsară. de după munţi. şi
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marea îşi face simţită prezenţa. cu-n vuiet de valuri
izbite de stânci. ai zice că-n paradis te afli. nu pe
pământ. şi primul gând te duce departe. departe în
timp. când din cuvânt se iviră toate. toate aceste
frumuseţi divine. şi ochiul nu se mai satură privind.
şi sufletul se-ncântă. ca-ntr-o beţie sfântă. din care
n-ai mai vrea să te trezeşti. dar soarele răsare.
începe ziua. te las pe tine să mi-o împlineşti!

VII
iubita mea a strâns pietricele colorate şi scoici.
eu am adunat valuri. peisaje. şi ţipete de pescăruşi.
impresii şi gânduri. le vom duce în patrie.
suveniruri. de la marea cea mare. dar cui
foloseşte colecţia mea? iar cel ce-o primeşte va
şti oare s-o folosească? am făcut comparaţii,
analize şi studii. de ce o ţară e mai frumoasă ca
alta? de ce o ţară e mai bogată ca alta? am găsit
răspunsuri. am de dat sfaturi. cui foloseşte? căci
nu e patria pe care o porţi în suflet cea mai
frumoasă dintre toate? cea mai bogată? şi totuşi.
sunt atâtea lucruri care trebuie schimbate. sunt
atâtea de clădit din nou. dar începând cu omul.
pe el să-l reclădim. oare nu el sfinţeşte locul?
avem nevoie de o înnoire. avem nevoie de
înfrumuseţare. generală. aude cineva? chiar
trebuie s-audă cineva. iar când pornim din nou
la drum să fie patria din suflet chiar patria cu
care ne mândrim.

libertate
ai bucuria aspră a vestului întipărită pe chip şi
nostalgia estului
când priveşti pierdută împrejurul tău către cei
ce te-au pierdut
când îţi faci iluzii că e timp destul în timpul
dominat cândva de tine
la naşterea ta popoarele exaltau de bucurie te
-nfăşurau într-un drapel găurit
naşterea ta a fost însăşi naşterea bucuriei deşi
sângerie sângerândă
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te păzeau cu tancurile cu mitralierele ca nu
cumva să te întorci
în maternitatea neagră din care te-ai ivit în
maternitatea roşie
a unui sfârşit de secol negru a unui deceniu
mult prea roşu
în tine îşi puneau speranţe tinerii îşi dădeau
viaţa pentru tine
mureau copii pe treptele catedralei ofrandă
unui zeu necunoscut
naşterea ta a fost cea mai firească naştere ca
naşterea mântuitorului a fost
dar numai noi te-am luat în braţe numai noi team proslăvit
strigând pe străzi de bucurie cu pieptul sfâşiat
de gloanţe
numai noi te-am ocrotit de cei ce nici în gând
nu te-au dorit
în sufletele noastre te-am ascuns să nu te
poată nimeni lua
decât cu sufletele noastre decât cu trupurile
noastre
cu bucuria că doar pentru noi te naşti că vei trăi
doar pentru noi
măcar atât cât am murit noi pentru tine

literatură a intrat glorios în noua literatură în
manuale în sufletele oamenilor
ce ne facem cu el cu ăsta pe care l-a născut poezia
ăsta din care
poezia se naşte şi filosofia şi arta iubirii ăsta a
fost
înainte de homer şi va fi cu siguranţă după ultimul
mare poet
ăsta ne-a gândit deja demult ce să mai zicem noi
despre ăsta
nu vezi că-i tradus în toate limbile pământului
nu vezi că ne-a tradus şi pe noi
în limba lui neînţeleasă care o fi patria lui când
ţările toate
se zbat să-l moştenească cine a fost cine e cine va fi
iubita lui când toate femeile vor să-i fie mireasă
cine e ăsta care le vrăjeşte pe toate cu sonetele

În primul rând
vor veni criticii şi vor spune ăsta
care ne dă peste cap toate istoriile literare ăsta care
nu se încadrează în nicio generaţie şi nicio
generaţie nu-l poate ignora
ce facem cu ăsta care scrie numai sonete şi eternelii
şi se filosofează în scris
păi domnule ăsta are filosofia în degetul mic ce
facem cu ăsta
care iată că scrie chiar aici despre noi de unde ştia
ăsta
în ce dilemă ne pune
el şi cărţile lui care au schimbat lumea şi lumea de
ce îl adoră
de ce îl ridică în slăvi tocmai pe ăsta care scrie
sonete şi eternelii
şi nu-i pasă ce credem noi despre el ăsta domnule
ăsta din vechea
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ALEXANDRU JURCAN
AZILUL CHIMIONULUI
La ora nouă fără un sfert te plimbai pe strada
poștei și simțeai că frigul și-a slăbit strânsoarea. Ghetele
ți-erau grele, parcă te trăgeau în șanț. Mai aveai ceva
dureri de sciatică, însă doreai să le neglijezi. Nu-ți
venea să crezi că te apropiai vertiginos de șaptezeci de
ani. Oribil! Doar ți s-a spus să fii atent, să cântărești
timpul. La ce bun, gândești, oricum nu-l poți reține. Ai
trecut pe lângă o biserică ușor luminată și ai închis
poarta de fier forjat, să nu rămână întredeschisă. Au
trecut două pipițe zgomotoase, apoi o doamnă supraponderală. Curvăsăreala nu mai avea loc în mintea ta –
se instalase o stare mocnită la polul energiei hormonale, deși, la drept vorbind, ți-au mai rămas cioburi de țăcăneală sporadică.
Mai nou, te trezești noaptea de câteva ori și ră
-mâi cu ochii lipiți de întunericul dens, dușmănos.
Uneori te apucă teama și aprinzi veioza, evitând să
privești ceasul. Verifici, totuși, dacă ai închis ușa. Te
duci până la baie și, în lumina clorotică, privești firul de
urină instalat în sinuozități ciudate. Mama ei de viață!
Vrei să zici că era mai bine să nu te fi născut? Așa zic
toți retardații, ia mai abține-te! Uneori recunoști că
prioritățile s-au schimbat, că nu mai pui preț pe atâtea
lucruri, care acum ți se par nimicuri. Musai să arunci
din sertare o grămadă de chestii fără utilitate. Porți
două cămăși din cele treizeci. Pe astea le preferi și le tot
speli. Îți pare bine că poți face baie singur, că duci mâna
dreaptă la spate să te săpunești. Că nu vine o mână stră70

ină – plătită – să-ți cutreiere cu grabă intimitățile. Te
bucuri de fiecare dimineață și nu te mai enervează strigătele copiilor. Dimpotrivă. Fiecare pensie de la
jumătatea lunii ți se pare un cadou, uitând că ai plătit
cu vârfși îndesat cu o muncă grea, cu dimineți coclite,
reci, risipite. Nu te mai enervează nici urletul câinelui
închis în apartamentul vecinei de jos, care suferă de
diabet și de lombosciatică. Te uiți altfel la frumusețea
fizică, la dinții perfecți ai tinerilor, la sprâncenele
arcuite ale fetelor înflorite. Ai devenit tolerant și luminos. Nu mai cauți pete în soare.
Ai aflat că în imobilul tău sunt patru bătrâne
singure, la diferite etaje. Ai început să le cunoști, ba
chiar să le faci mici servicii. Toate se tem de singurătate, iar noaptea au insomnii și spaime de sufocare,
infarct, hoți. Imediat ți-a venit ideea unei reuniuni la
tine acasă. Femeile au sosit cu greu, aducând fiecare câte ceva : o prăjitură, țuică îndulcită, mere. Le-ai spus pe
șleau ideea ta : să dormiți împreună, să învingeți fantomele nopților. La fiecare, pe rând. Cu saltele și improvizații. O noapte la un apartament, cealaltă dincolo. Nu
contează bârfele, ci siguranța, liniștea sufletească. Nu se
pune problema de desfrâu la 70 de ani. Nu aveați de
dat socoteală cuiva. Așa le-ai spus și ele au fost de
acord, fețele li s-au destins, iar tu le-ai oferit țuica îndulcită. V-ați declarat un azil al…chimionului, pentru că
în țuica îndulcită trona aroma respectivă. Ați început să
vă tutuiți. Se numeau Sabina, Jeni, Nina și Ana.
Prima noapte la tine, desigur. Aveai loc suficient.
Ai cuplat doamnele pe cele două dormeze, iar tu pe
saltea, acolo pe covor. Din nou țuica magică, povești,
amintiri, chiar politică. Ana nu putea dormi cu lumina
stinsă. Nina sforăia jalnic. Jeni lua medicamente în
neștire, iar Sabina mergea la baie tot la zece minute. Ai
adormit spre dimineață. Spatele ți-era descoperit, te
dureau toate oasele, aveai clei pe limbă. Ți-era jenă să te
plângi. După ce-au plecat femeile, ai simțit o eliberare.
Spațiul se dilatase, aerul revenea în cameră, timid și
nesigur.
A doua noapte a fost la Ana, unde a trebuit să
suporți becul aprins, dar și două veioze laterale. Ați
rugat-o pe Nina să înceteze cu sforăitul de tip horcăit,
Ați fost de acord ca Sabina să nu se plimbe mereu la
baie, ci să folosească o oală de noapte. Jeni și-a calculat
orele pentru cele patru tipuri de medicamente. Ai băut
cam mult și ai simțit înțepături la inimă.
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Becul te orbea, sforăitul femeii era ucigător,
ca uruitul unui avion răgușit. Te-ai dus în baie și
te-ai privit în oglindă : paloare scheletică. Ai pretextat ceva și te-ai întors la tine acasă. Deodată ai
realizat că nu ai cheia și ai revenit la Ana, care a
recunoscut că a adunat toate cheile, ca să nu fenteze careva, că înțelegerea e înțelegere.
Noaptea la Nina a fost și mai jalnică. A promis că nu va sforăi, cu condiția s-o lăsați să-și etaleze cunoștințele de istorie. A vorbit în neștire
despre tot felul de morți. Că Matei Corvin a fost
otrăvit cu plumb. Că papa Adrian patru s-a înecat
cu o muscă, iar regele Bela s-a prăbușit cu tronul.
Că Edward al doilea a fost sodomizat cu fier înroșit. În acel moment nervii ți-au cedat și te-ai repezit spre Nina, rupând o bucată din cămașa ei de
noapte. Cu un urlet straniu te-ai dus spre Ana și iai spart veioza mereu aprinsă. Mai apoi, în baie, ai
dat peste Sabina și ai aruncat peste ea o cană de
apă. Probabil că Jeni a dat telefonul cu pricina, în
urma căruia ai ajuns la azilul de boli mintale, situat
într-o pădure senină, picurat cu liniște sfântă. După
câteva zile, au fost aduși în camera ta trei bărbați :
unul sforăia groaznic, altul dorea lumina aprinsă,
iar celălalt lua medicamente cu pumnul. Simțeai o
nevoie acută să mergi la baie tot la cinci minute.

MARIANA FLOAREA
Piaţa Carolina
În piaţeta veche
Christul negru
trecătorii
turiştii
cerşetorii
bliţuri fotografiind
eternităţi iluzorii
o
împărăţia vieţii
distanța ei privire grăbită
în palma
câte unui trecător
ciugulesc porumbeii
când cade seara
forfota pleacă
împreună cu ultimul cerşetor
istoviţi de caniculă
se lasă trandafirii
ca niste Chrişti
pe braţele mamelor triste.

Doar…
Doar pescărușii țipând
și-n vuiete
marea–
doar noi
și-n solitudine
plângând
înserarea
doar nisipul în palmă
prin apa ce lunecă
nisipul
în valul
ce-abisu-l întunecă.
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Moartea cu tine a fost frumoasă
Am fost împreună
când cerul se risipea în bucăți,
dar nu ai simțit nicio spaimă
în mijlocul tuturor dezastrelor.
Ți-am spus să ieșim din acel loc,
nu am mai avut nicio scăpare
și ai decis să mergem îmbrățișați,
apoi stelele au început să cadă din cer,
să distrugă totul.
O minge uriașă de foc
a căzut peste noi;
nicio durere, nicio teamă,
doar o îmbrățișare moartea cu tine a fost frumoasă

DANIEL LĂCĂTUȘ
LUMEA
lumea de mult îmi pare
o grotă cenuşie
prea dornică de câştig
prea îndrăgostită de bârfă
și-a pierdut demult credința
lăsând în urmă ruinele
o blasfemie creată de om
pentru propria sa distrugere.
când voi fi mare poate
că voi face pe-a teroristul
cu deturnare de avioane
şi luare de ostatici
precum la televizor
ca în numele lui Alah să ucid
şi să mor în lupte sfinte

Cimitirul din gândurile mele
noaptea a pus stăpânire pe mine
lovindu-mi memoria pentru totdeauna
cu acel strigăt care mi-a intrat în carne
ca să prindă rădăcini
cu acele feţe strălucind ca nişte candele
într-o biserică antică
asemeni unui animal de pradă
durerea mă devora dinăuntru
cimitirul din gândurile mele
vuia de rafale ca o vijelie
cădeau obuze avioane rachete
bulgări enormi de pământ
cădeau oameni în fiecare clipă
din toate direcţiile zburau cu graţie gloanţe
ziua focurile se răreau
se opreau perioade lungi
aşa a fost zi după zi
noapte după noapte
din camerele cu geamurile făcute zob
cu pereţii muşcaţi de gloanţe
am sfârşit prin a aştepta
căzând peste mine bucăţi de cer

Cine e femeia aceasta?
Am privit-o în ochi
și am crezut că descopăr alte lumi.
Are brațe, are picioare
și o sută de ochi deschiși ca niște uși.
Cine e femeia aceasta oare?
De ea se tem până și strigoii,
căci tot ce atinge se destramă.
Cine e femeia aceasta
care îmbrățișează focul fără să se ardă?
72
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CHRISTOPHER KLOEBLE
EASY SELLER
Den kunterbunten Grundriss von unserem Haus
habe ich mit elf Jahren gemalt, nicht ganz maßstabsgetreu. Darauf ist jedes einzelne Möbelstück auszumachen, die Originalbesetzung. Ich betrachte die krummen
Linien und mäandernden Striche. Der denkmalgeschützte vordere Teil soll älter als zweihundert Jahre
sein. Früher hauste eine Bäuerin mit ihren Schweinen
im selben Raum, in dem sich ein paar Generationen
darauf die Garderobe befand. Nach Jahrzehnten der
Misswirtschaft zogen die Nachkommen dieser Bäuerin
nach Australien und überschrieben das Grundstück
meinen Eltern, mit allen pinkfarbenen Türen, eigelb
gekachelten Bädern und Maulwurfshügeln im Garten.
Dort lebten wir zweiundzwanzig Jahre lang.
Ich stehe am oberen Ende des knallrot umrandeten
Rechtecks auf dem Grundriss, mein altes Zimmer im
zweiten Stock. In der verglasten Balkontür erscheint
schemenhaft meine Silhouette. Draußen brennt die
Sommersonne und wird von den Solarzellen auf dem
Gästehaus so stark reflektiert, ich muss die Augen zusammenkneifen. Über mir stützen das schräge Dach
Holzbalken, durch die sich Risse ziehen. Ideale
Schlupfwinkel für Stechmücken und deren Nachwuchs, die nun angreifen und meinen Kopfumkreisen.
Wenn ich wie früher den Papa riefe, damit er – Kopf
im Nacken, Blick zur Decke und mit Fliegenklatsche
bewaffnet – aufMoskitojagd ginge, würde er kommen?
An den Balken hing damals meine Sammlung Baseball-

mützen: Go Dolphins! (Miami), Walt Disney World
Resort (Orlando), FC Bayern (das Geburtstagsgeschenk eines Freundes, der wusste, das ich mich
nicht für Fußball interessierte) und noch etwa weitere
drei Dutzend, die ich selten getragen habe; so
aufgereiht machten sie in meinen Augen mehr her als
an mir. Dasselbe galt für Armbanduhren, vor allem
von Swatch, aus Prospekten der Business Class, die ich
meinen Eltern aufdrei Dutzend Flügen mit der Lauda
Air über den großen Teich präsentiert hatte, mit der
Zuversicht eines Kindes, das sich durchaus bewusst ist,
wie überzeugend sein flehentlicher Blick sein kann.
Sonnenlicht fällt durch die Dachfenster und macht den
wirbelnden Staub im Zimmer sichtbar; es ist August,
Hitze ballt sich unter dem Dach und Schwitzen scheint
unvermeidlich. Aber ich sollte mich nicht beschweren,
an kalten Winterabenden halten selbst drei auf die
Höchststufe gestellte Heizkörper die Wärme nicht.
Beim Verlassen des Zimmers schließe ich die Tür
hinter mir und gehe eine steile Treppe nach unten ins
erste Stockwerk.
Am Fuß der Treppe öffne ich die mit Milchglasfenstern eingefasste Tür gegenüber und betrete die
Tenne. Der Teppichboden dort leuchtet himmelblau.
Was für eine Schrubberei, wenn wir bei Fernsehabenden ein Glas Rotwein umstießen. Wochenlang
wies meine Mutter daraufhin, in vorwurfsvollem Ton,
und wir tranken nur über ein Tablett gebeugt, bis
irgendjemand, nicht selten sie selbst, wieder ein Glas
umstieß. So ein Teppich verlangte das einfach, wie
geschaffen war er, um darauf am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen Klavier und Christbaum zu
fläzen, viel zu dicht vor dem Fernseher – alle Aufmerksamkeit dem Videospiel! Was nicht heißt, dass
ich dabei unbehelligt blieb. Meine kleine Schwester
wollte stets mitmischen. Sobald unsere Eltern appellierend meinen Namen sprachen, gab ich ihr ein
Controllpad für den NES, auf dem sie herumdrücken
konnte. Steckte es aber nicht ein. Mach ich gut? wollte
sie wissen. Machst du sehr gut, sagte ich ihr. Ein paar
Jahre später – die Zeit des Super NES – hatte sie bereits
ein Alter erreicht, in dem sie nicht nur wusste, ob ihr
Controller eingesteckt, sondern auch, wie ich zu besiegen war. Mit dem N64 erreichte unsere Konku-rrenz
den Zenit, es war ein harter Kampf um den ersten
Platz, und unterstützende Maßnahmen – Schubsen,
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Brüllen, Sicht verstellen – waren dringend von Nöten,
um mir den Sieg zu garantieren. Doch spätestens nach
Erscheinen des Game Cubes, als es wiederholt vorkam, dass ich eine halbe Stunde lang als Aragorn Orks
spaltete und sie in dieser Zeit Schulter an Schulter als
Zuschauerin neben mir saß, ohne ins Spielgeschehen
eingreifen zu wollen, stellten wir fest: In all den Jahren
ging es nie darum, ob wir mit-, gegen- oder nebeneinander zockten; es ging darum, sich dank ein paar
Runden Action RPG sehr viel näher zu sein als sonst.
Ich gehe zurück in den Flur und langsam vorbei an
der Treppe. Das Holz knarzt, jedes Ächzen kenne ich,
jahrelang habe ich mich bemüht, es zu vermeiden,
wenn ich nachts durchs Haus geschlichen war, vorbei
am Zimmer meiner Schwester, vorbei an den Schlafzimmern meiner Eltern. (Ich kann mich nicht daran
erinnern, dass sie sich jemals eins geteilt hätten.)
Damals huschte ich nach oben, kniffdas Gesicht zusammen, sobald die Bretter ächzten, hielt meine Freundin an der Hand, achtete aufdie Stufe im ersten Stock
und wandte mich an der richtigen Stelle nach rechts,
dort, wo ich in diesem Moment stehe, stolperte dann
die Treppe nach oben, rein in mein Zimmer, hin zum
französischen Bett.
Ich berühre mit den Fingerspitzen den Rauputz an
den Wänden, die viel zu nackt sind. Das ließe sich
schnell ändern: Mein Vater bohrt, ich fange den Dreck
mit dem Staubsauger und im Nu streiten Farbdrucke
der Dalìs, Picassos und Lichtensteins in wertvollen
Rahmen um die Aufmerksamkeit des Betrachters.
Ist es möglich, sich an jeden der Wege zu erinnern, die
ich hier gegangen bin, rauf und runter, rüber und
zurück? Ist es möglich, sich nicht daran zu erinnern,
wie ich im Sommer 1991 in meinem Zimmer Playmobil spielte – Indianer gegen Cowboys, ich immer
der Revolverheld, der die gefiederten Rothäute über
den Haufen schießt – und nach draußen gerufen
wurde, wo Paddy lag?
Ein Old Irish Sheepdog, grau und weiß und zottelig,
mit einer schwarzen Zunge und lieben Augen, selten
auszumachen hinter dem plüschigen Fellvorhang. Am
liebsten fuhr ich ihr mit meinem Dreirad über die
Pfoten, immer wieder, mit einem dreckigen, kindlichen Lachen, und ihr Jaulen löste eine unbeschreibliche Freude in mir aus. Geritten hatte ich sie, und geschminkt, mit Mutters Lippenstift von Cartier – aber,
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Mama, den hat sie immer wieder abgeleckt, ich glaub, die
wollte gar nicht schön sein, Mama!

Paddy schlief in diesem Sommer auf dem Granittisch
im Garten ein. Den Tierarzt bemerkte ich gar nicht,
nur die Tränen meiner Mutter, als sie sich in das Hundefell wühlte, trotz ihrer Allergie. Was ich tun werde, ist
nicht erlaubt, sagte mir mein Vater wenig später, also
sag es nicht weiter. Mithilfe der Schubkarre fuhr er
Paddy in den Garten, dann wartete er bis es dunkel
wurde. Hitchcock hätte applaudiert: Umgeben von
dichten Nebelschwaden schaufelte ein Mann ein Loch
im Garten, legte einen leblosen, in einen Teppich gewickelten Körper hinein und begrub ihn. Durchs Fenster
beobachtete ich meinen Vater bei der Arbeit, bis der
Nebel ihn schluckte – dachte ich jedenfalls lange Zeit.
Glaubt man allerdings meinen Eltern, regnete es in der
Nacht von Paddys Beerdigung, kein Nebel weit und
breit, und ich schlief während des gesamten Vorgangs
zweihundert Kilometer entfernt im Pfadfinderlager.
Möglich, dass ich mir meine Erinnerung selbst gezeichnet habe wie den Grundriss meines Hauses: zwar stimmig im Großen und Ganzen, im Detail aber schief
und fern der Realität. Vielleicht stand mir meine
Mutter viel öfter als mein Vater gegen die Moskitos bei,
vielleicht rede ich mir nur ein, dass meine Schwester
mir beim Videospielen nah war, vielleicht lebten früher
Katzen und nicht Schweine mit der Bäuerin im selben
Zimmer. Manches ließe sich überprüfen, vieles könnte
man mutmaßen, das meiste würde ungewiss bleiben.
Am Ende käme ich doch wieder auf meine selbstgemachte Erinnerung zurück.
Als nächstes mache ich einen Abstecher in mein altes
Bad, das sich auf halbem Weg zur zweiten Treppe
befindet. Auf den Wandfließen ein Muster aus blauen
Blumen, deren Blätterpaar abwechselnd nach oben
und unten deutet. Über dem Waschbecken ein Spiegel,
in dem sich die wenigsten sehen können – mein Vater
hatte ihn meinen Einsfünfundneunzig angepasst. Die
Heizstangen, über denen immer frisch gewaschene
Handtücher hingen, sind natürlich kalt. Sämtliche Haken, an denen einmal Bademäntel baumelten, wurden
gezogen und die Löcher sorgfältig verputzt. Auch das
neongelbe Schild BATTLESTATION MILLENIUM
FALCON über der Toilette fehlt. Ebenso der Rasierer,
der sich oft mit fiesen Stromstößen gegen seinen Gebrauch wehrte. Und die vielen kleinen Plastikfläschchen-
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Shampoos, Bodylotions, Moisturizer – auf der Duschablage; Verweise auf Hotels, von denen ich nur den
Namen behalten habe, Sheraton, Hilton, Holiday Inn,
Hyatt, nicht aber, wann ich dort war, und in welchem
Zusammenhang. Und trotzdem hat sich das Bad im
Vergleich zum Rest des Hauses kaum verändert.
Waschbecken, Ventilator, Spiegel, Toilette, Duschkabine: alles da. Jeden Moment könnte meine Mutter die
Tür aufreißen, erschrecken, sobald sie mich bemerkt,
und sich gleich darauf, tausendmal entschuldigend,
zurückziehen. Ich hebe die Tür leicht an – nur so lässt
sich der Schlüssel im Schloss drehen – und ziehe mich
aus.
Wenig später verlasse ich frisch geduscht das Bad,
wende mich nach links, achte auf die eine Stufe, über
die Gäste häufig stolpern, und greife nach dem Geländer. Es führt mich zur Treppe. Welche Schreiduelle
hier stattfanden! Zwischen meiner Mutter und mir,
zwischen meinem Vater und meiner Mutter, seltener
zwischen meinem Vater und mir, zwischen meiner
Schwester und meiner Mutter, kaum einmal zwischen
meiner Schwester und mir. Die vielen Tränen und das
Gebrüll, man sieht es dem Haus nicht an. Ja doch, hier
und da eine Kerbe, abgeblätterte Farbe, heruntergefallener Putz, etwas, das man zerkratzt oder verschüttet hat, aber keine Spur von diesen Stimmen. Nichts
lässt darauf schließen, dass meine Mutter mir in der
Schulzeit jeden Tag einen dampfenden Teller auf die
oberste Treppenstufe stellte, den ich mir holte, um in
meinem Zimmer die Spaghetti oder das Schnitzel zu
vertilgen, bei laufendem Fernseher. Am oberen Ende
der Treppe könnte höchstens ein Hund feststellen, dass
hier jahrelang die Zwischenstation für Schmutzwäsche
war. Und wenn man die Treppe nach unten geht, wirkt
der Querbalken, an dem ich mich so manches Mal
festhielt und über die letzten Stufen hangelte, so unscheinbar als habe sich noch niemand daran den Kopf
gestoßen. Jedes Flüstern, jeder der Rufe, die heiteren
wie die zornigen, jeder leise Schluchzer, sie sind
unsichtbar geblieben, ich könnte nachsehen, mich
bücken, Bretter und Balken untersuchen, ich würde
nichts finden. Das ist der schlimmste Gedanke: Ich
werde mich nicht an alles erinnern. Am liebsten hätte
ich eine Box, einen Container, in den ich all das
hineinstecken könnte, was mir irgendwie wertvoll erscheint, um dann jederzeit etwas daraus hervorholen

zu können, ob einen schlechten Tag oder einen guten,
Gefühle und Momente, die nicht in mein Gedächtnis
eingraviert sind. Denn auf unserem Grundstück werden andere Leute leben, das reicht schon, sie werden
dort herumlaufen, schlafen, essen, Kinder großziehen
und mit jedem Atemzug unsere Vergangenheit aus
dem Haus vertreiben und es mit ihrer eigenen füllen.
Selbst wenn sie danach suchen wollten, sie sind blind
für unser Früher, dafür braucht man unsere Augen. Sie
sehen nur eine Konstruktion aus Holz, Stein, Ziegel
und Beton, sie wissen nicht einmal, dass in diversen
Mauern noch Knochen und Heu stecken aus längst
vergangener Zeit, in der jedes Material Baumaterial
war, sie sehen ein freundliches Bauernhaus, mitten in
der Ortschaft, nicht gerade licht, aber gemütlich und
alt. Rustikal. Sie sehen eine qualitativ hochwertige Verarbeitung, stabile Bauweise, großflächiger Lebensraum
für bis zu drei Familien. (Das Gästehaus im Garten mit
eingerechnet.) Sie sehen weder die Räume hinter den
Zimmern, noch die Geschichten, aus denen sie gebaut
sind. Sie sehen nur flüchtige Spuren meiner Eltern,
meiner Schwester und mir, kaum etwas, ja wohl eher
nichts von dem, was für zweiundzwanzig Jahre Leben
steht.
Ich folge der Treppe nach unten und gebe acht, nicht
das gerahmte Foto von Segendorf aus der Vogelperspektive vom Haken zu reißen. Ist mir schon oft
passiert. Aber, wo es hängen sollte, steht nur ein Nagel
aus der Wand. Früher hätte man dort eine Anhäufung
von Bauernhäusern betrachten können, sauber getrennt durch eine hellgraue Linie, die B 11, die auch am
Moorgebiet entlanglief und vorbei am Segelflugplatz,
an den so manches mal nach Jauche stinkenden
Wiesen und dem Maibaum, den Hochspannungsmasten und der Kirche mit Zwiebelturm. Und meine
Mutter wäre herbeigeeilt, um einen zu drängen, nach
drei Häusern auf einem schmalen, länglichen Grundstück im alten Ortskern nahe der Bäckerei Reindl zu
suchen, zwischen Töpferei und Misthaufen.
Der Fliesenboden im Erdgeschoss ist kühl. Den Heizungsraum gleich rechts betrete ich nach kurzem
Zögern. Eigentlich habe ich ihn immer nur von außen
gesehen. Tür auf, Dreckwäsche reinschmeißen, Tür zu.
Den Rest erledigte meine Mutter. Als Kind verstand ich
nichts davon, wie man Wäsche sauber bekommt,
später, im Teenageralter, war ich zu faul und in letzter
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Zeit redete ich mir ein, es käme meiner Mutter äußerst
gelegen, ihrem Sohn diesen Dienst zu erweisen, immerhin sei das ihre Form der Zuneigung. Wo einmal
Waschmaschine und Trockner standen, klafft die
Leere – hier sollten haufenweise Jogginghosen und
Pullover und Jeans herumliegen, schmutzig oder rein,
vollkommen egal, hier müssten Leinen von einer Ecke
zur anderen gespannt sein, daran mit Wäscheklammern befestigte, nach Weichspüler duftende
Handtücher, T-Shirts, Socken. Das ist ein Zimmer, in
dem man sich überwältigt fühlen muss von der
chaotischen Wäschemenge aus vier Kleiderschränken,
der Boden darfnicht kahl wirken, die aus den Wänden
hervorstehenden Plastikrohre nicht wie Rüssel, die
jede Spur von Lebendigkeit aufgesaugt haben.
Ich mache kehrt, lasse die Tür hinter mir offen stehen,
umrunde die Treppe und erreiche die Küche. Ohne
den monströsen Kühlschrank verdient sie ihren Namen überhaupt nicht. Umzugsstaub überzieht die polierte Granitablagefläche, auf der früher einmal geschnippelt, gerührt, gewürzt wurde, und verleiht ihr so
eine Art Unschärfe. Ich nehme aufdem freiste-henden
Elektroherd Platz. Über mir die Abzugshaube. Piep!
macht es, um mich daraufhinzuweisen, dass etwas auf
dem Cerankochfeld liegt. Im Schrank unter der Spüle,
versteckt im hintersten Eck, blitzen dort nicht leergetrunkene Fläschchen Prosecco auf? Meine Mutter
weist jeden Vorwurf von sich und bittet mich, den
Herd nicht zu verkratzen. Piep! Da ich mich keinen
Zentimeter rühre, stellt sie die Spülmaschine an. Das
soll ein Gefühl der Geschäftigkeit, der Tatkraft vermitteln, das meine Mutter wie kein anderer meisterhaft um sich herum erwecken kann, mit geräuschvoller Unterstützung der Waschmaschine, des Staubsaugers, Herdes und Fernsehers. Piep! Nun greift sie
nach einem der Kochbücher von Tim Mälzer in dem
Metallregal und fischt ein Lesezeichen, nein, einen der
persönlichen Briefe heraus, die mein Vater, meine
Schwester oder ich an sie gerichtet haben, oft zu ihrem
Geburtstag. Zwischen dem Panieren einer Dorade und
dem Schälen einer Zucchini liest sie ihn, mit mehligen
Fingern, das penetrante Brutzeln der Pfanne ignorierend. Piep!
Matt erleuchtet die Gartenlampe von draußen das sich
anschließende Wohnzimmer. Auf dem grünen Sofa
neben der tragenden Säule nahmen an jedem sechsten
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Januar vier Kinder aus dem Ort Platz (drei davon verkleidet als Weisen aus dem Morgenland, einer als
Stern) und hielten ihre geröteten Nasen über eine Tasse
heißer Schokolade, spendiert von meiner Mutter, die
sich als Gegenleistung Tratsch und Klatsch aus dem
Dorf erhoffte. Auf demselben Sofa machte sich auch
gern der feixende Freund meines Vaters mit den
Schweinsäuglein breit, der uns später um Schwarzgeld
betrog. Sie alle kamen durch die Terrassentür herein,
seit 1993 die Wand zum Garten durchbrochen worden
war. Davor erreichte man die Stube nur über die Küche
hinter mir.
Ich schaue nach rechts und sehe dort meine Eltern am
Esstisch sitzen, gemeinsam mit Architekten, Schreinern,
Elektrikern stecken sie die Köpfe über Bauplänen zusammen. Einer tippt mit dem Zeigefinger auf die mit
Bleistift gezeichnete Fassade und der Balkon auf der
Nordseite bricht in sich zusammen. Ein anderer zieht
mit der Handkante eine unsichtbare Linie – Asbest
quillt aus der Decke über mir. Mein Vater legt seine
Hand auf das Papier und durch die Rasenfläche im
Garten bricht ein Gästehaus, mit Schornstein und
Solardach.
Trotz alldem haben unsere Nachfolger, die Käufer, keinen angemessenen Preis gezahlt. Die Summe entsprach lange nicht dem Verkehrswert, sie entsprach
überhaupt keinem Wert, vor allem nicht dem, den wir
unserem Bauernhaus – das ist es noch immer für uns –
beimessen. Denn es war, wie die Makler sagen, kein
Easy Seller. Mitten in der Ortschaft, umringt von
Nachbarn, die in unseren Garten linsen können, direkt
an der Hauptstraße, mit Kopfsteinpflaster. O-Ton des
Käufers bei der Besichtigung: Das macht ja nen
Höllenlärm – und s’ist noch nich mal Wochenende!

Ich muss raus. Schnell öffne ich die Schiebetür zum
Garten. Draußen ist die Luft frisch, es riecht nach
feuchtem Gras; jeden Samstag mäht mein Vater den
Rasen. Ein paar Schritte mache ich durch den Garten
und bleibe da stehen, wo die Steinquader im Erdboden
von Moos überwuchert werden. Ich drehe mich um.
Von innen das Haus zu durchschreiten ist nicht so
schlimm, wie es von außen zu betrachten. Seine
Innereien sind fortgespült, die Möbelpacker haben ihre
Arbeit getan, es gibt nur noch Wände, ein paar
Sitzgelegenheiten, den Kachelofen, das Katzenzimmer
ohne Katze, den Kamin.
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Aber die Hülle bleibt. So oft wir auch den Versuch unternommen haben, nie ist es gelungen, diese besondere Schale auf Celluloid zu bannen. Weder die verwackelten Aufnahmen meiner damals vierjährigen
Schwester, noch die in größter Hast geknipsten meiner
Mutter, nicht einmal die verspielten meines Vaters, mal
neutral für den Wohnungsmarkt, mal bedrohlich von
unten, mal 1988, mal 2001, keine Aufnahme zeigt
unser Haus, wie es wirklich war. Das schneebeladene
Dach im Winter, die in einem Herbststurm verbogene
und von meiner Mutter in einer halsbrecherischen
Aktion wieder gerichtete Fernsehantenne, der im
Frühling in allen Grüntönen leuchtende Efeu, die von
den Fenstern reflektierte Sonne im Hochsommer –
das kann nur sehen, wer es so betrachtet hat, wie ich in
diesem Moment. Und wie immer, wenn ich das tue,
sieht es verblüffend neu aus.
Sich hinstellen, in angemessener Entfernung, den Kopf
heben und die Augen keinesfalls zu früh öffnen. Sich
Zeit lassen. Unser Haus sieht groß aus, viel zu groß für
eine schrumpfende Familie – Mutter, Vater, Tochter,
Sohn,minusSohn(Studium),minusTochter(Ausbildung).
Dass die Käufer aufeinem Wintergarten bestehen, können wir nicht verstehen. Der passt nicht zu diesem
Grundstück, das wissen wir, das sieht man doch, sobald der Glaskasten aber erst einmal dort steht, werden wir erkennen, dass es nicht mehr unser Grundstück ist. Nur ein Haus und ein Gästehaus und ein
Gartenhaus, eine junge, jährlich kränkelnde Kastanie,
ein frisch gemähter Rasen, ein steinernes Vogelbecken
und eine Trauerweide, unter der ein Hund begraben
liegt und die sich, soweit ich weiß, noch immer jeden
Frühling in kräftigen Schüben zum Nachbargrundstück hin streckt, saftige Blätter, geringelt und grob
zwischen Daumen und Zeigefinger. Einiges von
unserer Zeit steckt in diesem Baum. Ein abgeknickter
Ast von dem Herbstabend, an dem ich beim Kraxeln
gestürzt und zu meinen Eltern geeilt war, um ihnen
fasziniert zu demonstrieren, wie mein linker (gebrochener) Arm von meiner Schulter baumelte. Eine
Kerbe im Baumstamm aus der Stunde, in der meine
Mutter ein Grillmesser nach meinem Vater warf. Eine
amerikanische Frisbeescheibe, die wir nie aus der
Baumkrone geholt haben. Und noch vieles (Unsichtbares) mehr: Durch die Wärme des unterirdischen
Pools geschmolzener Schnee, der aufgesogen wurde

von den Wurzeln des Baums, zwischen denen ich
jeden Sommer die Heringe beim Aufbauen meines
Zeltes rammte, in dem ich nie geschlafen habe, zu
schwarz und still war die Nacht im Dorf; darunter fand
ich einmal ein platt gedrücktes, vierblättriges Kleeblatt,
im selben Alter, in dem ich im kniehohen Gras auf
eine Biene stieg, worauf mir meine Mutter kühlschrankkaltes Rinderfilet auf die Stelle mit dem Stich
drückte, während sie mir, um mich abzulenken, von
einem Igel erzählte, den sie in unserem Garten nahe
der Keramikgans gesichtet hatte und der beim Fressen
genauso geschmatzt habe wie ich nach der Geburt als
ich an ihrer Brust saugte, vor heute mehr als zweiundzwanzig Jahren.
So alt ist unser Haus: zweiundzwanzig. Und wird es
immer sein. Vielleicht brauchen wir das Haus gar nicht
als Ort für unsere Erinnerungen, vielleicht brauchen
wir nur unsere Erinnerungen als Ort für unser Haus.
Dort kann es keinesfalls altern, es stirbt auch nicht;
solange es uns gibt, ist niemand imstande, es zu
verkaufen oder zu vermieten, umzubauen oder abzureißen. Es bleibt einfach da. Wir wissen, wo.
Der Grundriss, den ich mit elf Jahren gemalt habe,
hängt neben der Eingangstür meiner Stadtwohnung,
in der ich inzwischen lebe. Oft vergehen Wochen,
ohne dass er mir auffällt. Manchmal jedoch, an einem
Tag wie heute, bleibe ich davor stehen und stelle mir
vor, wie sich winzige Strichmännchen durch die Fantasieräume bewegen. Meine Mutter kommt aus der
Garage, mein Vater verlässt das Arbeitszimmer und
setzt sich zu meiner Schwester, sie spielt Klavier.
Und ich bin in meinem Zimmer im zweiten Stock, ich
beginne dort.
Ich gehe durch unser Haus.
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eins plus eins

nichts verwirrt den mensch
so sehr
wie das rechnen…
er rechnet damit
und ausgerechnet
das zusammenrechnen
wird ihm zum verhängnis
denn man kann nicht
einen krieg und einen frieden
zusammenrechnen
sie gleichen sich nie aus
und auch
einen vogel und die freiheit
kann man nicht zusammenrechnen
denn der vogel
fliegt immer davon
und einen sonnenaufgang mit dem
sonnenuntergang
erst recht nicht
denn dazwischen
ist so viel leben
dass die zahlen
einfach durchdrehen.

WERNER GÖBL
j`accuse!

j` accuse!
nicht wie zola
vor mehr als hundert jahren
wegen der dreyfus- affäre
j` accuse!
ich klage an
auf meine art und weise
ich klage mich an
und dich
und alle anderen menschen
auch
ich klage uns alle an!
sind wir alle blind?
warum sehen wir nicht
diesen unsinn
der sich durch die welt herumtreibt?
warum tun wir uns
diese ungerechtigkeit selbst an?
j` accuse!
ja!
ich klage auch
die liebe an
denn ein bisschen davon
könnte unsere augen öffnen
oder?
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die neue rechtschreibung

wie schreibt man richtig
das wort liebe
oder das wort krieg?
mit einem großem gefühl
oder mit einem kleinen gedanken?
warum hat krieg
nur eine silbe
und die liebe zwei?
warum ist es nicht
umgekehrt?
denn zwischen zwei silben
kann man noch etwas
hinzufügen
wie zum beispiel
einen sonnenschein!
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das leben ist gut!

auch ein klavier hat zwischentöne

das leben
ist wirklich gut
man kann es
auf warmes brot schmieren
oder im winter
als handschuhe tragen
man kann mit ihm quatschen
weinen und lachen
ganz tief tauchen
oder ganz hoch fliegen
man kann mit dem leben
versteck spielen
hände halten
man kann es umarmen
und küssen
man kann mit dem leben
alles machen
nur eines nicht:
es belügen!

unbeschreiblich
diese gefühle
die es in mir weckt
und man kann es gar nicht
schwarz auf weiß
schreiben
denn es steht
schwarz neben weiß
ton neben ton
immer wieder
schwarz neben weiß
ton neben ton
und sie harmonieren
sie harmonieren
ohne einen einzigen blick zu werfen
auf das gleichgewicht.

das sehen

schon Jesus hat uns
darauf aufmerksam gemacht:
viele blinde können sehen
genauso wie viele sehende
blind sind!

eine sehr ernste frage

angenommen
man könnte
den krieg und die liebe
aus der welt wegschaffen…
was bleibt dann da
noch übrig?

der clown

keiner kann besser
als er
die tränen
verstecken.

die geistige und seelische speisekarte

so auf anhieb
schwer zu schreiben
denn
wer kann es bestimmen?
wer ist dafür zuständig?
wieviel
ein warmes wort kostet?
und
außerdem
kommt noch
die mehrwertsteuer dazu.

das ist keine phantasie!

die kleine brücke
zwischen zwei worten
ist so groß
dass man ein leben lang braucht
um sie zu überqueren.
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gebet!

macht die liebe
urlaub.

lieber Gott!
gib mir!
gib mir alles
gib mir ein großes haus
und gesundheit
und geld
gib mir!
lieber Gott!
gib mir macht
und klugheit
und erfolg
gib mir!
gib mir!
lieber Gott!
gib mir alles
gib mir auch liebe
aber die nicht unbedingt
denn ich kann
auch ohne sie leben.

wüstenblume
für Waris Dirie

wie schön sie nur ist
die wüste
im fernseher gesehen
mit ihren dünen
und sonnenuntergang
und dann
die seelische wüste
diese rasierklinge
die klitoris
und schammlippen
wegschneidet
allah!
mohamed!
jesus!
buddha!
habt auch ihr
das gesehen?

requiem für alle waffenhändler

irgendwann werdet ihr sterben
und umso schneller
umso besser
(das war jetzt ein kleiner scherz)
und wenn es soweit ist
dann wünsche ich mir
dass die würmer
nicht nur euren körper zerfressen
sondern auch den geist
und die seele
also da soll
wirklich
nichts mehr übrig bleiben
amen!
sommer 2016!

gerade jetzt
wo wir sie
so brauchten
80
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Filioque
War der gekreuzigte Christus mehr Mensch
oder mehr Gott?
Zerrissen von irdischen Qualen
durch den allmächtigen Vater geopfert
für den sündigen Adam.
Von lichtbeflügelten Sternen durch die
Ewigkeiten getragen
schleift er sein Zungenschwert
damit er eines Tages all die Gotteskinder
richtet
die mehr geliebt wurden als er.

RUXANDRA NICULESCU
Einwanderung
Ich bin nur zu Besuch hier
die Regeln die Ordnung die Gesetze
der Sterne des Lichts der Schwerkraft
steuern auch die Blutmeere durch meinen
Körper –
damit man mich nicht aus der Welt ausweist
muss ich mich anpassen
und nie auffallen
im Staubwerden.

Migranten
Sie flüchten – wie immer Menschen:
vor den anderen und vor sich selbst.
Überrumpelt wissen die Gäste nicht
wie weh es tut, endgültig anzukommen.
Am meisten rächen sich die wenigen Dinge
die sie mitnahmen – Grabstätten von
Erinnerungen Pandora-Büchsen aus denen wie ein welker
Duft
der altgewohnte Schmerz der Heimat strömt.
Man kann nicht mehr ins Gefängnis zurück
ohne dass die Wächter es erfahren.

Bücher im Gefängnis
Kurz bevor ich zur Welt kam
(wenn ich es geahnt hätte
in den unteririschen
Meeren meiner Vorzeit
hätte ich mich wie der Held im Märchen
mit allen Kräften meiner Geburt widersetzt)
wurde in meinem damaligen Land ein Gesetz
verabschiedet, das Tausende von Büchern
zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilte.
Generationen von Druckwerken
unberührt unter zartem Staubschleier in
Bibliotheken schlummernd
seltene Exemplare mit Lederdeckeln, goldenen
Gravuren und Schnörkelschrift
oder nur in Sprachen
den Staatsanwälten verdächtig unbekannt
wurden in düsteren Kellerräumen eingesperrt.
Denn die seltsamen Artefakte aus Papier und
Buchstaben
verbargen einen gefährlichen Geist:
einmal freigelassen hätte er wie ein Kriegsgas
überall
die verbotene Hoffnung verströmt.
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Apologie

Verbotene Weihnacht

In einer vom Exildolch
kastrierten Sprache zu schreiben
damit man sich nicht verflüchtigt
in allzu vertrauten Metaphern.

Lass nicht deine begrabene
schwermütige Kindheit
aufleben“

(Carlos Drummond de Andrade)

Nur sie, die fremde Sprache, feindlich
eingebohrt in dein Schweigen
bringt das Wortblut zum Fliessen

Spuren
Es ist nicht wahr, dass sie uns verlassen
wenn ihre Seele aus dem Körper zieht
in weniger leidvolle Reiche –
sie bleiben für immer da
wie der Duft von getrockneten Blumen
in einer alten Schublade
die man seit langem vergessen hat zu öffnen.

Am Heiligabend schmückten die Eltern
heimlich den Baum
unter die Decke geduckt
kaum wagte ich noch zu atmen
sonst wäre der Alte mit dem Sack
voller Geschenke
für immer gegangen es raschelte geheimnisvoll
und es klirrte
im Nebenzimmer
am nächsten Morgen glitzerten
auf dem Boden die silbernen Splitter
einer zerbrochenen Kugel
und es roch nach entfesseltem Wald.

Frühling
Sieben Paar eiserne Schuhe abtragen
dann die Füsse die Beine
der Rumpf bis zu den Schultern abgewetzt.
Schonungslos blüht alles in uns
unerfüllte Wohllüste
bringen die Blutzweige zum Keimen
Knochen brechen in Knospen auf
wir sind durchbohrt von unbändigen
Bäumen
die unendlich durch uns hindurch wachsen:
die Erde überwuchert den Himmel.

Aber er war unser Klassenfeind –
denn er gab dem Kaiser
was dem Kaiser gehörte:
das hiesige Leben mit dem Tod.

Symmetrie
Der Körper träumt
dass ihm die Flügel wachsen
die Seele
dass sie Wurzel schlägt.

13. 7. 2017
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Meine Kindheit
das Lügenparadies
für den Neuen Menschen
und auch ich hatte das Glück
Opfer zu bringen
für die noch nicht geborenen Kinder
damit wir eines Tages
alles mit den anderen teilen
wie Jesus.
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RADU CIOBANU
Teren minat
Au existat și cred că vor exista întotdeauna
așa-zise subiecte tabu, a căror secretizare nu face
decât să le sporească atractivitatea, ținându-le în
același timp într-o aură confuză și toxică, întrucât
e compusă din zvonistică, fabulație și manipulare.
În anumite regimuri sau momente istorice, tabu-ul
e abrogat, partizani fanatici sau doar nostalgici, ca
și adversari bine argumentați dau năvală la „dezvăluiri”, adevărul nu mai poate fi decât de o parte sau
de alta, iar subiectul, astfel liberalizat, se comportă
ca un teren minat pentru oricine se încumetă să-l
cerceteze sine ira et studio. Este, la noi, cazul legionarismului sub diversele sale ipostaze și denominații. După 1989, odată cu explozia libertății de
exprimare, subiectul a produs o profuziune de
texte partizane pro și contra, care n-au făcut decât
să sporească și mai mult confuzia, cititorul neavizat și imparțial având sentimentul stânjenitor că se
află pe un tărâm bântuit. În aceste condiții a apărut, cu un titlu parafrazat din Cioran, volumul devenit imediat bestseller, Mistica rugăciunii și a revolverului, cu subtitlul limitativ și lămuritor, Viața
lui Corneliu Zelea Codreanu1 . Cartea e semnată de
doamna Tatiana Niculescu a cărei aptitudine pentru subiecte sensibile e cunoscută din scrierile anterioare care au avut aceeași audiență printre cititorii amatori de literatură nonfictivă. Atâta doar
că, deși redutabilă prozatoare, cu mare apetit narativ, autoarea nu inventează, ci adaptează stilului ro-

manesc o impresionantă documentare, realizând și
de data asta o scriere încadrabilă speciei cu nume
deja consacrat, docuroman. De aceea, în cele ce
urmează nici nu mă voi referi la calitățile literarartistice ale autoarei, pe care, de altfel, le-am
comentat cu altă ocazie2, ci voi avea în vedere doar
contribuția d-sale la elucidarea unor adevăruri ce
stau încă sub semnul controverselor.
Sunt, de fapt, două aspecte distincte, dar
interdependente și inseparabile, ale aceleiași chestiuni, iar ele se află încă deopotrivă pe teren minat:
legionarismul și primul său lider. Ele rămân inseparabile chiar și după 1938, după asasinarea primului lider, întrucât tot ceea ce a urmat sub numele de „rebeliune” și „prigoană”, nu reprezintă decât
rodul nefast a ceea ce „Căpitanul” a semănat. O
paranteză: În 2001, dl. Sorin Antohi îi solicita lui
Matei Călinescu o colaborare la un volum comemorativ dedicat lui Ioan Petru Culianu, cu prilejul
împlinirii a zece ani de la asasinarea acestuia. Matei Călinescu își amintește3 că elaborarea articolului a decurs dificil și încet, deoarece referirile la
Mircea Eliade erau inerente, iar acesta i se părea
din ce în ce mai enigmatic în modul său de aderență la Mișcarea Legionară. „Ce a fost însă legionarismul însuși?” se întreabă Matei Călinescu.
Eliade, spune dânsul, „îl vede [în 1945 - precizare
RC] ca pe o mișcare spiritualistă legitimă până în
1938, adică până la asasinarea lui Codreanu, după
care devenise un «strigoi» care se hrănea cu sângele unor victime inocente, bunăoară sângele evreilor
uciși atât de barbar în timpul rebelunii din ianuarie
1941.” Pentru ca, într-o notă de jurnal din 1945,
Eliade să formuleze o concluzie și mai clară: „Legiunea a distrus o întreagă generație și a ratat pe
toți cei care au avut un contact cu ea, chiar sporadic.” Dar, constată Matei Călinescu, Eliade a rămas
totuși „codrenist”, deși n-o afirmă explicit. Înseamnă asta că era și antisemit, de vreme ce Codreanu
fusese un antisemit „visceral”, cum se zice azi ?
Aceasta, cum și alte chestiuni de aceeași dificultate
îi suscită eseistului constatarea că „Într-un fel sau
altul, va trebui să încerc să răspund unor astfel de
întrebări. Va fi greu.” Scopul acestor însemnări nu
este însă a lămuri cum a răspuns Matei Călinescu
unor astfel de întrebări, ci cum le-a răspuns doam-
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na Tatiana Niculescu, aventurându-se - căci aventură a fost - în reconstituirea vieții „Căpitanului”.
Am evocat totuși dilemele lui Matei Călinescu, deoarece ele reflectă perfect complexitatea problemei, interdependența dintre Mișcare și Căpitan
chiar și după moartea acestuia, persistența tot mai
agresivă a antisemitismului, alături de naționalismul misticoid, în toate fazele Mișcării, ca și fascinația nu tocmai de moment, dar nefastă și greu
explicabilă, pe care lider și mișcare deopotrivă au
exercitat-o nu doar asupra maselor oricând manipulabile, ci și asupra unor tineri intelectuali inteligenți și culți.
„Va fi greu”, zicea Matei Călinescu. Greu i-a
fost și doamnei Tatiana Niculescu, a simțit-o de la
început și de aceea și-a și avertizat cititorii încă din
titlu că investigația d-sale se va limita doar la biografia lui CZC. Aici își are sursa și singurul reproș
pe care l-aș aduce acestei cărți și anume sfârșitul
abrupt, cu episodul absolut abject al asasinării lui
Codreanu și a „decemvirilor”, care, relatat cu sobră
expresivitate literară, provoacă cititorului de bună
credință o compasiune conjuncturală firească, stăruitoare și după încheierea lecturii. Nu știu dacă e
un efect neprevăzut sau profesional premeditat de
autoare, dar corect era, chiar și ca epilog, un capitol în care să se redea cu aceeași obiectivitate de
până acum și ororile care au urmat de o parte și de
cealaltă în faza post-Codreanu a Legiunii, întrucât
în mare măsură ele au fost și o consecință a stilului de viață, a „ideologiei” și a incontestabilei charisme a acestuia. Dar pornind de la această eludare
a consecințelor nefaste ale vieții personajului său,
cred totuși că ar fi corect să remarcăm ceea ce
consider a fi un prim merit al acestui docuroman.
În liminara Nota autoarei, aceasta consideră
pe drept cuvânt că „povestea lui Corneliu Zelea
Codreanu este, într-un fel, povestea României interbelice”. Or, chiar dacă d-sa nu trece de anul
1938, o dată de când în România interbelică crimele vor atinge apogeul, meritul demersului d-sale
derivă din faptul că și-a instalat punctul de observație în plină epocă, dar la o cotă de unde privirea
cuprinde cu egală acuitate întregul câmp, excluzând astfel orice eventuală acuză de părtinire. Altfel zis, faptele sunt investigate din perspectiva tim84

pului în care s-au petrecut și nu cu unitățile de
măsură ale prezentului, încât putem înțelege - nu și
scuza - modul în care au gândit și simțit cei care au
acționat. O primă imagine care ni se modifică
astfel radical este aceea asupra anilor interbelici,
doamna Tatiana Niculescu spulberând pur și simplu un mit. Cele două decenii dintre Marile Războaie dobândiseră de două ori o aură nostalgic
idealizantă: prima dată imediat după 1945, în
contrast cu invazia în toate formele a sovietismului
bolșevic, a doua oară în anii '90, după aparenta cădere a comunismului, când se instalase o aspirație,
care s-a dovedit utopică, de revenire la monarhie
și, implicit, la nivelul de civilizație, văzut ca un model, al anilor interbelici. Care, în realitate, așa cum
ni se arată acum dinlăuntrul lor, nu oferă nicidecum motive de a-i considera model de organizație statală democratică ori de civilizație occidentală, europeană. Da, anul 1938 e atestat ca fiind
cota maximă a dezvoltării economice, iar perioada
în întregime este una a ebuliției unei strălucite vieți
mondene și a culturii, când, într-adevăr, s-au creat
marile capodopere. Toate acestea au iradiat însă
doar din Capitală și din două, trei mari orașe, în
timp ce Țara vegeta în sărăcie, primitivism, obscurantism. România profundă era la discreția oricărui șarlatan abil ajuns la putere, speriată pe drept
cuvânt de bolșevism, receptivă la naționalism, mai
ales când îi era prezentat în mixtură religioasă, și la
xenofobie în varianta prioritar antisemită. Au contribuit la aceasta desigur și atmosfera postbelică
internațională, amenințarea bolșevismului biruitor
din Rusia, extremismul de dreapta din Europa,
personaje autoritare ca Mussolini sau Hitler, devenite vedete, stimulând tentația vedetismului de
acest gen și altora, mai periferici. S-au adăugat politicianismul, corupția și lipsa de repere morale
autohtone, cum și cultura în cel mai bun caz rudimentară a majorității actanților politici. Doar
avându-le pe toate acestea în permanență în vedere, ne putem explica azi cum perioada interbelică a
fost, de fapt, una a abuzurilor judiciare, a bunului
plac regal și a asasinatelor în serie sau în trombă,
comise atât de putere cât și de cei ce i se opuneau,
încercând să se legitimeze tot prin crimă. Tatiana
Niculescu nu insistă în mod special asupra nici unu-

ALTER N AN ŢE

ia dintre acești factori, dar ei reies și se impun cu
claritate din modul în care d-sa povestește viața
„Căpitanului”, care, sincronic și antagonic cu un
rege paranoid, rapace și amoral, a fost principalul
protagonist al acestor ani ai ororilor ce continuă
încă să fie considerați doar dintr-o parte sau alta,
când ei sunt, de fapt, efectul unor cauzalități reciproce la fel de odioase.
Investigând viața lui Corneliu Zelea Codreanu, d-na Tatiana Niculescu devoalează câteva aspecte puțin sau deloc cunoscute până acum. Trec
peste originea alogenă a acestuia, deoarece sunt
numeroase în istorie cazurile când alogenetici au
devenit cei mai fervenți naționaliști în patriile
adoptive. Mai important decât acest aspect cred că
este ereditatea încărcată a personajului, al cărui
bunic patern și-a ucis soția „în chinuri groaznice”,
refugiindu-se apoi din Bucovina de baștină în România, pentru a-și pierde urma. Detaliile episodului sunt povestite dezinvolt de bunicul criminal urmașilor, dar pentru cititorul de azi rămân în totalitate neclare, cum le va fi descoperit și Tatiana
Niculescu, fără a putea elucida misterul rămânerii
în libertate a criminalului. Faptul există însă în ascendența lui CZC și, având în vedere caracterul
său, nu poate fi eludat. Mai important pare a fi totuși rolul și influența pe care le-au avut în evoluția
celui ce va deveni „Căpitanul” propriul tată, Ion
Zelinski, care va deveni prin naturalizare Ion Zelea
Codreanu, exmatriculat pe când era elev „pentru
propagandă socialistă, agresiuni verbale și amenințarea unor colegi cu bătaia”, rămânând și în
continuare „năbădăios, încăpățânat, clocotind de
răzvrătiri.” Cu anumite nuanțări, fiul Corneliu autoarea explică și opțiunea paternă semnificativă
pentru acest nume - moștenește caracterul tatălui.
Dar educația primită în școli militare de elită în care și Biserica își avea locul bine rânduit, influența
cercetășiei și a lecturilor pentru tineret specifice
epocii i-au șlefuit fiului asperitățile de caracter
moștenite, în sensul predilecției pentru regulamente, ordine și disciplină, dar și cu aptitudini
înspre meditație și aspirații de parvenire înspre un
statut de lider. Aflat mult timp în sfera principiilor
paterne, manevrat de tată, Corneliu se detașează
anevoie, evoluând ca o personalitate accentuată, nu

incult, ci cu o cultură circumscrisă ideologic, prost
orator, dar desăvârșit cabotin, capabil să-și travestească vidul tăcerilor în aparența unor profunde
meditații și să impresioneze mulțimile ignare de pe
sate și nu numai, prin apariții spectaculoase, înveșmântat în straie populare, călare pe cal alb de
pe care descăleca și îngenunchia sărutând pământul. Era imprevizibil și contradictoriu, îl împușca
premeditat pe prefectul Manciu, dar, la represiunile puterii își îndemna camarazii să nu răspundă
la provocări și să adopte o atitudine politicoasă și
calmă, pentru ca, mai târziu să lanseze porunca
testamentară „Să ne răzbunați!” Era înalt, frumos,
aparițiile sale rupeau multe inimi, avea o charismă
irezistibilă, iar această calitate l-a ajutat decisiv în
principala sa pricepere, aceea de a înscena și regiza
mari marșuri și spectaculoase mișcări de mulțimi,
care au culminat cu aducerea în țară și ceremonialul de înmormântare al lui Moța și Marin.
Trenul funerar a parcurs un itinerariu complicat,
oprindu-se în gările marilor orașe, întâmpinat de
mulțimi realmente emoționate până la lacrimi,
răposații fiind prohodiți solemn de soboare de
preoți. Tatiana Niculescu, în cartea căreia episodul
ocupă un loc important și e relatat cu un talent pe
măsură, observă că acela a fost un moment care a
determinat brusc sporirea membrilor Legiunii. Fenomenul e interesant și datorită amănuntului că,
prin amploare și ecoul internațional pe care l-a
produs, momentul „Moța și Marin”, a tulburat
emoțional întreaga țară, depășind semnificațiile
atribuite de legionari și începând a fi perceput ca o
jertfă simbolică în lupta împotriva bolșevismului,
care se dădea atunci în Spania. De asemenea, cum
se întâmplase și în alte împrejurări, a diluat
stridențele ortodoxiste în favoarea unei orientări
ecumenice, niciodată declarate dar perceptibile în
difertie situații, fără opoziția Căpitanului. E bine că
și acest aspect a fost relevat prin modul de relatare,
pas cu pas, cronologic, de către d-na Tatiana Niculescu.
Înspre 1938 atmosfera din Țară devenise
irespirabilă, după ce asasinarea lui I.G.Duca în
1933 prevestise deja dezastrul fără ca nimeni să fi
avut urechi de auzit. Manifestările antisemite erau
tot mai violente, iar Legiunea tot mai expresivă în
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timp ce se fisura din interior, dizidența unui Stelescu ducând la asasinarea rituală a acestuia și îngrozind opinia publică. Instabilitatea politică, versatilitatea și indecizia decidenților, schimbarea intempestivă a guvernelor, grevele muncitorești,
manifestațiile studențești, camarila regală tot mai
sfidătoare și corupția omniprezentă, starea de
retardare cronică a provinciilor, dar și a armatei, lau determinat pe Carol al II-lea să găsească țapul
ispășitor, și să-și consolideze poziția prin măsuri
radicale de o bestialitate fără precedent, care, în loc
să risipească haosul generalizat, a deschis din 1938
calea înspre o nouă serie de asasinate din ambele
părți. În jurnalul de care aminteam mai sus, Matei
Călinescu observa că Eliade se lăsase sedus de
componenta religioasă, ortodoxistă a Legiunii, care
o și diferenția oarecum de celelalte mișcări fascistoide ce bântuiau Europa, deși, cum am văzut, ea
începuse să dezvolte și o deschidere ecumenică.
Fapt este că, din viața lui Corneliu Zelea Codreanu, așa cum a reușit s-o reconstituie d-na Tatiana
Niculescu, luminând-o din toate unghiurile, reiese
clar complexitatea genezei și caracterului Legiunii,
ca un produs nu doar al condițiilor politico-sociale
consecutive Primului Război, ci și ca lucrarea unui
duh al răului care a rămas să bântuie lumea în deceniile care i-au urmat. Ceea ce mă duce cu gândul
la concluzia tulburătoare a unui admirabil eseu al
doamnei Marta Petreu, în care urmărește evoluția
Generației '27 între Holocaust și Gulag4: „Senzația
pe care am avut-o tot timpul, vorbind despre legionari și comuniști, a fost că nu am voie să uit nici o
clipă ipoteza, imposibil de verificat a unei determinări supraindividuale [subl. aut.]: un fel de «spirit
al secolului», un duh rău care a bântuit și a stăpânit
întregul continent”. Este aceeași senzație cu care
cititorul rămâne și după lectura acestei laborioase,
echilibrate și sobre biografii pe care doamna Tatiana Niculescu a dedicat-o uneia dintre cele mai
stranii, tragice și funeste personalități din istoria
României moderne.

2. Între Comrat și Londra, în „Orizont”, nr.5/2015.

3. Matei Călinescu,

București, Humanitas, 2016, pp. 56, 84 ș.u.oana
4. Marta Petreu, Generația '27 între Holocaust și Gulag. Mircea
Eliade și Klaus Mann despre generația tânără. Iași, Polirom [eseuri
& confesiuni], 2016, p. 172.

HANS DAMA
Weihnachten
Die Ankunft des Erlöser heiligt diese Nacht,
die hoffnungsvolle Zuversicht uns spendet.
Der Himmel hat nun durch Maria dargebracht
der Menschheit Glauben, der für uns nie endet.
Wie andachtshungrig Menschen flehen
in stetiger Erwartung bessrer Zeiten;
vor der Geburtenkrippe betend stehen
die Fremden, hergeeilt aus dunklen Weiten.
Ein Kind soll fürderhin die Welt begüten,
durch Gottes gnadenreiche Fügung, Huld;
uns fortan von dem Bösen sanft behüten
und von uns nehmen alle Menschenschuld.
Die Unvergänglichkeit der hehren Stunden
ist uns beschieden und Gottes schützend Hand
bedecket manche blutgen Erdenwunden,
geleitet menschensicher uns durch Zeit und Land.

_________________________________
1 . Tatiana Niculescu, Mistica rugăciunii și a revolverului. Viața lui
Corneliu Zelea Codreanu, București, Humanitas, 2017.
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La apele vii
Un şarpe de lumină.
Trenul de noapte
în liniştea câmpiei.
Cumpănă a nopţii.
Fântâna stingheră
sprijină luna.

EUGEN MATZOTA

Albastrul de tine

Durerea de tine

M-am ascuns după cuvinte.

Primăvara ta
m-a năpădit
neaşteptat.

Mormane de fraze nerostite
stau între mine și oameni.

Cu verde,
şi cu alb,
cu roşu,
şi mai ales
cu tine.

E-așa de bine-aici, la adăpost de tine
Și doar cu-albastrul ochilor m-ajungi.

Tu,
floare de cireş,
mă bântui
şi mă dori.

Și, Doamne, nu ratează asta niciodată...
Aproape niciodată...

Doar el mă poate-atinge.
Doar el mă mai poate lovi.

Plouă prin mine...
Plouă...
Mărunt, înverşunat,
aşa cum doar la munte plouă.
Eu privesc doar şi nu fac nimic,
mă uit şi mă cufund în şiroaiele de apă.
Şi ploaia mă ia, mă duce la vale.
Sunt doar un grăunte de nisip, nimic mai mult.
Sufletul lumii se prelinge pe burlane,
iar eu nu pot şi nici nu vreau să fac ceva.

Eugen Matzota - Mandelhof- 034

Sunt doar fărâmă din nisipul lumii.
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Dar îndoielile și dragostea
sapă lumea
ca o cârtiță, ca un plug.
Și o șoaptă va răzbi din acel loc
unde casa ruinată
a stat odată.

ÎNAINTE DE...

YEHUDA AMICHAI

înainte ce se închide poarta
înainte de s-a spus tot ce s-a spus
înainte de a deveni un alt supus
înainte de a se coagula sângele înţelept
înainte de a închide lucruri în dulapul drept
înainte da a se întări betonul.
înainte de-astupi găurile din spaţiu, vidul, golul
înainte de a se face ordine în lucruri goale
înainte de a sparge oale
înainte ca Dumnezeu să îşi închidă palma
înainte ca legea să intre în vigoare
înainte vom pleca de aici, că doare.

(1924 - 2000)

POEM FĂRĂ SFÂRȘIT
Într-un muzeu modern
O veche sinagogă
În sinagogă
Eu
În mine
Inima mea
În inima mea
Un muzeu
În muzeu
O sinagogă
În ea
Eu
În mine
Inima mea
În inima mea
Un muzeu…

CAMERĂ DE HOTEL
N-aveau o cameră c-un singur pat
nici cel ce singur vrea a fi
e obligat în două paturi a dormi.
iar noaptea pe pridvoare
şuierau sirene de vapoare
seara înainte de somn:
mă-ntreb în care pat să dorm?
spre dimineaţă, m-a rostogolit un vis
din patul ăst în celălalt abis

LOCUL UNDE AVEM DREPTATE
De pe locul unde avem dreptate
niciodată nu vor crește flori
primăvara.
Locul unde avem dreptate
este dur și călcat în picioare
cum este o curte.
88

şi din ale lui picioare
pantofii, ca toamna, i-au căzut
pân-la podea, care cer este
celui ce doarme pe sub ea.
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SUNT MARE

YEHUDA AMICHAI

m-au bătut pe spate
ca pe un copil care înghite greşit
şi se îneacă.
şi ei au continuat să mă bată pe spate.
Am crescut, înghit în linişte
am învăţat să citesc
scrisul mâinilor celor buni
şi scrisul duşmanilor mei.

Timp de 2 generaţii, începând din anii 60,
Yehuda Amichai (1924-2000) a fost considerat cel
mai proeminent poet israelian modern. Născut în
Germania într-o familie ortodoxă a crescut şi căpătat o educaţie solidă în limbile germană şi ebraică.
La 11 ani (în anul 1935) familia lui emigrează în
Israel, pe atunci Palestina, aflată sub mandat Britanic. În 1936 îl găsim studiind la o şcoală religioasă
din Ierusalim. Se înrolează în Haganah - armata de
Mai grea mi-a fost citirea notelor muzicale
apărare a comunităţii evreieşti din Palestina. În
iar acum trebuie să înţeleg
timpul celui de al doilea război mondial Amichai
să citesc în ochii oamenilor care vin spre mine. se înscrie voluntar în armata Britanică şi participă
la războiul de Independenţa al Israelului. Staţionat
şi să mă verific
cu armata în Egipt, Amichai găseşte o antologie de
ca în ecuaţia lui Pitagora:
poezie britanică modernă în care descoperă poezii
să construiesc din pătrate cercuri în jurul meu scrise de T. S. Eliot, H. W. Auden, D. Thomas, etc.,
lecturi care îi vor declanşa gândul de a deveni scriica să demonstrez ce vreau cu adevărat
tor. În 1946 este eliberat de britanici ca să-şi contişi apoi să rămân singur, în centru
nue studiile de literatură ebraică la universitatea
din Ierusalim. Publică prima sa carte de poezie
( Acum şi în alte zile ) în anul 1955. Serveşte în răzBALADA PĂRULUI SPĂLAT
boiul din Sinai în 1956 şi în războiul de Yom Kippur din 1973. Prima sa nuvelă ( Nu acum, Nu aici)
Pietrele muntelui sunt mereu
apare în anul 1963. Nuvela descrie călătoria unui
treze şi mereu albe.
tânăr israelian născut în Germania care se reîntoarce pe locurile natale încercând să rezolve dileÎn oraşul sumbru, îngerii de pază
ma Holocaustului. O a două nuvelă despre un poet
se schimbă pentru gardă.
trăind la New York apare în 1971 în timp ce
Amichai se afla în USA, în vizită la universitatea
o fată cu părul spălat de curând
Berkley. Din 1987 a locuit la New York unde a preîntreabă lumea, dacă ar fi ea Samson
dat literatură. A murit de în anul 2000. Poeziile lui
care i-ar fi slăbiciunea, ce secret ascunde.
au fost traduse în 40 de limbi. Prestigiosul premiu
(Man booker) decernat israelianului David GrossFata care s-a spălat pe cap
man pentru proză, ne catalizează în încercarea de a
îşi pune nori proaspeţi pe creştet.
aduce în atenţie pe marele nostru poet Amichai.
Cu aprobarea doamnei Hana Amichai (soţia poeMirosul părului ce se usucă
tului) am realizat împreună cu Emanuel Pope trapredică-n străzi şi printre stele
ducerea în limba română a unui volum de poezii
alese.
Aerul nervos ce şuieră între pomii nopţii
se calmează
Prezentare și traducere ADRIAN GRAUENFELS
Cartea de telefon, groasă, a istoriei
se închide.
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Marea vibrează din toate fibrele
fiinţei sale adânci, ancestrale

REMUS V. GIORGIONI
IAR ŞI IAR MAREA...!

*
... Singur pe ţărm cu poemele mele
cu capul în nori şi în stele
mă-ntreb: Cine oare mai ştie
ce mai înseamnă... azi... poezie!?...

Prea uluită să mai poată da

un răspuns coerent elementelor
(vânând idealuri, cutele mantiei sale
ascund milioane de valuri!) Ridicată-n picioare în faţa soarelui,
Marea se tot încruntă...
Larg deschis către zări Ochiul Mării

(Greu de crezut, în târziul acesta
de univers
că ar mai putea cineva încropi
despre Mare – eternă rimă! - vreun vers
Dar ia să-ncercăm, cine ştie...!?)

... Organe brăzdate, ţesuturi striate

- grupe fremătătoare de muşchi Marea pare asemenea unui ogor
proaspăt arat: câmp cu brazde proaspete
(rău de tot clătinat) de pe ţărmurile sale

PROZOPOPEE
Cu focul stingi apa?... Cu apa

stingi focul! Dar cine
şi cu ce ar putea
stinge trufia Mării?... Probabil e cineva
(în sfere pe undeva)
care îi face ei jocul!

Cu o mie de aripi – o mie de ochi

şi tot atâtea săgeţi
dardele arbaletele Vântului
fac ocolul pământului, iar pe Mare
talazuri mari ca nişte tauri cereşti
se avântă
printre gorgonele în caleşti

Chiar legile Mării – crispările

Unduirile – clătinările (cutele petrecute
în mantia-i mare)
timpul le-adună şi le socoate
pe toate

(Trecând nonşalant printre oameni şi stele,
strecurându-se printre ele – atinsă!
de iele şi streche... cu totul într-o ureche...
Când vede un mal mai înalt
Marea nu stă niciodată pe gânduri
şi nu pregetă: ea izbeşte!)

Pe faţa ei încreţită

Vântul merge pe vârfuri – iscusit balerin
alunecând pe marele ei patinoar
Vorbeşte în şoaptă şi rătăceşte – abia
dacă atinge eterul ce înconjoară
trupul ei mare
de vacă stelară!

Iar când furtuna în aer pluteşte

se-aud pe zări şuierate, şoaptele Vântului...
Cu ele în spate, respirând sacadat
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(A bea din pocalul acesta
al hulei marine aşa
un vin tulburel
e, pentru popoarele Mării
o grea încercare - Pentru echipajul unei corăbii
la fel!)
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În cămările Vântului, Marea-i un cântec

pe valuri în trashumanţă (sau poate o stanţă)
el milioane de leghe străbate
să vină la întâlnire... Mai ieri
adiase peste pământuri, smârcuri uscase
în emisfera cealaltă
Mari uneltiri se petrec

zonele abisale
… Iată-le repezi pe zare, - aleargă
fără nici un temei
de parcă ar fi sandalele-naripate
ale unuia de curând angajat
curier peste zei!
Izbite de insule şi de stânci

pe întinsele arii: a mustra Vântu-i totuna
cu a bate toaca la urechile surdului
(sau... chiar ale unui mort!)
... Iată-l ascuns după paravanul Mării
Ca în spatele fortului – un contrafort

Vântul le spulberă şi le zdrobeşte
ca pe-un stol de minuscule zburătoare…
(În locul Mării, - sentinţe rosteşte)
*

Astfel, vindecată

de îndoieli şi angoase (de toate
umorile negre – tumorile)
Marea se umflă în pene, nu-şi mai încape
în ape...
Apa ei grea, zidită în trepte concentrice,
în acest
amfiteatru celest

Vântul pe Mare chiar cerul roteşte

... Cu focul stingi apa,

Circulând pe drum de luceferi -

ca pe-un cadran de ceas
cu tunete fulgere, cu comete cu tot
Hăt-departe spre Calea Robilor,
în palatul
al cărui acoperiş este cerul
Domnului Savaot
traiectoria îngerilor (un culoar de zbor
trebuie să aibă şi ei!)
unde stâlpii care lumea susţin sunt coloane
de foc
învârtejite sfere, cu un rubin la mijloc...

Cu apa stingi focul... dar cine oare
îi face Mării acesteia jocul??

SĂLAŞUL FURTUNII
Aproape de traiectoria stelelor

Prin cariatidele ei mişcătoare, loggii siderale

Lucifer are-n grijă luceferi

(Dar, să fim serioşi! Marea noastră-i prea vană
să poată lesne propti
o tărie ca asta, într-atât de înaltă...
Marea e numai o baltă!)

dârele aspre-ale lor… Marea se crede un demiurg!
…Care, cu mână tare -ar putea (la rigoare)
să oprească până şi rotirea planeţilor
de pe crug!
nebuloase şi constelaţii
dar nu se mulţumeşte cu-atât,
ar dori
să-i intre şi Mării în graţii
Şi-atunci îi lasă pe mână corăbii, nave şi vase –

Vapoare… Pe care Marea, stăpână
le spulberă-n cale
oferindu-le ca loc sigur de ancorare
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Marea propteşte cerul: o sită
prin care se cern
stele pe cer
şi stele în mare

Iar carele stelelor: miriade
de care uluitoare
transportă zilnic Focul de pe o coastă a Mării
pe cealaltă
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s-au prăbușit
ca niște grămezi de rugină,
eliberând, în sfârșit,
urletul.

În hăul nopții
În reveriile lui delirante,
joacă domino cu spiritele locului,
se-mbăiază în mare
lângă ispititoarea Selene ori, grijuliu,
încearcă să-ncalțe cu șosete ecosez
himerele de bazalt negru
ce veghează intrarea
în casa-nnegrită de vreme.

MIHAELA OANCEA
Ceva ne scapă mereu
Era o vreme
când sensurile cuvintelor –
ploșnițe înfipte
în carnea amintirilor noastrese-nmulțeau
precum pânzele de păianjen,
se roteau
ca niște alice captive-ntre ziduri,
încercând, uneori, dezorientate,
să pipăie
o iluzorie plasă de siguranță.

Când toate pier în hăul nopții,
rămâne cu privirea în bernă ieșit din spatele plintei,
un șoarece de casă
își mestecă prada în tihnă.

Studiu de caz

Prinse de norii grei ai cataractei,
s-au așezat cuminți,
în papucii de catifea reiată;

Cum nu se putea spune cu certitudine
dacă pătratul negru anula pătratul alb
sau invers,
nu știai dacă o studiai
cu o curiozitate de rutină
ori dacă erai studiat.

acum nu mai așteaptă decât
să dispară decorul de carton
aidoma fulgului de nea
topit pe buze.

Coapsele, abdomenul și sânii ei
deveneau spirale întinse
spre marginea lumii vizibile.

Ieșire din scenă
Înlănțuiți de faldurile tăcerii,
răsuciți până s-au potrivit perfect
decorului cu draperii roase de molii,
cu bolți de arcuri de triumf,
cu sarcofage și rozătoare,
sub talpa singurătății
mai nenorocite decât boala,
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BEDROS HORASANGIAN
Ce-am mai rîs

Un nou roman de William Saroyan în limba română

Știu bine care carte de William Saroyan mi-a
picat pentru prima dată în mînă. Și așa am devenit
și am rămas, prin și peste ani, un mare admirator
al lui. Cartea cu pricina, cu o copertă cenușie,era o
antologie, “Un, doi trei, trageți ușa după voi!”
publicată de Editura pentru Literatură, o selecție de
povestiri din mai multe cărți de proză ale lui Saroyan. Traduse în limba română de Profira și Isabella
Sadoveanu, fiicele marelui scriitor român. Dacă memoria nu-mi joacă feste. Am verificat, nu.Volumul
din 1964 era însoțit și de o călduroasă prefață.
Atunci și acolo am citit pentru prima dată, în anii
60, minunatele povestiri ale lui William Saroyan.
Că era vorba de Arab sărman și ars de dor, pe care
de-a lungul anilor am tot povestit-o cui vrei și cui
nu știa nimic despre acest armean-american, prieten cu Eugen Jebeleanu și tot universul, că era vorba de o plantație paguboasă de rodii în California.
Că era vorba de armeni sau americani, de bătrîni
sau de tineri, parcă tot ce adusese Noe pe acest pământ se regăsea în prozele (și piesele de teatru) și
mai ales în tot ce trăia din plin, cu toată ființa lui,
acest scriitor. Cartea cu pricina, în anul în care
William Saroyan împlinea 100 de ani de la naștere,
am dus-o la o prestigioasă editură și am propus s-o
retipărim. Sau dacă nu, măcar un alt volum de-al
lui Saroyan care să marcheze, totuși, anul aniversar.
N-am avut noroc. Directoarea colecției, o bună poetă

și distinsă experimentată editoare, m-a trimis la
plimbare, sec, ca al pocher: Noi nu publicăm autori
de stînga! Măi să fie, peranăs coțedz, mi-a închis
gura. Punct. Cartea a rămas la editură, dusă a rămas. Avusesem ideea de a propune și un volum de
Cesare Pavese. Centenar și el, Meseria de a trăi am
avut-o la inimă mereu. Dar n-a fost să fie. Au
trecut anii. Cîte ceva din William Saroyan a mai
publicat Editura RAO, vreo trei cărți, nu dintre cele
mai cunoscute, poate a mai apărut ceva și nu știu
eu. La (fosta?) editură Ararat (păcat că o jucărie
atît de frumoasă a dispărut de pe piața editorială
românească, nu mai continui cu alte bombăneli ) a
apărut, în 1999 – am cartea pe birou - Uriașul cel
Bun. Întîlniri cu William Saroyan, volum tradus
din limba armeană și prefațat de Sergiu Selian – o
bijuterie în sine, care ar merita reeditată și o voi
propune unei edituri, să vedem ce iese. Și tot așa,
William Saroyan, cu cărțile lui cu tot, mi-a fost
mereu aproape. Acum îmi aduc aminte că am fost
invitat la Erevan, cu ani buni în urmă, via USR, la
un simpozion Saroyan, la care nu am ajuns, nu mai
știu clar din ce motive. Surpriza urmează abia acum.
O cărtică hard-cover, apare în colecția Clasici
Moderni a editurii Litera.
Un nou/vechi roman al lui William Saroyan, “Ceam mai râs “( Editura Litera, 2017, traducere din
limba engleză de un distins anglist/americanist
clujan, profesorul, Virgil Stanciu, un prodigios
eseist și experimentat traducător) pe care-l
recomand – de căldură nu mai pomensc, oricum e
cald bine, cititorilor revistei ARARAT. Un roman
de această dată, nimerit să fie tradus în românește
printr-o selecție care-mi scapă. De altfel nu știu
dacă pe americănește există vreo ediție critică sau
ceva de genul Complete Works, cum au francezii
colecția Pleiade, habar n-am dacă prin Armenia să
existe așa ceva. Mă tem că nu, prioritățile momentului, sunt cu totul altele acolo. Cînd azerii stau cu
ochii pe Artzagh și turcii boicotează tot ce e armenesc. Noroc cu Serghei Lavrov. Dar asta ar fi o altă
povestire – nescrisă – de Willliam Saroyan. Ce
avem acum? Un roman, care păstrează în linii mari
un anume feeling legat de copii, și de oameni în general, un roman emoționant, chiar dacă e o poveste care se termină prost. În care tocmai relațiile
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dintre copii și părinți dau accentele necesare de a
desluși căldura, sensibilitatea și dozajul emoțiilor
transmis de niște eroi nu prea fericiți, altminteri,
într-o Californie postbelică. O poveste dură, care
se încheie prost, dar care lasă loc tuturor gingășiilor. Întîmplările care se aglutinează sunt banale
și urmează firul unor vieți neînsemnate, țesute în
jurul a două familii și cinci copii. Fără să influențeze narațiunea, copiii, aș zice eu, dau tonul. Căci
pe lîngă necazurile părinților – plecînd de la un
adulter care declanșează o întreagă dramă – avem
un păienjeniș de mici-mici-mici secvențe cu fete și
băieți, copiii care umplu și colorează un univers
cenușiu și tern. Mediocritatea unei/unor vieți, dar
și complexitatea/ simplitatea a ceea ce face tîlcul
ascuns al vieților eroilor lui Saroyan.Totul vine de
la sine. Și binele, clipele de fericire, și răul, pitit în
nimicurile cotidiene. Final dramatic. Viața la țară,
chiar și cea dintr-un Fresno, California -ținutul
natal al lui Saroyan- nu schimbă datele existențiale. Viața de cuplu nu schimbă mare lucru din ce se
întîmplă în jur. Personaje extrem de bine conturate, cu multă personalitate, care vor să priceapă ce
e cu viața lor. Personală, de cuplu, de familie. Unde
cei veniți – avem familii mixte în care, noii migranți în Statele Unite sunt deja fixați într-o
societate care-i absoarbe fără dificultăți – nu uită
cine au fost și cine mai sunt. Nu se spune nimic
despre limba nenumită a doi frați care cultivă viță
de vie și rodii, fermieri mai mult din nimereală, nu
ni se spune neted cine, ce și cum. E un ceva mocnit
pe dedesubt. Toți vor să iubească și să fie iubiți, dar
nu știu cum, ce trebuie făcut. Și iese ce iese. Cu
nervi, sînge, amărăciuni, disperări de tot felul. Și
viața oferă situații inedite. “American Dream” se
consumă cu mulți nervi, cu violențe, cu conflicte
mari, pe care cotidianul mic le declanșează. Moartea nu rezolvă nimic. Un accident de mașină pune
capăt vieții unui tată în luptă cu toată lumea și cu
el însuși. Multă tensiune în acest roman, în care
niște părinți chiar vor să deslușească sensul vieții și
nu descoperă decît bucuria de a fi unii alături de
alții, părinți și copii deopotrivă. Multă emoție și
multe gingășii, William Saroyan se dovedește și de
această dată un mare maestru al micilor bucurii.
Care dacă nu dau farmec vieților noastre, pot oferi
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farmec lecturilor noastre. Cartea e dedicată lui
Henry Saroyan și lui Henry cel mic. Nu mai stau să
caut ce grad de rudenie este între ei. Armenag era
tata lui William și nepotul lui. Dar cine sunt cei doi
Henry? Vă las dvs. curiozitatea de a-I descoperi.și
încă. Cu emoție, sub semnul altei surprize descopăr că aceeași Editură Litera are în proiect să retipărească Tînărul neînfricat de la trapezul zburător
și alte povestiri. Nu are decît să ne bucure. Ceea ce
vă doresc și dvs. în aceste caniculare zile de vară.
Nu în California , ci în România. Unde rodiile care
tot populează prozele lui Saroyan se găsesc acum
din plin și la tot pasul.Tare-i mai plăceau și bunicii
mele Mariam, să sugă acei sîmburii roșii și zemoși.
Cine știe la ce se gîndea în acele moment. Mi-ar
plăcea să descopăr că Festivalul Strada Armenească, ce va avea loc cît de curînd, va fi decorat cu
multe, multe, multr rodii. Presupun că nu se va
pleca de la eterna întrebare Cît costă așa ceva?
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ZĂPEZI PESTE ITHACA

SLAVOMIR GVOZDENOVIĆ
ȚESTOASA COBOARĂ LA DUNĂRE
încet fără zgomot
ca și cum ar avea la picioare lumea întreagă
între o rădăcină și un bob
între fluierele de salcie
și ochii mamei
aici mai zăbovește puțin
apoi
continuă
ca prin visul meu și al tău

zăpezile au căzut ca o sabie
peste oraș peste copaci peste aripi
tu le stângeai neobosită la piept
prin librării inima ta încălzea guri de aur
în teatru vânturile ți-au simțit jarul cuvintelor
de genunchi stă rezemată-o biserică
în parc ai dat ocol trandafirului
ai pecetluit cu umărul o poveste de dragoste
cu îngerii nepricepuți
umbra lui Diogene se-ncălzea la tine în palmă
le-ai dat din căciulă din mână
aheului furnicii istoriei
ai pășit în cărți cu o iarnă asemenea
pe când eu treceam pe strada Goethe
necunoscut singur
cu mâinile goale îi întindeam sarea Carthaginei
am țâșnit la tine-n ierbar
invocând ploi de lapte
în zadar te smulgeam din vis din cenuși
ai străfulgerat din zăpezi ca o sabie
am închis ochii

SUNT UN CORB POSTMODERNIST

există ceva în această grabă a ei
în mișcarea aprigă
în deplasarea ei chibzuită
în această metafizică a liniștii

intru într-un oraș inexistent
caut cu-ndărătnicie în mine eu
urâtul și răpănosul
ceea ce nu există
mă așez lângă tramvai lângă piciorul zmeului
visez înălțarea
umbra ei mi se arată ca un avertisment

din toate există câte puțin
soare
timp
speranță iluzie
și eu și tu
ne regăsim în această deplasare a lumii

într-un răsărit de cenușă
din piatră și smoală
înalț o oglindă imposibilă
te-am iubit dar nesăbuința nu se vede rușinat
mă înscriu în partidul celor inexistenți

în strămutarea în spinare a vetrei
și-a Patriarhului
și-a lui Dositei
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gândul meu păcătos apare într-o limbă care se
stinge
eu corbul postmodernistîntâmpin rândunica
o îmbrac în public
ploile de primăvară vor fi rouă
pentru ochii acesteia
o ultimă însemnare pe luciul de apă

POEȚII BALENE SINUCIGAȘE
în locul zgârie-norilor
în locul unor meșteri și ucenici îndrăgostiți
vă repet cu insistență naiv
la început de vers: astăzi (și mai de demult)
poeții nu mai
plutesc
cu capul în nori
storc o otravă metafizică
din rădăcini
din spinări putrede aceste balene sinucigașe
cu mistriile zdrobite cu sufletele golite
deschid umbrele precauți
peste mediterane peste mizeria din canale
condamnați la tristețe și bunătate
în genunchi
în fața păpușilor neocrotite a supraveghetoarelor
a Penelopelor
cu cerneală precum cu niște inele de aur
întăresc linia Maginot

PAPARUDĂ
Paparudei oricând
îi trebuie ceva
Dorință și patimă
jder și sete
aceasta-i paparuda
Ploaie măruntă
pământ crăpat
iubire elementară
orgasmul general
să devină două
mari jumătăți
Deasupra lumina
brusc pe Calea Lactee înghețată
unde scapătă carul lui Ilie

cea din urmă

Jos totul fertil
cuiburi călduțe
adâncituri și asperități
părul și oasele
cartilajul și pielea

FĂRĂ TITLU
Am întâlnit oameni acoperiţi
cu pământ negru
greu şi pustiu sub povara iernii
cum poartă-n spinare
copacii în muguri

Iazul și nesațul
aceasta-i Paparuda

Traduceri de: LUCIAN ALEXIU
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PETAR MILOŠEVIĆ
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Acesta n-a știut
că el nu este noi

EU SUNT
Dacă deja
ați închis ușa
și cineva intră prin ea
nu vă temeți
eu sunt
alături de voi

A amestecat
în capul nostru rotund
Ziua cu noaptea
aici cu acolo
De ce se miră acum
că nu știm
unde ne aflăm
unde suntem noi
și unde este el

Dacă ziua se grăbește
și noaptea-i aproape
bucurați-vă
eu sunt
alături de voi

ZGÂRIE-NORI SUBTERANI

Scoși din minți
dacă vă legănați în larg
nu vă temeți
liniște vă sunt

Cimitirele ne sunt
întotdeauna pe deal
Sau pe o coastă
care se înalță în fața noastră
sau pe o poiană
pe care o zărim
abia când urcăm

Ajung pe apă
pas cu pas
val cu val
și nu vă faceți griji
că nu știu
să înot

Ai noștri s-au mutat deasupra noastră
Se înalță în spirală
până la veșnicie

AER ȘI APĂ
Ne-a fost ușor
în aer și în apă
fără greutate
cât timp ne-am înălțat
elementele

În zgârie-norii
celor adormiți adânc
nu există grade
Dealurile sunt și poiene
rotunde
cranii de lut sădite împrejur

A cui a fost ideea
să construiască bolta
să despartă
una de cealaltă
Cineva a vrut
ca întunericul să fie una
iar lumina alta
ca asta să fie aici
și cealaltă acolo

Ultimul este primul
iar primul este ultimul
Cercul este deschis
pentru totdeauna
Traduceri de: A. Stoicovici și S. Gvozdenovici
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